
 
 

 التبغ صناعة على للتأثير تسعى (World Free-Smoke a for Foundation) الدخان من خال   عالم مؤسسة
 للنيكوتين اإليكولوجي والنظام

 Index) Free-(Smoke الدخان من الخلو مؤشر طريق عن التغيير وتحقيق
 

  الصناعة في إجراءات من إتخاذه يتم ما يقيس بمؤشر خاصة عروض تقديم طلب تصدر المؤسسة
 هذا جيلنا في التدخين على للقضاء

 
Free-Smoke a for Foundation ) الدخان من خال   عالم مؤسسة أعلنت– (2018 سبتمبر 13) إنجلترا لندن،

World) الدخان من الخلو مؤشر وتطبيق لتطوير عروض لتقديم دعوتها عن والنيكوتين للتبغ العالمي المنتدى في اليوم 
Index Free-Smoke. الدخان من خال   عالم إلى للوصول تقدم من الصناعة تحرزه ما نقدي بشكل المؤشر سيقيّم 

 لمنظمة اإلطارية االتفاقية ضمن المبذولة الجهود المؤشر هذا ملوسيك التقدم. هذا لتقويض إجراءات من اتخاذه يتم ما وسيقيّم
 لصناعة الضروري المستقبلي التحّول على الضوء من مزيد بإلقاء وذلك (FCTC WHO) التبغ لمكافحة العالمية الصحة
 لالحتراق القابلة السجائر – اوتحديد   الرئيسية المنتجات من خال   عالم إلى للوصول للنيكوتين اإليكولوجي والنظام العالمية التبغ
  للمنع. القابلة والمرض المبكرة الوفاة حاالت عن المسؤولة –
 
ا سيقدم والذي الصناعة لتغيير المؤسسة مبادرة من جزء هو (Index Free-Smoke) الدخان من الخلو مؤشر إن  تقرير 

 عالم إلى الوصول في المتمثلة الكلية المؤسسة رسالة في أساسية ركيزة وهو فعال، تغير لتحقيق الصناعية الممارسات حول
 أن حيث هذا التغيير برنامج لتنفيذ المثالي الوقت هو هذا بأن قناعة على فالمؤسسة هذا. جيلنا في الدخان من خال  

 من قللت قد تكون أن يمكن نيكوتينال تعطي منتجات ظهور إلى الحالي الوقت في تؤدي المسبوقة وغير المبتكرة التكنولوجيات
 المؤسسة ستسعى لالحتراق. القابلة السجائر عن بالتحديد الناجمة باالنبعاثات المقترنة بالمخاطر مقارنة الصحية المخاطر
 وصناع للمستثمرين يمكن قياسات وتطوير بنجاح المؤشر هذا لتطبيق منتقديها، فيهم بما المصلحة، أصحاب من العديد إلشراك

  واستخدامها. وتثمينها، فهمها، لقرارا
 

Free-Smoke a for Foundation ) الدخان من خال   عالم مؤسسة رئيس ياك ديريك الدكتور لسان على جاء وكما
World) في نشارك وكيف هذا يعنيه وما التبغ صناعة في التحول أهمية مدى إدراك في العالم في الصحيين القادة كبار "بدأ 
 لتؤثر األسواق في نفوذ من به تتمتع ما التبغ شركات تستخدم أن مضت طويلة فترة منذ يجب "كان وأضاف الحلول". وضع
ا أكثر بشكل للعمل أقوى بشكل البعض بعضها على  العالم". حول لالحتراق القابلة السجائر استخدام على للقضاء بكثير حسم 

 
 الدخان من الخلو مؤشر وتطبيق لتطوير المؤهلة البحثية للمؤسسات العروض لتقديم طلب إصدار على المؤسسة تعمل

(Index Free-Smoke) االلتزام بينها من المعايير، من عدد على بناء المتقدمة المؤسسات تقييم سيتم األول. السنوي 
 والتكلفة، عملية، وإشراف جودة مراقبة وعمليات العالمية، البحثية والقدرات والسابقة، الفنية والخبرة المؤسسة، برسالة
 العملية ستحدد اإللكترونية. والسجائر التبغ شركات عن مستقلة للعروض المقدمة الجهات كل تكون أن يجب الزمني. واإلطار
  المؤسسة. عن مستقل بشكل بالعمل للقيام ممنوحة جهات ثالث إلى جهة من العروض تقديم بطلب الخاصة

 
 

  

https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/uploads/fsfw_rfp_advindustrytrans_090518_1.pdf


 
 

 التحول مع الشركات تعامل كيفية على الكميّ  للقياس قابال   دليال   (Index Free-Smoke) الدخان من الخلو مؤشر سيقدم
 والتغيرات والتطوير، بالبحث المتعلقة منها التحقق يمكن التي المقاييس وتصنيف جمع المؤسسة وتنتظر الصناعة. تشهده الذي
 – ئرالسجا إنتاج من التدريجي التخلص إلى تهدف التي واالستثمارات التسويقي، واإلنفاق الرأسمالية بالمصروفات تلحق التي
ا بتطبيق الممنوحة )الجهات( الجهة ستقوم المؤشر، خالل ومن الكثير. ذلك وغير  التحقق يمكن التي البيانات لجمع نظامي ا نهج 
  الجيدة. الشركات ممارسات مع تتوافق ال التي تلك أو القانونية غير اإلجراءات على معينة وأمثلة منها

 
 لزمم   تعهد اتفاق لدينا أن إال التمويل، تقبل المؤسسة أن من الرغم وعلى رواح.األ إنقاذ هو األساسي "هدفنا بقوله ياك وتابع
 اإلسراع سيتم بل اإلسراع مكنالم من" وأضاف تبغ". شركة أي انتقاد من نخاف ال ونحن استقاللنا، يضمن بالتبرعات خاص
 وعلينا للنيكوتين، اإليكولوجي والنظام ذاته التبغ عةصنا هيكل تغيير طريق وعن التكنولوجيا اختالل طريق عن التقدم بوتيرة

 الشركات". بأكبر نبدأ أن
 

 على بالتفصيل موضحة (Index Free-Smoke) الدخان من الخلو مؤشرل العروض تقديم بطلب الخاصة التقديم عملية
 للجهة العقد منح وسيتم ،2018 عام نهاية حلولب العروص تقديم بطلب الخاصة العملية ستكتمل للمؤسسة. اإللكتروني الموقع

 النصف في االفتتاحي (Index Free-Smoke) الدخان من الخلو ؤشرم نشر سيتم .2019 يناير في الممنوحة )الجهات(
  ذلك. بعد سنوي ا التالية التقارير إصدار وسيتم 2020 عام من األول

 
 

 (INC. World Free-Smoke a for Foundation) الدخان من خال   عالم مؤسسة حول

 غرضها ربحية غير مستقلة، مؤسسة هي (World Free-Smoke a for Foundation) الدخان من خال   عالم مؤسسة
 :أساسية ركائز ثالث طريق عن رسالتها المؤسسة تدعم الجيل. هذا في التدخين على بالقضاء العالم حول الصحة تحسين
 بالصحة تعلقي فيما عمل من المؤسسة به تقوم ما الصناعي. والتحول الزراعي، التحول ومبادرة والتكنولوجيا، والعلم الصحة
 جدوال   ويضع المدخنين، أغلبية فيها يعيش التي الدول على ويركز التبغ لمكافحة المتواصلة الجهود يكمل والتكنولوجيا والعلم
ا. أقل منتجات الستخدام ويتحول أسرع بشكل التدخين عن يقلع كي للمدخن زمني ا  لتنويع الزراعي التحول مبادرة تهدف ضرر 

 التبغ صناعة داخل تغيير إحداث إلى الصناعة تحول يخص فيما المؤسسة جهود تركز كما التبغ، على مدةالمعت االقتصاديات
 للنيكوتين. اإليكولوجي والنظام بأكملها العالمية

  

 Morris Philip شركة من 2018 من بداية سنة، 12 لمدة سنوي ا دوالر مليون 80 بقيمة تبرع ا المؤسسة تلقت لقد
(PMI) International. بالمؤسسة، الخاصة التبرعات واتفاقية لوائح بموجب أنه إلى اإلشارة وتجدر 

 أو ألموالها المؤسسة إنفاق كيفية على التأثير أو في التحكم يمكنها ال ،عام بوجه التبغ قطاع في العاملة والشركات PMI فأن
 المتبرع. منتجات من منتج بأي المؤسسة من توصية يمثل ال لسنويا للتبرع المؤسسة قبول عليها. تركز التي األنشطة على

 

 .www.smokefreeworld.org زيارة يرجى المؤسسة حول المعلومات من لمزيد
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https://www.smokefreeworld.org/our-areas-focus/smoke-free-indexc-rfp
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