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 مذكرة مفاهيمية

 ’(TQS) أسئلة املسوح املعنية بالتبغ‘توج��ية حول ورشة عمل 

 �� مقر سيسرك، أنقرة، تركيا 2016مايو  3-4

 
 

 مقدمة .1

، والذي تم تطو�ره من (GTSS) التبغ العال�ينظام مراقبة أحد م�ونات  (TQS) املسوح املعنية بالتبغأسئلة �عد 

 ع��شر�اء آخر�ن ملساعدة البلدان و  (CDC)واتقا��ا األمراض  م�افحةومراكز  (WHO) قبل منظمة ال�حة العاملية

املسوحات ا�جار�ة ��  (TQS) املسوح املعنية بالتبغأسئلة ويساعد دمج مراقبة م�افحة التبغ. و برامج لرصد  خلق

�عزز االستدامة ذات الصلة بطر�قة من�جية، كما أنه مؤشرات م�افحة التبغ استخدام التبغ د رص ع��الدول 

 .والت�امل مع مبادرات مراقبة عوامل ا�خطر األخرى 

تم عقد مذكرة اتفاق مع منظمة التعاون اإلسالمي و  ،(CDC)واتقا��ا األمراض  م�افحةمراكز  مؤسسة خالل من

واالقتصادية واالجتماعية والتدر�ب للدول اإلسالمية (سيسرك/مركزأنقرة). و�موجب مذكرة مركز األبحاث اإلحصائية 

 �� (TQS) املسوح املعنية بالتبغأسئلة  ع�� دمج لت�جيعا �� األعضاء هدول معمركز أنقرة  �شارك االتفاق هذه

 .املالية واملساعدة الفنية االستشارات تقديم خالل من ا�جار�ة املسوحات

 الهدف .2

، (TQS)املسوح املعنية بالتبغ أسئلة �� عملية إدماج  األعضاء الدول  من العديد مع بنجاح أنقرة مركز انخرط

 أعضاء دول  هناك ذلك، ومع. وقد سبق لبعض هذه الدول أن شرعت �� جمع البيانات لهذه املسوحات أو أكمل��ا

ورشة  عقد أنقرة مركز يق��ح ،لهذا. أنقرة مركز مشاركة أك�� من ،الف�ي والدعم علوماتبمز�د من امل لباتط أخرى 

 قبل من مقدم إضا��ف�ي  بدعم األعضاء الدول  هذهلصا�ح  (TQS) توج��ية حول أسئلة املسوح املعنية بالتبغعمل 

مراكز  من قبل مؤسسة ال��امج ودعم) العاملية ال�حة منظمة ور�ما( (CDC)واتقا��ا األمراض  م�افحةمراكز 

  .(CDC)واتقا��ا األمراض  م�افحة

 املحتوى / املواضيع .3

 من املقرر أن يتم التطرق للمواضيع التالية خالل ورشة العمل:
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 عبء التبغ: ملحة عامة عن العبء العال�ي للتبغ. . أ

وامل�ونات ذات  (GTSS)الرصد واملراقبة: أهمية رصد و�اء التبغ وملحة عامة حول نظام مراقبة التبغ العال�ي  . ب

أسئلة املسوح  و(GYTS)  امل�ح العال�ي للتبغ ب�ن الشباب ) وGATSالصلة (نظام مراقبة التيغ العال�ي (

 ).(TQS) املعنية بالتبغ

، (TQS) أسئلة املسوح املعنية بالتبغ: تفاصيل حول تطو�ر ومحتوى (TQS) أسئلة املسوح املعنية بالتبغ . ج

 الناجح.بالإلضافة إ�� أمثلة للتنفيذ 

 .املسوح ا�جار�ة �� (TQS) أسئلة املسوح املعنية بالتبغ لدمج املن�جية التوج��ية املبادئ: التنفيذ إرشادات . د

اتفاق  خطابات ؛(TQS) أسئلة املسوح املعنية بالتبغاملتعلقة ب الطلب استمارة وتقديم إعداد: اق��اح تطو�ر . ه

 .االتفاق بموجب توقعات ؛الل��اما

 أسئلة املسوح املعنية بالتبغ جداول  إعداد ؛(TQS) أسئلة املسوح املعنية بالتبغ تحليل: نشرالو  تحليلال . و

(TQS) للعمل بيانات واستخدام النتائج �شر ؛)مالحق( �حيفة الوقائع أو/  و. 

 

أسئلة املسوح املعنية ومسوحا��ا وفرص دمج  تنظيمها لعرض فرصة ستتاح أمام الدول  ذلك، إ�� و�اإلضافة

 أثناء ف��ة الورشة. فتوحامل حوارا� صيغةولتسهيل النقاش، ستعتمد  .(TQS) بالتبغ

 املشاركون  .4

  ��دولة عضو �� منظمة التعاون اإلسالمي املهتمة بإدماج أسئلة املسوح املعنية بالتبغ  11أو  10ممثلون عن حوا

(TQS) (سيحدد مركز أنقرة الحقا العدد من �ل دولة) .مسوحا��ا الوطنية �� 

 مركز أنقرة موظفي 

  موظفي مراكز م�افحة األمراض واتقا��ا(CDC) 

  مؤسسة مراكز م�افحة األمراض واتقا��ا(CDC) 

 م�اتب الرصد اإلقليمية ملنظمة ال�حة العاملية 

 مقر منظمة ال�حة العاملية 

  ،املعهد ال���ي لإلحصاءخ��اء فني�ن آخر�ن (حسب ا�حاجة). ع�� سبيل املثال )TurkStat(  املركزي ا�جهاز و

ا�جهاز املركزي للتعبئة و  )SSCال�جنة اإلحصائية ا�ح�ومية من أذر�يجان (و  )BPS-Statisticsلإلحصاء اإلندوني��ي (
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 (TQS)دمج أسئلة املسوح املعنية بالتبغ لتبادل ا�خ��ات �� مجال وذلك ، )CAPMASالعامة واإلحصاء املصري (

 ا�جار�ة. �امسوحا� ��

 


