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 ملخص تنفیذي
  

والحق في الوصول إلى عملیات إجھاض آمنة  -"حقوق المرأة ھي من حقوق اإلنسان. وھذا یشمل الحقوق الجنسیة واإلنجابیة 
 وقانونیة". 

 الكندیة  سیاسة المساعدة الدولیة النسویة  - 
  

مالیین امرأة وفتاة في  7ما یقرب من ملیون عملیة إجھاض غیر آمنة، مما أدى إلى إدخال  25في كل عام، تتم أكثر من 
حالة وفاة. تحدث جمیع حاالت اإلجھاض غیر اآلمن  31000إلى  22800المرافق الصحیة بسبب المضاعفات وما یقرب من 

 .   1%) تقریبًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حیث یصعب الوصول إلى خدمات وسلع إنھاء الحمل97(
  

انیة إنھاء الحمل أمًرا أساسیًا لتحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین النساء والفتیات واألشخاص من مختلف یعد الوصول إلى إمك
یرتبط الحق في اختیار وقت اإلنجاب وإمكانیتھ بالقدرة على متابعة التعلیم وبناء سبل العیش والمشاركة في  2الھویات الجنسیة.

ات لھ آثار ال حصر لھا على رفاھیة النساء والفتیات واألشخاص ذوي الھویات المجتمع واالزدھار. التقیید من ھذه القدر
غالبًا ما یكون الوصول إلى  ،الجنسیة المتنوعة وأسرھم ومجتمعات بأكملھا. حتى عندما یكون اإلجھاض قانونیًا ومتاًحا تقنیًا

تارون إنھاء الحمل وصمة عار كبیرة تنبع من المعلومات والمنتجات والخدمات محدوًدا. غالبًا ما یواجھ األشخاص الذین یخ
 األعراف االجتماعیة والمعتقدات الثقافیة، والتي تزداد سوًءا بسبب االفتقار إلى الخدمات سھلة االستخدام والمناسبة للشباب. 

 
جھاض المتاحة. ومع تاریخیًا، تم تثبیط البحث في مجال أدویة وعملیات إنھاء الحمل، مما یحد من الخیارات المتاحة لطرق اإل

ذلك، ھناك إمكانیة الكتشاف طریقة جدیدة تتم إدارتھا بسھولة ومالءمة أكبر ویسھل الوصول إلیھا واقتصادیة ("طریقة الجیل 
"). باإلضافة إلى األسالیب الجدیدة، ھناك حاجة إلى االبتكار للتغلب على الحواجز منع الحمل و تحریض الحیض ،التالي

تزال تحد من أین ومتى وكیف یمكن للمرأة أو الفتاة أو الشخص الذي لدیھ ھویة جنسیة متنوعة إنھاء الحمل المستمرة التي ال 
  باستخدام األسالیب الحالیة ("تدخالت الوصول") .

  
ز ضمان حیاة صحیة وتعزی: 3 (SDG)یعد الوصول إلى اإلجھاض اآلمن والقانوني أمًرا حیویًا لتحقیق ھدف التنمیة المستدامة 

: تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین جمیع النساء والفتیات، 5، وأھداف التنمیة المستدامة الرفاھیة للجمیع في جمیع األعمار
على وجھ التحدید لتحقیق أھداف ضمان حصول الجمیع على الصحة الجنسیة واإلنجابیة والحقوق اإلنجابیة وتقلیل معدل وفیات 

 .  األمھات على الصعید العالمي
  

 Bold Ideas with Bigھو دعم  )OPTions Initiativeمبادرة الخیارات المبتكرة إلنھاء الحمل (الھدف من 
Impact®  للنساء والفتیات واألشخاص أصحاب الھویات الجنسیة المتنوعة للوصول إلى اإلجھاض اآلمن في البلدان

تمكن النساء والفتیات من السیطرة على مكان وزمان وكیفیة  نحن نبحث عن مناھج مبتكرة وتحویلیة منخفضة ومتوسطة الدخل.
مناھج جدیدة لزیادة الوصول المبكر إلى منتجات ) 1ینصب تركیز ھذه الدعوة على دعم تطویر واختبار  إنھاء حملھن.

  طرق الجیل التالي إلنھاء الحمل. )2ووخدمات اإلجھاض الحالیة، 
  

شھًرا لتطویر االبتكار  24إلى  18دوالر كندي على مدار  250.000لیة تصل إلى سیتم منح المقترحات الناجحة منًحا أو
إلى منح  Grand Challenges Canadaبافتراض تلقي عدد كاٍف من المقترحات الممیزة، تھدف  المقترح واختباره.

 منحة أولیة في ھذه الجولة. 30ما یقرب من 
  

                                                
  )2018التقدم غیر المتكافئ والوصول غیر المتكافئ (مارس  :2017اإلجھاض في جمیع أنحاء العالم معھد غوتماشر،  1

تشیر األبحاث  مل في سن المراھقة والحمل غیر المقصود.بالمقارنة بالنساء الالتي ذات المیول الجنسي للرجال، فإن األقلیات الجنسیة أكثر عرضة للح 2
المثال، الزواج إلى أنھ، مقارنة بالنساء ذات المیول الجنسي تجاه الرجال، تتعرض نساء األقلیات الجنسیة في كثیر من األحیان لعوامل الخطر (على سبیل 

جنسیة لدیھن عوامل خطر إضافیة فریدة في تجاربھن). المبكر في سن المراھقة والحمل غیر المقصود؛ كما أن نساء األقلیات ال
/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5819992 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5819992/
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كون المبتكرون قد أظھروا إثباتًا لمفھوم فكرتھم، ووضعوا خطة لنطاق تطبیق بحلول نھایة المنحة األولیة، من المتوقع أن ی
الفكرة ومدى استدامتھا، واجتذبوا اھتمام أصحاب المصلحة والشركاء الرئیسیین الالزمین للمضي قدًما على طریق التوسع 

 . Transition to Scale3نامج واالستدامة. قد تتم دعوة المبتكرین الناجحین للتقدم بطلب للحصول على تمویل من بر
  

                                                
3Transition to Scale (TTS) مفھوم مقترحھم. تقدم تطبیقات  ھو وسیلة تمویل مفتوحة للمبتكرین الذین نجحوا في إثبات صحةTTS  على أساس

 .Grand Challenges Canadaعلى موقع ویب  TTSالدعوة فقط تم تقدیم شرح لشروط تمویل 
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 المواعید النھائیة للتقدیم

 
یرجى  ستعتمد المواعید النھائیة لتقدیم الطلبات على ما إذا كان الطلب مخصًصا لنظام تمویل "الوصول" أو "الجیل التالي".

  ولى والثانیة من طلبات العروض.حیث تم إجراء تغییرات كبیرة منذ الجولة األ 3.3مراجعة معاییر األھلیة الكاملة في القسم 
 

 طلبات نظام الجیل التالي طلبات نظام الوصول الموعد النھائي
نظًرا ألوقات المعالجة، یُقترح التسجیل  التسجیل

في موعد ال  Fluxx Portalلحساب 
 2021أغسطس  1یتجاوز 

ستتم معالجة التسجیل على أساس األول فاألول. یفضل 
لتسجیل قبل بدء عملیة التقدیم التسجیل المبكر. یرجى ا

 للتأكد من وجود أموال متبقیة.
الساعة  2021أغسطس  11 التسلیم

ظھًرا بتوقیت الساحل  12:00
 الشرقي ألمریكا الشمالیة

سیتم قبول الطلبات الكاملة على أساس المقدم أوالً من 
(أو حتى نفاد  2022دیسمبر  31حتى  2021یونیو  16

التسلیم المبكرة مفیدة حیث سیتم األموال). تعد عملیات 
 إغالق الدعوة للتسلیم بمجرد إنفاق جمیع األموال.

 
للتقدم بطلب للحصول على تمویل، یجب على المتقدمین استخدام نموذج الطلب المقدم عبر اإلنترنت، والذي ال 

 Grand Challenges Canadaیمكن الوصول إلیھ إال من خالل مؤسسة 
Fluxx Portal (https://gcc.fluxx.io) تعلیمات لبوابة تقدیم  3.2.  (یرجى االطالع على القسم

 )Fluxxالطلبات، 
 ائعة، یرجى مراسلةللوصول إلى أسئلة مقدم الطلب التي لم یتم تناولھا في األسئلة الش

info@optionsinitiative.org  أو زیارةWhatsApp )+1 (437) 219-1614,  أو كودQR  متاح
 20في  OPTions، ستتوفر وثیقة أسئلة وأجوبة محدثة على موقع مبادرة 2021یولیو  16) بحلول أدناه

 الجیل التالي إرسال األسئلة في أي وقت. مقدي طلبات. یمكن ل2021یولیو 
 

 
 

إذا كنت تحتاج إلى الحصول على مساعدة فنیة في التسجیل أو التطبیق عبر اإلنترنت، یرجى االتصال بفریق 
 .Grand Challenges Canadaالتابع لـ  Fluxxالدعم الفني لـ 

 /https://www.grandchallenges.ca/fluxxsupport الفریق على 
 
  

https://gcc.fluxx.io/user_sessions/new
https://gcc.fluxx.io/user_sessions/new
mailto:info@optionsinitiative.org
mailto:info@optionsinitiative.org
mailto:info@optionsinitiative.org
https://www.grandchallenges.ca/fluxxsupport/
https://www.grandchallenges.ca/fluxxsupport/
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 مقدمة  . 1

1.1 GRAND CHALLENGES CANADA 
  

مھمتنا  عالم یعمل فیھ االبتكار على تسریع تحقیق أھداف التنمیة المستدامة.ھي:  Grand Challenges Canadaرؤیة 
 لتحفیز االبتكار الذي ینقذ ویحسن حیاة الفئات األكثر ضعفاً في كندا والبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.ھي: 

  
Grand Challenges Canada  من خالل التمویل من مجموعة . ®ار الجریئة ذات التأثیر الكبیراألفكمكرسة لدعم

، تتمثل مھمتنا في دعم االبتكار الذي Global Affairs Canadaمتنوعة من الشركاء الحكومیین والمنظمات، بما في ذلك 
نا ھي عالم یعمل فیھ ) وكندا. رؤیتLMICsینقذ ویحسن حیاة الفئات األكثر ضعفًا في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل (

  االبتكار على تسریع تحقیق أھداف التنمیة المستدامة لألمم المتحدة.
  

 Grand Challengesواحدة من أكبر المستثمرین ذوي التأثیر األول في كندا، ومن خالل نھج استثماري نسوي، دعمت 
Canada  مؤسسة دولة. تقدر  100ابتكار في أكثر من  1300خط أنابیب یضم أكثر منGrand Challenges 
Canada  ملیون  64ملیون شخص وتحسین حیاة ما یصل إلى  1.78أن ھذه االبتكارات لدیھا القدرة على إنقاذ ما یصل إلى
 .2030بحلول عام 

  
 Universityیتم استضافتھا في تورونتو في شبكة الصحة الجامعیة ( Grand Challenges Canadaمؤسسة 

Health Network.(  
  

-https://www.grandchallenges.ca/funding لمزید من المعلومات، یرجى االطالع على:
opportunities/integrated-innovation/.   

  
لمعرفة معلومات حول برامج التمویل  /https://www.grandchallenges.caیرجى االطالع على 

لمعرفة  /https://www.grandchallenges.ca/who-we-are/discover-our-innovations-and-resultsو
  حتى اآلت. Grand Challenges Canadaالمشاریع التي مولتھا 

  
 

   )OPTIONSمبادرة الخیارات ( 1.2 
  

 Grand Challenges") ھي برنامج استثماري من مؤسسة OPTionsمبادرة "خیارات إنھاء الحمل المبتكرة" ("مبادرة 
Canada  .البتكارات إنھاء الحمل بأمان 

 
ھو دعم النساء والفتیات واألشخاص من مختلف الھویات الجنسیة للوصول إلى اإلجھاض اآلمن  OPTionsمبادرة الھدف من 

إلى إیجاد نُھج مبتكرة وتحویلیة تُمكن النساء والفتیات  OPTionsفي البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. تسعى مبادرة 
على مكان وزمان وكیفیة إنھاء حملھن من خالل االستثمار في تطویر واألشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتنوعة من السیطرة 

) طرق 2) مناھج جدیدة لزیادة الوصول المبكر إلى منتجات وخدمات اإلجھاض الحالیة (ابتكارات "الوصول")، و1واختبار 
 الجیل التالي إلنھاء الحمل (ابتكارات "الجیل التالي"). 

 
 

 المشكلة  1.3
  

إنھ لیس فقط سببًا مھًما للوفاة واإلصابة بالمضاعفات الصحیة لدى الفتیات والنساء   غیر اآلمن تأثیر عمیق.إن تأثیر اإلجھاض 
أن  Guttmacherیقدر معھد ولكن لھ عواقب اقتصادیة واجتماعیة ال تُحصى.  واألشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتنوعة،

ویًا. تحدث الغالبیة العظمى من عملیات اإلجھاض ھذه (حوالي ملیون عملیة إجھاض غیر آمنة تتم سن 25ھناك أكثر من 
مالیین امرأة وفتاة في المرافق الصحیة بسبب المضاعفات  7%) في العالم النامي. ونتیجة لذلك، یتم إدخال ما یقرب من 97

ئیسیة لوفیات منھم سنویًا، مما یجعل اإلجھاض غیر اآلمن أحد األسباب العالمیة الر 31000إلى  22800ویموت من 
عملیة  100,000حالة وفاة لكل  141األمھات. تتأثر النساء في إفریقیا وأمریكا الالتینیة بشكل غیر متناسب. في أفریقیا، ھناك 

https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/integrated-innovation/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/integrated-innovation/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/integrated-innovation/
https://www.grandchallenges.ca/
https://www.grandchallenges.ca/who-we-are/discover-our-innovations-and-results/
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حالة  62حالة. متوسط الوفیات العالمي واآلسیوي ھو نفسھ تقریبًا حیث یبلغ  108إجھاض مستحث، وفي أمریكا الالتینیة ھناك 
  4عملیة إجھاض محرض. ,000100وفاة لكل 

 
ثبت أن تنظیم األسرة الطوعي، بما في ذلك الوصول إلى اإلجھاض اآلمن والقانوني، یحسن النتائج الصحیة لألمھات واألطفال 
حدیثي الوالدة، ویعزز تمكین المرأة، ویحقق الفوائد االجتماعیة واالقتصادیة. تزید مشاركة النساء األصحاء الالئي لدیھن عدد 

ل من األطفال في القوة العاملة، مما یؤدي إلى فوائد اقتصادیة تمتد إلى األطفال من خالل حصولھم على تعلیم أفضل أق
ویصبحوا قادرین على أن یكونوا أكثر إنتاجیة من الناحیة االقتصادیة، مما یؤدي إلى الحد من الفقر. عندما یتمتع األطفال بصحة 

والتنمیة لمراد إنجابھم، مما یعزز من إنشاء دورة فعالة لمواصلة التحسینات في الصحة أفضل، یتناقص متوسط عدد األطفال ا
 االقتصادیة والمزید من التخفیضات في الفقر.

  
التقیید من ھذه الخیارات لھ آثار ال حصر لھا على رفاھیة النساء والفتیات واألشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتنوعة وأسرھم 

یمكن أن یكون الوصول إلى المعلومات  ،ومع ذلك، حتى عندما یكون اإلجھاض قانونیًا ومجدیًا تقنیًا ومجتمعات بأكملھا.
والمنتجات والخدمات محدوًدا بسبب مجموعة واسعة من الحواجز المعقدة والمتشابكة، وغالبًا ما یكون ھناك خیار محدود فیما 

 ما یلي:یتعلق بطریقة إنھاء الحمل. ومن أبرز العوامل المقیدة 
 

 تكلفة المنتجات والخدمات ووسائل النقل الالزمة للوصول إلیھا •
 المسافة من المركز الصحي أو مزود الخدمة الصحیة أو الصیدلیة أو االتصال المحمول •
 توافر معلومات عالیة الجودة وسھلة االستخدام  •
 ةتوافر وإمكانیة الوصول إلى مجموعة من المنتجات والخدمات المضمونة الجود •
توفر الخصوصیة و/أو الوصول إلى الھاتف المحمول و/أو طریقة الدفع عبر اإلنترنت ضروریة لإلدارة الذاتیة عن  •

 بُعد لإلجھاض الدوائي مع أو بدون مرافقة أخصائي صحي. 
 المتطلبات القانونیة مثل فترات االنتظار اإللزامیة و/أو موافقة الطرف الثالث أو الوالدین. •
 اجمة عن األعراف والمعتقدات االجتماعیة والثقافیةوصمة العار الن •
 عدم وجود خدمات سھلة االستخدام ومناسبة للشباب •

 
على سالسل التورید، وتقدیم الخدمات، وقنوات االتصال، والعنف  تأثیر جائحة فیروس كروناإضافة جدیدة إلى ھذه القائمة ھي 

أدى الوباء إلى التنفیذ السریع البتكارات یاسات. في بعض البلدان، الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، واللوائح والس
التوصیل و/أو تعیین "الخدمة األساسیة" التي غیرت الرعایة وحسنتھا لبعض األشخاص وزادت من اإلقبال على اإلجھاض 

ت اإلغالق وانقطاع سلسلة الدوائي. على الرغم من ھذا التطور اإلیجابي، في بلدان أخرى، كان ھناك تأثیر مقید بسبب عملیا
التورید والتنظیم األكثر صرامة. في جمیع البلدان، عانت التجارب السریریة من تأخر الموافقات األخالقیة ومتطلبات التباعد 

 الجسدي الصارمة التي تحد من االكتشافات العلمیة الھامة.
 

تي تحد من أین ومتى وكیف یمكن للمرأة أو الفتاة إنھاء ھناك حاجة إلى االبتكار للتغلب على الحواجز المستمرة والجدیدة ال
ابتكاًرا في مراحل مبكرة تھدف  38ملیون دوالر كندي في  10.6أكثر من  OPTionsالحمل. حتى اآلن، استثمرت مبادرة 

ى البدائل غیر في النھایة إلى تجنب حاجة مالیین النساء والفتیات واألشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتنوعة إلى اللجوء إل
 القانونیة أو غیر اآلمنة أو التي تكون من صنع صاحبھا كل عام.

  
 

                                                
  )2018التقدم غیر المتكافئ والوصول غیر المتكافئ (مارس  :2017اإلجھاض في جمیع أنحاء العالم معھد غوتماشر،  4
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 األسلوب . 2

 الھدف والتركیز 2.1
 

) ھو دعم النساء والفتیات واألشخاص من مختلف الھویات الجنسیة للوصول إلى RFPالھدف من طلب تقدیم المقترحات (
لدخل. نحن نسعى إلى مناھج مبتكرة وتحویلیة تمكن النساء والفتیات اإلجھاض اآلمن في البلدان المنخفضة والمتوسطة ا

 واألشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتنوعة من السیطرة على مكان وزمان وكیفیة إنھاء حملھم. 

مناھج جدیدة أو محسنة لزیادة الوصول المبكر إلى منتجات وخدمات ) 1ینصب تركیز ھذه الدعوة على دعم تطویر واختبار 
 Grandتسعى  .منع الحمل و تحریض الحیض ،طرق الجیل التالي الجدیدة إلنھاء الحمل )2والحالیة، جھاض اإل

Challenges Canada  إلى الحصول على أفكار جریئة مصممة لیتم تطبیقھا في البیئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط
الكیانات الھادفة للربح، فضالً عن المؤسسات األخرى المعترف  بسبب الجائحة أو في المنظمات األكادیمیة وغیر الھادفة للربح أو

 بھا. یتم تشجیع األنواع التالیة من المؤسسات بشكل خاص على التقدیم: 
 المنظمات والحركات المجتمعیة •
الوافدون الجدد و/أو غیر العادیین إلى مجال الصحة والحقوق  •

ھات نظر الجنسیة واإلنجابیة الذین یضیفون قیمة ویقدمون وج
 جدیدة لممارسة اإلجھاض اآلمن 

المؤسسات المؤھلة لتقدیم طرق جدیدة لمعالجة المشكلة  •
 . 1.3الموضحة في القسم 

المؤسسات األكادیمیة أو البحثیة (للمتقدمین القتراحات الجیل  •
 التالي)

منظمات الشباب و/أو النسویة و / أو مجتمع المثلیین + أو  •
 یة المنظمات الریادیة أو الخدم

 المنظمات النسویة •
المؤسسات االجتماعیة و/أو النماذج التي توضح اإلمكانات  •

 المبكرة لالستدامة المالیة  
 

، ویجب تتمیز بإمكانیة تقدیم تحسین كبیر قویة ومبتكرة وتحویلیة و"خارجة عن المألوف"یجب أن تكون االبتكارات المقترحة 
 أي من مجالي التركیز التالیین:  في الوصول الحالي إلى طرق اإلجھاض اآلمن في

  
و/أو اإلجھاض  5(MVA)الوصول: توفیر إمكانیة الوصول المبكر أو زیادتھا إلى عملیات الشفط الیدوي  .1

 وھذا یشمل على سبیل المثال ال الحصر ما یلي:  6.(MA)الدوائي 
 إضفاء الالمركزیة على رعایة اإلجھاض ونزع الطابع الطبي عنھا  .أ

 رق اإلجھاض الحالیة لتالئم األطر التنظیمیة ذات الصلة  إعادة تصنیف ط .ب
 إعادة صیاغة اإلجھاض وتطبیعھ لمكافحة رفضھ  .ج
 زیادة عدد مقدمي الخدمة المدربین والخدمات اآلمنة المتاحة  .د
 تقلیل الحواجز االقتصادیة للوصول إلى اإلجھاض اآلمن  .ه
فتاة أو المرأة أو الشخص الذي لدیھ ھویة تحسین الوصول إلى المعلومات التي من شأنھا أن تساعد ال .و

 جنسیة متنوعة أو جنس متغیر إلنھاء الحمل بأمان  
 

المؤسسات التي تم تأسیسھا قانونًا في بلد منخفض أو متوسط الدخل فقط (انظر الملحق أ) مؤھلة للتقدم إلى مجال  مالحظة:
   تقدیم العروض.  التركیز "زیادة الوصول إلى األسالیب الحالیة لإلجھاض" في طلب

 

                                                
   و طریقة جراحیة لإلجھاض تزیل أنسجة الحمل من الرحم.) ھMVAالشفط الیدوي بالشفط ( 5
  ) حبوب المیفیبریستون والمیزوبروستول للحث على اإلجھاض.MAیستخدم اإلجھاض الدوائي ( 6

 التعریف .1المربع 
 ”طرق الجیل التالي“

 
لتالي على إلى طرق الجیل ا OPTionsتشیر 

أنھا اكتشاف و/أو تجربة ألي عوامل إجھاض 
جدیدة أو محّسنة بشكل كبیر (بما في ذلك وسائل 

مانعات الحمل أو  منع التلقیح أو الحمل) أو
معدات أو إجراءات لتوفیر  محرضات الحیض أو

  اإلجھاض.
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التي توفر تحسینًا واحًدا أو أكثر على  طرق الجیل التالي: تقدیم طریقة الجیل التالي لإلجھاض اآلمن .2
 الطرق الحالیة، بما في ذلك ما یلي: 

 فعالیة متساویة أو بمستوى أفضل في إنھاء الحمل مقارنة بالطرق الحالیة  .أ
 سبیل المثال، توفیر مؤشرات أولیة أخرى) التأقلم مع األطر التنظیمیة القائمة (على  .ب
   القدرة على اإلدارة الذاتیة مع التمتع بقدر أكبر من االستقاللیة والخصوصیة .ج
 فعالة من حیث التكلفة بالنسبة للطرق اآلمنة الحالیة .د
  سھولة االستخدام أو االمتثال (مثل تناول حبة واحدة) .ه
   تقلیل اآلثار الجانبیة واأللم .و
  أن التنفیذ بشكل فعال في مراحل متقدمة من الحملالقدرة على  .ز

 
كل من مقترحات المرحلة  یرجى مالحظة أن ھذه ھي مواصفات المنتج المستھدف للطرق الجدیدة لإلجھاض اآلمن.

 24إلى  18قبل السریریة والمرحلة السریریة مؤھلة، وسیتم وضع أھداف المشروع لفترة المنحة التي تتراوح من 
   لذلك. شھًرا وفقًا

 
مالحظة: المؤسسات من جمیع البلدان، بما في ذلك مؤسسات البلدان ذات الدخل المرتفع، مؤھلة للتقدم إلى مجال التركیز 

  "أسالیب الجیل التالي لإلجھاض" في طلب تقدیم العروض.
 

 المستخدمون المستھدفون 2.2
  

والفتیات و/أو األشخاص المھمشین ممن لدیھم ھویات متنوعة  یجب أن یكون المستفید من االقتراحات المبتكرة ھم من النساء
متنوعة في البلدان المؤھلة منخفضة ومتوسطة الدخل (الملحق أ). نرحب بشكل خاص باالقتراحات الخاصة بالتطبیقات التي 

وصمة عار شدیدة،  تلبي احتیاجات الناس في حاالت الطوارئ اإلنسانیة، وفي الحاالت المقیدة قانونًا؛ حیث یكون اإلجھاض
 وفي المناطق النائیة والتي یصعب الوصول إلیھا. 

 
 اإلجھاض حیثما كان قانونیًا 2.3

  
اإلجھاض اآلمن في البلدان التي یوجد فیھا سبب قانوني واحد یجب على المؤیدین معالجة الحواجز التي تحد من الوصول إلى 

ت المحظورة كضرر رئیسي لالستفادة من خدمات اإلجھاض اآلمن، إال أن في حین یُعترف بالقوانین والسیاسا 7أو أكثر لدعمھ.
، على الرغم من تشجیع المبتكرین على زیادة الوعي والفھم للقوانین المحلیة اإلصالح القانوني لیس ھدفًا من ھذه الدعوة

طة قویة للتخفیف من مخاطر لضمان معرفة أولئك الذین یختارون إجراء اإلجھاض لحقوقھم. یجب أن یكون لدى المبتكرین خ
العواقب السلبیة غیر المقصودة التي یمكن أن تنجم عن زیادة الوعي بحقوق وخدمات اإلجھاض اآلمن، مثل مخاطر تنفیذ 

 سیاسات أكثر تقییًدا.  

 GRAND CHALLENGES CANADAما ھي األمور التي لن تمولھا  2.4
  

 :ما یلي Grand Challenges Canadaلن تمول مؤسسة 
 

 مبادرات بناء القدرات؛ •
 التنفیذ المستمر للبرامج؛ •
األفكار التي ال تنطبق على النساء والفتیات و/أو األشخاص المھمشین من مختلف الھویات الجنسیة في البلدان  •

 المنخفضة والمتوسطة الدخل؛ 

                                                
(صفحة بالملحق  1) الجدول 2018التقدم غیر المتكافئ والوصول غیر المتكافئ (مارس  :2017اإلجھاض في جمیع أنحاء العالم معھد غوتماشر،  7

، التي تسمح باإلجھاض دون تقیید 6، بینما ینتمي الحظر الصریح ألي سبب من األسباب إلى الفئة 1تتراوح سلسلة شرعیة اإلجھاض من الفئة  )50
صحتھا العقلیة، تسمح الفئات الوسیطة األربع باإلجھاض على أسس أوسع تدریجیًا: إلنقاذ حیاة المرأة، وحمایة الصحة البدنیة للمرأة، وحمایة  بسبب.

تسمح العدید من البلدان باإلجھاض لواحد على األقل من األسباب الثالثة اإلضافیة التالیة: إذا كان الحمل ناتًجا عن اغتصاب  وألسباب اجتماعیة واقتصادیة.
  أو سفاح األقارب، أو إذا كان الجنین یعاني من شذوذ خطیر بالصفات.
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 الحالیة.   أفكار غیر تحویلیة ومبتكرة وال تدفع المجال إلى ما ھو أبعد من النماذج واالفتراضات •
 

في تمویل المشاریع التي تتضمن إنشاء إثبات لمفھوم االبتكارات التي تكون  Grand Challenges Canadaلن تفكر 
حقوق الملكیة الفكریة األساسیة الخاصة بھا مملوكة لمؤسسة تابعة لطرف ثالث، ما لم (أ) قامت المؤسسة التابعة للطرف الثالث 

كافیة لالبتكار للسماح بالتوسع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أو (ب) مؤسسة تابعة  بمنح مقدم الطلب حقوق ترخیص
 باالمتثال لمتطلبات الوصول العالميتلتزم  Grand Challenges Canadaلطرف ثالث على استعداد للتوقیع على تعھد لـ 

 .Grand Challenges Canadaالخاصة بمؤسسة 
 

 Grandفي تمویل ابتكارات مشابھة لالبتكارات التي تم تمویلھا سابقًا من قبل  Grand Challenges Canadaلن تفكر 
Challenges Canadaلى قاعدة بیانات قابلة للبحث عن االبتكارات . یرجى مراجعة موقعنا على اإلنترنت للحصول ع

. الحظ أن / https://optionsinitiative.org/innovationsGrand Challenges Canadaالممولة من مؤسسة 
 ویتھا.نتائج البحث ھذه لن تتضمن االبتكارات التي اختارت عدم الكشف عن ھ

   
 التمویل المتاح   2.5

  
 تمویل المقترحات األولیة

شھًرا لتطویر االبتكار  24إلى  18دوالر كندي على مدار  250.000سیتم منح المقترحات الناجحة منًحا أولیة تصل إلى 
 ولیة في ھذه الجولة.  منحة أ 30المقترح واختباره.  بافتراض تلقي عدد كاٍف من المقترحات الممیزة، سیتم منح ما یقرب من 

  
 االنتقال إلى مقیاس التمویل

سیتم دعوة عدد محدود من االبتكارات الممولة من خالل طلب تقدیم العروض ھذا للتقدم بطلب للحصول على تمویل انتقالي 
ا للمفھوم. من دوالر كندي، لدعم صقل واختبار وتنفیذ نطاق الحلول المبتكرة التي حققت بالفعل إثباتً  3,000,000یصل إلى 

المتوقع أن تُظھر مشاریع االنتقال إلى الحجم تأثیًرا واقعیًا واسع النطاق على الوصول إلى اإلجھاض اآلمن والمضي قدًما نحو 
النطاق واالستدامة. تتطلب مشاریع التحول إلى الحجم دعًما من الشركاء الذین یجلبون األموال ومجموعات المھارات الالزمة 

للعمل بشكل مستدام على نطاق واسع. یمكن توجیھ الدعوة لالبتكارات الناجحة إلكمال التحقق من الصحة في لالبتكارات 
  /scale-to-ongrandchallenges.ca/programs/transitis://www.httpیرجى زیارة ”.  االنتقال إلى النطاق“

 لمزید من المعلومات حول االنتقال إلى نطاق التمویل. 
   
في حین أن تقدیم األموال لیس شرًطا في مرحلة التمویل األولي، یتم تشجیع جمیع المبتكرین على تأمین التمویل المشترك. یمكن 

نشاء عملیة شراء مبكرة وتوفیر الموارد أن یؤدي بدء شراكات استراتیجیة مبكرة إلى تحسین استدامة االبتكار من خالل إ
 والخبرات التي قد تعد فرقًا لعملیة االنتقال إلى النطاق، األمر الذي یتطلب مواءمة األموال من خالل الشراكات. 

 إثبات المفھوم 2.6
 

ة المتنوعة من ھو إنقاذ وتحسین حیاة النساء والفتیات واألشخاص ذوي الھویات الجنسی OPTionsالھدف النھائي لمبادرة 
بشكل  OPTionsخالل تمویل االبتكارات ذات التأثیر الواقعي على الوصول إلى رعایة اإلجھاض اآلمن. تمول مبادرة 

ف الدلیل الناجح للمفھوم عموًما على النحو التالي:  أساسي االبتكارات األولیة التي تسعى إلى اختبار وإثبات إثبات المفھوم. یُعرَّ

) دلیل من بیئة مضبوطة أو محدودة على أن االبتكار یحسن الوصول إلى 1( ة بالوصول:لالبتكارات الخاص •
) الدلیل على 2اإلجھاض اآلمن، و/أو یقلل من العوائق الكبیرة التي تحول دون الوصول إلى اإلجھاض اآلمن، و/أو (

 ي المنطقة (المناطق) المستھدفةأن االبتكار یمكن تنفیذه بشكل عملي، ومستدام، ومدعوًما مالیًا على نطاق واسع ف
 

دلیل على النجاح الطبي قبل السریري في إثبات فعالیة دواء جدید أو  لالبتكارات الخاصة بأسالیب الجیل التالي: •
تركیبة أو معدات أو إجراء جدید لإلجھاض اآلمن مقرونًا بحجم عینة كاٍف لالنتقال إلى المرحلة التالیة من الدراسة 

 السریریة
 

https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_ENG.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_ENG.pdf
https://optionsinitiative.org/innovations/
https://optionsinitiative.org/innovations/
https://www.grandchallenges.ca/programs/transition-to-scale/
https://www.grandchallenges.ca/programs/transition-to-scale/
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إظھار االھتمام والتمویل و/أو االلتزامات الستیعاب االبتكار  كارات الخاصة بالوصول وابتكارات الجیل التالي:لالبت •
 من أصحاب المصلحة الرئیسیین والمؤثرین والشركاء الالزمة لتمكین النطاق واالستدامة

اإلطار الزمني للمنحة، و(ب) كیف من المتوقع أن یصف مقدمو الطلبات بوضوح (أ) إثبات المفھوم الذي یقدمونھ خالل 
 سیظھرون ما إذا كان قد تم تحقیق إثبات المفھوم في نھایة فترة المنحة. بالنسبة لالبتكارات التي ال تثبت في النھایة إثباتًا للمفھوم

یع التقدم في بحلول نھایة فترة التمویل، من المتوقع أن یتمكن المبتكرون من توضیح سبب عدم نجاح ابتكاراتھم من أجل تسر
 ھذا القطاع.

 قیاس النتائج 2.7
 

األولویة لتمویل االبتكارات التي تؤدي إلى تغییرات قابلة للقیاس في النتائج الصحیة بین النساء  OPTionsتعطي مبادرة 
الً للقیاس في والفتیات وبین األشخاص من مختلف الھویات الجنسیة. على ھذا النحو، من المتوقع أن تظھر المشاریع تغییًرا قاب

 النتائج مثل: 
 

 تحسین استخدام منتجات وخدمات ومعلومات اإلجھاض اآلمن عالیة الجودة وتوفرھا لالبتكارات الخاصة بالوصول: ·
  

دلیل علمي على دواء جدید أو تركیبة أو معدات أو إجراء جدید لإلجھاض  لالبتكارات الخاصة بأسالیب الجیل التالي: ·
 ا كبیًرا عن األسالیب الحالیة، كما ھو موضح في الملحق ب.اآلمن والذي یعد تحسنً 

 
تحقیقا لھذه الغایة، یجب أن تقدم جمیع المقترحات لمحة عامة عن نھج الرصد والتقییم والتدریب الذي سیتم اتباعھ لقیاس النتائج 

 وتحدید أوجھ القصور، بما في ذلك:
لوصول إلى اإلجھاض اآلمن، مثل تحسین استخدام خدمات المؤشرات التي ستُستخدم لقیاس تأثیر االبتكار على ا •

 اإلجھاض اآلمن، وتوافر الخدمات، وجودة الرعایة، ومعرفة اإلجھاض اآلمن 
 أدوات وطرق جمع البیانات (النوعیة و/أو الكمیة) التي سیتم استخدامھا لقیاس النتائج •

 
 ذات صلة بإثبات نجاح ابتكاراتھم. الملحق بیُتوقع من المبتكرین اإلبالغ عن أي مؤشرات مدرجة في 

   
 ابتكار متكامل  2.8

  
یُعرف بأنھ التطبیق المنسق لالبتكار العلمي/التكنولوجي واالجتماعي  نھًجا متكامًال لالبتكارمن المتوقع أن تتخذ المشاریع 

من أنواع االبتكار ھذه وحدھا، ولكنھ والتجاري لتطویر حلول للتحدیات المعقدة. ال یستبعد ھذا النھج الفوائد الفردیة لكل نوع 
یسلط الضوء على أوجھ التآزر القوي التي یمكن تحقیقھا من خالل الجمع بین األنواع الثالثة. لمزید من المعلومات، یرجى 

 /https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/integrated-innovation االطالع على:
 

 لذلك یجب أن تتضمن الحلول المقترحة مجموعة من:
  

یمتلك قاعدة في العلوم النفسیة أو الطبیعیة أو الصحیة أو السلوكیة أو في الھندسة أو  االبتكار العلمي/التكنولوجي: •
 أي عدم وجود متطلبات لحلول عالیة التقنیة. -ا االقتصاد؛ یمكن أن یكون بسیطً 

یعترف و/أو یعالج المحددات االجتماعیة والھیكلیة و/أو السیاسیة األوسع للصحة، مع التركیز  االبتكار االجتماعي: •
یة بشكل خاص على عدم المساواة بین الجنسین والتفاوتات المتعددة الجوانب؛ كما یعالج السیاقات المحلیة و/أو الثقاف

 التي تؤثر في التنفیذ والتوسع.
یزید من قیمة الحل وأھمیتھ وجودتھ الفریدة إلنشاء الطلب واالستدامة المالیة؛ ویعالج  االبتكار في مجال األعمال: •

 الحواجز التي تحول دون القدرة على تحمل التكالیف وإمكانیة الوصول.
 
 

https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/integrated-innovation/
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 الحجم واالستدامة  2.9 
  

أن أكثر االبتكارات نجاًحا التي تمولھا سیتم توسیع نطاقھا في نھایة  Grand Challenges Canadaتتوقع مؤسسة 
 -إما مع القطاع الخاص أو القطاع العام أو مزیج من االثنین معًا أو من خالل نشر المعلومات  -المطاف من خالل الشراكات 

فید على السكان المھمشین في البلدان منخفضة وأن یتم تنفیذ ھذا التوسع من خالل الھدف المتمثل في تحقیق تأثیر صحي م
ومتوسطة الدخل. یجب على المتقدمین أن یوضحوا بشكل مقنع في طلباتھم كیف ولماذا یعتقدون أن مشاریعھم سیتم توسیع 

 نطاقھا في النھایة من خالل واحد أو أكثر من المسارات التالیة: 
 

تھدف إلى توسیع تأثیر االبتكار من خالل اإلصالح السیاسي أو مناسبة للمشاریع التي  مسارات التوسع الرأسيتعد  •
 التنظیمي أو المؤسسي على مستوى تنظیمي أعلى.

 
مناسبة للمشروعات التي تتوسع من خالل االنتشار والنسخ المتماثل داخل أو عبر  مسارات القیاس األفقیةتعد  •

والذي قد یستفید أو ال یستفید من السیاسات التمكینیة المناطق. قد یعزز ھذا النھج الالمركزي القائم على المجتمع 
 والمؤسسات الداعمة والوكاالت الحكومیة.

 
مناسبة للمشاریع التي من المحتمل أن تجبر الوزارات واإلدارات الحكومیة في  مسارات التوسع في القطاع العامتعد  •

لة األخرى في القطاع العام على توسیع نطاقھا. البلد المضیف أو الجھات المانحة متعددة األطراف أو الجھات الفاع
 یجب أن تكون متوافقة مع الخطة أو االستراتیجیة الصحیة الوطنیة للبلد ولدیھا القدرة على االندماج فیھا. 

 
مناسبة للمشاریع المجدیة تجاریًا أو تقدم قیمة لجذب شریك من القطاع  مسارات التوسع في القطاع الخاصتعد  •

ناجحة، أو ألن المستخدمین یطالبون باالبتكار ومستعدون لدفع  تعتبرن تكالیف اإلنتاج وأسعار البیع الخاص، إما أل
 ثمنھ بأنفسھم. 

 
عن حلول لدیھا إمكانیة التوسع، باإلضافة إلى استعداد من جانب فریق المشروع  Grand Challenges Canadaتبحث 

أخذ المسار الواضح للقیاس في االعتبار العوامل التالیة: حالة البنیة التحتیة لرؤیة االبتكار یحقق تأثیًرا على نطاق واسع. سی
المحلیة، والقوى االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة، وقدرة المنظمة وقیادتھا، والتمویل المتاح وتدفقات اإلیرادات، وغیرھا من 

محلیة حیث سیؤدي ذلك إلى الكفاءات ویجب إشراك العوائق المحتملة للتوسع. نوصي المشاریع باالستفادة من األنظمة ال
 الشباب ذوي الخبرات المباشرة والمستمرة لزیادة احتمالیة التوسع.

 
 القیادة الفعالة وفرق المشروع

لتحقیق تأثیر على نطاق واسع، یجب أن یتم دعم األفكار الجریئة من قبل قادة فعالین تحفزھم النتائج ولدیھم القدرة على 
والتفاعل مع األشخاص المؤثرین الرئیسیین. تحتاج فرق المشروعات الفعالة إلى الخبرة، أو خطة إلشراك الخبرة االجتماع 

 ذات الصلة، فیما یلي: 
 الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة،  •
 الرصد والتقییم،  •
 تحلیل البیانات واإلحصاءات،  •
 العمل في منطقة/بلد التنفیذ.  •

 
التخصصات / التي تعمل عبر القطاعات المختلفة لضمان توفر الخبرة العلمیة واالجتماعیة والتجاریة یتم تشجیع الفرق متعددة 

 ذات الصلة. یجب أن تظھر الفرق أدلة على مدخالت أعضاء المشروع الفردیین.
 

 المشاریع االجتماعیة
عمال االجتماعیة ھم أفراد لدیھم نشجع رواد األعمال االجتماعیین بشدة على التقدم بطلب للحصول على عروض. رواد األ

حلول مبتكرة لمشاكل المجتمع االجتماعیة األكثر إلحاًحا. یتعامل رواد األعمال االجتماعیون مع القضایا االجتماعیة الرئیسیة، 
 Grandویقدمون أفكاًرا جدیدة للتغییر على نطاق واسع، ویبحثون عن نھج مستدام لتحقیق عوائد اجتماعیة للمجتمع. تؤمن 

Challenges Canada .بأن ریادة األعمال االجتماعیة ھي میزة مھمة لتمكین التوسع واالستدامة وتحقیق التأثیر النھائي 
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یجب على رواد األعمال العاملین في المجال المجتمعي والشركات الھادفة للربح المھتمة بالتقدم أن یتأكدوا من تمتعھم باألھلیة 
األفراد أو  Grand Challenges Canada. ال تمول rand Challenges CanadaGالقانونیة إلبرام عقد مع 

 المؤسسات الفردیة أو الشراكات أو الصنادیق االئتمانیة غیر المسجلة أو أي كیان ال یتمتع باألھلیة القانونیة إلبرام عقد.  
 

 
 فھم السیاق المحلي

الضروري أن یكون لدى فرق المشروع فھم للبنیة التحتیة المحلیة للمساعدة في ضمان التأثیر المستدام على نطاق واسع، من 
وسیاق الحكم (بما في ذلك القوانین واللوائح ذات الصلة) والسیاق االجتماعي والسیاسي واالقتصادي. وھذا یشمل الثقافات 

فال وأفراد المجتمعات المتنوعة والتقالید والمعتقدات المحلیة ووصمة العار والتمییز التي تواجھھا النساء والمراھقون واألط
جنسیاً. سیساعد ذلك المشاریع على فھم الحالة الصحیة واحتیاجات المجتمع بشكل أفضل، باإلضافة إلى تحدید المخاطر التي 

تواجھ نجاح المشروع. یتم تشجیع المبتكرین على العمل ضمن المجاالت ذات األولویة التي تحددھا الحكومات المحلیة أو 
. یجب أن تستند االبتكارات، حیثما وجدت، إلى األنظمة المحلیة القادرة على الوصول إلى السكان المستھدفین الذین المحلیة

یدعمون الصحة و/أو التنمیة أو یتعاملون مع المحددات األوسع للصحة. تشمل العوامل المؤثرة الصحة والفقر وعدم المساواة 
والتعلیم ومحو األمیة والعمر وتحدید الجنس والعرق والحصول على موارد المیاه (بما في ذلك عدم المساواة بین الجنسین) 

والصرف الصحي. یجب أن تكون االبتكارات ذات صلة ببیئات الموارد المنخفضة، ویجب أن تستھدف ھذه االبتكارات السكان 
 المھمشین والضعفاء في البلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

 
اض اآلمن بعوامل متعددة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر: العوامل المتغیرة للسلطة األسریة یتأثر الوصول إلى اإلجھ

والمساواة بین الجنسین على نطاق واسع وإمكانیة الوصول المالي إلى الخدمات واألطر القانونیة واألعراف االجتماعیة ووصمة 
الصحة والحقوق الجنسیة واإلنجابیة األخرى والبیئات السیاسیة اإلقلیمیة العار والمعتقدات الثقافیة والدینیة؛ وتوافر خدمات 

والوطنیة والعالمیة. نتیجة لذلك، من المتوقع أن تتمكن العائالت والمجتمعات ومقدمي الرعایة الصحیة والشركات وصانعي 
 السیاسات والحكومات والوكاالت الدولیة من لعب دور في توجیھ المشروع ودعمھ. 

 
  ك أصحاب المصلحةإشرا

یجب إشراك أصحاب المصلحة، ال سیما النساء والفتیات واألشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتنوعة الذین سیتخذون 
قرارات في نھایة المطاف بشأن استخدام الحل المقترح، في بدایة المشروع وطوال حیاتھ. سیساعد ھذا على ضمان أن یكون 

لى ذلك، یمكن ألصحاب المصلحة تقدیم نظرة ثاقبة لمجتمعھم وتحدید العوامل الالزمة لنجاح الحل جاھًزا للتبني. باإلضافة إ
 المشروع. 

 المساواة بین الجنسین، واالستدامة البیئیة، و  2.10       
 النھج القائم على حقوق اإلنسان 

 
اة بین الجنسین والنھج القائم على بتعزیز مبادئ االستدامة البیئیة والمساو Grand Challenges Canadaتلتزم مؤسسة 

 حقوق اإلنسان على النحو التالي:
 

أن یلتزم مقدمو الطلبات بضمان أال یكون لالبتكار آثار بیئیة  Grand Challenges Canadaتتطلب  االستدامة البیئیة:
على المتقدمین التأكد من أن إدارة ضارة كبیرة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، اآلثار طویلة األجل والتراكمیة. یجب 

 Grand Challengesالتأثیرات البیئیة، بما في ذلك أي تحلیل، یتم تنفیذه وفقًا للعملیات والمتطلبات البیئیة لمبادرة 
Canada.حیثما أمكن، یجب على المتقدمین دمج التأثیرات البیئیة اإلیجابیة طوال المشروع . 

 
بتعزیز مبادئ المساواة بین الجنسین في االبتكارات التي  Grand Challenges Canadaتلتزم  المساواة بین الجنسین:

) 1األھداف التالیة: ( Grand Challenges Canadaتمولھا وفي جمیع أنحاء المنظمة. على وجھ التحدید، تدعم مؤسسة 
وعة بالمشاركة المتساویة كصانعي قرار النھوض بالنساء والفتیات والفتیان والرجال واألشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتن

) الحد من عدم المساواة بین 3) تعزیز إعمال حقوق اإلنسان لجمیع األجناس، (2في تشكیل التنمیة المستدامة لمجتمعاتھم، (
د ذاتھ، الجنسین في الوصول إلى موارد التنمیة وفوائدھا والتحكم فیھا. نعتقد أن دعم المساواة بین الجنسین ھو ھدف مھم في ح

وأنھ من خالل استخدام صور النوع االجتماعي في تحدید مصادر االبتكارات التنمویة وإدارتھا، یعمل على تعزیز التأثیر 
 المستدام. 
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بتعزیز نھج قائم على حقوق اإلنسان.  Grand Challenges Canadaتلتزم مؤسسة  النھج القائم على حقوق اإلنسان:

المساواة والتھمیش یحرم الناس من حقوقھم اإلنسانیة. وھذا یشمل بشكل خاص مبادئ المشاركة  وھذا یشمل االعتراف بأن عدم
 واإلدماج واإلنصاف والشفافیة والمساءلة في مشروع مقدم الطلب.

 
 Grandاالمتثال لسیاسات ” التحول إلى المقیاس“كجزء من اتفاقیة المنحة الخاصة بھم، یُطلب من مبتكري برنامج 

Challenges Canada .فیما یتعلق بھذه الموضوعات الشاملة 
 

 . عملیة التقدیم والمراجعة3
 

 Grand Challenges Canadaتخضع جمیع المقترحات لعملیة مراجعة متعددة الخطوات قبل أن یتخذ مجلس إدارة 
 قرار التمویل النھائي. 

 
 األولیة المقترحاتعملیة اختیار تمویل 

 
 
 

 األسئلة
على اإلنترنت.  للوصول إلى أسئلة  OPTionsالً إلى "األسئلة الشائعة" الموجودة على موقع مبادرة یرجى الرجوع أو

أو زیارة أو زیارة  info@optionsinitiative.orgالمتقدمین التي لم یتم تناولھا في األسئلة الشائعة، یرجى التواصل مع 
WhatsApp )+1 (437) 219-1614,  أو كودQR (ستتوفر وثیقة األسئلة الشائعة 2021یولیو  16ول بحل متاح أدناه .
.  یمكن للمتقدمین ألسالیب الجیل التالي إرسال 2021یولیو  20على اإلنترنت في  OPTionsموقع مبادرة المحدثة على 

 األسئلة في أي وقت.
 
 
 
 
 
 

 اللغة
ة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة. سیتم رفض الطلبات بأي لغة أخرى دون مراجعة. الحظ أن جودة اللغة في یمكن تقدیم الطلبات باللغ

 االقتراحات المقدمة باللغة اإلنجلیزیة أو الفرنسیة لن تلعب دوًرا في تقییم االقتراح ما لم تؤثر على وضوح المعلومات.
 

 صندوق أدوات المبتكر
 Grand Challengeعبر اإلنترنت الخاصة بـ  مجموعة أدوات المبتكرى یتم تشجیع المتقدمین على الوصول إل

Canada على تطویر مقترحات مشاریعھم والتخطیط لكیفیة تطویر  مواد لمساعدة الباحثین والمبتكرین، والتي تحتوي على
من أدوات المساواة بین لدینا مجموعة  المساواة بین الجنسینابتكاراتھم بشكل مستدام وإحداث تأثیر عالمي. توفر بوابة 

 .الجنسین
 

 الجدول الزمني للتقدیم  3.1
 

ھناك نوعان مختلفان من تدفقات تقدیم الطلبات: أحدھما البتكارات الوصول واآلخر البتكارات أسالیب الجیل التالي. یجب تقدیم 
 Grandالخاصة بـ  Fluxx Portalن خالل بوابة كل من طلبات مقترحات الوصول ومقترحات الجیل التالي م

تقدیم االقتراح تقییم األھلیة 
واالبتكار

مراجعة 
األقران

قرار مجلس اإلدارة 
وإشعار الموافقة

التفاوض حول 
المنحة بدایة المشروع

https://optionsinitiative.org/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/innovator-toolbox/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/innovator-toolbox/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/innovator-toolbox/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/innovator-toolbox/
https://www.grandchallenges.ca/gender/
https://www.grandchallenges.ca/gender/
https://www.grandchallenges.ca/gender/
https://www.grandchallenges.ca/gender/
https://www.grandchallenges.ca/gender/
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)https://gcc.fluxx.ioChallenges Canada (. للحصول على إرشادات حول بوابة  3.2. یرجى مراجعة القسم
 التطبیق. 

 
 طلبات مقترحات الوصول

 

 الحدث ھمةالتواریخ الم

 افتتاح التسجیل 2021یونیو  16

 غیر المتعلقة بالمسائل الفنیة. RFPالموعد النھائي ألسئلة  2021یونیو  16

 2021أغسطس  1

 )Fluxx )https://gcc.fluxx.ioللتسجیل في حساب  الموعد النھائي 
 

حساب.  إذا كنت ال  بالفعلمالحظة: إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على تمویل في الماضي، فیوجد لدیك 
 الوصول الفوري إلى البوابة، ما علیك سوى النقر فوقتتذكر كلمة المرور الخاصة بك، فیمكنك إعادة تعیینھا و

Create or reset password )إنشاء أو إعادة تعیین كلمة مرور.( 

 ظھًرا بتوقیت الساحل الشرقي 12:00عة الموعد النھائي للطلبات السا 2021أغسطس  11

 اإلخطار بحالة الطلب 2022ینایر  22

 تاریخ البدء المتوقع للمشاریع 2022مارس 
  

 طلبات مقترحات أسالیب الجیل القادم
 

 Grandسیتم مراجعة الطلبات على أساس متجدد. الطلبات المقدمة في تاریخ سابق تكون ھي المفضلة. تھدف 
Challenges Canada  .إلى تقدیم قرار تمویل للطلبات في غضون ستة أشھر من التقدیم 

 الحدث التواریخ المھمة

 2021یونیو  16

Fluxx   التسجیل للحصول على حساب  افتتاح التسجیل. یجب على المتقدمین 
)https://gcc.fluxx.io( 

 
حساب.  إذا كنت ال  بالفعلالماضي، فیوجد لدیك مالحظة: إذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على تمویل في 

تتذكر كلمة المرور الخاصة بك، فیمكنك إعادة تعیینھا والوصول الفوري إلى البوابة، ما علیك سوى النقر 
 ).إنشاء أو إعادة تعیین كلمة مرور( Create or reset passwordفوق

ظھًرا بتوقیت الساحل الشرقي أو حتى یتم إنفاق  12:00الموعد النھائي للطلبات الساعة  2022دیسمبر  31
 األموال. یرجى التسجیل قبل بدء عملیة التقدیم للتأكد من وجود أموال متبقیة.

 
 
 

https://gcc.fluxx.io/
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/forgot_password
https://gcc.fluxx.io/forgot_password
https://gcc.fluxx.io/forgot_password
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/forgot_password
https://gcc.fluxx.io/forgot_password
https://gcc.fluxx.io/forgot_password
https://gcc.fluxx.io/forgot_password
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 FLUXXتعلیمات لبوابة الطلبات  3.2

  
للتقدم بطلب للحصول على تمویل، یجب على المتقدمین استخدام نموذج الطلب المقدم عبر اإلنترنت، والذي ال یمكن الوصول 

    .Grand Challenges Canada (https://gcc.fluxx.io)التابعة لمؤسسة  Fluxxإلیھ إال من خالل بوابة 
 

تقدیم أسئلة التقدیم عبر البرید اإللكتروني ولن یتم النظر في المقترحات  Grand Challenges Canadaع ال تستطی
 Internetھو المتصفح الموصى بھ (یرجى عدم استخدام  Google Chromeالمقدمة عبر البرید اإللكتروني. 

Explorer.( 
  

 .https://gcc.fluxx.ioانتقل إلى  .1
حساب.  إذا كنت ال تتذكر كلمة  بالفعلإذا كنت قد تقدمت بطلب للحصول على تمویل في الماضي، فیوجد لدیك  ·

ما علیك سوى النقر  - Fluxxالمرور الخاصة بك، فیمكنك إعادة تعیینھا والحصول على وصول فوري إلى 
 (إنشاء كلمة المرور أو إعادة تعیینھا).  create or reset passwordفوق الرابط 

 create an(أو إذا كان خیار "نسیت كلمة المرور" ال یعمل)، فانقر على زر  جدیًداإذا كنت مستخدًما  ·
account  (إنشاء حساب). سیستغرق األمر ما یصل إلى ثالثة أیام عمل لتلقي بیانات اعتماد تسجیل الدخول

الخاصة بك وقد یستغرق وقتًا أطول خالل فترات الذروة. تأكد من القیام بذلك في أسرع وقت ممكن، حتى یكون 
 لدیك الوقت الكافي لمراجعة الطلب وإكمالھ. 

o جرد معالجة معلوماتك، سیتم إرسال اسم مستخدم ورابط بمURL  عبر البرید اإللكتروني إلعداد كلمة
الموجود في البرید اإللكتروني لتحدید كلمة مرور من  URLمرور من اختیارك. انقر فوق ارتباط 

 اختیارك.  
o  المعلومات في حالة التسجیل للحصول على حساب جدید نیابة عن زمیل، یجب علیك إدخال جمیع

(بما في ذلك تاریخ المیالد) الخاصة بقائد المشروع المتقدم والمنظمة المتقدمة. سیتم عرض ھذه 
 .Grand Challenges Canadaاألسماء في نموذج الطلب وال یمكن تغییرھا دون االتصال بـ 

 
 یل الدخول).(تسج Sign inبمجرد وصولك إلى الحساب، أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور. انقر على  .2

  
(مرحبًا) في القائمة الیسرى، ثم قم بالتمریر ألسفل، وانقر فوق الزر  Welcome/Bienvenueانقر فوق االرتباط  .3

Start an Application "بدء الطلب." 
 Draftsیمكنك حفظ عملك في أي وقت والعودة إلیھ الحقًا عن طریق تسجیل الدخول إلى حسابك والنقر فوق  ·

 (تعدیل). Editم النقر فوق (المسودات)، ث
). بمجرد اإلرسال، لن إرسال( Submitعند االنتھاء من العدیل، احفظ النموذج الخاص بك وانقر فوق الزر  ·

 تتمكن بعد ذلك من التعدیل.
مساًء بتوقیت الساحل  12:00الساعة  2021أغسطس  11یجب علیك تقدیم طلبك في موعد أقصاه  ·

 الشرقي.
 

الذي  Fluxxالمرجعي السریع  الدلیلراجع  ،ول الخطوات المذكورة أعاله (بما في ذلك لقطات الشاشة)لمزید من التفاصیل ح
عیین كلمة المرور على حساب موجود ونصائح مفیدة أخرى حول التنقل في ، وكیفیة إعادة تFluxxیصف كیفیة إنشاء حساب 

Fluxx .إذا كنت تحتاج إلى الحصول على مساعدة فنیة في التسجیل أو التطبیق عبر اإلنترنت، یرجى االتصال  ونموذج الطلب
على  Grand Challenges Canadaالتابع لـ  Fluxxبفریق الدعم الفني لـ 

https://www.grandchallenges.ca/fluxxsupport/. 
 

 
 عملیة المراجعة 3.3

  
التحقق من األھلیة واختبار االبتكار ومراجعة النظراء  سیخضع نوع من الطلبات لمراجعة من ثالث مراحل، تشمل ما یلي:

  الخارجیین.

https://gcc.fluxx.io/
https://gcc.fluxx.io/user_sessions/new
https://gcc.fluxx.io/forgot_password
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
https://gcc.fluxx.io/lois/new?utf8=%E2%9C%93&commit=Create+an+account+now
http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2021/06/FluxxQuickReferenceGuide-2021Jun10-EN-FINAL.pdf
http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2021/06/FluxxQuickReferenceGuide-2021Jun10-EN-FINAL.pdf
http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2021/06/FluxxQuickReferenceGuide-2021Jun10-EN-FINAL.pdf
http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2021/06/FluxxQuickReferenceGuide-2021Jun10-EN-FINAL.pdf
http://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2021/06/FluxxQuickReferenceGuide-2021Jun10-EN-FINAL.pdf
https://www.grandchallenges.ca/fluxxsupport/
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 معاییرالتحقق من األھلیة وال

ستتم إزالة الطلبات  بفحص الطلبات على أساس معاییر األھلیة الموضحة أدناه. Grand Challenges Canadaستقوم 
 معاییر األھلیة مذكورة أدناه: التي ال تستوفي معاییر األھلیة من عملیة المراجعة.

 
(مثل المنظمات غیر الربحیة  الطلبات المؤھلة تشمل المؤسسات االجتماعیة والمؤسسات األخرى المعترف بھا .1

 والمؤسسات األكادیمیة والشركات الربحیة) التي تتصف بما یلي:
التي تتقدم  RFPأنھا یتم تشكیلھا ودمجھا بشكل قانوني في بلد مؤھل، على النحو الذي تحدده منطقة تركیز  •

  المؤسسة إلیھا
   یمكنھا تنفیذ األنشطة في المجال التقني الخاص بھا بنجاح •
   ھا القدرة على تلقي وإدارة تمویل المنحةلدی •
8  لیست ملكیة فردیة •

F 
  لیست مكاتب قطریة لألمم المتحدة •

 
 یجب اشتراك المؤسسات على النحو التالي: .2

المؤسسات التي تم تأسیسھا قانونًا في بلد منخفض أو متوسط الدخل فقط مؤھلة للتقدم إلى  طلبات نظام الوصول: •
  صول إلى األسالیب الحالیة لإلجھاض" في طلب تقدیم العروض. مجال التركیز "زیادة الو

المؤسسات من جمیع البلدان، بما في ذلك مؤسسات البلدان ذات الدخل  طلبات مقترحات أسالیب الجیل القادم: •
  المرتفع، مؤھلة للتقدم إلى مجال التركیز "أسالیب الجیل التالي لإلجھاض" في طلب تقدیم العروض.

  
) فقط، والذي یجب أن یكون تابعًا للمؤسسة التي یتم تقدیم االقتراح 1كون للمشروع قائد مشروع واحد (یمكن أن ی .3

یجب أن یكون قائد المشروع ھو الشخص الذي یتمتع بأعلى مستوى من المسؤولیة ویعمل مباشرة في  منھا.
 .GCCالمشروع وسیكون نقطة االتصال بـ 

  
  ) لطلب تقدیم العروض ھذا.1ي طلب واحد (ال یجوز إدراج قائد المشروع إال ف .4

  
) فقط لكل مجال تركیز في طلب العروض (أي اقتراح واحد لالقتراحات 1یحق لكل مؤسسة تقدیم اقتراح واحد ( .5

 المبتكرة التي تزید من الوصول إلى األسالیب الحالیة لإلجھاض واقتراح واحد لطرق اإلجھاض من الجیل التالي).
) لكل مجال تركیز في طلب االقتراحات من كل مركز بحثي داخل 1سیتم قبول اقتراح واحد ( بالنسبة للجامعات،

   الجامعة.
  

، ومع ذلك 3غیر مؤھلین لتقدیم طلب للجولة  OPTionsمن  2أو  1قادة المشروع الممولون في إطار الجولة  .6
ستیفاء جمیع معاییر األھلیة) مع قائد مؤھلة للتقدم (إذا تم ا 2و/أو  1فإن المؤسسات الممولة في إطار الجولة 

   مشروع مختلف.
  

  سیتم النظر في الطلبات الكاملة فقط من قبل لجنة المراجعة. یجب أن تتضمن الطلبات جمیع المعلومات المطلوبة. .7
  

ي أ ).2.2) والمستخدمین المستھدفین (القسم 2.1یجب أن تتماشى األفكار المقترحة مع مجاالت التركیز (القسم  .8
    یعتبر غیر مؤھل.” GRAND CHALLENGES CANADAاألمور التي لن تمولھا “شيء یندرج تحت 

  
تقع على عاتق مقدم الطلب مسؤولیة الحصول على أي موافقات أو موافقات أو مراجعات قانونیة و/أو تنظیمیة  .9

للحصول على تمویل من  ضروریة لقبول أموال المنح األجنبیة و/أو إجراء أنشطة المشروع قبل التقدم بطلب
Grand Challenges Canada.  یجب على المتقدمین الذین یخططون إلجراء أنشطة المشروع في الھند

 2020والمطلوب منھم التسجیل في وزارة الشؤون الداخلیة بموجب قانون تنظیم المساھمات األجنبیة لعام 
                                                

ؤولیة على عاتق فرد أو أفراد (أي شراكات ذات مسؤولیة محدودة أو صنادیق استئمانیة غیر مدمجة في والیات یتضمن ذلك أي ھیكل تجاري یضع المس8
 قضائیة معینة) بدالً من كیان أو منظمة تجاریة مدمجة.
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(FCRAسستھم بموجب ) القیام بذلك قبل تقدیم طلبھم وتقدیم إما موافقة مؤFCRA  بما في ذلك دلیل على
یجب علیك استشارة مستشاریك القانونیین لتحدید ما  غیر مطلوبة. FCRAاالمتثال، أو شھادة مكتوبة بأن موافقة 

 Grand Challenges Canadaلن تقبل  ینطبق على مؤسستك في أقرب وقت ممكن. FCRAإذا كان 
 ون الوثائق المذكورة أعاله.الطلبات المقدمة من الكیانات الھندیة بد

  
، في أي وقت ووفقًا لتقدیرھا الخاص، تعدیل معاییر األھلیة Grand Challenges Canadaیجوز لمبادرة  .10

فیما یتعلق بمقدمي الطلبات األفراد و/أو قادة المشروع و/أو البلدان المؤھلة، إلى الحد الذي ال تؤدي فیھ ھذه 
  جعة بشكل جوھري.التعدیالت إلى تقویض عملیة المرا

  
 یرجى مالحظة ما یلي:

على أي تغییرات في منظمة مقدم الطلب أو المؤسسة أو بلد  Grand Challenges Canadaیجب أن توافق  •
  التنفیذ أو قائد المشروع من الطلب المقدم في األصل.

 دیم طلباتھم.یُطلب من قادة المشروع السعي والحصول على موافقة من المؤسسة التابعة لھم قبل تق •
یتم تشجیع المتقدمین لطلبات مقترحات الجیل التالي من البلدان ذات الدخل المرتفع بشدة على التعاون مع مبتكر من  •

  بلد منخفض أو متوسط الدخل، ومع ذلك، ھذا لیس شرًطا على مستوى إثبات المفھوم لالستثمار.
 
 

  فحص طلب االبتكار
 

المقترحات التي تفتقر إلى االبتكار والمالءمة ستتم إزالتھا من  لب باستخدام المعاییر أدناه.سیتم تقییم قسم ملخص المشروع للط
  لن تقوم عملیة فحص االبتكار بتقییم جدوى أو جودة خطة المشروع. مالحظة: المنافسة في ھذه المرحلة.

  
 معاییر فحص االبتكار

  
 مدى الصلة بالموضوع .1
كما ھو موضح في القسم  OPTionsومبادرة  1.3لمحددة الموضحة في القسم ھل یعالج الحل المقترح المشكلة ا •

   ؟1.2
ھل یعالج بشكل صریح أو یھدف بشكل صریح في النھایة إلى معالجة احتیاجات النساء والفتیات و/أو األشخاص  •

 ة الدخل؟الذین یصعب الوصول إلیھم والمھمشین من مختلف الھویات الجنسیة في البلدان المنخفضة والمتوسط
 

 االبتكار .2
ھل یھدف الحل المقترح إلى زیادة الوصول إلى اإلجھاض اآلمن في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، أم  •

   تطویر/اختبار أسالیب الجیل التالي إلنھاء الحمل المبتكرة والمحددة بوضوح؟
   ھل یمثل االبتكار أكثر من مجرد تحسین تدریجي على األسالیب الحالیة؟ •
ل الطلب المنسق لالبتكار العلمي/التكنولوجي واالجتماعي والتجاري المتكامل واضح بشكل تام، على النحو المحدد ھ •

    ؟2.8في القسم 
 

 المراجعة الخارجیة لألقران
 

نة في ھذه المرحلة، ستقوم لج ستنتقل الطلبات التي تعتبر ذات صلة ومبتكرة للغایة إلى مرحلة مراجعة النظراء الخارجیة.
بما في ذلك المبتكرون (السابقون و/أو  -مراجعة خبراء مستقلة من الخبراء العلمیین واالجتماعیین ورجال األعمال الخارجیین 

   بمراجعة الطلب الكامل باستخدام المعاییر أدناه. -الحاضرون) واألشخاص من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 
  

 معیار التقییم:
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 كار وإمكانیة التحولالتأثیر واالبت .1
ھل یمتلك االبتكار  ما مدى نجاح االبتكار في معالجة الحواجز الرئیسیة التي تحد من الوصول إلى اإلجھاض اآلمن؟ •

المقترح القدرة على إحداث تغییر جذري في كیفیة معالجة تحدي اإلجھاض اآلمن في البلدان المنخفضة والمتوسطة 
  الدخل؟

   ء وجدید ویُظھر أكثر من مجرد تحسن تدریجي مقارنة بالنُھج الحالیة؟ھل االبتكار المقترح جري •
  ؟2.8ھل تدمج الفكرة المقترحة االبتكار العلمي/التكنولوجي واالجتماعي و/أو التجاري كما ھو محدد في القسم  •
لتعبیر عنھا والتي لالحتیاجات التي تم ا -أو یھدف إلى أن یكون مستجیبًا في نھایة المطاف  -ھل یستجیب االقتراح  •

یصعب الوصول إلیھا من النساء والفتیات و/أو األشخاص ذوي الھویات الجنسیة المتنوعة في البلدان المنخفضة 
 والمتوسطة الدخل؟

 ھل ھناك تأثیر كبیر محتمل من االبتكار المقترح؟ •
o :وصول إلیھم التأثیر على الوصول إلى اإلجھاض اآلمن، من حیث عدد األشخاص الذین تم ال الوصول

  واألثر على كل شخص؟
o :ھل یقدم االبتكار واحًدا أو أكثر من التحسینات المھمة على األسالیب الحالیة، وھل  أسالیب الجیل التالي

 الفكرة قابلة للتطبیق؟
 

 خطة تنفیذ المشروع .2
 ؟2.6ھل تم تصمیم المشروع إلثبات مفھوم الفكرة، كما ھو موضح في القسم  •
ضوح وسلیم من الناحیة الفنیة/العلمیة وقابل للتنفیذ في إطار تمویل المنحة األولیة والجدول ھل المشروع مفصل بو •

  الزمني؟
ھل یھدف االقتراح إلى معالجة المساواة بین الجنسین واالستدامة البیئیة وأھداف النھج القائم على حقوق اإلنسان، كما  •

 ؟2.10ھو موضح في القسم 
حتملة ویقدم استراتیجیات التخفیف المحتملة، على سبیل المثال، من خالل معاییر ھل یدرك المشروع المخاطر الم •

  الحمایة وجودة الرعایة؟
 

 إمكانیة النطاق واالستدامة .3
  ھل تصف الخطة بوضوح إمكانیة النطاق (العمق أو االتساع) واالستدامة بعد مرحلة إثبات المفھوم؟ ·
  لتوسع في المستقبل في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل؟ما مدى مالءمة االبتكار المقترح للتنفیذ وا ·
 ھل سیكون من المحتمل أن تستحق األدلة الناتجة عن إثبات المفھوم النظر في االنتقال إلى نطاق التمویل؟ ·

 
 القدرة على القیادة لمناصرة التغییر .4
برة، ومؤھلین لتنفیذ العمل المقترح ھل قائد المشروع وأعضاء الفریق الرئیسیین مدربین بشكل مناسب  وأصحاب خ •

ھل الشراكات المقترحة وتكوین الفرق متعددة التخصصات  (أي الخبرة الطبیة والعلمیة واالجتماعیة و/أو التجاریة)؟
  تزید من احتمالیة النجاح؟

ھل تضیف المؤسسة قیمة وتجلب وجھات نظر جدیدة لموضوع اإلجھاض اآلمن، وھل ھي في وضع یمكنھا من  •
 دیم طرق جدیدة لمعالجة المشكلة المحددة في االقتراح؟تق

 
 قیمة الجھد .5
  ھل نطاق العمل المقترح واألموال المطلوبة معقولة ویتناسب أھداف االقتراح المقدم؟ •

 
  قرارات التمویل 3.4

 
ول الطلبات التي حصلت سیتم التوصیة فقط بقب ستؤدي مراجعة النظراء الخارجیة إلى الحصول على درجة مستقلة لجمیع الطلبات.

، Grand Challenges Canadaعلى أعلى الدرجات، في كل فئة (طرق الوصول والجیل القادم) للتمویل إلى مجلس إدارة 
 .5.7والذي سیتخذ قرارات التمویل النھائیة وفقًا لتقدیر المجلس وحده، بما في ذلك حقوقھ المحفوظة المنصوص علیھا في القسم 

علیقات الواردة من مراجعة النظراء الخارجیة أو عملیة المفاوضات، قد یلزم إدخال تحسینات على خطة المشروع استناًدا إلى الت
 المقترحة وھیكلھ ومقداره واإلشراف علیھ قبل االنتھاء من اتفاقیة التمویل.
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 . األنشطة والنتائج4

 
ألنشطة التالیة وتقدیم النتائج المحددة المدرجة أدناه من أجل یُتوقع من المبتكرین الممولین في إطار ھذا البرنامج المشاركة في ا

 إظھار تقدم المشروع ونجاحھ:
 

سیتم إصدار التقاریر كل ثالثة أو ستة  ركزت تقاریر األداء على استخدام األموال والدروس المستفادة والنتائج المحققة. .1
 للمشروع والمخاطر المؤسسیة. GCCأشھر، اعتماًدا على تقییم 

 
 شر المعرفة في الوقت المناسب، بما في ذلك من خالل:ن .2

 وسائل التواصل االجتماعي .أ
 منشورات الوصول المفتوح .ب
 إیداع البیانات (مع حمایة الھویات الفردیة) في مستودعات یمكن للجمھور الوصول إلیھا .ج
 تصریحات صحفیھ .د
 مؤتمرات .ه
 إشراك أصحاب المصلحة .و

 
  في أي نشر ألنشطة المعرفة. Grand Challenges Canadaیجب اإلشارة إلى مؤسسة 

 
یرجى مالحظة أنھ سیتم تطبیق حجز  التقریر النھائي یوضح النفقات المالیة، وھو یتضمن تقییًما واضًحا لتأثیر المشروع. .3

% من األموال على جمیع التمویل في إطار ھذا البرنامج، لیتم إصدارھا للمبتكرین عند تقدیم تقریر نھائي مرٍض 5بنسبة 
 مع التبریر الكامل للتكالیف.

 
تحدیثات مستمرة بعد المنح حول التأثیر والوصول العالمي والوصول إلى البیانات وإدارة حقوق الملكیة الفكریة في  .4

 االبتكارات المدعومة.
 

ات ، المصممة لدعم بناء قدرات المبتكرین والشبكOPTionsالمشاركة في منصة االستشارات والدعم الخاصة بمبادرات  .5
 9وأھداف جمع األموال بناًء على االحتیاجات المعبر عنھا.

 
قد تكون ھناك حاجة إلى تقاریر مرحلیة مكتوبة ومحادثات عبر  سیتم توفیر تعلیمات اإلبالغ إلى المستلمین الناجحین.

 المؤتمرات الھاتفیة لتلبیة متطلبات إعداد التقاریر.
 

 المتوقع أن یقوم المبتكرون بما یلي:باإلضافة إلى األنشطة المذكورة أعاله، من 
  المشاركة في أنشطة المشاركة العامة اآلمنة، و •
 Grandالمساھمة في جدول أعمال التعلم لتحدیات محددة، بما في ذلك المشاركة في اجتماعات مثل اجتماعات  •

Challenges .السنویة، حسب الطلب 
  

بعد نھایة اتفاقیة المنحة، بما في ذلك  2031مارس  31الداعمة حتى یجب أن یحتفظ المبتكرون الممولون بوثائق المشروع 
سوف  أو أي ممول لھذه المبادرة. Grand Challenges Canadaالسجالت المالیة، ویمكن إجراء تدقیق علیھا بواسطة 

 یة المنحة.تنعكس المتطلبات ذات الصلة، باإلضافة إلى القائمة الكاملة والمفصلة لألنشطة والتسلیمات في اتفاق
 

                                                
 رین.على جھود جمع األموال الناجحة وقد ال یتم تقدیمھا لجمیع المبتك OPTionsیعتمد تقدیم منصة االستشارات والدعم لـ 9
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 . المبادئ التوجیھیة والشروط اإلضافیة5

وشروط التمویل. إذا  Grand Challenges Canadaیعكس ھذا القسم مخطًطا عالي المستوى للمبادئ التوجیھیة لشركة 
ات من وقت تم اختیار المقترح لیتم تمویلھ، فسیُطلب من المبتكرین االمتثال للسیاسات ذات الصلة. قد یتم تحدیث ھذه السیاس

  .على اإلنترنت Grand Challenges Canadaآلخر ویمكن العثور علیھا على موقع 
 

 شروط التمویل 5.1
 

 التكلفة المستحقة
 Grandشرة بتنفیذ المشروع المؤھلة بموجب تمویل فیما یلي نظرة عامة رفیعة المستوى على التكالیف المرتبطة مبا

Challenges Canada الخاص بـ  توجیھ التكالیف. لمزید من المعلومات، یرجى الرجوع إلىGrand Challenges 
Canada. 

 
 ھة المستلمةتمویل موظفي الج -المكافأة 

یجب أن تكون  تشمل المكافآت الرواتب ومعدالت األجور الیومیة المدفوعة للموظفین عن العمل المرتبط مباشرة بالمشروع.
تعتبر التكالیف التالیة مكافآت: الرواتب والمزایا  معدالت الرواتب واألجور قابلة للمقارنة بالسوق المحلي ألنواع العمل المماثلة.

 ا للسیاسات الداخلیة.المباشرة وفقً 
 

 رسوم المقاول من الباطن
المتعاقدون من الباطن ھم أفراد أو مجموعات خارجیة یقوم المبتكر بإشراكھا لتوفیر السلع و/أو الخدمات كجزء من المشروع. 

لتجنب تضارب  تتم المدفوعات بموجب اتفاقیة تعاقد من الباطن. یجب أن یكون للمبتكر والمقاول من الباطن عالقة متكافئة
%) من القیمة اإلجمالیة 20المصالح الحقیقي أو المتصور. یجب أال یتجاوز إجمالي التعاقد من الباطن عشرین بالمائة (

 .Grand Challenges Canadaلمساھمة شركة 
  

التعاقد متطلبات سیاسة  یجب أن تتوافق األسعار أو المبالغ الفردیة التي تم التفاوض علیھا بموجب اتفاقیة تعاقد من الباطن مع
 25000ویجب أال تتجاوز القیمة السوقیة العادلة للخدمة أو السلعة المعنیة. العقود التي تزید عن  GCCوالمشتریات لبمادرة 

فسي، ما لم یكن ھناك سبب وجیھ لعدم القیام بذلك، األمر الذي یتطلب موافقة مسبقة دوالر سنویًا، یجب أن یتم طرحھا بشكل تنا
 .GCCمن 

 
 
 

 تكالیف السفر
سیاسة السفر لمبادرة تكالیف السفر الفعلیة والمعقولة المرتبطة مباشرة بتنفیذ المشروع والتي تكبدھا المبتكر وفقًا ألحكام 

GCC .ھي نفقات مؤھلة 
  

 السلع واللوازم
التكالیف الفعلیة والمعقولة الناشئة عن شراء وتأجیر وصیانة ونقل وتركیب السلع واألصول والتوریدات المرتبطة مباشرة 

 ون مصروفات مؤھلة. بالمشروع  بشرط أال تتجاوز ھذه التكالیف القیمة السوقیة العادلة وأن تك
  

 تكالیف المعدات
ف "المعدات" على أنھا سلعة ذات عمر إنتاجي یزید عن عام واحد وتكلف أكثر من  دوالر كندي لكل وحدة. یجب  1000تُعرَّ

سي أن یكون السعر المدفوع لھذه المصاریف معقوالً مقارنة بالخیارات البدیلة في السوق. قد تشمل التكالیف سعر الشراء األسا
 والشحن وتركیب المعدات.

 
التعاقد والمشتریات لمبادرة دوالر سنویًا، یجب أن یتم طرحھا بشكل تنافسي وفقًا لسیاسة  25000المعدات التي تكلف أكثر من 

GCC القیام بذلك، مما یتطلب موافقة مسبقة من ، ما لم یكن ھناك سبب وجیھ لعدمGCC. 

https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
https://www.grandchallenges.ca/funding-opportunities/resources/
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 تكالیف إدارة المشروع

 التكالیف اإلداریة الفعلیة والمعقولة المرتبطة مباشرة بتنفیذ المشروع مؤھلة. وتشمل ذلك:
 نفقات االتصاالت (اإلنترنت والفاكس والھاتف الخلوي) وتكالیف البرید والبرید السریع؛ •
 النصوص والطباعة واإلنتاج المرتبطة بإعداد تقاریر المشروع وإنتاج مواد القراءة؛تكالیف الترجمة ومعالجة  •
 تكالیف االجتماعات وورش العمل والمؤتمرات (بما في ذلك تكالیف الطعام والسفر للمشاركین)؛ •
 التكالیف المتعلقة بمساحة المكاتب والمرافق المرتبطة بھا المطلوبة لتنفیذ المشروع؛ •
 ل فترة المشروع؛رسوم النشر خال •
 تكالیف الموافقات األخالقیة والمراجعة من قبل المجلس؛ •
 نوع آخر من النفقات اإلداریة المتعلقة مباشرة بأنشطة المشروع. •

  
 المنح الفرعیة

ف المستفید من المنح الفرعیة بأنھ منظمة خارجیة تعمل كشریك لتقدیم الخدمات األساسیة المطلوبة إلكمال المشروع و ال یُعرَّ
یمكن استبدالھا بسھولة بمورد أو وكیل.  التكالیف الممنوحة للمستفید من المنح الفرعیة ھي نفقات مؤھلة طالما تم استیفاء 

 المتطلبات التالیة:
 یجب أن تكون الجھات الممنوحة لمنح فرعیة كیانات قانونیة یمكنھا الدخول في اتفاقیات قانونیة؛ •
 ة لنفس متطلبات وسیاسات النفقات المؤھلة مثل المبتكر؛ یخضع المستفیدون من المنح الفرعی •
یجب على المستفیدین من الباطن تتبع النفقات المتكبدة في دفتر األستاذ العام المفصل وتقدیم دفتر األستاذ العام  •

 مع التقریر المالي النھائي للمبتكر GCCالمفصل ھذا إلى مباردة 
 

 التكالیف غیر المباشرة/العامة
% من جمیع التكالیف المباشرة. التكالیف غیر المباشرة 10بتكرین الحصول على تكالیف غیر مباشرة، محسوبة بنسبة یحق للم

 ھي التكالیف التي ال یمكن عزوھا مباشرة إلى نشاط مشروع معین.
  

یجب أال یضاعفوا أو یجب على المبتكرین أن یفرضوا التكالیف باستمرار على أنھا تكالیف غیر مباشرة أو تكالیف مباشرة، و
 یتقاضوا نفس التكلفة أو فئات التكالیف بشكل غیر متسق على حد سواء.

 
تعتبر التكالیف المتكبدة خالل فترة المشروع فقط مؤھلة. ال یمكن تخصیص أي نفقات یتم تكبدھا بعد یرجى مالحظة ما یلي:

 .Grand Challenges Canadaتاریخ انتھاء المشروع لتمویل مؤسسة 
 

 وط الصرفشر
 

سیتم تقدیم سلفة أولیة تساوي متطلبات التدفق النقدي المقدرة للتكالیف المؤھلة المتوقعة للفترة  الصرف المسبق: .1
سیتم سداد الدفعات الالحقة من خالل دفعات مقدمة ربع  األولى بعد التوقیع على اتفاقیة المنحة وأي معالم متفق علیھا.

ستخضع السلف لمبلغ موقوف  طلبات التدفق النقدي المقدرة للتكالیف المؤھلة.سنویة أو نصف سنویة بناًء على مت
  % من المبلغ المتوقع.5نسبتھ 

 
یجب أن یتم التوقیع على جمیع الطلبات المسبقة والتقاریر المالیة المقدمة من قبل مسؤول تنفیذي كبیر یحمل شھادة  .2

 محاسبیة مھنیة معتمدة ورئیس المشروع.
 

ال یمكن أن تغطي المدفوعات المقدمة أكثر من فترتین ولن یكون ھناك في أي وقت ُسلف مسبقة  :السلف المعلقة .3
على سبیل المثال، قبل إصدار دفعة مقدمة لفترة ثالثة، یجب احتساب  تغطي متطلبات التدفق النقدي ألكثر من فترتین.

 الفترة األولى.
 

المسبقة: یجب االحتفاظ بحساب مصرفي منفصل، بفائدة،  حساب مصرفي منفصل والفوائد المكتسبة على المدفوعات .4
  للمشروع.
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 سیخضع الصرف النھائي للشروط التالیة: .5

 اكتمال المشروع وفقًا التفاقیة المنحة؛ و .أ

جمیع التقاریر النھائیة وقبولھا، بما في ذلك إكمال وتقدیم أي  Grand Challenges Canadaاستالم  .ب
 تحقة بموجب اتفاقیة المنحة.تقاریر مرحلیة بارزة ووثائق مس

 
 التدقیق

 
بعد إنھاء اتفاقیة  2031مارس  31حتى  Grand Challenges Canadaستخضع نفقات المشروع للتدقیق من قبل 

 ومتلقي التمویل. Grand Challenges Canadaالمنحة بین 
 

 مواد التقدیم وإشعار الخصوصیة 5.2
 

ن مشاركة جمیع المقترحات والوثائق واالتصاالت والمواد ذات الصلة المقدمة إلى لمساعدتنا في تقییم وتحلیل المشاریع، یمك
Grand Challenges Canada  (یشار إلیھا مجتمعة باسم "مواد التقدیم") معGlobal Affairs Canada  و/أو مع

، Grand Challenges Canadaمن خالل تقدیم أي مواد تقدیم إلى  شركاء التمویل اآلخرین، وقد یتم الكشف عنھا علنًا
وجاللة الملكة في كندا ("صاحبة الجاللة") حقًا عالمیًا  Grand Challenges Canadaیمنح كل مقدم طلب بذلك إلى 

ودائًما وغیر قابل لإللغاء وغیر حصري وغیر تجاري وخاٍل من ترخیص وخاٍل من الرسوم والتكالیف الستخدام وإعادة إنتاج 
طویر وترجمة ونشر وتوزیع وإعالم الجمھور وعرض مواد التقدیم، كلیًا أو جزئیًا، بأي شكل من وتكییف وتعدیل وتحسین وت

األشكال، عن طریق وسائل اإلعالم، أو تقنیة معروفة اآلن أو سیتم تطویرھا الحقًا، بما في ذلك الحق في تفویض اآلخرین 
وبالتالي یتنازل كل مقدم طلب  لآلخرین، بالشروط نفسھا.للقیام بمثل ھذه األعمال والحق في ترخیص ھذه الحقوق من الباطن 

، وصاحبة Grand Challenges Canadaأیًضا عن أي وجمیع الحقوق المعنویة التي یمتلكھا في مواد التقدیم لصالح 
 الجاللة، وكل من المرخص لھم من الباطن، والخلفاء، والممثلین، والموظفین، والوكالء.

 
عة الخارجیة من قبل خبراء متخصصین ومستشارین وممولین مشاركین محتملین (ستكون نتائجھم ستخضع المقترحات للمراج

یُرجى العلم بأنھ سیتم مشاركة نسخة من المراجعات الخارجیة لكل اقتراح مقدم  سریة)، باإلضافة إلى التحلیل من قبل موظفینا.
 .Grand Challenges Canadaإدارة وقد یتم الكشف عنھا لمجلس  Grand Challenges Canadaمع موظفي 

 
إذا كانت لدیك أي مخاوف بشأن الكشف عن معلومات سریة أو خاصة  یرجى قراءة المعلومات الواردة في مواد التقدیم بعنایة.

بالملكیة (بما في ذلك المعلومات المتعلقة باالبتكارات)، فیرجى إخطارنا في أقرب وقت ممكن قبل الكشف عن ھذه المواد إلى 
Grand Challenges Canada.  نوصیك أیًضا بالتشاور مع مستشارك القانوني واتخاذ أي خطوات تراھا ضروریة

قد ترغب في النظر فیما إذا كانت ھذه المعلومات ضروریة لتقییم الطلب وما إذا  لحمایة حقوق الملكیة الفكریة الخاصة بك.
 بدیل لھذه األغراض.كانت المعلومات العامة وغیر السریة قد تكون كافیة ك

 
بحسن نیة احترام سریة المعلومات التي یتم تلقیھا في مواد التقدیم إذا تم  Grand Challenges Canadaستحاول 

 Grandومع ذلك، وبغض النظر عن وصفك ألي معلومات بأنھا "سریة"، تحتفظ  تمییزھا بوضوح بأنھا "سریة".
Challenges Canada  المعلومات الواردة في مواد التقدیم وفقًا لما یقتضیھ القانون وحسب بالحق في الكشف عن جمیع

الضرورة للممولین المشاركین المحتملین والمستشارین والمراجعین الخارجیین (مثل الجھات الحكومیة) لتقییمھا وطریقة 
 Grandال تتحمل  اخلیة.ونطاق التمویل المحتمل، بما یتفق مع اللوائح المناسبة والمبادئ التوجیھیة والسیاسات الد

Challenges Canada .عند  صراحةً أي مسؤولیات قد تنشأ عن الكشف عن المعلومات السریة الواردة في مواد التقدیم
 توقیع اتفاقیة المنحة، سیكون لدى المتقدمین الناجحین خیار الحفاظ على سریة أسمائھم و/أو مشروعھم.
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 إشعار الخصوصیة

 Grand Challenges Canadaیة الواجبة والتدقیق، وإلدارة ومراقبة أداء اتفاقیة المنحة، قد تقوم من أجل إجراء العنا
بجمع معلومات شخصیة (مثل األسماء والعناوین وتاریخ التوظیف والفحوصات الجنائیة وغیرھا من الفحوصات القانونیة 

دمین الناجحین، والموظفین، وقائد (قادة) المشروع، حیثما كان ذلك مسموًحا بھ قانونًا) حول بعض مدراء ومسؤولي المتق
یتم جمع بعض ھذه المعلومات الشخصیة بغرض االمتثال  وغیرھم من المشاركین في المشروع قبل وأثناء اتفاقیة المنحة.
فیر وممولینا من أجل تو Grand Challenges Canadaللمتطلبات القانونیة والسیاساتیة المعمول بھا والتي تنطبق على 

قد یؤثر رفض تقدیم المعلومات التي  بموجب اتفاقیة المنحة. Grand Challenges Canadaالتمویل والخدمات بواسطة 
على توفیر مثل ھذا  GCCمن أجل إجراء العنایة الواجبة القانونیة والتعاقدیة المطلوبة على قدرة  GCCتحتاجھا مبادرة 

 على الدخول في اتفاقیة منحة معك أو اإلنھاء المبكر التفاقیة المنحة الموقعة. . التمویل والخدمات وقد یؤدي إلى عدم القدرة
للمعلومات  Grand Challenges Canadaكیفیة جمع  Grand Challenges Canada سیاسة خصوصیةتشرح 

 وتستخدمھا وتكشف عنھا وتحمیھا.الشخصیة التي تجمعھا وتستقبلھا 
 

 الضمان 5.3
 

أن لدیھم الحق في تقدیم  Grand Challenges Canadaمن خالل تقدیم أي مواد، یقر مقدمو الطلبات ویضمنون لمباردة 
  المعلومات المقدمة.

 
 الوصول العالمي والملكیة الفكریة في االبتكار الممول 5.4 

 
رنامج التقنیات المبتكرة والخدمات ونماذج األعمال والمعرفة و/أو المنتجات لتعزیز الصحة تشمل الحلول التي یدعمھا ھذا الب

قد یتطلب التطویر والنشر الناجح لھذه الحلول من أجل ضمان الوصول  العالمیة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
أو تعاون مع منظمات متعددة، بما في ذلك القطاع /المجدي لألشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل مشاركة ودعم و

وبناًء على ذلك، فإن القصد من ھذا  الخاص والحكومة واألكادیمیة واألكادیمیة / أو المؤسسات البحثیة غیر الھادفة للربح.
حتفظ المتقدمون ی البرنامج ھو دعم تشكیل الشراكات المناسبة والضروریة لتلبیة ھذه االحتیاجات الصحیة العالمیة الملحة.

الناجحون بملكیة حقوق الملكیة الفكریة في االبتكارات المدعومة، بما في ذلك تلك الحقوق التي تنشأ في مخرجات المشاریع 
، إلى ضمان استخدام أي حقوق ملكیة فكریة وإدارتھا بطریقة تتفق مع Grand Challenges Canadaتھدف   الممولة.

(انظر أیًضا  Grand Challenges Canadaالخاصة بـ  سیاسة الوصول العالمیةوجھ ست تحقیق أھداف ھذا البرنامج.
 سیاسة الوصول العالمیةرغبتھم في تقدیم طلب وفقًا أدناه) نھجنا تجاه الملكیة الفكریة، ونحث جمیع المتقدمین على النظر في 

   ، حیث قد یتم تحدیثھا من وقت إلى زمن.Grand Challenges Canadaالخاصة بـ 
 

 ھي كما یلي: الوصول العالمیةسیاسة المبادئ التوجیھیة ل
تتعلق إمكانیة  تتاح الحلول المبتكرة للتحدیات العالمیة لمن ھم في حاجة إلیھا، ال سیما في األماكن منخفضة الموارد. .1

 الوصول بالسعر والتوافر.
ات الصلة یتم توزیع المعرفة المكتسبة من خالل االكتشاف على نطاق واسع وبأسرع وقت ممكن بین المشاریع ذ .2

 والمجتمع العلمي العالمي.
 یتم تشجیع تسویق المخرجات الناتجة طالما تم تحقیق المبدأین األولین. .3

 
   سیُطلب من المتقدمین الناجحین:

 ؛Grand Challenges Canadaالخاصة بـ  لسیاسة الوصول العالميااللتزام باالمتثال  .أ
  وضع خطة وصول لجعل ابتكاراتھم في متناول األشخاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، و .ب
، بما یتماشى مع المبادئ التوجیھیة، التي Grand Challenges Canadaتوقیع اتفاقیة وصول عالمیة مع  .ج

قد توفر اتفاقیة الوصول العالمي  ى الحلول المبتكرة ومخرجات المشروع التي یدعمھا ھذا البرنامج.تنطبق عل
ترخیًصا غیر حصري لحقوق الملكیة الفكریة في االبتكارات المدعومة (بما في ذلك الملكیة الفكریة الخلفیة) و/أو 

والمرخص لھم  Grand Challenges Canadaاتفاقیة لتوزیع المنتجات وتوریدھا، في كل حالة تسمح لمبادرة 
من الباطن بتنفیذھا ونشر المنتجات أو العملیات أو المعرفة أو الحلول في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حیث ال 

 یتمكن مقدمو الطلبات أو شركاؤھم من تحقیق إمكانیة وصول مجدیة.
 

https://www.grandchallenges.ca/privacy-policy/
https://www.grandchallenges.ca/privacy-policy/
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_ENG.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_ENG.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_ENG.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_ENG.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_ENG.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2019/03/Global-Access-Policy_March-5-2019_ENG.pdf
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 مذكورة أعاله تظل قائمة حتى نھایة أنشطة المشروع.یجب أن یالحظ مقدمو الطلبات أن التزامات الوصول العالمیة ال
 

 الوصول العالمي والوصول إلى البیانات 5.5
 

 Grand Challengesباإلضافة إلى النھج المذكور أعاله فیما یتعلق بالملكیة الفكریة في االبتكارات الممولة، تلتزم 
Canada لتحقیق ھذا الھدف، یجب إتاحة البیانات الناتجة  ة للحیاة.بتحسین استخدام البیانات لترجمة المعرفة إلى حلول منقذ
 Grand Challenges Canadaعلى نطاق واسع وبسرعة لمجتمع  Grand Challenges Canadaعن تمویل 

وفقًا للوصول العالمي، یمثل  والمجتمع الصحي العالمي األوسع من خالل ممارسات الوصول إلى البیانات األخالقیة والفعالة.
صول إلى البیانات تفصیًال للمبدأ التوجیھي الثاني لسیاسة الوصول العالمیة، والتي تنص على أن المعرفة المكتسبة من خالل الو

  االكتشاف یتم توزیعھا على نطاق واسع وبأسرع وقت ممكن بین المشاریع ذات الصلة والمجتمع العلمي العالمي.
 

  كما یلي: ھي  للوصول إلى البیاناتالمبادئ التوجیھیة 
ستتم مشاركة البیانات مجھولة المصدر على نطاق واسع وبأسرع وقت ممكن لتعزیز االبتكار وتحسین آفاق ترجمة  .1

 المعرفة إلى حلول منقذة للحیاة؛
سیتم مراعاة احترام اإلسناد والتنوع الثقافي والسالمة العلمیة وخصوصیة األفراد والمجتمعات التي تساھم في  .2

 مناسب في جمیع أنشطة الوصول إلى البیانات؛البیانات بشكل 
سیكون جمع البیانات وإنتاجھا ومشاركتھا واستخدامھا متسقًا مع القوانین واللوائح المعمول بھا ومعاییر سلوك البحث  .3

  األخالقي؛ و
المنخفضة  یستفید األفراد والمجتمعات الذین یمّكنون ویدعمون االستفسار، وال سیما أولئك الموجودون في البلدان .4

  والمتوسطة الدخل، سواء كانوا مشاركین في البحث أو باحثین، من البیانات إلى أقصى حد ممكن.
 

) لضمان أن 2) االلتزام باالمتثال لسیاسات الوصول العالمي والوصول إلى البیانات المذكورة أعاله، (1یُطلب من المبتكرین (
اف الثالثة، ال تعرقل الوصول الھادف إلى االبتكارات ونشر المعرفة على نطاق حقوق الملكیة الفكریة، بما في ذلك حقوق األطر

) للدخول في 4) لوضع خطة محددة لتنفیذ سیاسة الوصول العالمیة وسیاسة الوصول إلى البیانات ("خطة العمل")، و(3واسع، (
روع، باإلضافة إلى بعض الحقوق حقوقًا في بیانات المش Grand Challenges Canadaاتفاقیات منفصلة تمنح مبادرة 

  في االبتكارات إذا لم یتم تحقیق الوصول المجدي ("اتفاقیات الوصول العالمیة").
 

سیُطلب من المتقدمین تطویر وتقدیم خطة عمل تحدد متى وكیف سیتم إتاحة النتائج والمنشورات بشكل مفتوح، وكیف سیتم 
 صدار البیانات.تنفیذ الوصول إلى البیانات، واإلطار الزمني إل

 
كحد أدنى، تشیر "البیانات" إلى مجموعات البیانات الكمیة والنوعیة النھائیة المشروحة والمعلومات المصاحبة، مثل البیانات 

 الوصفیة وكتب الرموز وقوامیس البیانات واالستبیانات والبروتوكوالت.
 

، وفوائد االستخدام األول والمتواصل للبیانات، قیمة الملكیة الفكریة والتسویق Grand Challenges Canadaتدرك 
في بعض الحاالت، قد تؤدي حمایة الملكیة الفكریة أو القوانین أو اللوائح إلى تأخیر  ولكن لیس االستخدام المطول أو الحصري.

 Grand Challengesفي الحاالت التي یتم فیھا تقدیم مبرر مناسب، یجوز لمباردة  أو منع الوصول إلى البیانات.
Canada .منح تنازل جزئي أو كامل عن متطلبات الوصول إلى البیانات 

 
  سیاسة أخالقیات البحث 5.6

 
على أن األبحاث التي تشمل البشر، واألبحاث على الحیوانات، واألبحاث  Grand Challenges Canadaتنص سیاسة 

من أجل تلقي األموال من  یر األخالقیة المعترف بھا دولیًا.الخاضعة لمتطلبات تنظیمیة إضافیة یجب أن تتم وفقًا ألعلى المعای
Grand Challenges Canada في بدایة المشروع البحثي وطوال فترتھ، یجب على الباحثین تأكید وتوثیق االمتثال ،

 للمبادئ والمعاییر األخالقیة اإلرشادیة الموضحة أدناه:
 

ھر وتحمي وتحافظ على احترام األشخاص، واالھتمام بصححة یجب إجراء البحوث التي تشمل أشخاًصا بطریقة تُظ .1
 األفراد واألسر والمجتمعات والعدالة.
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 یجب إجراء البحوث التي تشمل الحیوانات بطریقة تضمن رعایتھا وعالجھا بطریقة إنسانیة. .2

 
)، DNAوي (قد تخضع بعض المساعي البحثیة، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، البحث عن الحمض النو .3

 واألخطار البیولوجیة، والكائنات المعدلة وراثیًا، للتنظیم واإلشراف المعززین.
 

 Grand Challenges Canadaفإن  -وحسب االقتضاء للمشروع الفردي  -في حین أنھ لیس ضروریًا لھذا الطلب 
دمة أو الممنوح من الباطن أو المقاول من ستطلب أنھ لكل مكان یتم فیھ تنفیذ أي جزء من المشروع إما من قبل المنظمة المتق

الباطن، أن یتم الحصول على جمیع األمور القانونیة والموافقات التنظیمیة لألنشطة التي یتم إجراؤھا مسبقًا قبل بدء النشاط 
ول على سنطلب منك أیًضا الموافقة على عدم إنفاق أي أموال لتسجیل الموضوعات المتعلقة بالبشر حتى یتم الحص المنظم.

 Grandفي  سیاسة األخالقیاتلمزید من التفاصیل، یرجى االطالع على  موافقات الھیئات التنظیمیة واألخالقیة الالزمة.
Challenges Canada. 

 GRAND CHALLENGES CANADAحقوق  5.7
 

 Grandال یؤدي تقدیم الطلب إلى إنشاء التزام تعاقدي من قبل  یعد طلب االقتراحات ھذا جزًءا من برنامج المنح التقدیري.
Challenges Canada .بتقدیم منحة إلى أي متقدم و/أو الدخول في أي عالقة تعاقدیة 

 
طور وأن جمیع الشروط الواردة في طلب االقتراحات ھذا عرضة عالوة على ذلك، یقر جمیع المتقدمین بأن البرنامج قد یت

بالحق، وفقًا لتقدیرھا الخاص ودون سابق إنذار،  Grand Challenges Canadaعلى وجھ الخصوص، تحتفظ  للتغییر.
 في:

 
 إلغاء طلب تقدیم االقتراحات ھذا في أي وقت وألي سبب. .1

 
طلب تقدیم االقتراحات ھذا ساري المفعول  ي وقت وألي سبب.تعدیل وإعادة إصدار طلب تقدیم االقتراحات في أ .2

تنطبق شروط وأحكام طلب  ویحل محل أي طلب سابق لتقدیم العروض من ھذا النوع. 2021یونیو  16اعتباًرا من 
من اآلن فصاعًدا ویمكن استبدالھا  2021یونیو  16تقدیم االقتراحات ھذا على جمیع الطلبات المقدمة اعتباًرا من 

بالتحقق من أي مراجعات  Grand Challenges Canadaتوصي  طلب منقح لتقدیم العروض في المستقبل.ب
 ، قبل تقدیم مواد الطلب.2021یولیو  20المنشورة في  األسئلة الشائعة المنقحةعلى طلب االقتراحات و/أو 

 
یر مطابق ألنھ ال یفي بمعاییر األھلیة، وال یمتثل لتعلیمات التطبیق و/أو ال یمتثل لتعلیمات قبول أو رفض أي طلب غ .3

 التكالیف المسموح بھا.
 

أو بناًء على منح  Grand Challenges Canadaعدم منح طلب بناًء على أداء منحة أو مشروع سابق من  .4
أو  Grand Challenges Canadaاء منحة لمقدم الطلب لنفس البحث أو بحث مشابھ من قبل أحد شرك

 المؤسسات المتعاونة.
 

 استبعاد أي طلب في أي مرحلة حیث یوجد مؤشر على أن االقتراح كان، بأي شكل من األشكال، مسروقًا. .5
 

قبول أو رفض أي من الطلبات أو جمیعھا، بغض النظر عن تصنیف الطلب بناًء على معاییر التقییم، مع تقدیم تفسیر  .6
 دیم تفسیر.أو بدون تق

 
 منح تمویل أقل من المتوقع. .7

 
تمویل الطلبات بمبالغ مختلفة و/أو لفترات مختلفة و/أو بشروط مختلفة عن تلك المنصوص علیھا في طلب  .8

 االقتراحات ھذا.
 

https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2017/10/20170927-EthicsPolicy-EN.pdf
https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2017/10/20170927-EthicsPolicy-EN.pdf
https://optionsinitiative.org/rfp/
https://optionsinitiative.org/rfp/
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التحقق من أي معلومات یقدمھا مقدمو الطلبات من خالل بحث مستقل أو عن طریق االتصال بأطراف ثالثة تعتبرھا  .9
موثوقة، واستخدم ھذه المعلومات لنشر قرار التمویل الخاص بـ  Grand Challenges Canadaمباردة 

Grand Challenges Canada. 
 

تعدیل معاییر األھلیة والتقییم، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر المعاییر التي تم تقییمھا في مرحلة الفرز، في  .10
 أي وقت.

 
على  Grand Challenges Canadaرئي اآلخر المقدم من المتقدمین على موقع استخدم الفیدیو أو التمثیل الم .11

 الویب للمشاركة العامة.
 

 عدم تقدیم تقییم أو تعلیقات بخصوص أسباب اختیار االقتراح أو عدم اختیاره. .12
 

 تصمیم المنح بحیث یتم ربطھا بشركاء التمویل المحتملین، بما في ذلك مستثمرو القطاع الخاص. .13
 
 

 لتكالیفا 5.8
 

التكالیف المرتبطة بإعداد   لن یتم دفع أي مبالغ مقابل التكالیف المتكبدة في إعداد وتقدیم الطلب استجابة لطلب تقدیم العروض.
 وتقدیم الطلب، باإلضافة إلى أي تكالیف أخرى یتكبدھا مقدم الطلب المرتبطة بتقییم الطلب، ھي مسؤولیة مقدم الطلب وحده.

 
 نظمالقانون الم 5.9

 
یخضع طلب العروض ھذا وأي اتفاقیة ناتجة عنھ ویتم تفسیره وفقًا لقوانین مقاطعة أونتاریو والقوانین الفیدرالیة المعمول بھا 

یوافق كل مقدم طلب على أن أي وجمیع النزاعات أو اإلجراءات أو أمور التقاضي المتعلقة بطلب االقتراحات ھذا  في كندا.
أو الصالحیة أو األداء أو غیر ذلك، یجب أن تخضع لالختصاص القضائي الحصري لمحاكم مقاطعة  سواء فیما یتعلق بالتفسیر

یمتلثلون لالختصاص القضائي نھائي لمحاكم ھذه  Grand Challenges Canadaأونتاریو وأن كل مقدمي الطلبات و
 المقاطعة.

 
  ومكافحة الرشوة إدارة المخاطر، والسالمة، ومكافحة اإلرھاب، ومكافحة الفساد، 5.10

 
یجب أن تمتثل المقترحات لجمیع التشریعات الكندیة ذات الصلة، باإلضافة إلى أي تشریع دولي معمول بھ لمكافحة الرشوة 

لن یتم تمویل أي شخص أو منظمة مذكورة في العقوبات الكندیة أو عقوبات مجلس األمن التابع لألمم  ومكافحة اإلرھاب.
  یف إلى ھذه القائمة مع انضمام المزید من الشركاء إلى التحدي.یحق لنا أن نض المتحدة.

 
  على المبتكرین إدارة المخاطر المادیة.

 
یجب أن توضح مقترحات المشاریع التي تتضمن العمل في مواقع غیر آمنة بالتفصیل كیفیة إدارة مخاطر السالمة واألمن التي 

ویل، سیُطلب من المبتكرین أثناء المفاوضات شرح كیفیة تجنب الفساد إذا تم اختیارھم للتم یواجھھا األشخاص واألصول.
  وتحویل التمویل عن الغرض المقصود منھ.

 
على سبیل المثال، سیُطلب من المبتكرین أثناء المفاوضات تقدیم وصف لسیاسات المنظمة وإجراءاتھا لمعالجة تضارب 

 بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر، اإلجراءات المناسبة:المصالح والمخالفات المالیة أو غیرھا من المخالفات، 
 

مطالبة المنظمة وممثلیھا باإلعالن عن أي مصلحة شخصیة أو مالیة في أي مسألة تتعلق باألنشطة الممولة، واستبعاد  •
 ذلك الفرد من المسألة المعنیة؛

  تحدید خطوات التحقیق في المخالفات؛ و •
   لمناسب السترداد أي أموال تعرضت لعملیات احتیال مثبتة.خطة عمل مناسبة وفي الوقت ا •
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أثناء المفاوضات، ستكون االبتكارات مطلوبة أیًضا لتشمل وصفًا لسیاسات المنظمة وإجراءاتھا لتنفیذ الضوابط الداخلیة بشكل 

   مناسب لمنع الرشوة والفساد واالحتیال وغیرھا من حاالت إساءة استخدام األموال.
 



  

 

 
  أھلیة البلد لمقدمي طلبات الوصول ق أ:الملح

 
  المتقدمون القتراحات الوصول الموجودون في أي من البلدان المدرجة في ھذا الملحق مؤھلون للتقدیم.

 

 الدول األقل تطورا

 بلدان أخرى منخفضة الدخل 
(نصیب الفرد من الدخل القومي 

دوالر في  1005اإلجمالي <= 
 )2016عام 

م األخرى ذات البلدان واألقالی
 متوسط الدخل األدنى 

(نصیب الفرد من إجمالي الدخل 
 3955 -دوالر  1006القومي 

 )2016دوالًرا في عام 

البلدان واألقالیم األخرى ذات الدخل 
 المتوسط األعلى 

(نصیب الفرد من إجمالي الدخل 
دوالًرا  1235-3956القومي 

 )2016أمریكیًا في عام 

 أفغانستان
ا الدیمقراطیة جمھوریة كوری

 ألبانیا أنغوال االشعبیة

 الجزائر أرمینیا زیمبابوي  بنغالدیش

 أنتیغوا وبربودا  بولیفیا  بنین

 األرجنتین كابو فیردي  بوتان

 أذربیجان الكامیرون  بوركینا فاسو

 بیالروسیا الكونغو  بوروندي

 بلیز كوت دیفوار  كمبودیا

 سنة والھرسكالبو مصر  جمھوریة افریقیا الوسطى

 بوتسوانا السلفادور  تشاد

 البرازیل إیسواتیني  جزر القمر

 الصین (جمھوریة الشعبیة) جورجیا  جمھوریة الكونغو الدیموقراطیة

 كولومبیا غانا  جیبوتي

 كوستا ریكا غواتیماال  إریتریا

 كوبا ھندوراس  أثیوبیا

 دومینیكا الھند  غامبیا

 ة الدومینیكانجمھوری إندونیسیا  غینیا

 اإلكوادور األردن  غینیا بیساو

 غینیا اإلستوائیة كینیا  ھایتي

 فیجي كوسوفو  كیریباتي

 الجابون قیرغیزستان  جمھوریة الو الدیمقراطیة الشعبیة

 غرینادا میكرونیزیا  لیسوتو 

 غیانا مولدوفا  لیبیریا



  

 

 إیران منغولیا  مدغشقر

 العراق المغرب  مالوي

 جامایكا نیكاراغوا  مالي

 كازاخستان نیجیریا  موریتانیا

 لبنان باكستان  موزمبیق

 لیبیا بابوا غینیا الجدیدة  میانمار

 مالیزیا الفلبین  نیبال 

 جزر المالدیف سیریالنكا  النیجر

 جزر مارشال الجمھوریة العربیة السوریة  رواندا

 موریشیوس  طاجیكستان  ساو تومي وبرینسیبي

 المكسیك توكیالو  سنغالال

 الجبل األسود تونس  سیرا لیون

 مونتسیرات أوكرانیا  جزر سلیمان 

 نامیبیا أوزبكستان  الصومال

 ناورو  فانواتو  جنوب السودان

 نیوي فییتنام  السودان

 مقدونیا الشمالیة الضفة الغربیة وقطاع غزة  تنزانیا 

 باالو   تیمور لیشتي 

 بنما   توجو 

 باراغواي   توفالو 

 بیرو   أوغندا

 سانت ھیالنة   الیمن

 سانت لوسیا   زامبیا 

 سانت فنسنت وجزر غرینادین   

 ساموا   

 صربیا   

 جنوب أفریقیا   

 سورینام   



  

 

 تایالند   

 تونغا   

 تركیا   

 تركمانستان   

 فنزویال   

 والیس وفوتونا   

 
 
 
 
 
 
  



  

 

 
  ات قیاس النتائج الرئیسیةمؤشر الملحق ب:

 
على ھذا النحو، سیُطلب من  على االبتكارات التي تؤدي إلى تأثیر حقیقي في العالم. Grand Challenges Canadaتركز 

یجب أن تكون ھذه النتائج والمخرجات قابلة للقیاس والتحقیق بحلول نھایة  المشاریع الممولة اإلبالغ عن عدد من النتائج والمخرجات.
   ترة التمویل.ف
 

ھذه لیست قائمة كاملة، وال یجب على جمیع المشاریع  .OPTionsتوفر الجداول أدناه لمحة عامة عن مقاییس النتائج الرئیسیة لمبادرة 
 Grandإذا تم تمویل مشروعك، فسیتم تحدید النتائج والمخرجات النھائیة من قبل فریق المشروع بالتشاور مع  أن تحققھا كلھا.

Challenges Canada. 
 

 ركزت االبتكارات على مناھج جدیدة لزیادة الوصول المبكر إلى منتجات وخدمات اإلجھاض الحالیة القسم أ:
  
 

 المؤشر (المؤشرات) المحتملة النتائج 
عدد النساء والفتیات واألشخاص ذوي الھویات الجنسیة  • تحسین استخدام خدمات اإلجھاض اآلمن 

 في إنھاء الحملالمتنوعة الذین نجحوا 
عدد النساء والفتیات واألشخاص ذوي الھویات الجنسیة  •

المتنوعة الذین یحصلون على خدمات اإلجھاض اآلمن 
والقانوني (بما في ذلك تعریف نوع الخدمة التي یتم 

أو  MVAالحصول علیھا مثل االستشارة واإلجھاض [
الطبیة] وإدارة المضاعفات و/أو وسائل منع الحمل بعد 

 ھاض)اإلج
عدد المرافق الصحیة التي تقدم بنشاط خدمات  • تحسین توافر خدمات اإلجھاض اآلمن

 اإلجھاض اآلمن كنتیجة للمشروع
عدد الوسطاء (مثل العاملین الصحیین أو مقدمي  •

الخدمات) الذین ینفذون االبتكار نتیجة للتدریب الذي 
 یقدمھ المشروع 

الذین عانوا من تحسن ملموس في عدد األشخاص  • تحسین معرفة اإلجھاض اآلمن 
المعرفة حول مكان وكیفیة الوصول إلى معلومات 

 وخدمات و/أو دعم اإلجھاض اآلمن 
المبتكرین على تطویر مؤشرات  OPTionsتشجع مبادرة  جودة الرعایة

تقیس جودة الخدمات والمنتجات المقدمة من خالل المشروع. 
الخدمات، والتأكد  یمكن أن تكون ھذه المعلومات مفیدة لتحسین

من أن الخدمات والمنتجات تستجیب الحتیاجات العمالء، وأیًضا 
للعمالء التخاذ خیارات مستنیرة حول مكان طلب الرعایة. قد 

تبدو المؤشرات التي تقیس الجودة مختلفة لكل ابتكار، ولكنھا قد 
 تركز إلى حد كبیر على المجاالت التالیة:

 الت التوصیةمالحظات العمالء ورضاھم ومعد •
استعداد الوسطاء المدربین (مثل العاملین الصحیین أو  •

 مقدمي الخدمات) لتقدیم الخدمات
قدرة الوسطاء على تلبیة الحد األدنى من معاییر  •

 الرعایة
  

  ركزت االبتكارات على تطویر أسالیب الجیل التالي لإلجھاض اآلمن القسم ب:
 



  

 

 المؤشر (المؤشرات) المحتملة النتائج
لیل علمي على دواء جدید أو تركیبة أو معدات أو إجراء جدید د

 لإلجھاض اآلمن یوفر تحسینًا واحًدا أو أكثر على الطرق الحالیة.
  

القدرة على أن التنفیذ بشكل فعال في مراحل متقدمة  •
   من الحمل

   فعالیة في إنھاء الحمل •
قدرة النساء والفتیات و/أو األشخاص ذوي الھویات  •

والجنسیة المتنوعة على الوصول واإلدارة الجنسیة 
    الذاتیة بمزید من االستقاللیة والخصوصیة

   سھولة االمتثال (مثل تناول حبة واحدة) •
    تقلیل اآلثار الجانبیة واأللم •
   ملف االستقرار والتوافر في المواقع الالمركزیة •
التأقلم مع سیاق األطر التنظیمیة التقییدیة (على سبیل  •

  ، لدیھا مؤشرات أولیة أخرى)المثال
   الفعالیة من حیث التكلفة •
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