
نحن نبحث عن باحثين أو منظمات أو مجموعات في بلد منخفض أو متوسط الدخل
لمساعدتنا على فهم احتياجات الصحة النفسية  للشباب، وقيادة جهود اشراك وتفاعل

(أصحاب المصلحة في المغرب لمدة تصل إلى عام واحد (2024-2023

Being هي مبادرة دولية للصحةالنفسية تعمل من أجل عالم يشعر فيه الشباب بالراحة واالزدهار. تقوم
United  forو Fondation  Botnar Grand بالتعاون مع مؤسسة   Challenges  Canada باستضافتها 
Global ووزارة الصحة والرعاية االجتماعية في المملكة  Affairs  Canadaو Global  Mental  Health

�(NIHR) المتحدة باستخدام مساعدات المملكة المتحدة من خالل المعهد الوطني ألبحاث الصحة والرعاية 
Being مع الشباب لتحسين صحتهم النفسية من خالل البحث والنهج المبتكرة التي تركز على الشباب تعمل 

إلحداث تغيير إيجابي ودائم في المجتمعات المحلية وخارجها.
 

  نبذة عنا

طلب تقديم عروض
 

1

فرصة للتعاون - تحليل احتياجات الصحة النفسية والصحة العامة المحلية للشباب في المغرب
 
 

أولئك الذين سيتم اختيارهم سيقومون بتحليل المعلومات المحلية حول الصحة النفسية للشباب وصحتهم بشكل عام، باإلضافة إلى تحفيز
اشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين وإقامة العالقات لتوسيع نطاق فرص االستثمار والتعاون في المغرب. 

 
ستساعد هذه النتائج في تحديد المرحلة التالية من تمويل مبادرة Being وتحديد الفرص لتحفيز التغيير من أجل رفاهية الشباب في

المغرب.
 

شروط األهلية

يجب أن يكون مقدمو الطلبات مقيمين في المغرب، أو مقيمين في
بلد منخفض أو متوسط الدخل (LMIC) أو أن يكونوا في شراكة مع

كيان رئيسي في دولة منخفضة أو متوسطة الدخل. 

 يجب أن ُيظهر االقتراح الخبرة والقدرات القطاعية والفنية في
تحليل معلومات الصحة النفسية المتاحة، ومشاركة وتفاعل أصحاب

المصلحة وتكوين العالقات في المغرب.

 

 

 للمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة طلب تقديم العروض الكامل.
 

https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/programs/being/
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/French-Morocco-Bid-Solicitation-Being.pdf
https://www.grandchallenges.ca/fr-ca/wp-content/uploads/sites/2/2023/02/French-Morocco-Bid-Solicitation-Being.pdf


األسئلة المتداولة

تسجيل ندوة المعلومات رقم 1

تسجيل ندوة المعلومات رقم 2

نشجع المتقدمين المهتمين عىل مراجعة وثائق الدعم أدناه - بما في ذلك قائمة األسئلة المتداولة وتسجيالت ندوات

المعلومات السابقة، والتي توفر معلومات إضافية حول نطاق عمل هذه الفرصة، والوثائق المطلوبة للتقديم ومبالغ

التمويل:

 
 info@being-initiative.org :لالستفسارات والتواصل، يرجى مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني عىل

 

موعد التقديم

2

هذه دعوة مفتوحة لتقديم العروض، وسيتم قبول المقترحات على أساس متجدد. نحن نشجع  على
التقديم قبل الموعد النهائي (المرن): 

 30 مارس 2023
 �(EST) الساعة 5:00 مساًء بتوقيت شرق أمريكا الشمالية 

يرجى المالحظة أنه سيتم قبول العروض باللغة الفرنسية أو اللغة اإلنجليزية فقط. 
 

لمعرفة المزيد

 @beinginitiative

 @Being Initiative

@beinginitiative

 @Being Initiative

https://www.grandchallenges.ca/wp-content/uploads/2023/02/Morocco-RFP-FAQs-EN.pdf
https://youtu.be/GC1FovMRJWY
https://youtu.be/JtnYQsxyU_k
mailto:info@being-initiative.org
https://twitter.com/beinginitiative
https://www.linkedin.com/company/89571043/admin/
https://www.instagram.com/beinginitiative/
https://www.facebook.com/thebeinginitiative

