
 

1 

 

  

 

 ورشة عمل حول 

 (:TQSاألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )" 

 "تحليل البيانات ونشرها 

 أنقرة، تركيا   2017أغسطس  16-17 
 

 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)‘ 

 ( 10د. بافيل أورسو، ممثل منظمة الصحة العاملية في تركيا، مكتب منظمة الصحة العاملية في تركيا)‘ 

 ،قائد فريق البرامج، السيدة راشنا شاندورا ( مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائهاCDC) (10)‘ 

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

 السيدة ناندن أوكتافاروليا شانتي، سيسرك 

 10:00 – 10:30  
 ( وتتبع وباء التبغNCDالعبء العاملي للتبغ: رصد غايات األمراض غير املعدية )

  .ي، املقر الرئيس ي ملدة
ّ
 نظمة الصحة العامليةلبنى بهات

 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 )

 (GATSبين البالغين )

 فنية والتنفيذ:  مبادئ توجيهية وأمثلة( ومجموعة)نظرة عامة 

 حة األمراض واتقائهامراكز مكاف ، مؤسسةراشنا شاندوراة السيد 

 استراحة للصالة والغداء  14:00 – 12:30 

 14:00 – 1515:  

 عروض قطرية: تجربة تنفيذ األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح

 سيسرك املسّير:

 ( 15السيد باسكال ماغلوار آوونو، وزارة الصحة العامة في الكاميرون)‘ 

 ( 15السيد عبد الرحيم عبدو أحمد، املعهد الوطني لإلحصاءات والدراسات االقتصادية والديموغرافية في تشاد)‘ 

 (15ي كوت ديفوار )السيد فرانك هيرفي أكافو، املعهد الوطني لإلحصاء ف‘ 

 ( ،15السيد سانا مانجانغ، مكتب غامبيا لإلحصاء)‘ 

 (  15السيد غانتجان أمان هللا، الجهاز املركزي لإلحصاء بإندونيسيا)‘ 

 استراحة شاي 15:15 –15:30

15:30– 17:00  
 األسئلة واألجوبة

 واتقائها وسيسرك حة األمراض واتقائهامراكز مكاف مؤسسة املسّير:

 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 

 جدول األعمال

 2017أغسطس  17الخميس 

 

09:30 – :3010 

 عروض قطرية: فرص إدماج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح

 سيسرك املسّير:

  (15) في ماليالسيد سيكو حيدرة، املعهد الوطني لإلحصاء‘ 

 (15إسموعيلوف، وكالة اإلحصاءات التابعة لرئاسة جمهورية طاجيكستان ) السيد حفيزولو‘ 

 ( 15السيد يلماز إيرشاهين، املعهد التركي لإلحصاء)‘ 

 ( 15دة. بيمان ألتان، وزارة الصحة التركية)‘ 

 شاي استراحة  11:00 – 10:30

11:00 – 12:30  

 استعراض مؤشرات تحليل األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح وجداولها وصحيفة وقائعها

 )العروض؛ االستعراض القطري للجداول(

 مراكز مكافحة األمراض واتقائهامؤسسة ، راشنا شاندورا السيدة 

 استراحة للصالة والغداء 14:00 – 12:30

 14:00 – 15:30 

 واالنتقال من البيانات إلى العملالنشر 

  ،املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ملنظمة الصحة العامليةدة. هبة فؤاد 

 السيدة راشنا شاندورا، مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها 

 استراحة شاي  15:45 – 15:30

15:45 – 16:30  
 األسئلة واألجوبة

 : منظمة الصحة العاملية وسيسركاملسّير

16:30 – 17:00  
 مالحظات ختامية

 مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها سيسرك و 

 

 

 

 


