
    
 

 15من  1صفحة 

TB REACH Wave 7  

 1مقترح المرحلة 
 

 بتوقیت جنیف 17:00الساعة  2019أبریل  2: آخر موعد للتقدیم
 

 . Wave 7یجب إرسال الطلبات عبر موقع طلبات 
 .Word/PDFلن یتم قبول أو مراجعة المقترحات المقدمة عبر البرید اإللكتروني بصیغة 

 

  
 

 
 

 في حالة وجود أیة أسئلة  TBREACH@stoptb.orgیرجى االتصال بنا عبر 
 
 
 
 

 بتحدیث الطلب الخاص بك سجل الدخول وقم
 

 : ______________كلمة المرور: ____________                                       اسم المستخدم
 

 
 
 
 
 

 للشراكة من أجل القضاء على السل TB REACHتلقى مبادرة 
 .2010دعماً من قبل الحكومة الكندیة منذ تدشینھا في عام 

 ).USAID(ي للدعوة لتقدیم العروض من قبل الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة جرى تقدیم دعم تمویلي إضاف 

من أجل القضاء على السل: فكل كلمة لھا  -دلیل لغة شراكة مكافحة السل  بشدة المتقدمین على قراءة واتباع TB REACHتشجع 
وكیات، وقد تحدد ما إذا كان الشخص یشعر یمكن أن تؤثر اللغة المستخدمة في التحدث عن مرض السل على المعتقدات والسل. داللتھا

 TB REACHیجب استخدام لغة غیر تمییزیة تركز على األشخاص خالل عرض مقترح . باالرتیاح أثناء الفحص أو العالج من عدمھ
Wave 7 الخاص بك. 

 

http://www.stoptb.org/global/awards/tbreach/fp/documents/TBRw6_Process_Indicator_Template_FINAL.xls?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8x82Uzs3YAhXJAsAKHUOZCKgQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.stoptb.org%2Fassets%2Fdocuments%2Fresources%2Fpublications%2Facsm%2FLanguageGuide_ForWeb20131110.pdf&usg=AOvVaw2vrpvSlZQ8kfAta9m6MMt5
http://www.stoptb.org/global/awards/tbreach/fp/documents/TBRw6_Process_Indicator_Template_FINAL.xls?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8x82Uzs3YAhXJAsAKHUOZCKgQFggvMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.stoptb.org%2Fassets%2Fdocuments%2Fresources%2Fpublications%2Facsm%2FLanguageGuide_ForWeb20131110.pdf&usg=AOvVaw2vrpvSlZQ8kfAta9m6MMt5


    
 

 15من  2صفحة 

 

 رقم معرف الطلب
 

 شروط وأحكام الطلب - 1القسم 
 
 

 الشروط واألحكام 1.1
یجب أن تأتي جمیع . شراكة القضاء على السل) UNOPS(یستضیف مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع 

قترحات ومنح الجوائز وفق قواعد ولوائح المشتریات الخاصة بمكتب األمم لتقدیم الم TB REACHدعوات 
 .المتحدة لخدمات المشاریع

 
 .یرجى قراءة جمیع العبارات أدناه والتأكد من فھم الشروط واألحكام الخاصة بالتقدم وتلقي األموال

أوافق على ھذه 
 الشروط

ع أموال كأرباح أو رسوم ألحد المستفیدین بموجب ھذه من سیاسة مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع عدم دف
 .ال ینطبق ھذا القید على العالقات التعاقدیة التي یبرمھا المستفید من المنحة بموجب ھذا االتفاق. االتفاقیة

[  ] 

، حیث یجب أن تتعاون مع كیان TB REACHال تستطیع الكیانات الربحیة تلقي المنح أو األموال مباشرة من 
 .یجب أن یكون الكیان غیر الربحي ھو المستفید األساسي. د غیر ربحي على األقلواح

[  ] 

لتسھیل  TB REACHیجب على الحاصل على المنحة استخدام حساب مصرفي منفصل لتلقي وإدارة أموال 
 .إعداد التدقیق والتقاریر المالیة

[  ] 

مطابقًا تماًما لالسم  TB REACHى أموال یجب أن یكون اسم المستفید من الحساب المصرفي الذي یتلق
 2انظر األمثلة الواردة في القسم . القانوني لمقدم الطلب األساسي الذي سیظھر في اتفاق المنح

[  ] 

، حیث یجب أن تتم جمیع التقاریر المالیة )USD(وصرفھا بالدوالر  TB REACHیتم تقدیم جمیع منح 
 .نحة بشدة لتلقي األموال في الحسابات المصرفیة بالدوالر حیثما أمكن ذلكیتم تشجیع الحاصلین على الم. بالدوالر

 .ستتم مشاركة القواعد واإلجراءات لتحویل نفقات العمالت األجنبیة إلى الدوالر بعد تحدید المنح الجدیدة

[  ] 

مراجعة الطلبات  خالل عملیة -ومراجعة تلك المقدمة من دول غیر مؤھلة  -سیتم إلغاء الطلبات غیر المكتملة 
 .ولن یتم النظر في تمویلھا

[  ] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 تفاصیل مقدم الطلب - 2القسم 
 

 االسم القانوني لمقدم الطلب األساسي 2.1

سیتم استخدام االسم .* مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع/أدخل اسم المنظمة التي ستوقع اتفاق المنحة مع شراكة القضاء على السل
دخالھ في ھذا الحقل التفاق المنحة، ویجب أن یكون مطابقًا تماًما لالسم الذي یظھر في الحساب المصرفي الذي سیتم إرسال الذي تم إ
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 .إلیھ TB REACHأموال 
 .انظر المثال أدناه إلدخال األسماء القانونیة واألسماء العامة

للمنحة، ویجب أن یكون قادًرا على الحصول على أكثر من ) PR(ي إذا تم المنح، فسیكون مقدم الطلب األساسي بمثابة المستلم الرئیس* 
إذا لم تتمكن منظمتك من الحصول على أكثر من . TB REACH/من إجمالي المنحة مباشرة من شراكة القضاء على السل% 30
 .في المشروع) SR(من إجمالي المنحة، فیجب دراسة دخولك كشریك أو مستفید فرعي % 30

 
 

  غیر القانوني لمقدم الطلب األساسي/عاماالسم ال 2.2
 .قانوني، فاترك ھذا الحقل فارًغا/إذا لم یكن ھناك اسم رسمي. للمنظمة، فأدخلھ ھنا) غیر قانوني/غیر رسمي(إذا كان ھناك اسم عام 

 .انظر المثال أدناه إلدخال األسماء القانونیة واألسماء العامة
 

 

 غیر القانونیة /القانوني واألسماء العامةاسم المستفید /مقدمو الطلبات: مثال
 Cersei Lannister Hospital for Chest Diseases :االسم القانوني 1مثال 

 National TB Program of Westeros :االسم العام
 (بالفرنسیة) Personnes dédiées à l'élimination de la tuberculose :االسم القانوني 2مثال 

 (باإلنجلیزیة) People dedicated to eliminating TB :ماالسم العا
 Stichting Foundation for Ending TB In Our Lifetimes :االسم القانوني 3مثال 

  -أو  -
Foundation for Ending TB In Our Lifetimes e.V. 

 Foundation for Ending TB In Our Lifetimes (FETIOL) :االسم العام
 
 

 .نوع منظمة مقدم الطلب األساسي 2.3
 . یرجى تحدید وصف واحد فقط أدناه

 )NTP(البرنامج الوطني للقضاء على السل [  ] 
برنامج القضاء على السل على مستوى المقاطعة أو الوالیة أو [  ] 

 المنطقة
 وكالة حكومیة أخرى/وزارة[  ] 
 محلیة/منظمة غیر حكومیة وطنیة[  ] 
 حلیةم/جامعة وطنیة[  ] 

 منظمة غیر حكومیة دولیة[  ] 
 جامعة دولیة[  ] 
 )CBO(منظمة مجتمعیة [  ] 
 تابعة لألمم المتحدة/وكالة دولیة[  ] 
:  أخرى[  ] 

_________________________________ 
 

 شھادة تسجیل مقدم الطلب األساسي   2.4
 بھم على الصفحة الرئیسیةیجب على مقدمي الطلبات األساسیین تحمیل شھادة التسجیل الخاصة 

 التسجیل_ رقم معرف الطلب : یجب أن تتبع الملفات التي تم تحمیلھا اصطالح التسمیة
 .إذا كنت غیر قادر على تحمیل واحدة أو أكثر من الوثائق الداعمة المطلوبة، یرجى بیان األسباب

 .تعفى وكاالت األمم المتحدة والھیئات الحكومیة من ھذا الشرط
 

 

 

 
 في الماضي؟ TB REACHھل تقدم متقدم الطلب األساسي بطلب للحصول على تمویل  2.5

  أرفض/ال أعرف[  ]  ال[  ]  نعم[  ] 

 في الماضي؟ TB REACHھل حصل مقدم الطلب األساسي على تمویل  2.6
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  أرفض/ال أعرف[  ]  ال[  ]  نعم[  ] 

 ؟Waveإذا كانت اإلجابة بنعم، ففي أي  2.7

 [  ]Wave 1  [  ]Wave 2  [  ]Wave 3  [  ]Wave 4  [  ]Wave 5  [  ]Wave 6 
 
 
 
 

 الشركاء اإلضافیین  2.8
یمكن أن یكون الشركاء . یمكن أن یشمل الشركاء المنظمات التي تساعد في تطویر وتنفیذ المقترح. اذكر شركاء المشاریع اإلضافیین أدناه

ولن یوقعوا اتفاقا قانونیا مع شراكة القضاء  TB REACHن یتلقوا األموال مباشرة من ، ومع ذلك ل)SRs(مستفیدین فرعیین للمنح 
ینبغي على مقدمي . ال یُطلب من الشركاء تقدیم شھادة تسجیل أو تقریر تدقیق مالي. مكتب األمم المتحدة لخدمات المشاریع/على السل

 .في تمكین المرأة الطلبات التفكیر في إقامة شراكة مع المنظمات التي لدیھا خبرة
 

 في حالة عدم وجود شركاء إضافیین، یرجى ترك ھذه المساحة فارغة
 معلومات االتصال االسم   عنوان الموقع الخاص بالمنظمة المنظمة 

    
 
 

معلومات االتصال  2.9
 2جھة االتصال  1جھة االتصال  الخاصة بمقدم الطلب

[  ] جنسیا   متحول [  ] أنثى   [  ] ذكر   [  ]  الجنس
 رفض

[  ] متحول جنسیا   [  ] أنثى   [  ] ذكر   [  ] 
 رفض

   االسم األول

   اللقب

   المنظمة

   المسمى الوظیفي في المنظمة

   الدور في المقترح

   دولة اإلقامة

   البرید اإللكتروني

   البرید اإللكتروني البدیل

   رقم الھاتف
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 مقترحملخص ال - 3القسم 
 

  عنوان المشروع 3.1
 

 دولة العمل المقترحة 3.2
 .ھناتأكد من االستحقاق 

 

 

 فئة المشروع ومجال التركیز   3.3
المشروع التي تحددھا على كیفیة مراجعة اقتراحك وتقییم مشروعك في حالة  ستؤثر فئة). إن أمكن(حدد منطقة للمشروع وأخرى للتركیز 

 .مزید من المعلومات حول الفئات للحصول على  Wave 7إطار عمل منح یرجى قراءة مذكرة . المنح
 

 . ستطرح علیك مجموعة مختلفة من األسئلة بناًء على اختیارك للفئة: مالحظة ھامة

 تحسین الكشف، والربط بین العالج واإلبالغ عن مرض السل[  ] 
 )مذكرة المفاھیم (إشراك قطاع الرعایة الصحیة الخاص [  ]                
 نھج آخر[  ]                

 
 تحسین االلتزام بالعالج والنتائج[  ] 

 
 تطویر األدوات والموارد لتقدیم خدمة المساعدة: ابتكار المنتجات[  ] 

 

 
 نوع المشروع 3.4

للحصول على  Wave 7یرجى قراءة مذكرة إطار عمل منح . لك آثار على نطاق عملك المتوقع ومیزانیتكسیكون لذ. حدد نوع المشروع
 .مزید من المعلومات

 
 .ستطرح علیك مجموعة مختلفة من األسئلة بناًء على اختیارك للنوع: مالحظة ھامة

 )دوالر 400,000 - 100,000(المسار الصغیر /إثبات المفھوم:  1النوع [  ] 
 )دوالر 1,000,000 - 300,000(إمكانیة زیادة التنفیذ وتوثیق :  2النوع ] [  

 ) فقط TB REACHدعوة من (الزیادة حتى الحجم :  3النوع       
 تطویر األدوات والموارد لتقدیم خدمة المساعدة: ابتكار المنتجات[  ] 

 )دوالر 150,000حتى ( 
 

 
 الملخص الموجز 3.5

 .www.stoptb.orgإذا تم تمویل المقترح الخاص بك، فسیتم نشر ھذا الوصف على . جملتینصف مشروعك في جملة أو 
 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الملخص التنفیذي 3.6
لنساء قم بتضمین المشكلة التي تحاول معالجتھا، ووصف تدخلك والمساھمة المحتملة للمشروع في تمكین ا. قدم ملخصاً موجًزا للمقترح

http://www.stoptb.org/assets/documents/global/awards/tbreach/W7_Eligibility.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/awards/tbreach/TBRw6_Note_TransitionFramework_FINAL.pdf
http://www.stoptb.org/assets/documents/global/awards/tbreach/W7_Private_Providers.pdf
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 .یجب توسیع ذلك في قسم عرض المقترح. والفتیات
 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  3000
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 عرض المقترح - 4القسم 
  
 

 مقترحات كشف الحالة العامة
 بیان المشكلة والمعلومات العامة  4.1

 :یجب مراعاة ما یلي لمنطقة المشروع التي حددتھا في ھذا القسم
 .دیموغرافیةالخصائص الجغرافیة وال .1
صف ما إذا . بدأ عالج مرض السل، بما في ذلك ثقل المرض وأعداد األشخاص الذین تم تشخیصھم بالسل، وتم العالج بنجاح .2

 .كانت ھناك اختالفات وبائیة على أساس النوع
ت أو مجموعة إذا كان مشروعك یركز على النساء والفتیا. الوضع الحالي للوصول إلى تشخیص السل أو الرعایة أو العالج .3

 .سكانیة رئیسیة، فصف التحدیات التي قد تواجھھا المجموعة في الوصول إلى خدمات السل أو إكمال العالج
المشكالت التي تتعلق بإخطار البرنامج الوطني للقضاء على مرض السل بحاالت السل أو ربط المرضى بالرعایة والحاالت  .4

 .التي تتعلق بنوع الجنس
 .رص الرئیسیة المتعلقة بالسل والمجاالت المتعلقة بتمكین المرأة التي یعتزم المشروع المقترح معالجتھاوصف المشكالت أو الف .5

 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  4,000
 
 
 

 مقترحات مشاركة مقدم خدمة من القطاع الخاص في كشف الحالة
 بیان المشكلة والمعلومات العامة 4.1

 :وع التي حددتھا في ھذا القسمیجب مراعاة ما یلي لمنطقة المشر
 . الخصائص الجغرافیة والدیموغرافیة .1
 . بدأ علم أوبئة مرض السل في عالج عدد األشخاص الذین تم تشخیص إصابتھم بالسل وتم عالجھم بنجاح .2
تقتضي الرعایة العامة وجود سلوكیات ومسارات في مجاالت المشروع، ویشمل ذلك كیفیة وصول األشخاص إلى . 3

إذا كان مشروعك یركز على النساء والفتیات أو مجموعة سكانیة رئیسیة، فصف  .ات الخاصة مقارنةً بالمنشآت العامةالخدم
) العامة والخاصة(أنواع وأعداد مقدمي الرعایة  .4التحدیات التي قد تواجھھا تلك المجموعة في الوصول إلى خدمات السل 

 .عكمشرو) مناطق(فیما یتعلق بمرض السل في منطقة 
 . نسبة األشخاص المصابین بمرض السل الذین تم إخطارھم من قبل مقدمي الرعایة الخاصة. 5
 .العوائق أو فرص تحسین اإلخطارات. 6
في مناطق ) إن وجد(موجودة بالفعل في دولة العمل واستراتیجیات مشاركة القطاع الخاص الحالیة  PPMتغطیة ونماذج  .7

 .مشروعك
 .ة بتوافر أدویة السل في القطاع الخاص وكذلك قوانین اإلخطار اإللزامیةوصف السیاسات المتعلق. 8
 .وصف المشكالت أو الفرص الرئیسیة المتعلقة بالسل والمجاالت المتعلقة بتمكین المرأة التي یعتزم المشروع المقترح معالجتھا .9
 

 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  4,000
 
 
 
 

 مقترحات نتائج العالج
 لمشكلة والمعلومات العامة بیان ا 4.1

 :في ھذا القسم، ضع في اعتبارك إدراج المعلومات التالیة لمنطقة المشروع التي اخترتھا
 الخصائص الجغرافیة والدیموغرافیة  .1
صف ما إذا كانت . بدأ علم أوبئة مرض السل في عالج عدد األشخاص الذین تم تشخیص إصابتھم بالسل وتم عالجھم بنجاح .2

 .ات وبائیة على أساس النوعھناك اختالف
إذا كان مشروعك یركز على النساء والفتیات أو مجموعة . الوضع الحالي للوصول إلى تشخیص السل أو الرعایة أو العالج .3

 .سكانیة رئیسیة، فصف التحدیات التي قد تواجھھا المجموعة في الوصول إلى خدمات السل أو إكمال العالج
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 وجودة التي تقدم خدمات عالج مرض السل في مناطق المشروع الخاص بك الم) العامة والخاصة(المنشآت  .4
 الممارسات الروتینیة والتدخالت الماضیة المعدة لتحسین نتائج العالج .5
صف ما إذا كانت ھناك قضایا أو مخاوف . المجاالت الرئیسیة التي یجب معالجتھا لتحسین االلتزام بالعالج والنتائج .6

 .لعالجخاصة بالنوع لاللتزام با
 .وصف المشكالت أو الفرص الرئیسیة المتعلقة بالسل والمجاالت المتعلقة بتمكین المرأة التي یعتزم المشروع المقترح معالجتھا .7

 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  4,000
 
 
 
 

 ابتكار المنتجات
 بیان المشكلة والمعلومات العامة 4.1
 . صف األدلة والحاجة لمنتجك المقترح •
 حدید فجوة في المعرفة أو األدوات؟ ھل تم ت •
 ما الجمھور المستھدف لمنتجك المقترح؟  •
ما نطاق االبتكار في منتجك؟ ھل توجد منتجات أو أدوات أخرى یمكنھا بالفعل تلبیة الحاجة المحددة؟ إذا كان األمر كذلك، كیف  •

 یختلف منتجك؟
 
 
 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  4,000
 
 
 
 

 شف الحالةجمیع مقترحات ك
 

 التدخالت واألنشطة  4.2
 . صف كیف تقترح معالجة المشكلة المحددة في ھذا القسم

 ادرس إدراج ما یلي 
 أھداف وغایات مشروعك. 1
 األنشطة المقترحة لتحقیق أھدافك وغایاتك/التدخل. 2

a. من الذي ینفذ التدخل؟ 
b. السكان المستھدفون ومقدمو الرعایة الصحیة الذین تخطط إلشراكھم في 
c. اختبارات الفحص والتشخیص المستخدمة في المشروع 
d.  أین سیتم فحص واختبار األشخاص 
e. كیف سیتم ربط األشخاص الذین تم اكتشاف مرض السل لدیھم بالعالج وتقاریر البرنامج الوطني للقضاء على السل 
f. كیف سیدعم مشروعك مراقبة االلتزام بالعالج والتسجیل واإلبالغ 

 طتك تمكین النساء أو الفتیات؟كیف ستدعم تدخالتك وأنش .3
 األثر المتوقع للمشروع فیما یتعلق باكتشاف الحاالت أو إكمال المعالجة واإلبالغ عنھا/النتائج .4

 
 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  6,500

 

 
 
 

 " إشراك مقّدمي خدمات الرعایة الصحیة الخاصة فقط"بالنسبة لمقترحات 
 

 األنشطة والتدخالت  4.2
 . ترح معالجة المشكلة المحددة في ھذا القسمصف كیف تق

 :ادرس إدراج ما یلي
 . األھداف والغایات العامة لمشروعك .1
 األنشطة المقترحة لتحقیق أھدافك وغایاتك/التدخل .2
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a. من سیقوم بتنفیذ التدخالت؟ 
b. نوع وعدد مقدمي الخدمات الذین سیشاركون في المشروع 
c. شراك مقدمي الرعایة الصحیة الخاصین، بما في ذلك الدور الذي یتوقع النموذج العام الذي یعتمد علیھ المشروع إل

  ) بك عند وصف النموذج الخاصمذكرة المفاھیم راجع (القیام بھ من جانب كل منھم 
d. كیف یمكن لمقدمي الخدمات المشاركین في المشروع الوصول إلى خدمات المختبرات وإمدادات األدویة 
e. كیف سیدعم المشروع االلتزام بالعالج وإكمالھ 
f. كیف سیرتبط مقدمو الخدمات بعملیات إعداد التقاریر الحالیة للبرنامج الوطني للقضاء على السل 

التوصل إلى التنفیذ الكامل داخل منطقة المشروع، والدعوة إلى التمویل المستمر والحصول الجدول الزمني لوضع النموذج، و .3
 علیھ

 كیف ستدعم تدخالتك وأنشطتك تمكین النساء أو الفتیات؟ .4
 

 

 
 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  6,500
 

 
 
 

 فقط" نتائج المعالجة"بالنسبة لمقترحات 
 

 األنشطة والتدخالت  4.2
 . معالجة المشكلة المحددة في ھذا القسمصف كیف تقترح 

 :ادرس إدراج ما یلي
 األھداف والغایات العامة للمشروع. 1

 األنشطة المقترحة لتحقیق أھدافك وغایاتك/التدخل. 2
a. السكان المستھدفین ومقدمو الرعایة الصحیة الذین تخطط إلشراكھم 
b. من سیقوم بتنفیذ التدخالت؟ 
c.  ة إلى جدول بالنسب(خطة تسجیل المرضى لدیكTB REACH الزمني ( 
d.  توفیر دعم االلتزام للمشروع 
e. كیف ومتى سیتم تقدیم دعم االلتزام 

 كیف ستدعم تدخالتك وأنشطتك تمكین النساء أو الفتیات؟ .3
 
 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  6,500
 

 
 
 
 
 

 ابتكار المنتجات
 األنشطة والتدخالت 4.2

 : صف وأجب على النقاط التالیة
 منتجك مع التحدیات الموضحة في بیان المشكالت أعاله؟ ) أو ستعامل(تعامل كیف ی .1
 في أي حالة یوجد منتجك حالیًا؟  .2
 بموجب ھذه المنحة؟ ) بشكل إضافي(كیف ستقوم بتطویر منتج تجریبي واختباره  .3
 ما ھو الشكل الذي سیكون علیھ منتجك؟ .4
 دقیقًا ومالئًما للسیاق وموثوقًا بھ؟ من ھم الشركاء الذین ستعمل معھم لضمان أن یكون منتجك  .5
 ؟ TB REACHصف كیف ستقوم بتسویق منتجك ونشره لكي یتمكن الشركاء اآلخرون من استخدامھ بعد انتھاء منحة  .6
 كیف سیدعم منتجك تمكین النساء والفتیات؟ .7

 
 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  6,500
 

 
 
 

http://www.stoptb.org/assets/documents/global/awards/tbreach/TBRw6_Note_TransitionFramework_FINAL.pdf?LID=1108
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 من الطلبات فقط 1النوع 

 المقترح مبتكًرا؟ كیف یكون تدخلك 4.3
بتمویل ھذا  TB REACHأنشطة مماثلة في الماضي؟  ھل قامت /ھل سبق أن قمت أو قام آخرون بتدخالت. صف مدى االبتكار في مشروعك

 ؟  ھل یمكن دعم ھذا العمل من قبل مانحین ومصادر تمویل أخرى؟)أو في دول أخرى(النھج في بلدك من قبل 
 

 )افاتمع المس(حرف بحد أقصى  2,500

 
 
 

 من الطلبات فقط 2النوع 
، صف )سابقة أو مصادر تمویل أخرى TB REACHإما من خالل منحة (إذا ثبت أن النھج المقترح مؤثر على نطاق أصغر  4.3

 .الدروس المستفادة ونتائج ذلك االستثمار األولي
األشخاص اإلضافیین الذین تم (والتأثیر على مستوى السكان ) لاألشخاص الذین تم تحدید إصابتھم بالس(تأكد من تضمین قیاسات عائد المشروع 

 ).أو عالجھم بنجاح/إخطارھم بإصابتھم بالسل و
 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  2,500

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لجمیع الطلبات
 أو الفتیات؟/صف كیف سیدعم مشروعك تمكین النساء و 4.4

ات صنع القرار وكیفیة ضمان المساواة بین الجنسین وإتاحة فرص النمو المھني ضع في اعتبارك ممارسات التوظیف في منظمتك وعملی
فھم العوائق التي : تشمل االستراتیجیات اإلضافیة التي یمكن دمجھا في مقترحك ما یلي. للمرأة وتعزیز دورھا في المناصب القیادیة

لسل للنوع، والشراكة مع المنظمات التي تركز على تمكین تعترض خدمات معالجة النساء والفتیات من السل، وضمان استجابة خدمات ا
 . المرأة

 

لمزید من المعلومات حول ضمان أن المقترح الخاص بك یتناول التمكین بشكل كاٍف، یرجى الرجوع إلى مذكرة المفاھیم على موقع 
 .الویب

 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  300

 
 
 
 

 القدرة التنظیمیة - 5القسم 
 

 ترحات اكتشاف الحالة ونتائج العالججمیع مق
 قدرة المنظمة على التنفیذ  5.1

. صف قدرة منظمتك وشركائك على البدء بسرعة في تنفیذ األنشطة التي تقترحونھا في الدول والمناطق التي تخطط لتنفیذ مشروعك بھا
 .وافقة على المنحأنشطة تقدیم الخدمات بعد ستة أشھر من الم TB REACHمن المتوقع أن تبدأ مشاریع 

 
 "إشراك قطاع الرعایة الصحیة الخاص"بالنسبة للمقترحات التي تركز على 
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تأكد من وصف تاریخ منظمتك على وجھ الخصوص فیما یخص برامج مشاركة القطاع الخاص، بما في ذلك إنشاء عالقات مع مقدمي 
 .لمالیة في القطاع الخاص، والنتائج والتعلم من المشروعات السابقةالخدمات من القطاع الخاص والحفاظ علیھا، وفھمك لشبكات التعلیقات ا

 
 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  3,500

 
 
 
 
 

 ابتكار المنتجات
 قدرة المنظمة على التنفیذ  1.5

 صف خبرة منظمتك 
 في تطویر ونشر األدوات والموارد •
 القدرة على البدء بسرعة وتطویر المنتجات •

 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  3,500
 
 
 
 
 

 بالنسبة للمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والجامعات ووكاالت األمم المتحدة فقط
 الشراكة وبناء القدرات المحلیة   5.2

 المحلیة لتنفیذ األنشطة الموضحة في ھذا المقترح؟ كیف ستطور القدرة المحلیة للتنفیذ؟/كیف ستشارك منظمتك مع المنظمات الوطنیة
 
 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  2,500

 
 
 

 خبرة المنظمة في تمكین النساء والفتیات 5.3
 .أو شركاءك في العمل على تمكین النساء والفتیات/صف تجارب منظمتك و

 . صف جھود منظمتك في توفیر فرص نمو مھنیة للمرأة وتعزیز دورھا في الوظائف القیادیة
 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  3,500

 
 
 
 
 
 

 الوالیات أو البرنامج الوطني للقضاء على السل/خطابات الدعم القادمة من المقاطعات 5.4
من  1الوالیة أو المرحلة /یرجى اإلشارة إلى ما إذا كان لدیك خطاب دعم من البرنامج الوطني للقضاء على السل على مستوى المقاطعة

 البرنامج الوطني للقضاء على السل
 .تقدیم خطاب الدعم 2، سیطلب من مقدمي الطلبات للمرحلة 1لیس مطلوبًا للمرحلة  على الرغم من أنھ

   ال[  ]  نعم[  ] 
 

 الوالیة/للقضاء على السل على مستوى المقاطعةني وطلن البرنامج امم عل خطاب الدتحمیویة رختیاالتعلیقات اال 5.5
 إذا كان لدیك خطاب دعم، یرجى تحمیلھ على الصفحة الرئیسیة

 دعم رقم معرف الطلب: یتعین أن یلي الملف الذي قمت بتحمیلھ نظام التسمیة
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 .قدم التعلیقات اإلضافیة للحصول على خطاب الدعم إذا لزم األمر

 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  2,000
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 المیزانیة المطلوبة - 6القسم 
 .میرجى قراءة تعلیمات المیزانیة والتمویل قبل إكمال ھذا القس

 
 الدخل المالي المدقق الخاص بمقدم الطلب الرئیسي بالدوالر األمریكي  6.1

 یجب على مقدمي الطلبات الرئیسیین تحمیل تقریر التدقیق المالي األخیر الخاص بھم على الصفحة الرئیسیة
 .إذا كنت غیر قادر على تحمیل واحدة أو أكثر من الوثائق الداعمة المطلوبة، یرجى بیان األسباب

 تدقیق رقم معرف الطلب: یتعین أن یلي الملف الذي قمت بتحمیلھ نظام التسمیة
 

 
 

 الدخل المدقق الخاص بمقدم الطلب الرئیسي بالدوالر  6.2
 .قم بإدخال رقم الدخل من تقریر التدقیق الذي قمت بتحمیلھ

 

 
4 
 

 المیزانیة المقترحة وفئاتھا 6.3
 5جمالیة الخاصة بمقدمي الطلبات عن ال یمكن أن یزید طلب المیزانیة اإل •

مرات من المیزانیة السنویة الخاصة بھم، األمر الذي یتعین ذكره في بیان 
 .التدقیق المالي الذي تم تحمیلھ

كذلك فإن أقصى مبلغ تمویل یمكنك طلبھ یعتمد على نوع المشروع الذي تقوم  •
 . بتقدیم طلب بشأنھ

 

 المیزانیة بالدوالر

 )من إجمالي المیزانیة% 15بحد أقصى (ریة الموارد البش 1
 

 

  األنشطة 2
 TBبما في ذلك المشاركة في اجتماع متلقي منحة (المشروع المتعلق بالسفر  3

REACH  2019لسنة( 
 

مثل ( GDFاألموال المحتجزة لدى المصدر للمشتریات تتعلق بالتوریدات من  4
 )جین إكسبرت

 

  شراء المواد الطبیة 5
  المواد غیر الطبیةشراء  6
  تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ونشر النتائج 7
  )من إجمالي المیزانیة% 10بحد أقصى (األبحاث التشغیلیة  8
  )من إجمالي المیزانیة% 12بحد أقصى (دعم البرنامج المباشر  9

 المراقبة الخارجیة والتقییم 10
م االحتفاظ بھا في ویت TB REACHیتم تحدید ھذه القیمة عن طریق 

 .المصدر

35,000 

  إجمالي المیزانیة
 

 عوامل التكلفة المتعلقة بالمیزانیة 6.4
 .قم بشرح عوامل التكلفة األساسیة في المیزانیة المذكورة أعاله وكیف أن ھذه التكالیف متعلقة باألنشطة والنتائج المتوقعة

 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  2,000

 
 
 

 التمویل المشترك؟توافر  6.5
 ھل یتوفر أي نوع من التمویل المشترك لدعم تنفیذ ھذا المقترح؟
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 )مثل المساھمات المباشرة من مصادر أخرى والمنح الخاصة بالمعدات وموظفین وغیر ذلك(

  أرفض/ال أعرف[  ]  ال[  ]  نعم[  ] 

وإذا كان متاًحا، فقم بتحمیل أیة وثیقة . اًحا لدعم تنفیذ ھذا المقترحإذا كانت اإلجابة نعم، قم ببیان التمویل المشترك الذي یكون مت 6.6
 داعمة على الصفحة الرئیسیة

 التمویل المشترك_ رقم معرف الطلب : یتعین أن یلي الملف الذي قمت بتحمیلھ نظام التسمیة
 

 )مع المسافات(حرف بحد أقصى  1,000
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 االختصارات - 7القسم 
 

 االختصارات 7.1
 جى تقدیم قائمة مرتبة بالحروف األبجدیة والتعریفات الخاصة بكافة االختصارات المستخدمة في المقترح الخاص بكمیر
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