
 
 

مبادرة بلومبرغ 

 نم دحلل تعاطي التبغ 

 لیومتب من مایكل أر. بلومبرغ من خالل مؤسستھ، بلومبرغ الخیریة 
 وبإدارة 

االتحاد الدولي ةحفاكمل السل وأمراض الرئة 
 و

 ةلمح نم أجل أطفال بال تبغ 
 

 دعوة لتقدیم العروض 
 الجولة 32

 أغسطس 2022
ت یعد برنامج منح مكافحة التبغ مكونًا مھًما من مبادرة بلومبیرج لتقلیل استخدام التبغ. برنامج المنح تنافسي  
ویدعم المشاریع لتطویر وتقدیم تدخالت مكافحة التبغ عالیة التأثیر والقائمة على األدلة بما یتوافق مع توصیات  
 .منظمة الصحة العالمیة واتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن مكافحة التبغ والمبادئ التوجیھیة لتنفیذھا
مباد رة بلومبرج لتقلیل برنامج منح استخدام التبغ یدیره ویدیره االتحاد الدولي لمكافحة السل وأمراض الرئة  
 .(CTFK) (االتحاد) وحملة أطفال بال تبغ 

  
دولة 65منحة في  695في الجوالت الحادیة والثالثین األولى من برنامج المنح ، تمت الموافقة على  . 

 
 

 وليدال كالبن فینصت ىلع ء ◌ً   انب( لخدال ةطسومتو ةضفخنم نادالبل ةفاك نم دم التق تابلطب بحرن أننا نم مغرلاب،)
 :إال أن المبادرة   يلوتاألولویة للبلدان ذات العدد األكبر من متعاطي التبغ، وھم 

 
 الصین

 الھند 

 اندونیسیا 

 بنغالدیش 

 باكستان

 فیتنام 

 الفلبین

 البرازیل 

 أوكرانیا 

 المكسیك 
 
 

 إستراتیجیة  حنم وجولة  مفتوحة، ، جولة منح◌ً المنح سنویا نم نیتلوج حنم متی
 

 ھي ةلوج حنم تنافسیة دولیة، ةحاتم نیمدقتملل نم أیة دولة ةضفخنم أو ةطسوتم - (OGR) ةلوج المنح المفتوحة 
 .الدخل

https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519


 ھذه  الجولة طقف ةحاتم للمتقدمین من الدول العشر ذات األولویة  ]رابط للدول  - (SGR) ةلوج المنح اإلستراتیجیة 
 ]العشر ذات األولویة 

 
 

  ھنكمی نمالتقدم للحصول  ىلعمنحة؟ 
 .نكمی للمنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة القائمة  يفالدول المؤھلة التقدم  للحصول ىلع المنح

 تشمل المنظمات الحكومیة، ىلع لیبس المثال ال الحصر، الوزارات الوطنیة، سلطات الدولة  /المقاطعة و  1)
 .سلطات المدینة  / البلدیة والمكاتب التابعة لھا

 

التي لدیھا خبرة مناصرة ذات ةلص تھدف رییغتل أو تنفیذ السیاسات، وھي منظمات   (NGOs) غیر الحكومیة
)2 المنظمات ىلع لیبس المثال  ال المجتمع المدني، والمؤسسات التعلیمیة )الجامعات ىلع لیبس المثال) 
 ،الحصر

 ").ومؤسسات السیاسات المستقلة ")مراكز الفكر
 

  بجیأن یكون المتقدمون جھات مسجلة وقانونیة ومعترف   اھبوقادرة  ىلعالدخول  يفترتیبات تعاقدیة، وتلقي 3)
 .تمویالت أجنبیة لألنشطة المقترحة، وتحمل التزامات قانونیة  ومالیة

 

 ال نكمی لمتقدمي المنظمات غیر الحكومیة أن یكونوا نیقلتم معدل يلام من أي شركة مصنعة لمنتجات التبغ أو  4)
 ةكرش أم  أو ةیعرف أو ةعبات ةعنصم ةكرشل لمنتجات التبغ، امب يف ذلك مبادرة شركة فیلیب موریس الدولیة 

IMPACT” “PMI  و المؤسسة الممولة من شركة فیلیب موریس  نمأجل ملاع خال من دخان التبغ. 
 

 .ال یمول جمانرب المنح األفراد
 
 

 أي نوع من المشروعات سیتم تمویلھ؟ 
 

 . بجیأن تركز المقترحات على تحقیق  ریغتيف السیاسات سیؤدي إلى تخفیضات كبیرة   يفتعاطي التبغ
 

 وستكون األولویة للمشاریع التي تؤدي إلى تحسینات مستدامة يف قوانین ولوائح وسیاسات مكافحة التبغ ىلع
 ):المستوى الوطني أو دون الوطني  لثم(األقالیم  والوالیات(، امب يف ذلك )على  لیبسالمثال  الالحصر

 

 تدابیر الضرائب واألسعار، امب يف ذلك سیاسة االتجار غیر المشروع فیما یتعلق بفرض الضرابئ •
 حظر اإلعالن المباشر وغیر المباشر )بما يف ذلك الترویج  • )والرعایة

 وضع تشریعات لحظر التدخین يف األماكن العامة وأماكن العمل  •
 سیاسات التحذیرات الصحیة المصورة ىلع  منتجات التبغ  •
  بجیأن ( (FCTC) سیاسة المادة  5.3 نم اتفاقیة منظمة الصحة العالمیة اإلطاریة بشأن ةحفاكم التبغ •

MPOWER).(( طبترم یكون ذلك ً  السیاسات الست زیزعتب ا
 

 أي نوع من المشروعات لن یتم تمویلھ؟ 
 

 ال یمول جمانرب المنح البرامج التعلیمیة )المدرسیة أو  غیر ذلك(  امكأنھ ال یمول البرامج الزراعیة أو برامج 
 .المحاصیل البدیلة 

 

 وال یمول جمانرب المنح ألبحاث األساسیة، أو الدراسات األكادیمیة، أو  مسوحات معدل االنتشار، أو خدمات 
 .اإلقالع عن التدخین. ومع ذلك، سننظر يف لیومت البحوث التي معدت تنفیذ سیاسات مباشرة 

 

 ویجري تنفیذ مسوحات نع ةیجھنم معدل االنتشار نیب البالغین بشكل لصفنم معدب من مبادرة بلومبرغ وال متی
 .تمویلھا من خالل برنامج المنح 



  بجیأن جلاعت المشاریع فجوة  إستراتیجیة في خطة ةحفاكم التبغ الوطنیة وتجنب تكرار العمل الذي تم القیام  ھب
 اھلیومت یرجى مراجعة المشاریع السابق( لعفلاب )

 

 ام مقدار التمویل الذي نكمی لمشروع الحصول علیھ؟ 
 

 نكمی میدقت المقترحات للحصول  ىلعنم حنم دوالر أمریكي وحتى 50,000 دوالر أمریكي  250,000
◌ً ایونس ..سوف متی النظر يف مقترحات المشروعات ةتس نیب وأربعة وعشرین شھرا

. 
 

 وینبغي أن تتوافق مستویات التمویل عم نطاق وقدرات .كتمظنم وتعتبر ةیلوقعم التكلفة من عوامل النظر يف
 .المقترحات

 
 

 تقدیم أفكارك من أجل مشروع 

 العنوان  اإللكتروني على باستخدام النظام  زجوم المشروع" بشكل "فكرة  میدقت ◌ً أوال الطلبات يمدقم ىلع يغبنی
http://www.tobaccocontrolgrants.org : التالي 

 

 .نكمی نیمدقتملل تقدیم أكثر نم فكرة  مشروع، ومع ذلك، سیتم  اعتبار المقترحات المكررة غیر مؤھلة
 
 

 یوم  (ساعات 5 تیقوت شتنیرغ) الشرقي بالتوقیت ، 12:00 الساعة ھو  المشاریع أفكار لتقدیم  النھائي الموعد 
 

 (www.timeanddate.com ةرایز ىجری ، كدلب يف تقولل) نینثالا
2022أغسطس   22االثنین   

 . متیسقبول الطلبات باللغة االنجلیزیة فقط 
 
 
 

 ؟ ◌ً امدق يضملل سیتم اختیار المشاریع فیك

 .متیس استعراض أفكار المشروعات من قبل لمع ةعومجم ةكرتشم نم االتحاد وحملة من أجل أطفال غبت الب
 

االتحاد المنح التي تھدف إلى تعزیز جھود الحكومة والمنظمات غیر الحكومیة لمكافحة تعاطي التبغ. تدیر من 
یدیر   أجل أطفال بال غبت المنح التي تھدف إلى تطویر وتنفیذ حمالت  المناصرة  اإلستراتیجیة  لباقللنجاح 

 الحملة 
 ایسایس

 

 انكسعلى ال ریثأالت  ٪(؛(02 غبتي الط اعت نم دحلل اھتاناكمى إلع ء ◌ً   انب جاتردات العورشالمار  كفأرز  حتس
 (؛ اإلرادة  السیاسیة معدل ھدف السیاسة المقترح 20(٪(؛ تصمیم المشروع 20(٪(؛ إظھار القدرة  التنظیمیة ٪(20

 ).٪ىلع ریثأتلل مجال السیاسة ذات  الصلة 10(٪(؛ والتعاون متعدد القطاعات والشراكة 10(
 

النظر بشكل عام إلى أفكار المشروعات التي تمأل فجوة  استراتیجیة  يفمجال مكافحة التبغ التي مت تحدیدھا / 
متیس داخل   المناطق، والتي تظھر شراكات فعالة. ویمكن أن تشمل الثغرات )على  لیبسالمثال ال الحصر( 
 البلدان

ً طبترم ھذا أن یكون بجی(من االتفاقیة اإلطاریة  5.3 وسیاسة المادة  الضرائب فرض،)  السیاسات الست زیزعتب ا
 .والتحذیرات الصحیة المصورة، ومبادرات رظح التدخین

 

 بحلول المتقدمین إخطار سیتم 
2022 سبتمبر   23 ر

https://tobaccocontrolgrants.org/What-we-fund?who_region=AFRO&amp;country_id&amp;date_type&amp;date_from&amp;date_to&amp;submit=Search
http://www.tobaccocontrolgrants.org/
http://www.timeanddate.com/


 دون المقدمة الكاملة المقترحات في النظر یتم  نل .لماك اقتراح في قدما يضملل المشروع فكرة  اختیار مت إذا 
 مباشرة دعوة .

 

 مییقت متی فیك المقترحات الكاملة؟ 

متیس استعراض المقترحات الكاملة لبق نم موظفي برنامج المنح من االتحاد وحملة  نمأجل  أطفال بال تبغ. 
ً ویجوز  ً  التبغ الستعراض مقترحات معینة ةحفاكم يفالدولیین  الخبراء نم مختارة  ةبخن دعوة  أیضا  ریدقتل وفقا

 .موظفي برنامج المنح
 

 :رییاعم تقییم المقترحات يلی امك
 

(15%) MPOWER • أ. إمكانیة الحد نم تعاطي التبغ يف الدولة  عمتحقیق سیاسة/سیاسات 
 ب. التأثیر على السكان )إمكانیة إنقاذ األرواح( (%15)  •
 ج. اإلرادة السیاسیة لدعم ھدف السیاسة المقترح )15(% •
 د. تصمیم المشروع )15(% •

 ھـ. إظھار القدرة التنظیمیة للتأثیر على مجال السیاسة ذات الصلة  %)10( •
 و. التعاون متعدد القطاعات والشراكة %)10( •

 • ز. میزانیة (10%)
 ح. خطة التقییم )10(% •
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