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 ملحوظة: سيتم فقط قبول الطلبات الُمقّدمة باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية
 

 المشكلة 
 

% تحدث في الدول النامية. 97مليون عملية إجهاض غير آمنة على مستوى العالم كل عام، منها  25من يتم إجراء أكثر 
ماليين امرأة وفتاة في المرافق الصحية على إثر معاناتهن من مضاعفات، وتموت  7ونتيجة لذلك، يتم إدخال ما يقرب من 

اآلمن أحد األسباب العالمية الرئيسية لوفيات األمهات.  امرأة وفتاة سنويًا، مما يجعل اإلجهاض غير  31,000إلى  22,800
حتى في الحاالت التي يكون فيها اإلجهاض قانونيًا ومتوفًرا تقنيًا، غالبًا ما يكون الوصول إلى الخدمات محدوًدا بسبب 

ذا بات الحصول ول مجموعة كبيرة من الحواجز، وغالبًا ما يكون هناك عدد محدود من الخيارات من حيث طريقة اإلجهاض.
 على اإلجهاض اآلمن أمًرا في غاية األهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

 OPTIONS مبادرة 
 

في إنقاذ وتحسين حياة النساء والفتيات من خالل تحسين الوصول إلى اإلجهاض اآلمن   OPTionsيكمن الهدف النهائي لمبادرة   
 والقانوني.

 

من أجل وصول  Bold Ideas with Big Impact®هذا في دعم ( RFPطلب تقديم المقترحات )كما يكمن الهدف من  
النساء والفتيات إلى اإلجهاض اآلمن في البلدان المحدودة والمتوسطة الدخل. ونحن نسعى إلى توفير نُهج مبتكرة وتحويلية 

تتيح للنساء والفتيات أن يملكوا زمام األمر فيما يتعلق بمكان وزمان وكيفية اإلجهاض. وبالتالي فإن التركيز من هذه الدعوة 
( 2، ونُهج جديدة لزيادة الوصول المبكر إلى منتجات وخدمات اإلجهاض الحالية( 1وير واختبار: ينصب على دعم تط

 لإلجهاض. 1أساليب من الجيل التالي

 مجاالت التركيز
 

للحصول على أفكار جريئة مصممة لتنفيذها في البلدان المحدودة والمتوسطة الدخل  Grand Challenges Canadaتسعى 
. وقد يكون مصدر هذه األفكار الجريئة المنظمات غير الربحية والمنظمات الوصول إلى اإلجهاض اآلمنالتي تركز على 

مؤسسات بشكل خاص على التقديم وسوف الربحية، وكذلك المؤسسات األخرى المعترف بها. ويتم تشجيع األنواع التالية من ال
 يتم استعراضها بعين الرضا والتأييد في عملية المراجعة:

 المؤسسات الخارجية بالنسبة لشبكة الحقوق والصحة اإلنجابية والجنسية الموجودة حاليًا •
 المؤسسات التي تضيف قيمة وتجلب وجهات نظر جديدة إلى عملية اإلجهاض اآلمن •
 .1.2تشجيعها على تقديم طرق جديدة لعالج المشكلة الواردة في القسم المؤسسات التي تم  •
 المؤسسات االجتماعية والمنظمات النسوية •

 
أو الحالية من الجهة المانحة المجهولة الكبيرة للغاية غير مؤهلة للحصول على تمويل الجهات المستفيدة المباشرة السابقة 

OPTions . 
 

كما يجب أن يكون لها تأثير كبير في تحسين  جريئة ومبتكرة وتحويلية وغير تقليدية، ةيجب أن تكون االبتكارات المقترح
 الوصول إلى اإلجهاض اآلمن. ومن المتوقع أن تعمل االبتكارات على تحسين الوصول إلى اإلجهاض اآلمن من خالل:

 

 

األساليب من الجيل التالي تعني أي أساليب غير هذه الموجودة حاليًا لإلجهاض اآلمن: الشفط  1
 (.MA( واإلجهاض الطبي )MVAاليدوي بالتخلية )
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وهذا يتضمن، على سبيل  .)MA(3واإلجهاض الطبي  )MVA(2زيادة الوصول المبكر إلى الشفط اليدوي بالتخلية  .1

 المثال ال الحصر، ما يلي:

a.  .زيادة عدد موفري الخدمة الُمدّربين والخدمات اآلمنة المتاحة 

b.  تحسين الوصول إلى المعلومات التي تساعد الفتاة أو المرأة على اإلجهاض بأمان 

c.   إعادة صياغة وتطبيع اإلجهاض لمحاربة وصمة العار 

d. مركزية رعاية اإلجهاض وعدم اعتبارها مشكلة طبية إلغاء 

e. الحد من الحواجز االقتصادية التي تحول دون الوصول إلى اإلجهاض اآلمن 

f. إعادة تصنيف أساليب اإلجهاض الحالية لتتناسب مع أطر العمل التنظيمية ذات الصلة 

 

التحسينات المهمة للطرق الحالية، بما في تقديم طريقة من الجيل التالي لإلجهاض اآلمن توفر واحًدا أو أكثر من  .2

 ذلك:

a. القدرة على أن يُدار بشكل فعال أثناء مراحل الحمل المتأخرة 

b. الفعالية في اإلجهاض 

c.  قدرة الفتيات والنساء على الوصول وإدارة الذات مع قدر أكبر من االستقاللية والخصوصية 

d.  )سهولة االمتثال )على سبيل المثال، تناول حبة واحدة 

e. حد من اآلثار الجانبية واأللمال 

f.  مظهر االستقرار 

g. )مسموح به داخل األطر التنظيمية الحالية )على سبيل المثال، له مؤشرات أولية أخرى 

h.  خفض التكلفة 

 

يُرجى مالحظة أن هذه هي اللمحة الموجزة للمنتج المستهدف لطرق اإلجهاض اآلمن من الجيل التالي. تكون كل من مقترحات 

 شهًرا وفقًا لذلك. 24إلى  18حلة السريرية والمرحلة السريرية مؤهلة، وسيتم صياغة أهداف المشروع للفترة من ما قبل المر 

 

بشكل قانوني في بلد منخفض أو متوسط الدخل هي المؤهلة للتقدم إلى مجال التركيز دمجها  فقط المؤسسات التي تم مالحظة:  

. المؤسسات من جميع البلدان، بما في ذلك مؤسسات المقترحات"زيادة الوصول إلى طرق اإلجهاض الحالية" في طلب تقديم 

 .المقترحاتإلجهاض" في طلب تقديم لالبلدان مرتفعة الدخل، مؤهلة للتقدم إلى مجال التركيز "أساليب الجيل التالي 

 التمويل المتاح 
 

 24إلى  18دوالًرا كنديًا على مدار فترة تتراوح بين  250,000سيتم منح المقترحات الناجحة ِمنًحا أولية بقيمة تصل إلى  
منحة أولية  20شهًرا لتطوير االبتكار المقترح واختباره. وبافتراض تلقي عدد كاف من المقترحات المؤهلة، سيتم منح حوالي 

 في هذه الجولة.

 معايير األهلية 
 

يُرجى مراجعة معايير األهلية في طلب تقديم المقترحات الكامل. يشمل المتقدمون المؤهلون المؤسسات االجتماعية وغيرها 
 من المؤسسات المعترف بها التي:

 OPTionsليست من الجهات المتلقية للتمويل المباشر السابقة أو الحالية ألموال جهة التمويل الرئيسية لمبادرة  •

 
 ( هو طريقة جراحية لإلجهاض تتم فيها إزالة أنسجة الحمل من الرحم. MVAالشفط اليدوي بالتخلية )  2

 أقراص الميفيبريستون والميزوبروستول للحث على اإلجهاض.( MAيستخدم اإلجهاض الطبي )  3
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يتم تشكيلها ودمجها قانونًا في بلد مؤهل على النحو المحدد بأي مجال تركيز في طلب تقديم المقترحات ستتقدم  •
 المؤسسة إليه )انظر الصفحة السابقة(

 يمكنها أن تنفذ بنجاح األنشطة في مجالها التقني المعني •
 لديها القدرة على تلقي وإدارة تمويل المنحة •
 ال تمثل ملكيات فردية •
 ال تمثل مكاتب قطرية تابعة لألمم المتحدة. •

 
)أي اقتراح واحد لالبتكارات التي  المقترحات( فقط لكل مجال تركيز في طلب تقديم 1يجوز لكل مؤسسة تقديم اقتراح واحد )

اقتراح سيتم قبول تزيد من الوصول إلى طرق اإلجهاض الحالية واقتراح واحد لطرق اإلجهاض من الجيل التالي.( للجامعات، 
 من كل مركز بحث داخل الجامعة.المقترحات طلب تقديم في تركيز مجال ( لكل 1واحد )

 

 إرشادات تخص الطلبات
 

 

وال يتوفر طلب تقديم المقترحات الكامل إال باللغتين  سيتم فقط قبول الطلبات الُمقّدمة باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية،
. يُرجى مراجعة طلب تقديم المقترحات الكامل قبل تقديم المقترحات لضمان تلبيتك لمعايير الفرنسيةو اإلنجليزية
 األهلية. 

  مساًء بالتوقيت الشرقي 3:00، في تمام الساعة 2020فبراير  11الموعد النهائي لتقديم المقترحات: 

فبراير  4في موعد أقصاه  Fluxx Portalنظًرا ألوقات المعالجة، نقترح التسجيل للحصول على حساب على 
2020. 

لتقديم طلب للحصول على تمويل، يجب على مقدمي الطلبات استخدام نموذج الطلب المتوفر عبر اإلنترنت، والذي ال يمكن الوصول إليه 
 أو اإلنجليزية باللغة Grand Challenges Canada  (gcc.fluxx.io)ؤسسة التابعة لم Fluxx Portalإال عبر بوابة 

 .الفرنسية
 
 
 

http://optionsinitiative.org/wp-content/uploads/2018/11/OPTR1-RFP-EN-20181112.pdf
http://optionsinitiative.org/wp-content/uploads/2018/11/OPTR1-RFP-FR-20181112.pdf
https://gcc.fluxx.io/user_sessions/new
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