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 التحرر من التبغ في منظمة التعاون اإلسالمي  استبيان حول
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 استبيان

 
 معلومات عامة

 :بمؤسستكم. يرجى تزويدنا باملعلومات اخلاصة 1
 

  :  سم المؤسسةا
  اهلاتف:  مفتاح املدينة:  مفتاح البلد: : الهاتف
  الفاكس:  : الفاكس

  : عنوان موقع اإلنترنيت
  : ترونيالبريد اإللك

  : العنوان البريدي
 

 مؤسستكم: برئيس. يرجى تزويدنا باملعلومات اخلاصة 2
 

  :  االسم
  : المنصب
  اهلاتف:  مفتاح املدينة:  مفتاح البلد: : الهاتف
  الفاكس:  : الفاكس

  : البريد اإللكتروني
 
 :االتصالجراء عملية يف مؤسستكم إل بموظفين آخرين. يرجى تزويدنا باملعلومات اخلاصة 3

 

  :  االسم
  : المنصب
  اهلاتف:  مفتاح املدينة:  مفتاح البلد: : الهاتف
  الفاكس:  : الفاكس

  : البريد اإللكتروني
 

  :  االسم
  : المنصب
  اهلاتف:  مفتاح املدينة:  مفتاح البلد: : الهاتف
  الفاكس:  : الفاكس

  : البريد اإللكتروني

 يرجى:
 جهاز الكمبيوتر اخلاص بك يفهذه االستمارة  حتميل .1
 فظهاحإلكرتونيا و  االستمارة ئمل .2
   training@sesric.orgل االستمارة بعد ملئها إىل: ارسإ .3

 



 2 

 القدراتبناء طابقة في جدول الم
 

 أدناه، حتديد: ضوعات/اجملاالتيرجى، فيما يتعلق بكل من املو 

 ( أو 'يمكن تقديم التدريب' انة)ضع إشارة بداخل اخل إذا ما ستقدم مؤسستكم عرضا بالتدريب -
 . "(التدريب المطلوبحتت خانة " ''تحتاج اخلانة)ضع إشارة بداخل  كانت مؤسستكم حتتاج للتدريب إذا ما -
 إىل أدىن درجة لألولوية(  '4'يشري إىل األولوية القصوى و '1')الرقم  4إىل  1ولويات مستددما الرتتيب من األ -

 الموضوعات / المجاالت
يمكن تقديم 

 التدريب

 التدريب المطلوب

 تحتاج
درجة 
 األولوية

     مراقبة استخدام التبغ .1

    لتبغ لالوطين  سحامل

     إحصاءات التبغ

     التنظيم واإلنفاذ .2

     ةرعايالاإلعالن والرتويج و 

     اإلنتاج والتسويق

     بيع للقاصرينال

     املصورة والتحذيرات وضع العالماتالتغليف و 

     السياسات الضريبة على التبغ .3

     اإلقالع عن التدخين .4

     العالج الدوائي

     خدمات خط اإلقالع عن التدخني

     املشورة

     تحذير ضد التبغ .5

    مكافحة التبغ إعالنات وسائل االعالم يف 

     على أجهزة التلفاز والراديو ماكن العامةألا

     دخانسياسات التحرر من ال .6

  التبغ يف األماكن العامةاستددام و  السلبينيمحاية املدخنني 
   

     زراعة التبغ ومكافحة التبغ .7

     ضد صناعة التبغالتبغ  زارعيمتعزيز ومحاية مصاحل 

    دعم مزارعي التبغ من خالل برامج مكافحة التبغ

    أخرى )يرجى تحديد ذلك أدناه( .8

    

    

 


