
مؤتمر االتبغ أأوو االصحة االعالمي   
المؤتمرب االخاصة االنشر حظر سيیاسة  

 
كما هھھھو االحالل مع معظم االمؤتمرااتت ف٬، )WCTOH( االساددسس عشرمؤتمر االتبغ أأوو االصحة االعالمي  يیخص مافيی

أأددناهه يیوجد صاررمة.  نشر بموجب سيیاسة حظر ااإلعالممسائل وووو نمندووبيیلملخصاتت االمؤتمر ل كل يیتم منحاالعلميیة/االطبيیة٬، 
ووسائل وو االمندووبيین وواالمقدميینجميیع  علىنوااعع مختلفة من االملخصاتت. بالنسبة أل االنشر حظرفي  لتبايینلمفصل  تصنيیف
.ااحتراامم هھھھذهه االسيیاسة ااالعتيیادديیيینااإلعالمم   

• ضض االشفهھيیةووجلساتت االعر   
 االملخص فيیهھااالتي يیتم تقديیم  االجلسةقبل بداايیة  عرضهھاأأوو  االشفهھيیةضض وومعلوماتت حولل ملخصاتت االعر يیتم نشرقد ال 

في هھھھذاا االمؤتمر.  
• االملصقاتت جلساتت مناقشة   

توقيیت ااإلماررااتت االعربيیة ب( 8:00االساعة قبل  عرضهھاأأوو  اتتملصقاالمعلوماتت حولل ملخصاتت مناقشة  يیتم نشرقد ال 
.2015 /أأذذااررماررسس 19االخميیس٬،  يیومماالمتحدةة)   

 
نيیلمقدمبالنسبة ل االنشر حظر خرقق  

 
 محصلةالبكل حالة على حدةة٬، وو ةسااسيیتم ددرروو. االمقدميینمن قبل  االنشر حظر خرققاالحاالتت االمحتملة لتحليیل بستقومم لجنة 

من االمؤتمر. سحب االملخصؤدديي إإلى تاالنهھائيیة يیمكن أأنن   
 

نشر  ال يیجوزز لهھم٬، وولكن WCTOHمن أأجل إإددررااجهھا في برنامج  هھھھاااختيیارر ملخصاتهھم قد تم حقيیقة أأنن  االمؤلفونننشر يیقد 
(كما هھھھو مفصل أأعالهه). االنشر نتائج االدررااسة قبل ررفع حظر  

 
. press@wctoh.org بالبريید ااإللكترووني أأسئلة٬، يیرجى ااالتصالل ةأأيی مإإذذاا كانن لديیك  

 
  االوسائل ااإلعالميیة يمرااسللبالنسبة حظر اال كسر

 
ً  ووسائل ااإلعالمم فإننإإلى االمواادد االمفصلة أأعالهه٬،  تمتعهھم بالوصولل عن فضًال  عرووضض شراائح  إإلىالوصولل ب تتمتع أأيیضا

-نفسهھا  االنشر ق قوااعد حظرطبووتُ في االمؤتمر٬، االمتوااجدةة وسائل ااإلعالمم لفقط  ممنوححاالوصولل  ٬، فإنن. وومع ذذلكاالمتحدثيین  
ا أأوو نشرهھھھا قبل بدء االعرضض االتقديیمي.إإليیهھ ااإلشاررةةال يیمكن  عرووضض االمتحدثيینووهھھھذاا يیعني أأنن االمعلوماتت في شراائح   

 
مرااسل إإلى ووااحد أأوو أأكثر من االتداابيیر االتاليیة: من جانب أأيي االنشر حظرسيیاسة  خرقق سيیؤدديي  

 
• االمؤتمر  لحضورر  بوسيیلة االمرااسل ااإلعالميیة االخاصص االصحفي العتماددلفورريي  إإنهھاء   
•   ددخولل مباني ااالجتماعاتتمرااسل من لمنع فورريي ل 
• لمدةة عاميین WCTOH االخاصة بـ ووسائل ااإلعالممقائمة توززيیع من  االمرااسلااسم  حذفف   
• االمقبل WCTOHمؤتمر  االمنع من ددخولل   

 
أأسئلة٬، يیرجى  م. إإذذاا كانن لديیكااإلعالممووسائل من قبل  االنشر حظرلمخالفاتت  ةأيیبااإلعالمي  االنشر لجنة حظر يیتم تنبيیهھووسوفف 

. press@wctoh.org على االبريید ااإللكترووني WCTOHااالتصالل بفريیق ااتصاالتت   


