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 مالحظة: لن يتم قبول الطلبات إال باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية

 المشكلة
 

تعد الصحة العقلية السيئة تهديًدا أساسيًا لحقوق المواطنين األكثر فقًرا وضعفًا حول العالم. في العادة، تعد 
استراتيجيات تحديد تحديات الصحة النفسية ومعالجتها الناجحة في البلدان مرتفعة الدخل عديمة النفع عملية وغير 

جاح في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ومع الفئات السكانية فعالة وتستهلك قدًرا كبيًرا من الموارد لتحقيق الن
إلى اختالف هذه التحديات تماًما، ما زاد من الحاجة إلى دعم الصحة النفسية  19الضعيفة. لقد أدى فيروس كوفيد 

  الذي يمكن الوصول إليه حيث يتولى األفراد حول العالم إدارة مستويات جديدة من التوتر والقلق والخسارة.
وبالنسبة إلى الشباب، تتم مواصلة تعزيز ذلك. يقع العبء األكبر للصحة النفسية السيئة في الوقت الذي يقوم فيه 

الشباب بتأسيس الموارد االجتماعية والثقافية والعاطفية والتعليمية واالقتصادية التي سيعتمدون عليها في الحفاظ على 
، وتظهر األبحاث 1عاًما 24 رابات الصحة النفسية قبل بلوغ سنكافة اضط من %75تبدأ  الصحة والرفاهية بقية حياتهم.

باستمرار أن الصحة النفسية السيئة للشباب تقلل من مستوى الصحة والتعليم وسبل العيش وتشكيل عالقات 
مكن أن تؤثر في ومجتمعات إيجابية. باإلضافة إلى ذلك، يواجه الشباب أشكااًل مبالغ فيها للتمييز بين الجنسين والتي ي

الفتيات واألوالد بشكلٍّ عميق وسلبي ولكن يمكن أن تقلل على وجه التحديد من قدرة الفتيات على اختيار طريقهن 
وبعد سن البلوغ تزداد احتمالية إصابة  2واآلن، يعد االنتحار السبب الرئيسي للوفاة بين الفتيات الصغيرات، الخاص.

 19كما أن الضغوطات اإلضافية الناجمة عن وباء فيروس كوفيد  3الفتيات والنساء نحو مرتين باالكتئاب السريري.
 الحالي على الصحة النفسية للشباب تقدم دلياًل آخر على زيادة االستثمار واالبتكار في هذه المنطقة المهملة بشدة.

 لصحة النفسية العالمية مبادرة ا
 

الصحة النفسية للشباب    مبادرة  تهدف:  في الصحة النفسية العالمية  Grand Challengeتحد ٍّ    من مبادرةالهدف األساسي   

أفكار جريئة لتلبية احتياجات الصحة النفسية للشباب األكثر ضعفًا الذين تتراوح أعمارهم بين   إلى تمويل ورفاهيتهم
  عاًما. 24و 10

 

  Bold Ideas with Big Impact®في دعم هذه  (RFP) من كراسة الشروط والمواصفات الهدفيتمثل  
تقديم خدمات مالئمة للشباب مع مراعاة العوامل لتعزيز محو األمية في مجال الصحة النفسية و / أو لألساليب المبتكرة 

ومن ثمَّ ينبغي أن تراعي األساليُب  .االجتماعية والبيئية المعقدة التي تسهم في الصحة النفسية للشباب ورفاهيتهم
 االعتبارات الثقافية وأن يقودها المجتمع. 

 

الذين عاشوا تجربة تصميم وسائل للشباب  ينبغي أن تُظهر جميع العروض دليالا على المشاركة الهادفة  
 واختبارها وتقييمها مبتكرة

 
 

 
1 Kessler, Ronald C. et al. Lifetime Prevalence and Age-of-Onset Distributions of DSM-IV Disorders in the 
National Comorbidity Survey Replication, Arch Gen Psychiatry. 2005 ;62:593-602  
2 Petroni, Suzanne et al. Why is suicide the leading killer of older adolescent girls? Lancet, 2015 ;386 

(10008:)  2031 - 2032  
3 World Health Organization. Gender Disparities in Mental Health.   متوفر
 https://www.who.int/mental_health/media/en/242.pdf?ua=1 :على
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 مجاالت التركيز
 

إلى أفكار جريئة تم تصميمها لتُنفَّذ في بلدان منخفضة ومتوسطة  Grand Challenges Canadaتسعى منظمة 
. ويمكن أن م خدمات مالئمة للشبابيتعزيز محو األمية في مجال الصحة النفسية و/ أو تقد علىالدخل والتي تركز 

 عترف بها.يُقدم هذه األفكار الجريئة منظمات غير ربحية ولمنظمات غير ربحية، فضاًل عن غيرها من المؤسسات الم
 

ينبغي أن تكون االبتكارات المعروضة جريئة ومبتكرة وتحويلية وأن تكون في متناول الشباب األكثر ضعفاً ويشترط  
 إمكانية استدامتها على نطاق واسع. ينبغي أن تسعى االبتكارات إلى تحقيق أحد األهداف اآلتية أو أكثر:

 

 ة طوال فترة المراهقةدعم البيئات المجتمعية التي تعزز الصحة النفسي .1

أسلوب مبتكر في محو األمية في مجال الصحة النفسية والتربية النفسية واالجتماعية والعمل على دمج فهم  .2

 الصحة النفسية في المجتمع األوسع

 توفير رعاية مجتمعية وتأهيلية فع الة وبأسعار معقولة مالئمة للشباب  .3

 االضطرابات النفسية وتعزيز الصحة النفسيةتعزيز المرونة الوقاية من  .4

 دمج خدمات الصحة النفسية و / أو تدخالت الرفاهية في أنظمة التعليم الحالية .5

 معالجة احتياجات الصحة النفسية للشباب المعرضين للعنف باتباع أسلوب قائم على مراعاة األذى النفسي. .6

 مها الشباب كثيًرا ويثقون فيها االستفادة بطريقة مبتكرة من التكنولوجيا التي يستخد .7

 

 التمويل المتوفر
 

 24و 18تتراوح بين  فترةدوالر كندي على مدى  250000ستحصل العروض الناجحة على منح أولية تصل إلى  
 منحة أولية في هذه المرحلة. 15شهًرا لتنفيذ االبتكار المقترح واختباره. كما سيتم تقديم نحو 

 معايير األهلية 

يمكن أن تنشأ هذه األفكار الجريئة في كندا أو المملكة المتحدة أو بلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مؤهلة للمساعدة 
اإلنمائية الرسمية. وينبغي أن تتم جميع أنشطة التنفيذ في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل المؤهلة. يرجى مراجعة 

ط والمواصفات الكاملة.  يتضمن مقدمو الطلبات المؤهلون المؤسسات االجتماعية معايير األهلية في كراسة الشرو
وغيرها من المؤسسات المعترف بها التي يتم تشكيلها ودمجها بشكلٍّ قانوني والتي يمكنها تنفيذ األنشطة بنجاح في 

ا تعد المؤسسات ذات المجال التقني الخاص بكل منها والتي يمكنها الحصول على التمويل الممنوح وإدارته. كم
الملكية الفردية غير مؤهلة للتمويل.  وكذلك المنظمات الحكومية والمكاتب القُطرية التابعة لألمم المتحدة غير مؤهلة 

 للتقديم.
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 تقديم الطلباتتعليمات 
 

 

وال تتوفر كراسة الشروط والمواصفات الكاملة إال  ،لن يتم قبول الطلبات إال باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية
والفرنسية. يرجى مراجعة كراسة الشروط والمواصفات الكاملة قبل التقديم للتأكد من  اإلنجليزيةباللغة 

 .  استيفائك لمعايير األهلية
 

ية مساءا بتوقيت المنطقة الزمن 3:00الساعة  - 2020يوليو  17الموعد النهائي لتقديم الطلبات: 
 الشرقية

 

 

ا ألوقات المعالجة، نقترح التسجيل للحصول على حساب على بوابة   9في موعد أقصاه  Fluxxنظرا
 .2020يوليو 

 

للتقدم بطلب للحصول على تمويل، يجب على مقدمي الطلبات استخدام نموذج الطلب المتوفر على 
 Grand Challenges التابعة لمنظمة Fluxxاإلنترنت والذي يتعذر الوصول إليه إال عبر بوابة 

Canada  (gcc.fluxx.io )باللغة اإلنجليزية أو الفرنسية. 
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