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 ورشة عمل حول 

 (:TQSاألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )’ 

 ‘تحليل البيانات ونشرها 

 أنقرة، تركيا   2017أغسطس  16-17 
 

 مشروع جدول األعمال

 2017أغسطس  16األربعاء 

 التسجيل 09:10 – 08:45

09:10 – 09:45 

 ‘(5تالوة عطرة من القرآن الكريم )

 مالحظات افتتاحية

 ( 10سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، املدير العام لسيسرك)‘ 

 ( مراكز مكافحة األمراض واتقائها و / أو مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائهاCDC) (10)‘ 

  ( )(10مكتب منظمة الصحة العاملية في تركيا )يؤكد الحقا‘ 

09:45 – 10:00  
 عملية انخراط سيسرك في األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح

 السيدة ناندن أوكتافاروليا شانتي، سيسرك 

 10:00  - 10:30  
 التبغ( وتتبع وباء NCDالعبء العاملي للتبغ: رصد غايات األمراض غير املعدية )

 )السيد / السيدة ]]اإلسم الشخص ي والعائلي[[، منظمة الصحة العاملية )يؤكد الحقا 

 صورة جماعية واستراحة شاي  11:00 - 10:30

11:00 - 12:30  

(: مجموعة فرعية من األسئلة الرئيسية من املسح العاملي الستهالك التبغ TQSاألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )

 (GATSالبالغين )بين 

 )نظرة عامة وحزم فنية والتنفيذ:  مبادئ توجيهية وأمثلة(

 )السيد / السيدة ]]اإلسم الشخص ي والعائلي[[، مراكز مكافحة األمراض واتقائها )يؤكد الحقا 

 استراحة للصالة والغداء  14:00 - 12:30 

 14:00 - 15:30  

 بالتبغ في املسوحعروض قطرية: تجربة تنفيذ األسئلة املتعلقة 

 سيسرك املسّير:

  1البلد 

  2البلد 

  3البلد 

  4البلد 

  5البلد 

  6البلد 

 دقائق لألسئلة واألجوبة( 5دقائق لتقديم العرض و حوالي  10دقيقة لكل بلد ) 15

 استراحة شاي  15:45 - 15:30

15:45 - 17:00  
 األسئلة واألجوبة

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها وسيسرك املسّير:

 )يتم اإلعالن عن املكان الحقا(حفل عشاء   21:00 - 19:00
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 ورشة عمل حول 

 (:TQSاألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )’ 

 ‘تحليل البيانات ونشرها 

 أنقرة، تركيا   2017أغسطس  16-17 
 

 2017أغسطس  17الخميس 

 

09:30 - 11.00 

 قطرية: فرص إدماج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوحعروض 

 سيسرك املسّير:

  1البلد 

  2البلد 

  3البلد 

  4البلد 

  5البلد 

  6البلد 

 دقائق لألسئلة واألجوبة( 5دقائق لتقديم العرض و حوالي  10دقيقة لكل بلد ) 15

 استراحة شاي  11:15 -  11:00

11:15 - 12:30  

 األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح وجداولها وصحيفة وقائعهااستعراض مؤشرات تحليل 

 )العروض؛ االستعراض القطري للجداول(

  السيد / السيدة ]]اإلسم الشخص ي والعائلي[[، مراكز مكافحة األمراض واتقائها ومنظمة الصحة العاملية )يؤكد

 الحقا(

 استراحة للصالة والغداء 14:00 - 12:30

 14:00 - 15:30 

 النشر واالنتقال من البيانات إلى العمل

  السيد / السيدة ]]اإلسم الشخص ي والعائلي[[، مراكز مكافحة األمراض واتقائها ومنظمة الصحة العاملية )يؤكد

 الحقا(

 استراحة شاي  15:45 – 15:30

15:45 - 16:30  
 األسئلة واألجوبة

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها وسيسرك املسّير:

16:30 - 17:00  
 مالحظات ختامية

 سيسرك ومراكز مكافحة األمراض واتقائها / مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها 

 

 

 

 


