
 الصحة العقلية العالمية
 طلب تقديم مقترحات

الكندية مبادرة األفكار الجريئة ذات التأثير Grand Challenges Canada يدعم برنامج الصحة العقلية العالمية التابع لمنظمة

يهدف البرنامج إىل نشر االبتكارات ذات التأثير العالي واالنتقال إليها والتي تدعم .Bold Ideas with Big Impact® الكبير

احتياجات الصحة العقلية لألفراد الذين يعانون من نقص في الخدمات، وخاصة الشباب، في الدول ذات الدخل المنخفض

  .والمتوسط
 الصحة العقلية للشباب

التي تصل إىل 250,000 دوالر كندي متاحة لتطوير واختبار االبتكارات التي تزيد عن 18 أو 24 شهرًا والتي تلبي Seed منح

احتياجات الصحة العقلية ألكثر فئة عمرية ال تحصل عىل خدمات وهم من عمر 10 إىل 24 عاًما في الدول ذات الدخل

 .المنخفض والمتوسط. يلزم اتباع مناهج تُعزز محو األمية في مجال الصحة العقلية و/أو تقدم خدمات مالئمة للشباب

يجب إشراك الشباب والشباب الذين يعانون من تحديات صحية عقلية منذ البداية. ونتوقع أن تكون جميع االبتكارات حساسة

  .من الناحية الثقافية، ويقودها المجتمع، وأن تتبع نهجًا محوريًا يركز عىل الفرد ويستند إىل الحقوق للصحة العقلية

 النتائج ذات األولوية
 

 :نهتم بشكل خاص باالبتكارات التي

برنامج الصحة العقلية العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة والرعاية االجتماعية في المملكة المتحدة باستخدام المعونة المقدمة

 .من المملكة المتحدة من خالل المعهد الوطني للبحوث الصحية والشؤون العالمية بكندا

تستخدم نماذج
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 كبير وعالية الثقة

  :يجب أن تؤدي االبتكارات إىل نتيجة واحدة عىل األقل من النتائج ذات األولوية التالية

  تحسين األداء
الحد من شدة األعراض 

  تحسين حالة الرفاهية
 زيادة المرونة

تساهم تحديات الصحة العقلية بنسبة 14 في المائة من العبء العالمي لألمراض في جميع أنحاء العالم؛ يحدث 81 في المائة من

هذا العبء في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. ويتزايد العبء العالمي للصحة العقلية عىل الشباب بسبب عدم إمكانية

الحصول عىل الخدمات المالئمة لهم. كما أن التدخل المبكر للشباب أمر ضروري لتزويد الشباب بالدعم والمهارات للمساعدة في

  .تخفيف عبء الصحة العقلية الذي يظهر في مرحلة البلوغ



يجب أن تكون المشروعات تحويلية، وتهدف إىل تغيير مسار الثقافة حول الصحة العقلية، وأن يتم تقديمها من خالل رؤى مناسبة

ثقافًيا بالعمل مع الشباب الذين عايشوا تجارب بالفعل، واالستفادة من األنظمة المحلية، ومشاركة الحكومة المحلية وُمقرري
  .السياسات عند الضرورة

سُتعَطى األولوية للمنظمات التي يقودها الشباب. وهذا يشمل المنظمات التي يكون فيها خمسون في المائة (50%) أو أكثر

 .من األفراد الذين يشغلون مناصب قيادية رئيسية من الشباب الذين تبلغ أعمارهم 35 عاًما أو أقل

نوفمبر 2021 الساعة 12:00 مساًء بتوقيت شرق الواليات المتحدة (5:00 مساًء بالتوقيت العالمي المنسق) - الموعد 

Grand يجب عىل جميع مقدمي الطلبات التسجيل للحصول عىل حساب عىل بوابة .Fluxx النهائي للتسجيل في حساب
Challenges Canada Fluxx بحلول هذا التاريخ. ولن تتم معالجة طلبات تسجيل الحساب التي ترد بعد هذا الوقت

 .والتاريخ. سيتمكن فقط من تقديم الطلبات مقدمو الطلبات المسجلون بحلول هذا التاريخ

 
ديسمبر 2021 الساعة 12:00 مساًء بتوقيت شرق الواليات المتحدة (5:00 مساًء بالتوقيت العالمي المنسق) - الموعد 1

Grand Challenges Canada Fluxx النهائي لتقديم طلب. يجب عىل جميع مقدمي الطلبات تقديم طلب عبر بوابة
 .بحلول هذا التاريخ للنظر في التمويل

 معايير األهلية

المؤسسات االجتماعية والمنظمات المعترف بها قانونًا من بين المتقدمين المستحقين (عىل سبيل المثال، الشركات

غير الربحية، والربحية، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، والمؤسسات البحثية/األكاديمية) التي:  
يمكنهم تنفيذ األنشطة في مجالهم التقني بنجاح  

يمكنهم الحصول عىل تمويل المنح وإدارته 

برنامج الصحة العقلية العالمية بالشراكة مع وزارة الصحة والرعاية االجتماعية في المملكة المتحدة باستخدام المعونة المقدمة

 .من المملكة المتحدة من خالل المعهد الوطني للبحوث الصحية والشؤون العالمية بكندا

 تواريخ هامة

لمعرفة المزيد حول برنامج الصحة العقلية العالمية وفرصة التمويل، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

https://www.grandchallenges.ca/programs/global-mental-health/  

يرجى إرسال االستفسارات المتعلقة بطلب تقديم المقترحات التي لم تتناولها األسئلة الشائعة إىل

globalmentalhealth@grandchallenges.ca 


