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  النظر في تصميم شعار التفاقية
  منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ

  
  
  
  
من أجل إبراز األنشطة المضطلع بها في إطار اتفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة                 -١

ات عمل المؤتمرات واالجتماعـات والمطبوعـات       التبغ للعيان يقترح إدراج شعار لترويسات الرسائل، وورق       
  . وسائر وسائل االتصال التي قد يحتاج إليها،وموقع االتفاقية اإلطارية على اإلنترنت

  
وقد شرعت أمانة االتفاقية، بالتشاور مع هيئة مكتب مؤتمر األطراف، في تطوير مفهوم لذلك الشعار                 -٢

وهـي  " FCTC"لمفهوم على استخدام الحروف األربعة التاليـة        وركز ا . بدعم من أمانة منظمة الصحة العالمية     
حروف يسهل التعرف عليها إلى جانب شعار منظمة الصحة العالمية والعنوان الكامل التفاقية منظمة الـصحة                

وتمت مناقشة هذا المفهوم مع مكتب المستشار القانوني للمنظمـة ومـع            . العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ    
. ات أمانة المنظمة وذلك لضمان استخدام شعار المنظمة طبقاً للدالئل اإلرشادية ذات الصلة للمنظمة             سائر إدار 

كما تولت أمانة االتفاقية، عند وضع الخطوط العامة للمفهوم، استعراض شعارات وكاالت ومؤسـسات األمـم                
  .المتحدة وشعارات االتفاقيات وسائر المنظمات الدولية

  
واستناداً إلى المفهوم الموضوع وبالتعاون مع أمانة المنظمة طُلب مـن أحـد مـصممي الـشعارات                   -٣

ويمثل االقتراح المرفق الصيغة التي     . الخارجيين أن يطرح عدة اقتراحات تم تقديم ثالثة منها إلى هيئة المكتب           
ط يعطي هوية واضحة تدركها     اختارتها هيئة المكتب لتطرح على مؤتمر األطراف وهو عبارة عن تصميم بسي           

ويرد االقتراح بلغات مـؤتمر األطـراف       . العيون التفاقية منظمة الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ        
ومن المقترح استخدام كلتا الصيغتين تبعاً للغرض المتوخى مـن          . الرسمية الست باأللوان وباألبيض واألسود    

  .التواصل في هذا الصدد
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طراف مدعو إلى استعراض االقتراح المرفق واتخاذ قرار بشأن شـعار اتفاقيـة منظمـة               ومؤتمر األ   -٤
وعلى أثر قرار مؤتمر األطراف ستتخذ أمانة االتفاقية، بالتشاور         . الصحة العالمية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ     

 بموجـب    اإلطاريـة  تفاقيةمع الخدمات القانونية في منظمة الصحة العالمية، التدابير الالزمة لحماية شعار اال           
من اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية وطبقاً للمبـادئ التوجيهيـة الخاصـة بتفـسير                ) ٣(٦المادة  
  . من قبل جمعية اتحاد باريس١٩٩٢التي تم اعتمادها في عام ) ب)(٣(و) ب)(١()٣(٦ المادة
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