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مبادرة خيارات إنهاء الحمل
 (”OPTions مبادرة“) المبتكرة

الجولة الثالثة طلب
االقتراحات

يتم إجراء أكثر من 25 مليون عملية إجهاض غير آمنة كل عام، مما يؤدي إىل إدخال ما يقرب من 7 ماليين

امرأة وفتاة في المرافق الصحية بسبب المضاعفات وما ال يقل عن 22800 حالة وفاة. 97% من هذه

اإلجهاضات غير اآلمنة تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. يعد الوصول إىل إمكانية إنهاء

الحمل بشكل آمن أمرًا أساسًيا لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات واألشخاص من

مختلف الهويات الجنسية. ومع ذلك، غالًبا ما يكون ذلك محدوًدا بسبب مجموعة واسعة من الحواجز

المترابطة بما في ذلك المسافة والتكلفة ووصمة العار المرتبطة باإلجهاض واالختيار المحدود لطرق إنهاء

الحمل.

التحدي 

 تدعو مبادرة OPTions لتلقي الطلبات من المنظمات األكاديمية وغير الهادفة للربح أو الكيانات الهادفة
للربح، باإلضافة إىل المؤسسات األخرى المعترف بها، للحصول عىل منح أولية في أي من مجاالت التركيز

الخاصة بها. نرحب بشكل خاص بالطلبات التي تلبي احتياجات الناس في السياقات اإلنسانية،

والسياقات المقيدة قانونًا، والمناطق التي يكون فيها اإلجهاض موصوًما للغاية، والمناطق النائية بشكل

غير عادي والتي يصعب الوصول إليها. لتقديم طلب للحصول عىل تمويل، أو لمزيد من المعلومات،
يرجى زيارة: 

دعوة لتلقي المقترحات بالجولة الثالثة
 

optionsinitiative.org/apply

optionsinitiative.org

@grandchallengescanada

@gchallenges

@grand-challenges-canada

info@optionsinitiative.org

 تدعم مبادرة االبتكارات إلنهاء الحمل ("مبادرة OPTions") األساليب المبتكرة والتحويلية التي تمكن
النساء والفتيات واألشخاص ذوي الهويات الجنسية المتنوعة من السيطرة عىل مكان وزمان وكيفية إنهاء

حملهم، في البلدان التي توجد بها واحد أو أكثر من األسباب القانونية لدعمها. من خالل هذه المبادرة،

نسعى إىل دعم أفكار اإلجهاض اآلمن الجريئة المصممة لتحسين حياة النساء والفتيات المهمشات

واألشخاص ذوي الهويات الجنسية المتنوعة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. تقدم مبادرة

OPTions منحًا أولية تصل إىل 250,000 دوالر كندي عىل مدار 18 إىل 24 شهرًا، باإلضافة إىل الدعم
الفني والمتوسع لتطوير األفكار واختبارها عبر مجالين من مجاالت التركيز

OPTIONS مبادرة

أساليب جديدة أو محّسنة لزيادة الوصول المبكر إىل منتجات وخدمات اإلجهاض اآلمن

الموجودة (الشفط اليدوي و/أو اإلجهاض الدوائي). قد يشمل ذلك أساليب لتقديم الرعاية بشكل

غير مركزي، وإعادة تصنيف طرق اإلجهاض، ومكافحة الوصم، وزيادة توافر الخدمة، وتقليل

الحواجز االقتصادية، وتحسين الوصول إىل المعلومات.

 
طرق الجيل التالي إلنهاء الحمل و/أو انقطاع الحمل و/أو تنزيل دم الحيض. هذه أدوية أو 

تركيبات أو طرق أو إجراءات جديدة أو محّسنة بشكل ملحوظ. ستؤدي طريقة الجيل التالي الناجحة

إىل خيار جديد آمن ومنخفض التكلفة وسهل االستخدام ومتوفر بسهولة. 
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