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 مذكرة مفاهيمية

 ورشة عمل حول  

  (:TQS) "األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح 

 تحليل البيانات ونشرها" 

 تركيا –، أنقرة 2017أغسطس 16-17 
 

 مقدمة .1

، والذي تم تطويره (GTSS) إحدى مكونات نظام مراقبة التبغ العالمي( TQSتعد األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )

( األمريكية وشركاء آخرين ملساعدة CDC( ومراكز مكافحة األمراض واتقائها )WHOمن قبل منظمة الصحة العاملية )

سوح في البلدان على خلق برامج لرصد ومراقبة مكافحة التبغ.  ويساعد إدماج األسئلة املتعلقة بالتبغ في امل

املسوحات الجارية الدول على رصد استخدام التبغ ومؤشرات مكافحة التبغ ذات الصلة بطريقة منهجية، كما أنه 

 يعزز االستدامة والتكامل مع مبادرات مراقبة عوامل الخطر األخرى.

المي ومركز من خالل مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها، تم إبرام مذكرة اتفاق مع منظمة التعاون اإلس

األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك(.  وبموجب مذكرة االتفاق هذه 

يشارك سيسرك مع دوله األعضاء في التشجيع على دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في املسوحات الجارية من 

 املالية.خالل تقديم االستشارات الفنية واملساعدة 

 

 األهداف .2

 

  تقديم مدخل ونظرة عامة حول األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح للدول األعضاء املنخرطة حديثا والتي لم

 تبدأ بعد بجمع البيانات.

o  يمكن للدول األعضاء التي انتهت من مرحلة جمع البيانات مشاركة ما استفادته من هذه املرحلة

 وتجاربها األخرى.

  ة بخصوص تحليل البيانات للدول األعضاء التي انتهت من مرحلة جمع البيانات وهي بحاجة تقديم املشور

 ملزيد من الدعم للقيام بتحليلها.
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o  فرصة أمام الدول األعضاء املنخرطة حديثا لالستفادة من التدريب حول تحليل األسئلة املتعلقة بالتبغ

 في املسوح.

 قال من البيانات إلى العمل.تقديم نظرة عامة حول نشر البيانات واالنت 

o .فرصة أمام املنظمات اإلحصائية الوطنية للتعاون مع وزارات الصحة 

 

 املحتوى / املواضيع .3
 

 من املقرر أن يتم التطرق للمواضيع التالية خالل ورشة العمل:
 

 عبء التبغ: ملحة عامة عن العبء العالمي للتبغ وأهمية رصد وباء التبغ. .1

املتعلقة بالتبغ في املسوح وإرشادات التنفيذ: تفاصيل حول تطوير األسئلة املتعلقة بالتبغ استبيان األسئلة  .2

في املسوح ومحتواها، باإلضافة إلى أمثلة للتنفيذ الناجح، واملبادئ التوجيهية املنهجية لدمج األسئلة املتعلقة 

 بالتبغ في املسوح  في املسوح الجارية.

 سئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح، وإعداد جداولها وصحيفة وقائعها.التحليل: تفاصيل حول تحليل األ  .3

 نشر البيانات: نشر النتائج واستخدام البيانات للعمل. .4

 

 املشاركون  .4
 

  مشروع إدماج األسئلة ’دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي التي هي بصدد تنفيذ  16ممثلون عن حوالي

)ممثل واحد عن املكتب الوطني لإلحصاء وممثل واحد عن وزارة الصحة لكل بلد ‘. املتعلقة بالتبغ في املسوح

 من البلدان األعضاء املشاركة(،

 ،موظفو سيسرك 

 دد الحقا(،موظفو مراكز مكافحة األمراض واتقائها )يح 

 ،)موظفو مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها )يحدد الحقا 

 ،)موظفو املراقبة اإلقليميين ملنظمة الصحة العاملية )يحدد الحقا 

 ،)املقر الرئيس ي ملنظمة الصحة العاملية )يحدد الحقا 

 .)خبراء فنيين آخرين )ما تقتضيه الحاجة 


