
 بلومبرغ مبادرة

 التبغ تعاطي من للحد
  

 الخيرية بلومبرغ مؤسسته، خالل من بلومبرغ .أر مايكل من بتمويل
 وبإدارة

 الرئة وأمراض السل لمكافحة الدولي االتحاد
 و

 تبغ بال أطفال أجل من حملة
  

 مقترحات لتقديم دعوة
 32 الجولة
2017ديسمبر   

 من بتمويل 2006 عام في الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان في التبغ تعاطي من للحد عالمية مبادرة إطالق تم
 لتطوير المشاريع المنح برنامج يدعم المبادرة. هذه من هام جزء التنافسية المنح برنامج يمثل بلومبرغ. أر. مايكل
 التبغ. لمكافحة األدلة على وقائمة التأثير عالية تدخالت وتقديم

 تبغ. بال أطفال أجل من وحملة (االتحاد) الرئة وأمراض السل لمكافحة الدولي االتحاد المنح برنامج يدير
  

 .دولة  61  في منحة 256 اعتماد تم المنح، برنامج من جوالت وعشرين اثنين أول في
                                                                                                                                       

 المؤهلة؟ هي الدول من أي

 الدولي)، البنك تصنيف على (بناءً  الدخل ومتوسطة منخفضة البلدان كافة من التقدم بطلبات نرحب أننا من بالرغم
 وهم: ،التبغ متعاطي من األكبر العدد ذات للبلدان األولوية تولي المبادرة أن إال
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 المكسيك

 

ً  المنح من جولتين منح يتم   إستراتيجية منح وجولة مفتوحة، منح جولة ،سنويا

 متوسطة أو منخفضة دولة أية من للمتقدمين متاحة دولية، تنافسية منح جولة هي - )OGR( المفتوحة المنح جولة
 الدخل.

 للدول [رابط األولوية ذات العشر الدول من للمتقدمين فقط متاحة الجولة هذه - )SGR( اإلستراتيجية المنح جولة
 ]األولوية ذات العشر



 
 من يمكنه التقدم للحصول على منحة؟   

 المنح. على للحصول التقدم المؤهلة الدول في القائمة الحكومية وغير الحكومية للمنظمات يمكن

 و المقاطعة/ الدولة سلطات الوطنية، الوزارات الحصر، ال المثال سبيل على الحكومية، المنظمات تشمل )1
 لها. التابعة والمكاتب البلدية / المدينة سلطات

  
 وهي السياسات، تنفيذ أو لتغيير تهدف صلة ذات مناصرة خبرة لديها التي )NGOs( الحكومية غير المنظمات )2

 )المثال سبيل على (الجامعات التعليمية والمؤسسات المدني، المجتمع منظمات الحصر، ال المثال سبيل على
 الفكر"). ("مراكز المستقلة السياسات ومؤسسات

  
 وتلقي تعاقدية، ترتيبات في الدخول على وقادرة بها ومعترف وقانونية مسجلة جهات المتقدمون يكون أن يجب )3

 مالية.و قانونية التزامات وتحمل ،المقترحة لألنشطة أجنبية تمويالت
  

 أو التبغ لمنتجات مصنعة شركة أي من مالي لدعم متلقين يكونوا أن الحكومية غير المنظمات لمتقدمي يمكن ال )4
  الدولية موريس فيليب شركة مبادرة ذلك في بما ،التبغ لمنتجات مصنعة لشركة تابعة أو فرعية أو أم شركة

 ”IMPACT PMI“ التبغ دخان من خالٍ  عالم أجل من موريس فيليب شركة من الممولة المؤسسة و. 
  

 فراد.األ المنح برنامج يمول ال
 
                                                                                                                      

 تمويله؟ سيتم المشروعات من نوع أي 

 التبغ. تعاطي في كبيرة تخفيضات إلى سيؤدي السياسات في تغير تحقيق على المقترحات تركز أن يجب

 على التبغ مكافحة وسياسات ولوائح قوانين في مستدامة تحسينات إلى تؤدي التي للمشاريع األولوية وستكون
 الحصر): ال المثال سبيل (على ذلك في بما والواليات)، األقاليم (مثل الوطني دون أو الوطني المستوى

 الضرائب بفرض يتعلق فيما المشروع غير االتجار سياسة ذلك في بما واألسعار، الضرائب تدابير 
 والرعاية)  الترويج ذلك في (بما المباشر وغير المباشر اإلعالن حظر 
 العمل وأماكن العامة األماكن في التدخين لحظر تشريعات وضع 
 التبغ منتجات على المصورة الصحية التحذيرات سياسات 
 التبغ مكافحة بشأن اإلطارية العالمية الصحة منظمة اتفاقية من 5.3 المادة سياسة )FCTC( يجب) أن 

ً  ذلك يكون  .))MPOWER( الست السياسات تعزيزب مرتبطا
  
 تمويله؟ يتم لن المشروعات من نوع أي

 برامج أو الزراعية البرامج يمول ال أنه كما ذلك) غير أو (المدرسية التعليمية البرامج المنح برنامج يمول ال
  البديلة. المحاصيل

 خدمات أو االنتشار، معدل مسوحات أو األكاديمية، الدراسات أو األساسية، ألبحاث المنح برنامج يمول وال
 .مباشرة سياسات تنفيذ تدعم التي البحوث تمويل في سننظر ذلك، ومع التدخين. عن اإلقالع

 يتم وال بلومبرغ مبادرة من بدعم منفصل بشكل البالغين بين االنتشار معدل عن منهجية مسوحات تنفيذ ويجري
  المنح. برنامج خالل من تمويلها

 به القيام تم الذي العمل تكرار وتجنب الوطنية التبغ مكافحة خطة في إستراتيجية فجوة المشاريع تعالج أن يجب
  ) تمويلها السابق المشاريع مراجعة يرجى( بالفعل



 عليه؟ الحصول لمشروع يمكن الذي التمويل مقدار ما

 أمريكي دوالر 350,000 وحتى أمريكي ردوال 00005, من منح على للحصول المقترحات تقديم يمكن
 ً   ..شهرا وعشرين وأربعة ستة بين المشروعات مقترحات في النظر يتم سوف   .سنويا

 في النظر عوامل من التكلفة معقولية وتعتبر منظمتك. وقدرات نطاق مع التمويل مستويات تتوافق أن وينبغي
  المقترحات.

   
 مشروع جلأ من أفكارك تقديم

 العنوان على اإللكتروني النظام باستخدام موجز بشكل المشروع" "فكرة تقديم أوالً  الطلبات مقدمي على ينبغي
 http://www.tobaccocontrolgrants.org التالي:

  
  مؤهلة. غير المكررة تالمقترحا اعتبار سيتم ذلك، ومع مشروع، فكرة من أكثر تقديم للمتقدمين يمكن

  
   

 بخمس (أقل المتحدة للواليات الشرقي بالتوقيت ، 12:00 الساعة هو المشروعات أفكار لتقديم النهائي الموعد
 بلدك في الوقت ذلك (لمعرفة 2018 الثاني كانون /يناير 19  الموافق ،الجمعة يوم ) غرينتش توقيت من ساعات
  )www.timeanddate.com مراجعة يرجى

  
 فقط. االنجليزية باللغة الطلبات قبول سيتم

  
  

 قدماً؟ للمضي المشاريع اختيار سيتم كيف

  تبغ. بال أطفال أجل من وحملة االتحاد من مشتركة عمل مجموعة قبل من المشروعات أفكار استعراض سيتم
  

 تدير التبغ. تعاطي لمكافحة الحكومية غير والمنظمات الحكومة جهود تعزيز إلى تهدف التي المنح االتحاد يدير
 للنجاح قابل اإلستراتيجية المناصرة حمالت ذوتنفي تطوير إلى تهدف التي المنح تبغ بال أطفال أجل من حملةال

   سياسيا
  

 السكان على التأثير ٪)؛20( التبغ تعاطي من للحد إمكاناتها على بناءً  الدرجات المشروعات أفكار ستحرز
 التنظيمية القدرة إظهار ٪)؛20( المشروع تصميم ٪)؛20( المقترح السياسة هدف لدعم السياسية اإلرادة ٪)؛20(

  ٪).10( والشراكة القطاعات متعدد والتعاون ٪)؛10( الصلة ذات السياسة مجال على للتأثير
   

 تحديدها تم التي التبغ مكافحة مجال في استراتيجية فجوة تمأل التي المشروعات أفكار إلى عام بشكل النظر سيتم
 الحصر) ال المثال سبيل (على الثغرات تشمل أن ويمكن فعالة. شراكات تظهر والتي المناطق، / البلدان داخل

ً  هذا يكون أن (يجب اإلطارية االتفاقية من 5.3 المادة وسياسة الضرائب فرض  الست)، السياسات تعزيزب مرتبطا
  التدخين. حظر ومبادرات المصورة، الصحية والتحذيرات

  
ً  للمضي المشروع فكرة اختيار تم إذا 2018 مارس 7 بحلول المتقدمين إبالغ سيتم  لن كامل. مقترح تقديم إلى قدما

  مباشرة. دعوة دون المقدمة الكاملة المقترحات في النظر يتم
  
  

 الكاملة؟ المقترحات تقييم يتم كيف

 تبغ. بال أطفال جلأ من وحملة االتحاد من المنح برنامج موظفي قبل من الكاملة المقترحات استعراض سيتم
ً  ويجوز ً  معينة مقترحات الستعراض التبغ مكافحة في الدوليين الخبراء من مختارة نخبة دعوة أيضا  لتقدير وفقا
  المنح. برنامج موظفي



 
  يلي: كما المقترحات تقييم معايير

  

 .سياسة/سياسات تحقيق مع الدولة في التبغ تعاطي من الحد إمكانية أ  MPOWER )15%( 
 .15( )األرواح إنقاذ إمكانية( السكان على التأثير ب%( 
 .15( المقترح السياسة هدف لدعم السياسية اإلرادة ج%( 
 .15( المشروع تصميم د%( 
 10( الصلة ذات السياسة مجال على للتأثير التنظيمية القدرة إظهار .ـه(% 
 .10( والشراكة القطاعات متعدد التعاون و(% 
 .10( ميزانية ز%(  
 .10( التقييم خطة ح%(  

  

 


