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 جميع الحقوق محفوظة
 

اعتمد سيسرك معايير عالية خالل مرحلة إعداد هذا العمل، وذلك بغرض تحقيق أقص ى حد من الدقة في البيانات الواردة 

فيه. ال تعبر التسميات املستخدمة في هذا املطبوع وباقي املعلومات املشار إليها في أي فقرة توضيحية أو على أي شكل من 

رك بشأن الوضع القانوني ألي مكون كان. كما يخلي املركز مسؤوليته عما قد األشكال الواردة فيه بأي حال عن رأي سيس

يترتب من جدل سياس ي بشأن استخدام البيانات واملعلومات الواردة في هذا املنشور. والحدود واألسماء التي تظهر على 

 ف سيسرك.الخرائط )إن وجدت( املستعملة في هذا املنشور ال تنطوي على إقرار أو قبول رسمي من طر 
 

وتخضع املادة املقدمة في هذا املنشور لقانون حقوق الطبع والنشر. وبموجب هذه الحقوق وبحكم تشجيع سيسرك على 

نشر مطبوعاته خدمة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فهو يعطى اإلذن بعرض ونسخ وتحميل املواد املعروضة 

 ض تجارية في أي ظرف كان.على أن ال يتم إعادة استخدامها ألغرا
 

للحصول على اإلذن إلعادة إنتاج أو إعادة طبع أي جزء من هذا املنشور، يرجى ارسال الطلب مع املعلومات الكاملة لدائرة 

توجه . و   Kudüs Cad., No: 9, Diplomatik Site, 06450 Oran, Ankara–Turkeyالنشر في سيسرك إلى العنوان التالي: 

 االستفسارات بشأن الحقوق والتراخيص إلى دائرة النشر في سيسرك إلى العنوان املذكور أعاله.جميع 
 

  2-14-7162-625-978 الرقم الدولي املعياري للكتاب:
 

للمزيد من املعلومات، يرجى التواصل مع دائرة اإلحصاءات واملعلومات في سيسرك عبر البريد اإللكتروني:  

statistics@sesric.org 
 

( في إطار املشروع CDCأعدت هذه الوثيقة من خالل منحة صادرة عن مؤسسة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

الحامل لعنوان "األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". ومحتويات هذه الوثيقة 

حال من األحوال اعتبارها تجسيدا ملواقف وآراء مؤسسة مراكز مكافحة األمراض ال تمثل سوى مؤلفيها، وال يمكن في أي 

 والوقاية منها.
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 توطئة: سيسرك

-عالقة باألذهان بوصفها واحدة من أصعب السنوات التي عاشتها البشرية بسبب جائحة كوفيد 2020سنة  ستظل

التي طالت تداعياتها كل بلدان العالم تقريبا. وساهمت الجائحة على نحو كبير في تفاقم حدة انتشار األمراض  19

من األفراد، بما في ذلك استهالك التبغ. ولكي  غير املعدية الناجمة عن نمط الحياة غير السليم الذي يتبعه الكثير

ننجح في سياساتنا وجهودنا الرامية ملكافحة آفة التبغ، ال بد من أن نزيد تركيزنا على توفير بيانات آنية وعالية 

الجودة. لكن النقص في البيانات الخاصة بآفة التبغ يبقى من أبرز القيود املعيقة نسبيا لعملية التخطيط لتدابير 

 كافحة التبغ وتنفيذها وتقييمها، ال سيما في البلدان النامية والبلدان األقل نموا.م

بلدا عضوا في منظمة التعاون  57بلدا من أصل  41فالبيانات املتعلقة بانتشار التدخين متاحة فقط بشأن 

اإلسالمية )سيسرك(، اإلسالمي. وسعيا من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول 

، للمساهمة في الجهود التي تبذلها (OIC-StatCom)حصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بصفته أمانة اللجنة اإل 

في مشروع تعاون  2014بلدان املنظمة في سبيل تحسين جودة وآنية بياناتها بشأن مراقبة تعاطي التبغ، انخرط  في 

 ( في املسوح الوطنية الجارية في بلدان املنظمة.TQSي املسوح )بخصوص دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ ف

ويعرض هذا التقرير أبرز الجوانب التي ميزت عملية تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في بعض 

فيها  البلدان االعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويستعرض التقرير البيانات الخاصة باملسوح التي أدرجت

بلدا عضوا في املنظمة التي نفذ فيها املشروع بنجاح خالل الفترة املمتدة بين عامي  13األسئلة املتعلقة بالتبغ في 

. كما يتناول التقرير مجموعة من التحديات التي برزت خالل عملية تنفيذ املشروع وبعض الدروس 2019و  2015

 املستخلصة من ذلك.

إلى أن تعاطي التبغ ال يزال يشكل مصدر خطر كبير على الصحة العامة في جميع وبصورة عامة، يخلص التقرير 

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وإن كان معدل انتشار تعاطي التبغ في صفوف النساء خالل الفترة املمتدة بين 

مس % في بلدان املنظمة املنخرطة في هذا املشروع، تشير األرقام إ10أقل من  2019و  2015عامي 
ُ
لى أن أكثر من خ

السكان الذكور دخنوا أو استخدموا منتجات التبغ في جميع هذه البلدان تقريبا. ويشير التقرير أيضا إلى أن نسبة 

كبيرة من املدخنين في الوقت الراهن أبدوا رغبتهم في اإلقالع عن التدخين، وثمة عالقة قوية بين التحذيرات 

لتفكير في اإلقالع عن التدخين، وهذا يعني أن من شأن تهيئة بنية تحتية وبيئة الصحية الظاهرة على عبوات التبغ وا

مساعدة على اللجوء للتدخالت الفعالة لإلقالع عن التدخين أن تساهم على نحو كبير في التقليص مستقبال من 

بها باقي بلدان  معدل الوفيات الناجمة عن تعاطي التبغ. ويمكن اعتماد نتائج التقرير كعناصر توجيهية تسترشد

املنظمة الراغبة في دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في مسوحها الجارية )على سبيل املثال: مسوح عوامل 

املخاطر املتعددة، واملسوح الوطنية بشأن الصحة(. ومجموعة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح تخول للبلدان 

تبغ إمكانية رصد آفة استخدام التبغ من خالل جمع البيانات بشأنها بأقل األعضاء التي ال تجري مسحا خاصا بال

 التكاليف.
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وفي هذا السياق، أود أن أعرب عن خالص شكري وتقديري ملراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ومؤسستها على 

سوح الوطنية الجارية في هذا التعاون املثمر مع سيسرك في مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في امل

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. نسعى من خالل هذا التعاون أن تكون عملية إدراج األسئلة املتعلقة بالتبغ في 

( في إطار املسوح الجارية في TQS-Youth( واألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب )TQSاملسوح )

الناجعة لتنسيق وتوحيد جهود رصد املؤشرات الرئيسية ملكافحة التبغ وأيضا املساهمة بلدان املنظمة من اآلليات 

 في تطوير سياسات أكثر فعالية ومالءمة ملكافحة التبغ في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

 نبيل دبور 

 املدير العام

سيسرك
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 نهاتوطئة: مراكز مكافحة األمراض والوقاية م

بالنيابة عن املكتب املعني بالتدخين والصحة التابع للمراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها، نتقدم 
بالتهنئة لسيسرك على إصداره لهذا التقرير القيم. ويعكس هذا التقرير التزام البلدان التي تعمل بالتعاون مع 

التدابير املعتمدة ملكافحة التبغ بهدف ضمان أن تكون عملية سيسرك ملراقبة ورصد تعاطي منتجات التبغ وأبرز 
جمع البيانات مراعية للمنهجية املعتمدة حتى تقوم مهمة مكافحة التبغ على أسس متينة. والبلدان الثالثة عشر 

كون املنخرطة في هذه العملية تسير على النهج الصحيح للمض ي قدما باالعتماد على البيانات / األدلة لضمان أن ت
استراتيجياتها ملكافحة التبغ قائمة على أسس التخطيط الجيد والتقييم واالستدامة. ويعتبر تعاطي التبغ من أبرز 
التحديات املتعلقة بالصحة العامة على مستوى العالم، والظاهرة في تنام مستمر في البلدان املنخفضة واملتوسطة 

كن الوقاية منها واملسببة لألمراض غير املعدية مثل السرطان الدخل. والتبغ من عوامل الخطر الرئيسية التي يم
وأمراض القلب واألوعية الدموية والسكري وأمراض الرئة املزمنة. كما أنه يساهم كثيرا في زيادة تكاليف الرعاية 
 الصحية ويتسبب في ضعف اإلنتاجية االقتصادية. وباإلضافة إلى ذلك، يرتبط استخدام التبغ بإمكانية أكبر

. ويمكن 19-لإلصابة بأمراض خطيرة وعواقب وخيمة حين اإلصابة ببعض األمراض املعدية، بما في ذلك كوفيد
ت ، وهي من مكونا(TQS)سئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح استخدام البيانات الواردة في هذا التقرير ذات الصلة باأل 

ة التبغ والوقاية منه. واألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ، لتعزيز جهود مكافح(GTSS)النظام العاملي ملراقبة التبغ 
( وتدابير برنامج WHO-FCTCتنسجم تماما مع اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ )

الناس من دخان التبغ؛  حمايةاستهالك التبغ وسياسات الوقاية منه؛  رصد ":MPOWERالسياسات الست "
حظر على إعالنات تسويق التبغ  فرضمن أخطار التبغ؛  التحذيرلإلقالع عن استهالك التبغ؛  املساعدة عرض

 الضرائب على التبغ. زيادةوترويجه ورعايته؛ 

والبيانات الواردة في هذا التقرير مستمدة من األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح التي هي عبارة عن مجموعة معيارية 
م التبغ وتدابير مكافحة التبغ. ويمكن إدراج هذه األسئلة في املسوح من أجل رصد منهجي من األسئلة بشأن استخدا

بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي، بالتعاون مع سيسرك،  13للمؤشرات بشأن تعاطي التبغ. وقد أدرج 
بلدا  90قائمة تضم أكثر من األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في مسوحها الجارية. وبهذا باتت هذه البلدان ضمن 

حول العالم نجحت في إدراج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في مسوحها الجارية، وهذا حافز قوي الستخدام 
البيانات ملكافحة التبغ وبناء تحالفات على املستوى القطري لبلورة استراتيجيات وطنية ملكافحة التبغ بناء على 

 معطيات قوية.

( وسيسرك في مجال تعزيز مراقبة CDCسخ بين املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها )ثمة تعاون را
التبغ. نحن ممتنون للغاية بهذه الشراكة مع سيسرك والريادة القوية في سبيل دعم جهود مكافحة التبغ لتعزيز 

 لتبغ في جميع أنحاء العالم.مستوى رفاه األطفال واألسر. ونتطلع لتعزيز تعاوننا في أفق التحرر من ا

 إندو أهلوواليا

 رئيس قسم املكافحة العاملية للتبغ

الواليات املتحدة املراكز األمريكية ملكافحة األمراض 

 والوقاية منها
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 توطئة: مؤسسة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها

الجزيل لسيسرك على التزامه الراسخ نيابة عن مؤسسة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها، نتقدم بالشكر 

بتعزيز املمارسات الفضلى في مجال مكافحة التبغ في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتعد آلية 

املراقبة والرصد القوية بمثابة العمود الفقري للبرامج املتينة ملكافحة التبغ، إذ أنها تخول للبلدان إمكانية تتبع وتيرة 

وسيسرك من الشركاء واألجهزة  2014لتبغ مع مرور الوقت وقياس أثر السياسات وجهود الوقاية. منذ عام تعاطي ا

ي الرائدة على الصعيد العاملي في ترويج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح، وهي مجموعة فرعية من املسح العامل

إمكانية قياس ورصد مستويات استخدام التبغ واملؤشرات ، التي تتيح للبلدان (GATS)الستهالك التبغ بين البالغين 

الرئيسية ملكافحة التبغ. وهذا التقرير نتاج جهود وتفاني سيسرك وبلدانه األعضاء في جمع بيانات واقعية لتعقب 

 ومحاصرة آفة التبغ.

جهها في عالم اليوم. فهو إن تعاطي التبغ والتعرض له من أكبر التحديات املتعلقة بالصحة العامة والتنمية التي نوا 

من بين أبرز أسباب الوفاة واإلصابة باألمراض والوقوع في براثن الفقر، وهذا ما يؤثر بصور خاصة على البلدان 

املنخفضة واملتوسطة الدخل. ورغم الحجم الهائل للخسائر البشرية واالقتصادية التي يتسبب فيها تعاطي التبغ، 

خالل تنفيذ تدابير قائمة على أدلة كما هو محدد في االتفاقية اإلطارية ملنظمة  يبقى من املمكن الوقاية منه من

(. وتعد هذه االتفاقية اإلطارية معاهدة عاملية تشدد على حقوق جميع FCTCالصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ )

نصوص عليه في األشخاص في التمتع بأعلى معايير الصحة من خالل استراتيجيات خفض الطلب على النحو امل

 للبلدان (M)مج، تخول سياسة الرصد واملراقبة (. وفي إطار هذا البرناMPOWERإطار برنامج السياسات الست )

 وتحسينها لها واالمتثال والبرامج للسياسات الفعال التنفيذ لضمان لديها التبغ عبء مدى وإدراك دراسة إمكانية

 أفضل من وتنهل متينة أسس على قائمة تكون  أن على الحرص مع بلد بكل الخاص السياق متطلبات وفق باستمرار

وعملية دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في املسوح الجارية وإعداد هذا التقرير  .املجال هذا في املمارسات

ديها ي التبغ لطإدراك مدى العبء الذي يشكله تعا تمكن البلدان األعضاء في سيسرك املشاركة في العملية من

 وبالتالي اتخاذ خطوات قائمة على بيانات دقيقة للتقليص من مستويات استخدام التبغ.

إن التعاون الطويل واملثمر بين سيسرك واملراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منها ومؤسستها وجميع  

لشراكات بوسعنا التأثير أكثر للنهوض البلدان املنخرطة في هذه املبادرة يبين بما ال يدع مجاال للشك أن من خالل ا

بمستوى الرفاهية في كل العالم. تهانينا لسيسرك على إعداد هذا التقرير، ونقدر جهود البلدان الثالثة عشر 

املشاركة في املشروع على التزامها بمكافحة التبغ، ونتطلع إلى عالقات تعاون أكبر إلنقاذ األرواح وتحسين جودة حياة 

 األفراد.

 ا شندوراراشن

نائب الرئيس املساعد لشؤون برامج األمراض غير 
 املعدية 

 مؤسسة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
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 شكر وتقدير

أعد هذا التقرير فريق من الباحثين في سيسرك، تحت إشراف سعادة السيد نبيل دبور، املدير العام لسيسرك، 

د. أتيال كرامان، مدير دائرة اإلحصاءات واملعلومات في سيسرك. وضم فريق العمل كال من د. أحمد وترأس الفريق 

 أوزتورك والسيدة ناندان أوكتافاروليا شانتي. تصميم الغالف: سفاش بهليفان.

وقدم الدعم املالي للمشروع مؤسسة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها من خالل منح صادرة عن مؤسسة  

(. واهتم Bill & Melinda Gates( ومؤسسة بيل ومليندا غيتس )Bloomberg Philanthropiesلومبرغ فيالتروبيز )ب

باملراجعة الفنية للتقرير كل من مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )د. إندو أهلوواليا، و د. ليبينغ بان، والسيد 

راشنا شندورا، والسيدة أماندا غيلي، والسيدة ناتالي  جيريمي مورتن، والسيدة آنا دين( ومؤسستها )السيدة

 بيشوب(.

وما كان هذا التقرير ليرى النور لوال تفاني آالف العاملين في امليدان وتعاون آالف املجيبين على أسئلة الدراسات 

 االستقصائية.

األعضاء في منظمة التعاون  وفي األخير، نود أن نقدر التزام مكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات الصحة في البلدان

اإلسالمي على جهودها املستمرة ملكافحة التبغ، وأيضا لجعل هذه البيانات جزءا من عملية الرصد املستمر 

 ( القائمة على األدلة.MPOWERالستراتيجيات برنامج السياسات الست )
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 ملخص

( لفائدة البلدان التي ال تنفذ املسح العاملي الستهالك التبغ بين TQSاملسوح )صممت األسئلة املتعلقة بالتبغ في 

( بصورة كاملة. وتهدف مجموعة األسئلة هذه إلى مساعدة البلدان في تطوير برامج ملراقبة ورصد GATSالبالغين )

لتبغ في املسوح الوطنية عملية مكافحة التبغ من خالل دمج مجموعة فرعية من األسئلة املوحدة عامليا املتعلقة با

 ودون الوطنية الجارية.

لتشجيع  2014( مع مؤسسة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في سبتمبر MoAوقع سيسرك مذكرة اتفاق )

البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في مسوحها الوطنية 

ن خالل تقديم الخدمات االستشارية الفنية وتوفير الدعم املالي. ويسلط هذا التقرير الضوء على الجارية، وذلك م

بلدا عضوا في املنظمة )أذربيجان  13أبرز الجوانب التي ميزت املسوح التي تم إدماج األسئلة املتعلقة بالتبغ فيها في 

والنيجر والسنغال وسيراليون وطاجيكستان  وتشاد وكوت ديفوار ومصر وغامبيا وإندونيسيا ومالي وموريتانيا

. ويشار في هذا التقرير إلى هذه 2019و  2015وتوغو( التي نفذت املشروع بنجاح خالل الفترة املمتدة بين عامي 

 مجتمعة بـ "البلدان املشاركة". 13البلدان الـ

% في إندونيسيا 29.4% في توغو و 3.4وبناء على ما توصلنا إليه، يتراوح املعدل الراهن النتشار تدخين التبغ بين 

املشاركة. وعموما، يعتبر الوضع الحالي لتدخين التبغ أعلى بكثير في صفوف الرجال  13على مستوى البلدان الـ

مقارنة باملعدل في صفوف اإلناث في جميع البلدان املشاركة. لكن من املهم اإلشارة إلى أن نسبة كبيرة من املدخنين 

ع البلدان املشاركة أبدوا رغبتهم في اإلقالع عن التدخين. كما يشير التقرير كذلك إلى وجود عالقة الحاليين في جمي

قوية بين التحذيرات الصحية الظاهرة على عبوات التبغ والتفكير في اإلقالع عن التدخين. لذلك، تشير هذه النتائج 

اإلقالع عن التدخين املساهمة بشكل كبير في إلى أن من شأن إحداث بنية تحتية وبيئة تحث على وتدعم محاوالت 

 التقليص من معدل الوفيات املرتبطة بتعاطي التبغ.

 أبرز النتائج

 استهالك التبغ  رصد

 13% في إندونيسيا على مستوى البلدان الـ29.4% في توغو و 3.4يتراوح املعدل الراهن النتشار تدخين التبغ بين 

لتدخين التبغ أعلى بكثير في صفوف الرجال مقارنة باملعدل في صفوف اإلناث في املشاركة. ويعتبر الوضع الحالي 

% من مدخني السجائر على أساس يومي يدخنون بشراهة في ثالثة من أصل تسعة 60جميع البلدان. وأكثر من 

 بلدان مشاركة تتوفر حولها البيانات، أي أذربيجان ومصر وسيراليون.

 الناس من دخان التبغ حماية

% أو أكثر من البالغين للتدخين السلبي في املنزل في خمسة من أصل ثمانية من البلدان املشاركة التي 20رض تع

% أو أكثر من البالغين الذين يزاولون عمال في أماكن مغلقة 20تتوفر حولها البيانات. وعلى نفس املنوال، كان 

وما التي سبقت تاريخ إجراء املسوح في جميع البلدان عرضة للتدخين السلبي في أماكن عملهم خالل فترة الثالثين ي

 املشاركة التي تتوفر حولها البيانات.
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 املساعدة لإلقالع عن استهالك التبغ عرض

 12% أو أكثر من املدخنين الحاليين أقدموا على محاولة لإلقالع عن التدخين خالل فترة األشهر الـ50ما يقرب من 

في كل من كوت ديفوار وموريتانيا والنيجر وطاجكستان. وفي سبعة بلدان من أصل التي سبقت تاريخ إجراء املسوح 

تسعة من البلدان املشاركة التي تتوفر حولها البيانات )أذربيجان وكوت ديفوار ومصر ومالي وموريتانيا والنيجر 

الصحية خالل األشهر % من البالغين املدخنين للتبغ والذين قصدوا مصلحة للرعاية 60وتوغو(، استفاد أكثر من 

السابقة للمسح من مشورة ومساعدة لإلقالع عن التدخين قدمتها الجهات املسؤولة عن خدمة الرعاية  12الـ

 الصحية.

 من أخطار التبغ التحذير

خالل فترة الثالثين يوما التي سبقت تاريخ إجراء املسح، تراوحت النسبة املئوية للبالغين الذين أصبحوا على دراية 

ومات متعلقة بمكافحة التبغ من خالل الصحف أو املجالت في تسعة بلدان تتوفر حولها البيانات من البلدان بمعل

% في أذربيجان. كما تراوحت نسبة البالغين الذين الحظوا معلومات بهذا 43.2% في موريتانيا و 3.6املشاركة بين 

وغو. والنقطة األهم هي أنه على األقل ثلث املدخنين % في ت76.1% في موريتانيا إلى 4.2الخصوص على التلفزيون من 

فكروا في اإلقالع عن التدخين ألنهم  الحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر في جميع البلدان املشاركة التي 

 تتوفر حولها البيانات.

 حظر على إعالنات تسويق التبغ وترويجه ورعايته فرض

ت النسبة املئوية للبالغين املدركين إلعالنات تسويق التبغ في نقاط البيع في في تسعة من البلدان املشاركة، تراوح

% في أذربيجان. ومن بين فئات الترويج للسجائر، 24.3% في النيجر إلى 1.7األيام الثالثين السابقة لتاريخ املسح من 

تتوفر حولها البيانات هي املالبس أكثر ما وقعت عليه أعين املشاركين في املسح في تسعة من البلدان املشاركة التي 

 أو عناصر أخرى تحمل اسما أو شعارا تجاريا للسجائر.

 الدروس املستفادة

تتمثل إحدى أبرز نتائج تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

للبلدان األعضاء التي ال تنفذ املسح العاملي الستهالك التبغ في صفوف البالغين إمكانية اإلسالمي في كونه يخول 

قياس استخدام التبغ واملؤشرات الرئيسية الستخدام التبغ من خالل دمج أسئلة التبغ املوحدة عامليا في مسوحاتها 

املسوح، واجهت البلدان امللتزمة بدمج  الوطنية الجارية. وخالل فترة تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالبغ في

هذه األسئلة في مسوحاتها الوطنية الجارية مجموعة من التحديات، منها ما هو متعلق بقضايا جغرافية، والتحيز 

في إجراء املقابالت بسبب االختالفات الثقافية، وإحجام املشاركين في املسوح عن التصريح بتعاطيهم للتبغ، وعدم 

حتملين على مستوى فئات معينة.وجود مشاركين م
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 مقدمة

( الذي طورته املراكز GTSSاألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح هي أحد مكونات النظام العاملي ملراقبة التبغ )

( ومنظمة الصحة العاملية وجهات شريكة أخرى بهدف دعم البلدان CDCاألمريكية ملكافحة األمراض والوقاية منه )

لتتبع ورصد جهود مكافحة التبغ. وتعد هذه املبادرة عنصرا أساسيا ضمن منظومة متكاملة من في تطوير برامج 

 (.WHO, 2005الجهود العاملية ملكافحة ورصد آفة التبغ )

( على أحسن وجه في الدول FCTCبهدف تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ )

ون اإلسالمي، تروم هذه األخيرة إلى خفض مستوى تعرض األفراد والسكان لآلثار الضارة األعضاء في منظمة التعا

-2014( لفترة OIC SHPAللتبغ من خالل برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة )

اإلسالمي التي عقدت في أبريل  . وبناء على القرار الصادر عن الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 2023

( مع مؤسسة مراكز MoAبشأن أهمية قضايا الصحة العامة ومكافحة التبغ، وقع سيسرك مذكرة اتفاق ) 2014

. وبموجب مذكرة االتفاق هذه يعمل سيسرك على تشجيع البلدان 2014مكافحة األمراض والوقاية منها في سبتمبر 

املتعلقة بالتبغ في املسوح في مسوحاتها الجارية من خالل توفير االستشارة األعضاء في املنظمة على دمج األسئلة 

الفنية والدعم املالي. وتمثل عملية دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في املسوح الوطنية الجارية في بلدان 

ة، وتعزيز االستدامة املنظمة آلية لتنسيق وتوحيد جهود رصد املؤشرات الرئيسية ملكافحة التبغ بصورة منتظم

 والتكامل مع مبادرات أخرى لرصد عوامل الخطر.

بلد عضو في املنظمة من أجل املرحلة األولى للمشروع. من بين البلدان املستهدفة، أكدت  15وقع االختيار على 

على حرصها سبعة منها على دمجها لألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في مسوحها الوطنية الجارية، وأكدت أيضا 

على التنفيذ املنتظم للمشروع لجمع البيانات من خالل إدراج هذه األسئلة في مسوحاتها. وبعد املرحلة األولية، تلقى 

سيسرك التزامات من سبع بلدان أخرى أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )تشاد وكوت ديفوار وغامبيا ومالي 

ا عضوا في املنظمة من بين البلدان املعنية )أذربيجان وتشاد وكوت بلد 13والنيجر وتوغو وسيراليون(. وقد تمكن 

ديفوار ومصر وغامبيا وإندونيسيا ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وسيراليون وطاجيكستان وتوغو( من إنجاز 

طنية ذات مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح وشاركت البيانات املتوصل إليها من خالل مسوحها الو 

 الصلة.

وللرفع من مستوى االنخراط في مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح، تم التواصل مع تسع بلدان/ مواقع 

للمسح إضافية )أفغانستان وإيران والعراق وقرغيزستان واألردن واملغرب وفلسطين والسودان واليمن( حتى شهر 

سطين رغبتيهما في دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في مسوحهما . وأبدت كل من أفغانستان وفل2021ابريل 

 .19-الوطنية الجارية، لكنهما أجلتا األمر لوقت الحق بسبب تداعيات جائحة كوفيد

واستنادا إلى التنفيذ الناجح ملشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، 

إلى اتفاق مع مؤسسة مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها لتوسيع نطاق العمل من  2019سيسرك في توصل 

( في TQS-Youthخالل التواصل مع بلدان املنظمة لدمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب )

سوح الخاصة بالشباب تبغ في املمسوحها الوطنية الجارية الخاصة بالشباب. وقد صممت األسئلة املتعلقة بال
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(TQS-Youth)ائية العاملية عن التبغ والشباب ، وهي مجموعة فرعية من األسئلة الرئيسية من الدراسة االستقص

(GYTS) لتوفير مجموعة موحدة من األسئلة حول تعاطي التبغ الستخدامها في املسوح الخاصة بالشباب لتسهيل ،

 وتوحيد األسئلة في كل الجهود املبذولة عامليا ملراقبة ورصد آفة التبغ.قابلية املقارنة عبر الزمن 

تم التواصل مع ثماني بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )الجزائر وبنين وكوت ديفوار وكازاخستان وماليزيا 

تبغ في املسوح الخاصة ومالي والنيجر والصومال( وأبدت كل من بنين وماليزيا اهتماما بدمج األسئلة املتعلقة بال

بالشباب في املسوح الوطنية الجارية املعنية بالشباب. ويعمل سيسرك بصورة وثيقة مع جهات التنسيق في 

 املؤسسات ذات الصلة من البلدان األعضاء املعنية ويواصل جهود املتابعة مع الشركاء.

املسوح في البلدان األعضاء في منظمة التعاون وتتمثل إحدى أبرز نتائج تنفيذ / دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في 

اإلسالمي في كونه يخول للبلدان األعضاء التي ال تتوفر على أنظمة قائمة ملراقبة التبغ إمكانية قياس استخدام 

التبغ واملؤشرات الرئيسية ملكافحة التبغ من خالل دمج أسئلة التبغ املوحدة عامليا في مسوحاتها الوطنية الجارية 

صة بالبالغين والشباب. ويقدم هذا التقرير أحدث املعلومات بشأن مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في الخا

التي أكملت املشروع من خالل مجموعة  13املسوح ويسلط الضوء على أبرز النتائج التي توصلت إليها البلدان الـ

 من الجداول.
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 املنهجية

بالتبغ في املسوح إلى إنتاج بيانات قابلة للمقارنة من خالل دمج مجموعة فرعية من تهدف مبادرة األسئلة املتعلقة 

األسئلة املتعلقة بالتبغ املوحدة عامليا في االستطالعات الوطنية ودون الوطنية الجارية. وقد ُوضعت لفائدة البلدان 

بلدا من  13وفي إطار هذا املشروع، أدرج ( بأكمله. GATSالتي ال تنفذ املسح العاملي الستهالك التبغ بين البالغين )

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي )أذربيجان وإندونيسيا وتشاد وتوغو والسنغال وسيراليون وغامبيا وطاجيكستان 

وغامبيا ومالي ومصر وموريتانيا والنيجر( مجموعة أسئلة مختارة من األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في 

 ، ورفعت تقارير باألجوبة املتلقاة إلى الشركاء باملشروع.استطالعاتها الجارية

وحتى  2015وأجرت البلدان املشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح هذه االستطالعات ابتداء من 

عاما وما فوق. وجمعت غامبيا  15باعتبارها مسوح أسر معيشية لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  2019

سنة. وترد املعلومات املتعلقة بسنة إجراء املسح  49و  15مات حول النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين معلو 

املشاركة باملبادرة. كما ترد التفاصيل  13فيما يتعلق بالبلدان الـ 1والسكان املستهدفين وحجم العينة في الجدول 

 عن أساليب املسح في قسم امللحقات.

:  سنة إجراء املسح، والسكان املستهدفون، وحجم العينة املستخدمة في استطالعات األسئلة املتعلقة بالتبغ 1الجدول 

 في املسوح

حجم العينة )األسر  السكان املستهدفون  سنة إجراء املسح البلد
 املعيشية(

 10,200 وما فوق  15أعمار  2015 أذربيجان
 7,500 وما فوق  15أعمار  2019-2018 تشاد

 10,392 وما فوق  15أعمار  2016 كوت ديفوار
 22,900 وما فوق  15أعمار  2015 مصر
 7,750 49-15أعمار  2018 غامبيا

 297,276 وما فوق  15أعمار  2017 إندونيسيا
 6,132 وما فوق  15أعمار  2016 مالي

 11,765 وما فوق  15أعمار  2015 موريتانيا
 3,337 وما فوق  15أعمار  2016 النيجر

 4,706 وما فوق  15أعمار  2015 السنغال
 7,387 وما فوق  15أعمار  2016 سيراليون 

 3,000 وما فوق  15أعمار  2016 طاجيكستان
 5,197 وما فوق  15أعمار  2016 توغو

بالتبغ في املسوح أدرجت جميع البلدان املشاركة باملبادرة األسئلة األساسية الثالثة من مجموعة األسئلة املتعلقة 

( املوجودة في كتيب هذه األسئلة والتي تقيس مدى انتشار تدخين التبغ.ويتضمن الكتيب أسئلة عن 2)الجدول 

انتشار التبغ واملؤشرات الرئيسية ملكافحته وما يقابلها من مؤشرات التحليل )الفريق التعاوني للمسح العاملي 

أدرجت غالبية البلدان املشاركة في املبادرة أسئلة إضافية موص ى بها، (. كما 2011الستهالك التبغ بين البالغين، 

بما في ذلك استهالك السجائر والتبغ عديم الدخان والتعرض للتدخين السلبي واإلقالع عن التدخين واملعلومات 

 (.2الخاصة بمكافحة تدخين السجائر وإعالنات الترويج للسجائر واالقتصاديات )الجدول 
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البيانات املستمدة من هذه الدراسات االستقصائية في الجداول الواردة في امللحقات. وقد أبلغت بعض وترد 

البلدان املشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح بالفعل الشركاء في املشروع عن البيانات املقدمة في 

سوح. ولكن بعض البلدان لم تقدم سوى الردود املتلقاة على الجداول الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في امل

الدراسات االستقصائية. وبالنسبة لتلك البلدان، يتم وضع جداول التحليل باستخدام املبادئ التوجيهية 

املستمدة من كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح استنادا إلى وصف األسئلة املتعلقة بانتشار تدخين التبغ 

 رات التحليل ذات الصلة.ومؤش

وعالوة على ذلك، لم تبلغ بعض البلدان إال عن تقديرات حسب نوع الجنس دون تقديرات ملجموع السكان البالغين. 

وبالنسبة لتلك البلدان، يفترض أن تكون الردود حسب نوع الجنس تمثل على الصعيد الوطني جميع الرجال 

ر النتائج اإلجمالية بمضاعفة التقديرات املتعلقة والنساء الذين ال تشملهم الصبغة املؤسسية قدَّ
ُ
.ولذلك، ت

بالرجال والنساء باستخدام حصص السكان املستخرجة من قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التعاون اإلسالمي 

(SESRIC, 2020 بالنسبة للمؤشرات التي يجري اإلبالغ عنها بين ).وترد جميع  جميع الجهات املجيبة على املسح

 تفاصيل الفنية املتعلقة بكيفية استخالص هذه الجداول كحواش ي للجداول ذات الصلة في امللحقات.ال

البيانات الواردة في  أجريت تحليالت للبيانات املتعلقة باستخدام التبغ والتدابير الرئيسية ملكافحته استنادا إلى

 لة في شكل مرئي.املشمو  11ويعرض التقرير تقديرات للمواضيع الفرعية الـ امللحقات.

 : أسئلة التبغ الواردة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح2الجدول 

 قياس مدى انتشار تدخين التبغ

 اسم املؤشر ووصفه موضوع التبغ 

صد
لر

ا
 

 

 الوضع الراهن لتدخين التبغ 1السؤال 
 
 

 أ وضع تدخين التبغ السابق 2السؤال 
 )للمدخنين في الوقت الراهن بمعدل أقل من يومي(

 

 
 ب الوضع السابق للتدخين 2السؤال 

 )لغير املدخنين في الوقت الراهن(

 مدخنو التبغ في الوقت الراهن

 نسبة األطراف املجيبة التي تدخن التبغ حاليا.
 

 مدخنو التبغ بشكل يومي في الوقت الراهن

 بغ حاليا بشكل يومي.نسبة األطراف املجيبة التي تدخن الت
 

 مدخنو التبغ بشكل يومي سابقا )من بين جميع البالغين(

النسبة املئوية لألطراف املجيبة التي تعتبر من مدخني التبغ بشكل 
 يومي وال تدخن التبغ في الوقت الراهن.

 

مدخنو التبغ بشكل يومي سابقا )من بين املدخنين بشكل 

 يومي(
الذين ال يدخنون التبغ في الوقت النسبة املئوية ملدخني التبغ 

 الراهن.
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اقبة التبغ   قياس الجوانب الرئيسية ملر

 اسم املؤشر ووصفه موضوع التبغ 

صد
لر

ا
 

 
 
 

عدد منتجات التبغ التي يتم تدخينها في  3السؤال 
 اليوم الواحد

 
 
 

تعاطي التبغ بدون دخان في الوقت  4السؤال 
 الراهن

 
 
 

بدون دخان بشكل يومي أ تعاطي التبغ 5السؤال 
 سابقا

 )للمتعاطين في الوقت الراهن بمعدل أقل من يومي(
 
 
 

 ب تعاطي التبغ بدون دخان سابقا5السؤال 
 )لغير املتعاطين في الوقت الراهن(

 

 مدخنو }املنتج{ في الوقت الراهن
 نسبة األطراف املجيبة التي تدخن }املنتج{ في الوقت الراهن.

 
 تدخينها باليوم الواحد عدد السجائر التي يتم

متوسط عدد السجائر التي يتم تدخينها باليوم الواحد )ملدخني 
 السجائر بشكل يومي(

 
 متعاطو التبغ بدون دخان في الوقت الراهن

نسبة األطراف املجيبة التي تتعاطى حاليا منتجات التبغ بدون 
 دخان.

 
 متعاطو التبغ بدون دخان بشكل يومي في الوقت الراهن

األطراف املجيبة التي تتعاطى حاليا منتجات التبغ بدون  نسبة
 دخان بشكل يومي.

 
متعاطو التبغ بدون دخان بشكل يومي سابقا )من بين جميع 

 البالغين(
النسبة املئوية لألطراف املجيبة التي تعتبر من متعاطي التبغ 

بدون دخان بشكل يومي وال تتعاطى التبغ بدون دخان في الوقت 
 الراهن.

 
 تعاطو التبغ بدون دخان بشكل يومي سابقام

 )من بين املتعاطين بشكل يومي(
النسبة املئوية ملتعاطي التبغ بدون دخان بشكل يومي الذين ال 

 يتعاطون التبغ بدون دخان في الوقت الراهن.
 

 اسم املؤشر ووصفه موضوع التبغ 

ية
ما

لح
ا

 

 مدى تواتر تدخين أي شخص في املنزل  6السؤال 
 

 للتدخين السلبي في املنزل  التعرض
نسبة األطراف املجيبة التي أفادت أن عملية التدخين تتم داخل 

 منازلها.
 العمل حاليا خارج املنزل  7السؤال 

 
 العمل باألماكن املغلقة/ الهواء الطلق 8السؤال 

 
وجود شخص معين يدخن في العمل  9السؤال 
 يوما املاضية 30خالل الـ

 
 

 السلبي في مكان العملالتعرض للتدخين 
النسبة املئوية للعمال في األماكن املغلقة الذين تعرضوا لدخان 

 يوما املاضية. 30التبغ في مكان العمل في الـ

 

 اسم املؤشر ووصفه موضوع التبغ 

ض
عر

ال
 

شهرا  12حاولوا اإلقالع خالل الـ 10السؤال 
 املاضية

 شهرا املاضية 12عدد محاوالت اإلقالع عن التدخين خالل الـ
 12نسبة مدخني التبغ الحاليين الذين حاولوا اإلقالع خالل الـ

 شهرا املاضية.
 

 شهرا املاضية. 12زيارة طبيب خالل الـ 11السؤال 
 

تلقي مشورة طبيب لإلقالع عن  12السؤال 
 التدخين

 
  مشورة مقدم الرعاية الصحية لإلقالع عن تدخين التبغ

التبغ الحاليين الذين زاروا طبيبا أو مقدم النسبة املئوية ملدخني 
شهرا املاضية وتلقوا مشورة لإلقالع  12رعاية صحية خالل الـ

 عن تدخين التبغ.
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 اسم املؤشر ووصفه موضوع التبغ 

ير
حذ

ت
 

 
مالحظة املعلومات املتعلقة بمكافحة  13السؤال 

 التبغ في الجرائد أو املجالت

بمكافحة التبغ في التوعية باملعلومات املتعلقة 
 الجرائد/املجالت

النسبة املئوية لألطراف املجيبة التي الحظت املعلومات املتعلقة 
بمخاطر تدخين السجائر أو التي تشجع اإلقالع عنها في الجرائد 

 يوما املاضية. 30أو املجالت خالل الـ
 

مالحظة املعلومات املتعلقة بمكافحة  14السؤال 
 التبغ على التلفزيون 

 التوعية باملعلومات املتعلقة بمكافحة التبغ على التلفزيون 
النسبة املئوية لألطراف املجيبة التي الحظت املعلومات املتعلقة 

بمخاطر تدخين السجائر أو التي تشجع اإلقالع عنها على 
 يوما املاضية. 30التلفزيون خالل الـ

 
مالحظة التحذيرات الصحية  15السؤال 

 عبوات السجائراملوجودة على 
 

 مالحظة ملصقات التحذيرات الصحية على عبوات السجائر
نسبة املدخنين الحاليين الذين الحظوا تحذيرات صحية على 

 يوما املاضية. 30عبوات السجائر خالل الـ

 
التفكير في اإلقالع عن التدخين بفضل 16السؤال 

  التحذيرات الصحية
 

ملصقات التحذيرات  التفكير في اإلقالع عن التدخين بفضل
 الصحية املوجودة على عبوات السجائر

النسبة املئوية ملدخني التبغ الحاليين الذين أبلغوا عن التفكير 
يوما املاضية بفضل امللصقات  30في اإلقالع عن التدخين في الـ

 التحذيرية املوجودة على عبوات السجائر.

 

 اسم املؤشر ووصفه موضوع التبغ 

اذ
نف

اإل
 

 

 مالحظة إعالنات السجائر في املتاجر 17السؤال 

 التوعية بخصوص إعالنات السجائر في املتاجر

النسبة املئوية لألطراف املجيبة التي الحظت أي إعالنات أو 

 30الفتات تروج للسجائر في املتاجر التي تباع فيها السجائر في الـ
 يوما املاضية.

 
 

 للسجائرمالحظة العروض الترويجية  18السؤال 

  التوعية بأنواع معينة من العروض الترويجية للسجائر
النسبة املئوية لألطراف املجيبة التي الحظت ]عينات مجانية من 

السجائر أو السجائر بأسعار تخفيضية أو قسائم للسجائر أو 

شراء  الهدايا املجانية أو الخصومات على املنتجات األخرى عند
األشياء األخرى التي تحمل اسما تجاريا السجائر أو املالبس أو 

للسجائر أو شعارا أو عروض ترويجية للسجائر عبر البريد[ في 

 يوما املاضية. 30الـ

 

 اسم املؤشر ووصفه موضوع التبغ 

دة
زيا

ال
 

 
 الكمية -آخر عملية شراء للسجائر  19السؤال 

 

 
 السعر -آخر عملية شراء للسجائر  20السؤال 

 

 املصنعةسعر السجائر 
متوسط املبلغ املنفق على علبة سجائر مصنعة )بالعملة 

 املحلية(.

 
 القدرة على تحمل تكاليف السجائر

علبة سجائر مصنعة كنسبة مئوية من  100متوسط تكلفة 

 الناتج املحلي اإلجمالي للفرد.
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 رصد استخدام التبغ

 تدخين التبغ

، مثل السرطان وأمراض (NCDs)ب اإلصابة باألمراض غير املعدية استخدام التبغ عامل خطر رئيس ي يسب تبريع

املعدية تسبب أكثر من ثلثي الوفيات في البلدان النامية، فيما يعتبر تعاطي التبغ السبب القلب. واألمراض غير 

والتدخين هو الشكل األكثر  (.SESRIC, 2019; WHO, 2019الرئيس ي للوفيات واألمراض التي يمكن الوقاية منها )

النسبة املئوية لألفراد  1الشكل  ويبين التدخين مقياس جيد لوباء التبغ. شيوعا لتعاطي التبغ؛ لذلك، فإن انتشار

 الذين يدخنون حاليا أي منتج من منتجات التبغ على أساس يومي أو عرض ي بين األطراف املجيبة التي شملها املسح.

 13% في إندونيسيا على مستوى الـ29.4% في توغو و 3.4وبشكل عام، يتراوح معدل انتشار تدخين التبغ الحالي بين 

(. وتراوحت النسب املئوية في صفوف الرجال 1بادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )الشكل دولة املشاركة في م

% في توغو و 0.1% في إندونيسيا. بينما تراوحت النسب املئوية في صفوف النساء بين 57.6% في توغو و 7.2بين 

بة للرجال منه بالنسبة للنساء في جميع % في سيراليون. وعموما، يعتبر الوضع الحالي لتدخين التبغ أعلى بالنس5.3

البلدان املشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. وتراوحت نسبة انتشار التدخين في صفوف الرجال 

 مرة في مصر. 200مرات في سيراليون وحوالي  3إلى النساء بين 

 2019-2015: انتشار التدخين، 1الشكل 
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 السجائر املدخنة

دخن، مثل السجائر املصنعة، والسجائر امللفوفة يدويا، والبيدي، 
ُ
أكثر أنواع التبغ شيوعا في العالم هو التبغ امل

 Global Adult Tobacco Survey Collaborativeوجائر القرنفل )الكريتيك(، والسيجار، والغليون، والنارجيلة )

Group, 2011; CDC Foundation, 2018.) 

التوزيع الخاص بتدخين السجائر في صفوف مدخني السجائر اليوميين من خالل تقييم العدد  2ويعرض الشكل 

، 14-10، 9-5، 5اإلجمالي للسجائر التي يدخنها املجيب على االستبيان كل يوم عبر خمس فئات معيارية: أقل من 

 أو أكثر. 25، 15-24

السجائر في ثالث دول )أذربيجان ومصر وسيراليون( من أصل تسع دول مشاركة في % من مدخني 60كان أكثر من 

% من مدخني 70من في املقابل، كان أكثر من  سيجارة يوميا. 15≤سوح، يدخنون مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في امل

، 2ئر يوميا )الشكل سجا 9≥السجائر يوميا في ثالثة بلدان أخرى )طاجيكستان وتوغو وكوت ديفوار(، يدخنون 

 ((.4-امللحق )إندونيسيا، الجدول أ

 2019-2015: توزيع عدد السجائر املدخنة يوميا في صفوف مدخني السجائر اليومية، 2الشكل 
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 تبغ بدون دخان

تعتبر جميع أشكال تعاطي التبغ، املَدخن أو عديم الدخان، ضارة بغض النظر عن كيفية استهالك التبغ ألنه سام 

منتجات التبغ بدون دخان املستهلكة من خالل الفم وتشمل  (.WHO, 2019ي على مواد مسرطنة )بطبيعته ويحتو 

 CDCوبان )أو األنف مضغ التبغ، والسعوط الرطب، والتبغ الرطب، والسعوط الجاف، واملنتجات القابلة للذ

Foundation, 2018.) 

بالتبغ مدى انتشار تعاطي التبغ بدون دخان بين تسعة بلدان مشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة  3يبين الشكل و 

٪% في مصر و 1.5في املسوح تتوفر بشأنها البيانات. وتراوح انتشار االستخدام الراهن للتبغ بدون دخان ما بين 

% في 29.4% في كوت ديفوار و 1.7% في طاجيكستان. وتراوحت النسب املئوية في صفوف الرجال بين 12.5

% في النيجر. وكان االستخدام 5.7تان و % في طاجيكس0.2طاجيكستان. فيما تراوحت في صفوف النساء بين 

الراهن للتبغ بدون دخان  بشكل عام بالنسبة للرجال أعلى من النساء في البلدان املشاركة في مبادرة األسئلة 

املتعلقة بالتبغ في املسوح، على غرار النمط املالحظ على مستوى انتشار التدخين.فقد ُسجلت أعلى نسبة انتشار 

وبالرغم من ذلك،  (.1إلى  147ي طاجيكستان )بنسبة دون دخان في صفوف الرجال إلى النساء فالستخدام التبغ ب

 لم يالحظ وجود فرق كبير بين الرجال والنساء في كوت ديفوار.

 2019-2015: انتشار استخدام التبغ بدون دخان، 3الشكل 
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 من دخان التبغحماية الناس 

 التعرض للدخان: باملنزل 

مع  تعاطيه والتعرض للتدخين السلبي،يمكن للبلدان تنفيذ سياسات قوية ملكافحة التبغ لحماية مواطنيها من 

العلم أنه ال يوجد مستوى آمن من هذا األخير، وأنه من شأنه أن يؤدي إلى أمراض خطيرة ومميتة بما في ذلك أمراض 

عرضة  (.وتعتبر فئة األطفال والرضعWHO, 2019القلب واألوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفس ي والسرطان )

 بشكل خاص للتدخين السلبي.

ية للبالغين الذين أبلغوا عن حدوث تدخين داخل منازلهم على أساس يومي أو أسبوعي النسبة املئو  4يبين الشكل و 

 من بين املشاركين في االستطالع.أو شهري 

% منهم للتدخين السلبي في املنزل في خمسة من ثمانية بلدان مشاركة في 20ففي صفوف البالغين، تعرض أكثر من 

% في النيجر و 9.1تتوفر بشأنها البيانات. وتراوحت النسب املئوية ما بين مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح 

 % في مصر.52.6

 2019-2015: النسبة املئوية للبالغين الذين تعرضوا للتدخين السلبي في املنزل، 4الشكل 
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 منظمة التعاون اإلسالمي: الدليل لتعزيز العمل في بعض بلدان

 التعرض للدخان: بالعمل

عتبر القوانين 
ُ
الشاملة املتعلقة بالبيئات الخالية من التدخين فعالة للغاية في تقليل مستوى التعرض للتدخين ت

والترتيبات التسهيلية للتدخين )بما في ذلك  دخنين في مناطق العمل الداخلية.السلبي لكل من املدخنين وغير امل

الهواء، وأجهزة الترشيح( ليست طرقا الغرف املنفصلة، واملناطق املخصصة للتدخين، وأنظمة التهوية، وتبديل 

وتجسد البيئات الخالية من دخان التبغ التي ال  (.WHO, 2019من التدخين السلبي )فعالة لحماية غير املدخنين 

 تسمح بأي استثناءات التدخل الوحيد الذي تبين أنه يوفر الحماية الكاملة من التدخين السلبي.

للبالغين الذين أبلغوا عن تعرضهم للتدخين السلبي في مناطق العمل املغلقة خالل النسبة املئوية  5ويوضح الشكل 

ماكن املغلقة وفي الهواء املاضية من بين املجيبين الذين يعملون عادة في األماكن املغلقة أو في كليهما، األ  30األيام الـ

 الطلق.

مكان العمل في سبعة من أصل ثمانية بلدان  % أو أكثر للتدخين السلبي في20ففي صفوف البالغين، تعرض حوالي 

% 8.7مشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح تتوفر بشأنها البيانات. وتراوحت النسب املئوية ما بين 

 % في مصر73.1في توغو و 

للتدخين السلبي في مكان العمل خالل الثالثين يوما : نسبة البالغين الذين عملوا في أماكن مغلقة وتعرضوا 5الشكل 

 2019-2015املاضية، 
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 عرض املساعدة لإلقالع عن استخدام التبغ

 محاولة اإلقالع عن التدخين

شهرا املاضية. وتتراوح النسبة املئوية  12نسبة مدخني التبغ الحاليين الذين حاولوا اإلقالع خالل الـ 6يعرض الشكل 

% في طاجيكستان من بين 58.6% في تشاد و 27.1للمدخنين الحاليين املهتمين بفكرة اإلقالع عن التدخين ما بين 

في املسوح تتوفر بشأنها البيانات.ويشير هذا بوضوح إلى وجود  دول مشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ 10

عن التدخين واإلقالع فرص لتنفيذ استراتيجيات اإلقالع القائمة على األدلة التي ثبت أنها تزيد من محاوالت اإلقالع 

ظام الصحي لذلك، فإن خلق بنية تحتية وبيئة تحث على محاوالت اإلقالع عن طريق إنشاء مكونات الن عنه بنجاح.

 ,.CDC Foundation, 2018; WHO, 2019; Ahluwalia IB et alالتي تدعم اإلقالع عن التدخين أمر بالغ األهمية )

2020; US Dept of Health, 2020; Ahluwalia IB et al., 20212021.) 

النيجر وطاجيكستان % أو أكثر من املدخنين الحاليين في كل من كوت ديفوار وموريتانيا و 50حاول ما يقرب من و 

% في 58.9% في مالي و 29.5وفي صفوف الرجال، تراوحت النسب بين  املاضية. 12تدخين في األشهر الـاإلقالع عن ال

 % في توغو )امللحق(.52% في مالي و 5.3النيجر. وفي صفوف النساء، تراوحت النسب بين 

 2019-2015يدخنون التبغ حاليا ويحاولون اإلقالع عن التدخين، : نسبة البالغين الذين 6الشكل 
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 منظمة التعاون اإلسالمي: الدليل لتعزيز العمل في بعض بلدان

 توصية اإلقالع عن التدخين

تشير األبحاث إلى أن مقدمي الرعاية الصحية الذين يسألون عن تعاطي املرض ى للتبغ وينصحون مستخدمي التبغ 

اإلقالع عن التدخين؛ لذلك، يتعين على مقدمي الرعاية  باإلقالع عن التدخين من شأنهم أن يساعدوا الناس على

الصحية توصية مستخدمي التبغ الحاليين وأولئك الذين أقلعوا عنه مؤخرا باإلقالع عن التدخين بشكل روتيني 

(CDC Foundation, 2018; WHO, 2019.) 

شهرا املاضية  12رعاية صحية خالل الـالنسبة املئوية ملدخني التبغ الحاليين الذين زاروا مقدم  7ويوضح الشكل 

 قالع عن التدخين أثناء الزيارة.وتلقوا توصية اإل

وفي سبعة من أصل تسعة بلدان مشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح تتوفر بشأنها البيانات 

ن البالغين الذين دخنوا التبغ % م60)أذربيجان، كوت ديفوار، مصر، مالي، موريتانيا، النيجر، وتوغو(، أكثر من 

املاضية تلقوا توصية من قبل مقدمي الرعاية الصحية باإلقالع  12وزاروا أحد مقدمي الرعاية الصحية في األشهر الـ

 % في موريتانيا.91.4% في طاجيكستان و 22.5عن التدخين. وتراوحت النسب بين 

بالغين الذين دخنوا التبغ وتلقوا توصية من قبل مقدم للرعاية الصحية باإلقالع عن : النسبة املئوية لل7الشكل 

 2019-2015التدخين، 
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 التحذير من أخطار التبغ

 معلومات ورسائل متعلقة بمكافحة التبغ

مخاطر تدخين السجائر أو تشجع لقد ثبت أن الحمالت اإلعالمية املصممة جيدا ملكافحة التبغ، سواء كانت تصف 

 (.CDC Foundation, 2018; WHO, 2019الناس على اإلقالع عن التدخين، مفيدة في الحد من انتشار التدخين )

النسبة املئوية للبالغين الذين الحظوا معلومات حول مخاطر تدخين السجائر أو التشجيع على  8ويوضح الشكل 

 يوما املاضية. 30فزيون خالل الـالت وعلى التلاإلقالع عن التدخين في الصحف/ املج

وتراوحت النسبة املئوية للبالغين الذين كانوا على دراية بمعلومات مكافحة تدخين السجائر في الصحف أو املجالت 

 موريتانيا و% في 3.6في تسع دول مشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح تتوفر البيانات عنها ما بين 

وتراوحت نسبة البالغين الذين كانوا على دراية بمعلومات مكافحة تدخين السجائر في  % في أذربيجان.43.2

 % في توغو.76.1% في موريتانيا و 4.2التلفزيون ما بين 

 2019-2015يوما املاضية،  30للبالغين الذين الحظوا معلومات مكافحة تدخين السجائر في الـ : نسبة8الشكل 
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 تحذيرات صحية

تعتبر التحذيرات الصحية على عبوات التبغ فعالة في تشجيع املدخنين على التفكير في اإلقالع عن التدخين، ومنع 

ن البدء بالتدخين من خالل جعلهم أكثر وعيا باملخاطر املترتبة عن هذه اآلفة االنتكاس، وردع غير املدخنين ع

(CDC Foundation, 2018; WHO, 2019.) 

يوما املاضية  30النسبة املئوية للمدخنين الحاليين الذين فكروا في اإلقالع عن التدخين في الـ 9يوضح الشكل و 

 السجائر.بسبب امللصقات التحذيرية املوجودة على عبوات 

ففي ثمانية بلدان مشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح تتوفر عنها البيانات، تراوحت النسبة املئوية 

يوما املاضية وكانوا يفكرون  30للبالغين الذين يدخنون التبغ والحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر في الـ

 % في توغو.61,1% في سيراليون و 30,0ات التحذيرية ما بين في اإلقالع عن التدخين بسبب امللصق

: النسبة املئوية للبالغين الذين يدخنون التبغ حاليا ويفكرون في اإلقالع عن التدخين بسبب التحذيرات 9الشكل 

 2019-2015الصحية املوجودة على عبوات السجائر، 
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 فرض حظر على اإلعالنات عن التبغ والترويج له، ورعايته

 إعالنات التبغ

يزيد االنفتاح على إعالنات التبغ والترويج له من احتمالية بدء املراهقين بتعاطي التبغ واستمرار مستخدميه 

صناعة فعلى مدى عقود، استهدفت  (.CDC Foundation, 2018; WHO, 2019الحاليين في تعاطي هذه املنتجات )

 تطورة لزيادة مستويات اإلدمان.التبغ األشخاص األكثر ضعفا بحمالت إعالنية م

النسبة املئوية للبالغين الذين الحظوا أي إعالنات أو الفتات تروج للسجائر في املتاجر خالل  10يعرض الشكل و 

 الثالثين يوما املاضية.

بغ في املسوح تتوفر عنها البيانات، تراوحت النسبة املئوية ففي تسعة بلدان مشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالت

% 24.3% في النيجر و 1.7يوما املاضية ما بين  30للبالغين الذين كانوا على دراية بتسويق التبغ في نقاط البيع في الـ

 في أذربيجان.

 2019-2015في املتاجر،  : نسبة البالغين الذين الحظوا إعالنات السجائر 10الشكل 
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 الترويج للتبغ

يمكن أن يؤدي الحظر الشامل لجميع أشكال إعالنات التبغ والترويج له ورعايته بشكل مباشر وغير مباشر إلى 

 (.CDC Foundation, 2018; WHO, 2019تقليل إمكانية رؤية شارات التدخين )

يوما املاضية من بين  30املئوية للبالغين الذين الحظوا أعمال ترويجية للسجائر في الالنسبة  11ويوضح الشكل 

الجهات املجيبة التي شملتها الدراسة االستطالعية.ويتم تقديم النتائج لألنواع الستة التالية من العروض 

سجائر، والهدايا الترويجية للسجائر: عينات مجانية من السجائر، والسجائر بأسعار تخفيضية، وقسائم لل

املجانية أو الخصومات على املنتجات األخرى عند شراء السجائر أو املالبس أو غيرها من األشياء التي تحمل اسما 

 وض ترويجية للسجائر عبر البريد.تجاريا أو شعارا للسجائر أو عر 

اسما تجاريا أو شعارا  ومن بين فئات الترويج للسجائر الست، لوحظت املالبس أو األشياء األخرى التي تحمل

 املبادرة تتوفر عنها البيانات. للسجائر بشكل أكبر بين الجهات املجيبة في ثمانية من أصل تسعة بلدان مشاركة في

 % في سيراليون.21.9% في النيجر و 0.3وتراوحت النسب املئوية لهذا الترويج ما بين 

 2019-2015ذين الحظوا عروضا ترويجية للسجائر في أنواع معينة من العروض الترويجية، : نسبة البالغين ال11الشكل 
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 الدروس املستفادة

 الدروس املستفادة من تجارب سيسرك

، وسيسرك يعمل مع عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل دعوتها إلدماج األسئلة 2014منذ عام 

املتعلقة بالتبغ في املسوح وفي اآلونة األخيرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب في مسوحها الوطنية 

 رحات:الجارية.ومع ذلك، لوحظت التحديات الواردة أدناه بعد إخبار البلدان باملقت

 في إرسال ردودها؛ وطنية الجاريةتأخر البلدان التي ُدعيت إلدماج هذه األسئلة في مسوحها ال 

 جري مسحا مشابها أو مسحا ي
ُ
صال أسئلة تتعلق وجود التزامات سابقة للبلدان مع وكاالت أخرى ت

ً
تضمن أ

 بالتبغ؛

   وجود تأثير ألولويات البلدان املتعلقة باحتياجاتها ومطالبها فيما يتعلق بالبيانات خاصة أثناء أوقات األزمات- 

 ا الزمني لعملية التنفيذ.على جدوله - 19-مثل جائحة كوفيد

به وعلى الرغم من هذه التحديات، يبذل سيسرك جهودا حثيثة لتوفير املعلومات اإلضافية والدعم الفني الذي تطل

وفي هذا الصدد، نظم سيسرك ورش عمل حول األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح  دول منظمة التعاون اإلسالمي.

 2016األمراض والوقاية منها ومؤسستها ومنظمة الصحة العاملية في مايو بالتعاون مع كل من مراكز مكافحة 

.وتمثلت أهداف ورش العمل هذه في تقديم مدخل إلى نطاق مشروع األسئلة 2018ونوفمبر  2017وأغسطس 

ي لم تبدأ املتعلقة بالتبغ في املسوح وملحة شاملة عنها لدول املنظمة والدول األعضاء املشاركة في املشروع حديثا والت

بعد في جمع البيانات، ولتوفير املشورة فيما يتعلق بتحليل البيانات للبلدان األعضاء التي أكملت جمع البيانات 

 ة البيانات إلى إجراءات ملموسة.وتتطلب املزيد من الدعم لتحليلها، وتقديم ملحة عامة عن نشر البيانات وترجم

لوطنية باإلضافة إلى وزارات الصحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي وفي ورش العمل هذه، ُدعيت مكاتب اإلحصاء ا

بهدف تمكينهم من العمل معا في إعداد تقارير موجزة عن التبغ وخطط للنشر والتعبئة من أجل مكافحة التبغ 

 باستخدام بياناتهم الخاصة عن التبغ.

اإلحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان  وباإلضافة إلى ذلك، سهل سيسرك تنظيم زيارات دراسية لصالح اللجنة

ووكالة اإلحصاء التابعة لرئاسة جمهورية طاجيكستان والجهاز املركزي لإلحصاء اإلندونيس ي، وقدم محتواها معهد 

(. ويمكن االطالع على مزيد من التفاصيل عن األنشطة املذكورة أعاله والتي يضطلع بها TurkStatاإلحصاء التركي )

ار التصدي النتشار وباء التبغ في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على بوابة مبادرة "منظمة التعاون املركز في إط

 https://tfo.sesric.org/. اإلسالمي للتحرر من التبغ" املتاحة من خالل:

 الدروس املستفادة من تجارب البلدان

تتمثل إحدى أكثر النتائج إيجابية لتنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في بلدان منظمة التعاون 

اإلسالمي في كونه يسمح للبلدان األعضاء التي ال تنفذ املسح العاملي الستهالك التبغ في صفوف البالغين أو املسح 

استخدام التبغ واملؤشرات الرئيسية الستخدام التبغ من خالل العاملي الستهالك التبغ في صفوف الشباب بقياس 

https://tfo.sesric.org/
https://tfo.sesric.org/
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وبالتالي، فإنه يوفر فرصة لتقليل تكاليف جمع  ا في مسوحاتها الوطنية الجارية.دمج أسئلة التبغ املوحدة عاملي

ت راساالبيانات إلى الحد األدنى عند تنفيذ مسح مستقل للتبغ وكذلك تنسيق املسائل املتعلقة بالتبغ في الد

وباإلضافة إلى ذلك، سيوفر دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في الدراسات  االستقصائية عبر البلدان.

االستقصائية الوطنية استمرارية جمع بيانات استخدام التبغ لضمان تقييم اتجاهات تعاطي التبغ بمرور الوقت 

لعاملي الستهالك التبغ في صفوف البالغين )مثل مصر )ويشمل ذلك مساعدة البلدان التي سبق لها أن أدارت املسح ا

وإندونيسيا( ملواصلة تتبع اتجاهات التبغ(. وفي هذا الصدد، يوص ى بأن تعتمد بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

األخرى التي لم تنفذ ملسح العاملي الستهالك التبغ في صفوف البالغين أو املسح العاملي الستهالك التبغ في صفوف 

باب نفس األسلوب عن طريق دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في استقصاءاتها الوطنية الجارية لتحقيق الش

الكفاءة الزمنية والجدوى من حيث التكلفة.ومن املتوقع أن تصبح األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح العامة 

اب املصلحة على رصد ومقارنة االتجاهات في والخاصة بالشباب املعيار العاملي، مما سيعزز قدرة جميع أصح

 Global Adult Tobacco Survey Collaborativeالتدخالت التي تعتمدها للحد من استخدام التبغ ومكافحته )

Group, 2011.) .بحيث يتتبع الرصد الفعال مدى انتشار وباء التبغ وطابعه ويبين أفضل السبل لتنفيذ السياسات 

ا عدة ه البلدان امللتزمة بدمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في دراساتها االستقصائية الوطنية أيضوفي هذا الصدد، تواج

وتعرض اإلطارات التالية بعض الدروس املستفادة التي شاركتها بلدان منظمة التعاون  تحديات في تنفيذ املشروع.

 اإلسالمي ذات الصلة.

 

 1اإلطار 

 بالتبغ في املسوح في إندونيسياتنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة 

أ، السؤال 2، السؤال 1أدمجت إندونيسيا األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ]ثالثة أسئلة تتعلق بانتشار تدخين التبغ )السؤال 
ي الوطن([ في مسحها االجتماعي واالقتصادي 2(؛ )الجدول 3ب( وسؤال إضافي يتعلق بعدد منتجات التبغ املدخنة يوميا )السؤال 2
(SUSENAS ألول مرة عام )ويعتبر هذا األخير سلسلة من الدراسات االستقصائية االجتماعية واالقتصادية متعددة  .2015

ويجري إرسالها كل عام أو عامين منذ ذلك الحين.وهي تجمع  1964-1963األغراض وواسعة النطاق التي بدأ العمل بها في فترة 
إنفاق األسرة في ذلك التركيبة السكانية، والصحة، والتعليم، والخصوبة/تنظيم األسرة، ودخل/ اإلحصاءات املتعلقة بالرفاه بما

وأثناء تنفيذ مبادرة دمج  أسرة معيشية. 300.000من حوالي ويغطي هذا املسح عينة تمثيلية وطنية تتكون  املعيشية، وغيرها.
 ني، ُووجهت التحديات التالية وجرى معالجتها:األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسح االجتماعي االقتصادي الوط

  ُمدمجة مع مؤشرات صحية أخرى  -تدفق األسئلة 

 التحيز خالل املقابالت بسبب االختالفات الثقافية 

 التوقيت 

 الشواغل الجغرافية 



 (TQSتنفيذ مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ) | سيسرك 20
 اإلسالمي: الدليل لتعزيز العملفي بعض بلدان منظمة التعاون 

 

 

 2اإلطار 

 تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في تشاد

ب( 2أ، السؤال 2، السؤال 1بالتبغ في املسوح ]ثالثة أسئلة تتعلق بانتشار تدخين التبغ )السؤال  أدمجت تشاد األسئلة املتعلقة
([ في مسحها الرابع حول الفقر واألحوال املعيشية 2(؛ )الجدول 3وسؤال إضافي يتعلق بعدد منتجات التبغ املدخنة يوميا )السؤال 

نهج مستدام ومحدث للدراسات االستقصائية لألسر املعيشية من أجل  (.وتمثل الهدف من هذا األخير في وضعECOSIT4لألسر )
وتألفت فئة السكان  همة في تحقيق عملية تخطيط أفضل.إنتاج إحصاءات لرصد الفقر والظروف املعيشية للسكان للمسا

أسرة في  7500حوالي وتضمنت عينة املسح  منطقة. 23اء اإلقليم املكون من املستهدفة من أسر مأخوذة عشوائيا من جميع أنح
وأثناء تنفيذ عملية دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في املسح الرابع حول الفقر واألحوال املعيشية  جميع أنحاء البالد.

 وأدى ذلك إلى تأخير تنفيذ الدراسة االستقصائية. دول الزمني للمسح املنسق تحديا.لألسر، شكل نقص الرقابة على الج

 3 اإلطار 

 تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في مالي

( EMOPأدمجت مالي جميع األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في الدراسة االستقصائية املنتظمة الدائمة بشأن األسر املعيشية )
ور الوقت من خالل تنسيق أنشطة رصد .وتمثل أحد أهداف هذه الدراسة في تحسين قابلية مقارنة بيانات التبغ مع مر 2016عام 

كما هدف البلد إلى استخدام الدراسة االستقصائية للدعوة إلى خفض  ستقصائية الجارية.التبغ عبر مختلف الدراسات اال 
ملية بشأن مستوى تعرض سكانه لآلثار الضارة للتبغ، مما من شأنه تسريع عملية تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العا

وقد تم جمع املعلومات املتعلقة بوحدة التدخين خالل املرحلة األولى من الدراسة االستقصائية املنتظمة  (.FCTCافحة التبغ )مك
 سنة 15.ويتألف السكان املستهدفون من أشخاص تبلغ أعمارهم 2016يونيو  30أبريل و  1الدائمة بشأن األسر املعيشية ما بين 

وأثناء تنفيذ عملية الدمج، واجهت مالي  أسرة معيشية. 6.132ة متكونة من وغطى املسح عين .أو أكثر يعيشون في أسر معيشية
 التحديات التالية:

 إحجام/رفض بعض املجيبين عن املشاركة في الدراسة االستقصائية 

 ب بعض املجيبين في تكتالت معينةغيا 

 انعدام األمن في املناطق الشمالية من البلد 

 4اإلطار 

 تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في غامبيا

ب 5أ، والسؤال 5، والسؤال 4أدمجت غامبيا األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الواردة في كتيب هذه األسئلة ]باستثناء السؤال 
. وتمثل 2016( ألول مرة عام IHS([ في املسح املتكامل لألسر املعيشية )2)الجدول فيما يتعلق باستخدام التبغ الذي ال يدخن؛ 

هدف هذا األخير في توفير مؤشرات تمثيلية على مستوى املقاطعات، بما في ذلك مالمح الفقر في املنطقة، من أجل توجيع عملية 
مركزية األخرى.وأثناء تنفيذ عملية الدمج، أشارت صنع القرار بشأن سياسات الالمركزية والحماية االجتماعية والبرامج الال 

املدخنات بشكل سلبي في  إذ ُينظر إلى حصول على مجيبين من فئة اإلناث.غامبيا إلى أن إحدى الصعوبات التي واجهتها كانت ال
لى بعض الردود عن مما يجعلهن غير مستعدات لإلبالغ عن تعاطيعن التبغ بأنفسهن. وباإلضافة إلى ذلك، تم الحصول ع غامبيا،

 طريق أشخاص أخرى )اآلباء واألوصياء( الذين قد ال يتوفرون على معلومات دقيقة بشأن استخدام األطفال للتبغ.
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 خاتمة

تهدف مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح إلى مساعدة البلدان في تطوير برامج ملراقبة ورصد عملية مكافحة التبغ من 

 مجموعة فرعية من األسئلة املتعلقة بالتبغ املوحدة عامليا في املسوح الجارية الوطنية ودون الوطنية.خالل دمج 

وفي هذا الصدد، فإنها توفر فرصة لتقليل تكاليف جمع البيانات إلى الحد األدنى عند تنفيذ مسح مستقل للتبغ وكذلك 

بر البلدان.ومع االستخدام الواسع النطاق لألسئلة املوحدة، تنسيق املسائل املتعلقة بالتبغ في الدراسات االستقصائية ع

من املتوقع أن تزداد مجموعات البيانات املوثوقة ويؤمل أن تؤدي إلى تسريع ظهور األدلة للتعجيل باتخاد اإلجراءات 

 الضرورية لتحسين مستوى الجهود املبذولة ملكافحة التبغ والوقاية منه.

مؤشرات الرئيسية ملكافحة التبغ ضرورية أيضا للرصد الفعال الستخدام التبغ وبرامج مكافحته تعتبر املراقبة املنتظمة للو 

من أجل إنقاذ األرواح. ويتعين اعتماد الرصد الجيد باعتباره التزاما طويل األجل ينبغي التخطيط له بشكل جيد وتنفيذه 

على ذلك، يجب تعزيز عملية تقييم تعاطي التبغ بانتظام. فمن خالل املراقبة، يمكن عكس اتجاه وباء التبغ. وبناء 

 والتداعيات املترتبة عنه ببيانات موثوقة.

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي، بالتعاون مع كل من سيسرك ومراكز مكافحة األمراض والوقاية  13لقد أدمجت و 

رية. ويعرض هذا التقرير أبر النقاط املستمدة من منها ومؤسستها، األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في استطالعاتها الجا

بلدا. وتوفر نتائج املسوح معلومات ُمحدثة عن استخدام التبغ  13املسوح التي تم إدماج األسئلة املتعلقة بالتبغ فيها في 

وتنفيذ وتضيف معلومات جديدة عن املؤشرات الرئيسية ملكافحة التبغ، مما سيساعد على تقييم سياسات مكافحة التبغ 

 (.FCTCأحكام االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ )

% في إندونيسيا مع معدالت انتشار 29.4% في توغو و 3.4ويشير التقرير إلى أن معدل انتشار تدخين التبغ الحالي تراوح ما بين 

ومع ذلك، تجدر اإلشارة  املشاركة في هذه املبادرة. 13الـ تبدو أعلى في صفوف الرجال باملقارنة مع النساء في جميع البلدان

إلى أن جزءا كبيرا من املدخنين الحاليين أظهروا اهتماما باإلقالع عن التدخين في جميع البلدان املشاركة. وهناك أيضا عالقة 

 .قوية بين التحذيرات الصحية الظاهرة على عبوات التبغ والتفكير في اإلقالع عن التدخين

لك، تظهر نتائج التقرير أنه يمكن تحقيق هدف الحد من الوفيات واألمراض املرتبطة بالتبغ في املستقبل بالكامل من لذ

خالل إنشاء بنية تحتية وبيئة تحفزان على ترك محاوالت اإلقالع عن التدخين وتدعم اإلقالع عنه. كما من شأن بيانات هذه 

لصناع السياسات ومجتمع مكافحة التبغ على مستويات مختلفة لتطوير تدخالت  األسئلة الواردة في التقرير أن تتيح فرصة

مستهدفة في مختلف مجاالت مكافحة التبغ، بدعم من االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ 

(FCTC" وتدابير برنامج السياسات الست )MPOWER." 

قة بالتبغ في املسوح واألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب بدون تعاون لن ينجح تنفيذ مبادرة األسئلة املتعلو 

وشراكة فعالين بين العديد من الجهات الفاعلة.ولذلك، فإن املركز، الذي يضطلع بدور أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة 

( من خالل FCTCة العاملية بشأن مكافحة التبغ )التعاون اإلسالمي، يدعم بالكامل تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصح

اإلشراف على دمج هذه األسئلة بشقيها في الدراسات االستقصائية الوطنية الجارية في مجموعة مختارة من بلدان املنظمة 

ء كذلك . ويسلط التقرير الضو2014استنادا إلى الشروط التي حددتها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ومؤسستها منذ 

على أن هناك العديد من التحديات التي تواجهها دول منظمة التعاون اإلسالمي املشاركة في مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ 

في املسوح،ولكن يمكن التغلب عليها بتظافر الجهود. كما تلعب الحكومات والقادة على الصعيد الوطني دورا محوريا في 

 وير سياسات مكافحة التبغ للتصدي لهذا الوباء.االستفادة من نتائج املسح لتط
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 امللحق: جداول البلدان
 أذربيجان

 . استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

 ُجمعت االستمارات قبل بداية تنفيذ املسح. ولم يتم تأكيد سوى حجم العينة بعد االنتهاء من املسح. مالحظة:

 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 1.3 35.3 17.6 مدخن التبغ في الوقت الراهن

 1.2 34.1 17.0 مدخن يومي 

 0.1 1.2 0.6 مدخن عرض ي 

 0.0 0.5 0.3 مدخن عرض ي كان سابقا مدخنا يوميا  

 0.1 0.7 0.4 مدخن عرض ي لم يسبق له التدخين بشكل يومي  

 98.7 64.7 82.4 غير مدخن في الوقت الراهن

 0.4 4.0 2.1 مدخن سابق 

 0.2 1.6 0.8 مدخن يومي سابق  

 0.3 2.4 1.3 مدخن عرض ي سابق  

 98.3 60.7 80.3 مدخن غير  

 

 

 

 

 مسح ميزانية األسر املعيشية في أذربيجان املسحاسم 

اسم املؤسسة )املؤسسات( 

 املنفذة

 اللجنة اإلحصائية الحكومية، جمهورية أذربيجان

 2015أبريل  إجراء املسح

عاما فما  15تشمل الفئة املستهدفة من السكان كل الرجال والنساء البالغين من العمر  منهجية إجراء املسح

كل أعضاء الفئة املستهدفة من السكان من األسر املعيشية التي هي املكان فوق. واختير 

االعتيادي لسكنهم. وقد كان هذا التعريف غاية في األهمية إلنجاز االستبيان الخاص 

باألسر املعيشية، الذي تضمن قسما يعرض كل األعضاء املؤهلين من األسرة املعيشية 

 أحد األعضاء فقط إلنجاز االستبيان الفردي. ووقع االختيار في األخير عشوائيا على

تم الحصول على العينة كمعاينة احتمالية طبقية من ثالث مراحل باعتبار مناطق التعداد 

السكاني الوحدات األولية ألخذ العينات، واعتبار مناطق مشرف التعداد السكاني 

النهائية ألخذ العينات.  الوحدات الثانوية ألخذ العينات، واعتبار األسر املعيشية الوحدات

وضمن كل طبقة، تم اختيار عينة من الوحدات األولية ألخذ العينات من خالل اعتماد 

االحتمال املنهجي التناسبي مع حجم العينة مع تحديد نقطة بداية عشوائية. وبلغ حجم 

 أسرة معيشية. 10200العينة 
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افية مختارة3الجدول أ.  . املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

افية أي من منتجات  الخصائص الديموغر
 التبغ املدخن

أي نوع من 
 السجائر

أنواع التبغ  نوع السجائر
املدخن 
 ملفوفة باليد مصنعة األخرى 

 0.9 0.0 17.5 17.5 17.6 اإلجمالي
      نوع الجنس

 1.6 0.0 35.1 35.1 35.3 الذكور  

 0.2 — 1.2 1.2 1.3 اإلناث 
      العمر )بالسنوات(

 15-24 5.8 5.6 5.6 — 1.0 

 25-44 18.8 18.6 18.6 — 1.0 

 45-64 22.5 22.4 22.4 — 0.5 

 65+ 16.9 16.8 16.8 0.1 1.1 
      اإلقامة

 1.4 — 17.6 17.6 17.9 حضرية 

 0.3 0.0 17.3 17.3 17.3 قروية 
      املستوى التعليمي

 0.5 0.5 6.5 6.5 6.5 اإلبتدائي 

 1.1 — 7.4 7.4 7.9 األساس ي 

 0.6 — 18.4 18.4 18.5 الثانوي  

 1.7 — 29.1 29.1 29.4 املدرسة التقنية 

 0.7 — 20.1 20.1 20.3 الكلية، املعهد التقني 

 1.2 — 12.9 12.9 12.9 البكالوريوسدرجة  

 1.4 — 16.8 16.9 17.1 درجة املاجستير 
 — — 10.1 10.1 10.1  دكتوراه  

 البيانات غير متاحة.:  —عاما فما فوق. 15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
 

افية مختارة. توزيع عدد السجائر املدخنة يوميا في صفوف 4الجدول أ.  مدخني السجائر يوميا، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 عدد السجائر املدخنة في املتوسط يوميا

 املجموع
<5  5-9 10-14 15-24 ≥25 

 100.0 6.8 59.2 22.2 7.3 4.5 اإلجمالي
       نوع الجنس

 100.0 6.5 60.1 21.8 7.1 4.5 الذكور  

 100.0 15.8 35.9 30.6 14.3 3.4 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-24 0.0 2.0 32.4 65.7 0.0 100.0 

 25-44 4.4 8.5 28.4 53.4 5.3 100.0 

 45-64 5.2 7.3 17.2 62.1 8.1 100.0 

 65+ 3.8 6.4 19.5 61.4 8.9 100.0 
       اإلقامة

 100.0 7.1 52.2 25.7 9.9 5.1 حضرية 

 100.0 6.4 67.6 17.9 4.3 3.8 قروية 
       املستوى التعليمي

 100.0 7.4 61.9 30.7 0.0 0.0 االبتدائي 

 100.0 14.0 71.7 13.0 1.4 0.0 األساس ي 

 100.0 5.0 59.2 25.6 6.6 3.6 الثانوي  

 100.0 11.4 60.8 15.3 3.9 8.6 املدرسة التقنية 

 100.0 5.3 60.2 20.6 9.0 5.1 الكلية، املعهد التقني 

 100.0 15.6 50.5 26.5 4.2 3.2 درجة البكالوريوس 

 100.0 6.7 55.7 15.8 15.4 6.5 درجة املاجستير 
 100.0 55.1 0.0 44.9 0.0 0.0  دكتوراه  

 عاما فما فوق. 15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
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 الدخان حسب نوع الجنس. الوضع على مستوى تعاطي التبغ عديم 5الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 0.4 3.8 2.0 متعاطو التبغ عديم الدخان في الوقت الراهن

 0.4 2.4 1.3 متعاطي يومي 

 0.0 1.4 0.7 متعاطي عرض ي 

 0.0 0.4 0.2 متعاطي عرض ي كان سابقا متعاطيا يوميا  

 0.0 0.9 0.4 كان متعاطيا يوميامتعاطي عرض ي لم يسبق له أن   

 99.6 96.3 98.0 غير متعاطي للتبغ عديم الدخان حاليا 

 0.5 2.3 1.4 متعاطي سابق 

 0.1 1.1 0.6 متعاطي يومي سابق  

 0.4 1.2 0.8 متعاطي عرض ي سابق  

 99.1 93.9 96.6 لم يتعاطى قط 
 

افية مختارة. التعرض لدخان التبغ في املنزل، حسب الوضع 6الجدول أ.  الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في املنزل 

 األشخاص غير املدخنين اإلجمالي
 18.2 24.4 اإلجمالي

   نوع الجنس
 13.5 27.6 الذكور  
 21.1 21.5 اإلناث 

   العمر )بالسنوات(
 15-24 22.3 20.1 
 25-44 26.2 19.2 
 45-64 24.6 17.3 
 65+ 22.2 15.1 

   اإلقامة
 19.0 25.7 حضرية 
 17.2 22.9 قروية 

   املستوى التعليمي
 14.2 16.0 االبتدائي 
 18.9 23.2 األساس ي 
 19.3 25.6 الثانوي  
 21.3 30.2 املدرسة التقنية 
 18.7 26.2 الكلية، املعهد التقني 
 14.2 19.7 درجة البكالوريوس 
 14.0 19.1 درجة املاجستير 

 — 4.5  دكتوراه 

 البيانات غير متاحة.:  —عاما فما فوق. 15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
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افية مختارة7الجدول أ.  . التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل املغلقة، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في أماكن العمل

 األشخاص غير املدخنين اإلجمالي
 42.1 45.1 اإلجمالي

   نوع الجنس
 53.2 54.3 الذكور  
 33.0 33.0 اإلناث 

   العمر )بالسنوات(
 15-24 48.1 47.6 
 25-44 47.8 45.0 
 45-64 41.9 38.1 
 65+ 45.9 42.2 

   اإلقامة
 43.1 45.8 حضرية 
 40.1 43.5 قروية 

   املستوى التعليمي
 8.2 6.4 االبتدائي 
 56.4 59.9 األساس ي 
 47.1 50.8 الثانوي  
 46.6 46.5 املدرسة التقنية 
 36.2 40.8 الكلية، املعهد التقني 
 44.4 44.0 درجة البكالوريوس 
 33.6 35.8 درجة املاجستير 

 50.7 50.7  دكتوراه  

 عاما فما فوق. 15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
 

( خالل HCP. املدخنون الحاليون الذين حاولوا اإلقالع عن التدخين وتلقوا مساعدة من مقدم للرعاية الصحية )8الجدول أ.
افية مختارة 12األشهر الـ  املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 اإلقالع عن التدخين واملمارسات املتعلقة بطلب الرعاية الصحية

حاول اإلقالع عن 
 التدخين

زار مقدما للرعاية 
 الصحية

تلقى مشورة من مقدم للرعاية 
 الصحية لإلقالع عن التدخين

 74.2 26.8 42.8 اإلجمالي
    نوع الجنس

 74.7 27.1 42.7 الذكور  
 56.4 19.2 44.4 اإلناث 

    العمر )بالسنوات(
 15-24 35.8 13.7 82.9 
 25-44 44.8 27.2 78.0 
 45-64 42.8 26.3 69.9 
 65+ 40.1 34.2 77.2 

    اإلقامة
 86.3 21.2 41.9 حضرية 
 64.9 33.6 43.8 قروية 

    املستوى التعليمي
 — 61.9 81.0 االبتدائي 
 81.2 26.4 31.2 األساس ي 
 92.6 28.7 40.6 الثانوي  
 65.8 19.7 43.3 املدرسة التقنية 
 82.7 24.4 48.3 الكلية، املعهد التقني 
 87.9 34.7 52.0 درجة البكالوريوس 
 85.7 23.4 45.3 درجة املاجستير 
 83.5 — 55.1  دكتوراه  

 البيانات غير متاحة.:  —فوق.عاما فما  15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
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يوما املاضية في الجرائد أو املجالت وعلى التلفزيون،  30. مالحظة معلومات تتعلق بمكافحة تدخين السجائر خالل الـ9الجدول أ.

افية مختارة  حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 
        اإلجمالي

 43.9 42.6 43.0 43.9 38.3 48.4 43.2 في الجرائد أو املجالت
 67.5 65.3 66.2 66.9 61.4 71.7 66.3 على التلفاز

        املدخنون حاليا

 50.7 47.9 48.8 56.2 52.8 49.0 49.2 في الجرائد أو املجالت
 77.9 73.7 76.0 69.3 57.0 76.3 75.6 على التلفاز

        األشخاص غير املدخنين

 42.4 41.4 41.6 43.1 38.2 48.1 41.9 في الجرائد أو املجالت
 65.3 63.5 63.7 66.8 61.4 69.1 64.3 على التلفاز

 

عن التدخين بفضلها . املدخنون الحاليون الذين الحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر وفكروا في اإلقالع 10الجدول أ.

افية مختارة 30خالل الـ  يوما املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املدخنون الحاليون الذين ...

الحظوا تحذيرات صحية على عبوات 
 السجائر

فكروا في اإلقالع عن التدخين بفضل 
 امللصقات التحذيرية

 48.3 87.6 اإلجمالي
   نوع الجنس

 48.9 88.3 الذكور  
 33.0 70.1 اإلناث 

   العمر )بالسنوات(
 15-24 84.1 39.5 
 25-44 89.6 52.4 
 45-64 87.1 45.5 
 65+ 85.5 52.0 

   اإلقامة
 48.6 84.3 حضرية 
 48.0 91.6 قروية 

   املستوى التعليمي
 81.0 100.0 االبتدائي 
 34.6 87.4 األساس ي 
 46.8 88.9 الثانوي  
 44.6 83.8 املدرسة التقنية 
 55.8 87.5 الكلية، املعهد التقني 
 53.0 83.8 درجة البكالوريوس 
 52.0 85.9 درجة املاجستير 
 55.1 100.0  دكتوراه 

 عاما فما فوق. 15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
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افية مختارة 30خالل الـ . مالحظة إعالنات تروج للسجائر 11الجدول أ.  يوما املاضية في أماكن مختلفة، حسب خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 

 22.0 26.1 24.7 22.2 19.9 29.0 24.3 الحظوا اإلعالنات في املتاجر
        الحظوا عروضا ترويجية للسجائر

 1.2 2.5 1.9 2.0 0.9 3.0 1.9 عينات مجانية
 1.5 4.2 3.0 2.6 1.6 4.5 3.0 أسعار تخفيضية

 1.2 7.3 4.9 3.1 4.0 5.1 4.5 قسيمات شراء
هدايا مجانية/ تخفيضات على منتجات 

 أخرى 
5.7 7.5 4.1 3.9 6.1 8.0 3.1 

 4.2 6.9 5.6 6.1 4.6 6.9 5.7 مالبس/ سلع تحمل أسماء أو شعارات تجارية
 0.3 1.7 1.0 1.3 0.6 1.6 1.1 رسائل بريدية تروج للسجائر
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 تشاد
 . استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

 (.2019)  (INSEED)املصدر: املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد والدراسات الديموغرافية 

 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 0.8 10.8 5.4 مدخن للتبغ في الوقت الراهن

 — — 4.3 مدخن يومي 

 — — 1.1 مدخن عرض ي 

 99.2 89.2 94.6 غير مدخن في الوقت الراهن

 — — 1.1 مدخن سابق 

 — — 93.5 قط لم يدخن  

كما هو مبلغ عنه من قبل املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد والدراسات  13والجدول أ. 12والجدول أ. 7مالحظة: الجدول مستمد من الشكل 

 البيانات غير متاحة.:  —   استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. (2019)  (INSEED)الديموغرافية 

 

 

 

 

 

 

 

 (ECOSIT4 )املعيشية لألسر والفقر في تشاد  النسخة الرابعة للمسح الخاص بالظروف اسم املسح

اسم املؤسسة )املؤسسات( 

 املنفذة

 (INSEEDاملعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد والدراسات الديموغرافية )

 20/09/2018إلى  20/06/2018: 1املوجة  إجراء املسح

 17/04/2019إلى  14/01/2019: 2املوجة 

عاما أو أكثر ويعيشون  15ضمت الفئة املستهدفة من السكان أشخاصا يبلغون من العمر  منهجية إجراء املسح

 كنف أسر معيشية. في

تم تمثيل العينة على املستوى الوطني من خالل تحديد الطبقات حسب أماكن اإلقامة  

منطقة  12150)حضرية / قروية( واملحافظات. وتضمن إطار املسح قائمة شاملة تضم 

. وبحكم 2009( لعام RGPH2( من التعداد العام الثاني للسكان واملساكن )EZsتعداد )

 انجمينا، شكلت كل من واحدة من مقاطعاتها العشر طبقة حضرية.خصوصية مدينة 

أسرة معيشية.  7500منطقة تعداد لغرض املرحلتين، ويغطي ذلك  625ووقع االختيار على 

وأجري املسح على نصف املجموعات ذات األرقام الزوجية في املرحلة األولى، وبذلك وقع 

جراء املقابالت. وتم العد بالتزامن مع أسرة معيشية من كل مجموعة إل  12االختيار على 

 12الذي حدد تلقائيا األسر الـ  Excelعملية جمع البيانات وتم االنتقاء باستخدام برنامج 

 التي ستكون موضوع املسج وأيضا األسر املعيشية األربعة البديلة.
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افية مختارة3الجدول أ.  . املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

افية  أي من منتجات التبغ املدخن الخصائص الديموغر

 5.4 اإلجمالي
  نوع الجنس

 10.8 الذكور  

 0.8 اإلناث 
  العمر )بالسنوات(

 15-24 1.2 

 25-34 6.0 

 35-44 8.6 

 45 8.4 
  اإلقامة

 4.8 حضرية 

 5.6 قروية 
  املستوى التعليمي

 3.9 منعدم 

 11.2 االبتدائي 

 9.5 الثانوي  
 6.5 التعليم العالي  

كما هو مبلغ عنه من قبل املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد والدراسات  9والجدول  7والجدول  7والشكل  6مالحظة: الجدول مستمد من الشكل 

يخص املجيبين استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. املستوى التعليمي ( 2019)  (INSEED)الديموغرافية 

 عاما فما فوق. 15البالغين من العمر 

 

 شهرا املاضية 12. املدخنون الحاليون الذين قاموا بمحاولة لإلقالع عن التدخين خالل الـ4الجدول أ.

افية  حاول اإلقالع عن التدخين الخصائص الديموغر

 27.1 اإلجمالي

كما هو مبلغ عنه من قبل املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد والدراسات الديموغرافية  5مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 

(INSEED)  (2019 ).استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح 
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 كوت ديفوار
 استمارة املعلومات الخاصة باملسح .1الجدول أ.

 مالحظة: ُجمعت االستمارات قبل تنفيذ املسح.

 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 0.9 16.2 8.6 الوقت الراهنمدخن للتبغ في 

 0.8 14.1 7.5 مدخن يومي 

 0.1 2.1 1.1 مدخن عرض ي 
 99.1 83.8 91.4 غير مدخن في الوقت الراهن

 0.3 5.4 2.8 مدخن سابق 

 0.2 4.7 2.4 مدخن يومي سابق  

 0.1 0.7 0.4 مدخن عرض ي سابق  
 98.8 78.4 88.6 لم يدخن قط  

 

 (ENSESI 2016) 2016املسح املتعلق بوضع العمالة والقطاع غير الرسمي لسنة  اسم املسح

اسم املؤسسة )املؤسسات( 

 املنفذة

 املعهد الوطني لإلحصاء في كوت ديفوار

 25/04/2016تاريخ البداية:  إجراء املسح

 24/06/2016تاريخ النهاية: 

على مرحلتين. غطت  2016أجري املسح املتعلق بوضع العمالة والقطاع غير الرسمي لسنة  إجراء املسحمنهجية 

املرحلة األولى، املعروفة باسم املرحلة الرئيسية، األسر املعيشية ومكنت من تحديد 

(. وغطت املرحلة الثانية، التي تسمى التحقيق "القطاع غير UPIوحدات اإلنتاج املجردة )

 ، رؤساء وحدات اإلنتاج املجردة.الرسمي"

وضمت املرحلة األولى جميع األسر املعيشية املقيمة في كوت ديفوار. واعتمد املسح املتعلق 

نفس التقسيم الطبقي الذي اعتمده  2016بوضع العمالة والقطاع غير الرسمي لسنة 

ENV 2015 وتألفت طبقات .ENV 2015  منطقة إدارية ومنطقة ياموسوكرو  31من

 املستقلة ومدينة أبيدجان.

 وحصلت عملية املعاينة باختيار درجتين: 

 ( الدرجة األولى: االنتقاء املنهجي ملناطق العدEZ في كل طبقة باستقاللية عن )

 باقي الطبقات.

  أسرة معيشية بعد منطقة العد. 12الدرجة الثانية: االنتقاء املنهجي لـ 

 866اطق التعداد )الفروع( البالغ عددها أسرة معيشية. وزعت من 10392وضمت العينة 

 1188منطقة بشكل غير متكافئ بين املناطق. وباستثناء مدينة أبيدجان التي استأثرت بـ 

أسرة معيشية،  420إلى  264أسرة معيشية كعينة، تراوح حجم العينة حسب املنطقة بين 

 حسب الوزن الديموغرافي.

، تألف املسح األساس لوحدات اإلنتاج وبخصوص املرحلة الثانية، في كل منطقة عد

 املجردة من جميع وحدات اإلنتاج املجردة املحددة خالل املرحلة األولى.
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افية مختارة. املدخنون 3الجدول أ.  الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

الخصائص 
افية  الديموغر

أي من 
منتجات التبغ 

 املدخن

أي نوع 
من 

 السجائر

 نوع السجائر
أنواع التبغ 

 الكريتيكس ملفوفة باليد مصنعة املدخن األخرى 

 0.4 0.2 0.9 8.1 8.4 8.6 اإلجمالي
       نوع الجنس

 0.9 0.3 1.5 15.3 15.8 16.2 الذكور  

 0.0 0.0 0.2 0.9 0.9 0.9 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-24 4.0 3.8 3.7 0.4 0.1 0.3 

 25-44 11.2 11.0 10.7 0.9 0.1 0.5 

 45-59 9.1 8.8 8.5 1.6 0.4 0.6 

 60 3.4 3.2 2.9 1.4 0.6 0.4 
       اإلقامة

 0.4 0.1 0.6 7.1 7.3 7.6 حضرية 

 0.5 0.2 1.1 9.1 9.4 9.6 قروية 
       املستوى التعليمي

 0.3 0.2 1.0 8.2 8.4 8.7 بدون مستوى  

 0.9 0.2 0.9 9.5 9.8 9.9 االبتدائي 

 0.3 0.0 0.5 7.3 7.6 7.8 الثانوي  
 0.7 0.2 0.6 3.7 3.7 3.7 التعليم العالي  

 

افية مختارة . توزيع عدد السجائر املدخنة4الجدول أ.  يوميا في صفوف مدخني السجائر يوميا، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 عدد السجائر املدخنة في املتوسط يوميا

 املجموع
<5  5-9 10-14 15-24 ≥25 

 100.0 0.5 6.2 19.4 29.1 44.8 اإلجمالي
       نوع الجنس

 100.0 0.5 6.1 19.5 28.7 45.1 الذكور  

 100.0 0.0 7.2 17.5 35.0 40.3 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-24 50.4 27.5 15.2 6.8 0.0 100.0 

 25-44 44.1 28.8 20.3 6.0 0.7 100.0 

 45-59 41.9 31.4 19.4 7.3 0.0 100.0 

 60 52.7 32.2 12.6 2.4 0.0 100.0 
       اإلقامة

 100.0 1.2 7.9 23.1 30.6 37.2 حضرية 

 100.0 0.0 4.9 16.5 27.8 50.8 قروية 
       املستوى التعليمي

 100.0 0.8 4.9 19.8 28.8 45.7 بدون مستوى  

 100.0 0.0 7.6 22.3 28.3 41.8 االبتدائي 

 100.0 0.4 8.3 15.4 30.0 46.0 الثانوي  
 100.0 0.0 0.0 13.2 36.9 49.9 التعليم العالي  
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 مستوى تعاطي التبغ عديم الدخان حسب نوع الجنس . الوضع على5الجدول أ.
 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 1.8 1.7 2.0 متعاطي للتبغ عديم الدخان في الوقت الراهن

 1.7 1.7 1.8 متعاطي يومي 

 0.1 0.1 0.2 متعاطي عرض ي 
 98.2 98.3 98.0 غير متعاطي للتبغ عديم الدخان حاليا

 0.8 0.5 1.1 متعاطي سابق 

 0.5 0.3 0.7 متعاطي يومي سابق  

 0.2 0.1 0.3 متعاطي عرض ي سابق  
 97.4 97.9 97.0 لم يتعاطى قط  

 

( خالل HCP. املدخنون الحاليون الذين حاولوا اإلقالع عن التدخين وتلقوا مساعدة من مقدم للرعاية الصحية )6الجدول أ.

افية مختارة املاضية، حسب 12األشهر الـ  خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 اإلقالع عن التدخين واملمارسات املتعلقة بطلب الرعاية الصحية

حاول اإلقالع عن 
 التدخين

زار مقدما للرعاية 
 الصحية

تلقى مشورة من مقدم للرعاية 
 الصحية لإلقالع عن التدخين

 65.1 9.1 48.1 اإلجمالي
    نوع الجنس

 63.1 9.1 48.4 الذكور  
 100.0 8.8 41.7 اإلناث 

    العمر )بالسنوات(
 15-24 43.6 4.1 85.2 
 25-44 48.0 9.6 65.8 
 45-59 53.4 10.0 51.8 
 60 40.9 13.7 75.2 

    اإلقامة
 57.1 10.3 55.1 حضرية 
 72.4 8.3 42.9 قروية 

    املستوى التعليمي
 78.2 5.7 42.8 بدون مستوى  
 71.3 9.4 47.8 االبتدائي 
 51.9 15.9 61.0 الثانوي  

 39.0 37.3 71.3 التعليم العالي  

 

يوما املاضية في الجرائد أو املجالت وعلى التلفزيون،  30. مالحظة معلومات تتعلق بمكافحة تدخين السجائر خالل الـ7الجدول أ.

افية مختارة  حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 
        اإلجمالي

 11.6 27.8 20.0 18.8 13.9 25.4 19.7 في الجرائد أو املجالت
 14.3 30.8 22.5 22.5 33.3 27.6 22.5 على التلفاز

        املدخنون حاليا
 30.8 54.0 42.0 30.2 35.2 40.9 40.6 املجالتفي الجرائد أو 
 31.7 53.9 42.1 33.3 44.0 40.9 41.1 على التلفاز

        األشخاص غير املدخنين
 9.7 25.9 17.7 18.4 13.7 22.7 17.9 في الجرائد أو املجالت

 12.6 29.2 20.5 22.1 17.2 25.2 20.9 على التلفاز
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. املدخنون الحاليون الذين الحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر وفكروا في اإلقالع عن التدخين بفضلها 8الجدول أ.

افية مختارة 30خالل الـ  يوما املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املدخنون الحاليون الذين ...

الحظوا تحذيرات صحية على عبوات 
 السجائر

فكروا في اإلقالع عن التدخين بفضل 
 امللصقات التحذيرية

 32.1 54.6 اإلجمالي
   نوع الجنس

 58.1 55.5 الذكور  

 76.8 37.6 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 55.1 59.3 

 25-44 55.9 56.4 

 45-59 51.9 71.0 

 60 26.4 80.4 
   اإلقامة

 59.3 64.4 حضرية 

 58.4 47.5 قروية 
   املستوى التعليمي

 47.0 46.2 بدون مستوى  

 65.7 56.0 االبتدائي 

 70.0 73.3 الثانوي  
 79.8 84.4 التعليم العالي  

 

افية مختارة 30. مالحظة إعالنات تروج للسجائر خالل الـ9الجدول أ.  يوما املاضية في أماكن مختلفة، حسب خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 

 8.7 21.2 14.8 15.2 11.3 18.5 14.9 الحظوا إعالنات في املتاجر

        الحظوا عروضا ترويجية للسجائر

 2.3 6.1 4.3 3.8 2.6 5.7 4.2 عينات مجانية

 1.8 3.7 2.9 2.4 1.8 3.7 2.7 أسعار تخفيضية

 1.2 1.8 1.4 1.7 1.1 1.9 1.5 شراءقسيمات 

 1.2 2.3 1.7 1.8 1.3 2.2 1.8 هدايا مجانية/ تخفيضات على منتجات أخرى 

 5.2 14.2 9.7 9.5 7.7 11.7 9.7 مالبس/ سلع تحمل أسماء أو شعارات تجارية

 1.1 2.0 1.5 1.7 1.1 2.0 1.5 رسائل بريدية تروج للسجائر

استنادا إلى املبادئ ( 2016)  (INS)كما هو مبلغ عنه من قبل املعهد الوطني لإلحصاء  11.11والجدول  10.11مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 

 التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.
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 مصر
 باملسح : استمارة املعلومات الخاصة1الجدول أ.

 الجولة الثانية ملسح القوى العاملة اسم املسح

اسم املؤسسة )املؤسسات( 

 املنفذة

 (CAPMASالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء )

 2015يونيو /  -أبريل  إجراء املسح

للتعبئة العامة مسح القوى العاملة هو مسح يغطي األسر املعيشية ويجريه الجهاز املركزي  منهجية إجراء املسح

( بصورة دورية ملراعاة تأثير الطابع املوسمي على العمالة والبطالة. CAPMASواإلحصاء )

 ويتم أيضا إصدار نشرة سنوية مجمعة باإلضافة إلى هذه النشرة الفصلية.

وتجرى جميع مراحل تنفيذ املسح بالتوازي وتبدأ بعملية جمع البيانات من امليدان. ويقوم 

ع استبيانات من جميع املحافظات وتسليمها إلى الجهاز املسؤول عن إدارة املسح على جم

املسح بالجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ابتداء من األسبوع الثاني من العمل 

امليداني. وبعد هذه املرحلة، يتم الشروع في التحرير والترميز املكتبي بالتوازي مع مرحلة 

 مرحلة التحقق من البيانات لتقييم مدى دقتها.إدخال البيانات. ثم تبدأ 

عينة مسح القوى العاملة عبارة عن عينة عنقودية طبقية ذات مرحلتين وعينة موزونة 

أسرة معيشية في الفصل الواحد، وبإجمالي يقدر بـ  22900ذاتيا. ويبلغ حجم العينة 

ضرية/ قروية( أسرة معيشية في السنة، موزعة على جميع املحافظات )مناطق ح 90000

بما يتناسب مع حجم كل محافظة وكذلك نسبة سكان املناطق الحضرية والقروية في كل 

 أسرة معيشية. 18محافظة. وحجم املجموعة هو 

(. EAما يكفي من البيانات على مسـتوى منطقة التعداد ) 2006وقدم تعداد السـكان لعام 

التعــداد تصــــــــــــــميم العينــة مع العــدد تمثــل القــائمــة اإللكترونيــة للمرحلــة األولى من منــاطق 

املقابل لألسر املعيشية موضوع التعداد التي اعتبرت مقياسا للحجم. وبلغ متوسط حجم 

 منطقة تعداد. 5024أسرة معيشية. عينة املرحلة األولى هي  200منطقة التعداد 

 مالحظة: ُجمعت االستمارات قبل تنفيذ املسح.
 

 حسب نوع الجنس . الوضع الخاص بالتدخين2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 0.2 41.1 19.6 مدخن للتبغ في الوقت الراهن

 0.2 40.0 19.0 مدخن يومي 

 0.1 1.2 0.6 مدخن عرض ي 

 0.0 0.6 0.3 مدخن عرض ي كان سابقا مدخنا يوميا  

 0.0 0.6 0.3 مدخن عرض ي لم يسبق له التدخين بشكل يومي  
 99.8 58.9 80.4 غير مدخن في الوقت الراهن

 0.3 2.1 1.2 مدخن سابق 

 0.1 1.7 0.8 مدخن يومي سابق  

 0.3 0.4 0.4 مدخن عرض ي سابق  
 99.4 56.8 79.2 لم يدخن قط  
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افية مختارة3الجدول أ.  . املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

افيةالخصائص   الديموغر
أي من 

منتجات التبغ 
 املدخن

أي نوع من 
 السجائر

 نوع السجائر

 الشيشة

أنواع 
التبغ 

املدخن 
 األخرى 

 ملفوفة باليد مصنعة

 0.1 2.5 0.1 17.0 17.0 19.6 اإلجمالي
       نوع الجنس

 0.2 5.2 0.1 35.7 35.8 41.1 الذكور  

 0.0 0.1 0.0 0.2 0.2 0.2 اإلناث 
       )بالسنوات( العمر

 15-24 10.5 10.2 10.1 0.1 0.2 0.1 

 25-44 22.5 19.8 19.7 0.1 2.6 0.1 

 45-64 22.3 18.4 18.4 0.1 3.9 0.0 

 65+ 15.0 12.5 12.3 0.2 2.4 0.2 
       اإلقامة

 0.1 1.5 0.1 17.9 18.0 19.5 حضرية 

 0.1 3.3 0.1 16.2 16.3 19.7 قروية 
       التعليمياملستوى 

ي  ِّ
م 
ُ
 0.1 2.9 0.1 12.7 12.7 15.7 أ

 0.2 5.5 0.2 25.9 26.1 31.7 القراءة والكتابة 

 0.0 4.2 0.0 29.3 29.3 33.5 أقل من املتوسط 

 

الثانوية العامة / 
 0.0 4.8 0.0 20.2 20.2 25.0 األزهرية

 0.0 2.7 0.1 20.6 20.7 23.5 الثانوية التقنية 

 

ودون  فوق املتوسط
 0.0 1.8 0.0 21.0 21.0 22.8 الجامعة

 0.2 1.3 0.0 14.7 14.7 16.3 الجامعة فما فوق   
 

افية مختارة4الجدول أ.  . توزيع عدد السجائر املدخنة يوميا في صفوف مدخني السجائر يوميا، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 عدد السجائر املدخنة في املتوسط يوميا

 املجموع
<5  5-9 10-14 15-24 ≥25 

 100.0 11.8 60.3 10.5 5.3 12.0 اإلجمالي
       نوع الجنس

 100.0 11.8 60.5 10.6 5.3 11.8 الذكور  

 100.0 11.1 33.3 0.0 11.1 44.4 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-24 5.0 4.3 15.1 63.3 12.2 100.0 

 25-44 10.1 4.9 9.5 64.0 11.6 100.0 

 45-64 15.6 6.1 10.4 55.5 12.5 100.0 

 65+ 20.2 6.4 12.8 51.1 9.6 100.0 
       اإلقامة

 100.0 14.1 61.5 11.1 3.3 10.1 حضرية 

 100.0 10.0 59.5 10.1 6.9 13.5 قروية 
       املستوى التعليمي

ي  ِّ
م 
ُ
 100.0 10.1 56.5 10.4 7.5 15.6 أ

 100.0 13.9 58.9 7.7 4.8 14.8 القراءة والكتابة 

 100.0 12.0 60.7 14.2 4.4 8.7 أقل من املتوسط 

 100.0 19.1 52.4 9.5 0.0 19.1 الثانوية العامة / األزهرية 

 100.0 11.3 64.4 8.1 5.1 11.1 الثانوية التقنية 

 100.0 13.7 66.7 5.9 5.9 7.8 فوق املتوسط ودون الجامعة 
 100.0 11.3 56.0 14.0 4.7 14.0 الجامعة فما فوق   
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 . الوضع على مستوى تعاطي التبغ عديم الدخان حسب نوع الجنس5الجدول أ.

 اإلناث الذكور  اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 0.3 3.0 1.5 متعاطي للتبغ عديم الدخان في الوقت الراهن

 0.1 2.6 1.3 متعاطي يومي 

 0.2 0.3 0.3 متعاطي عرض ي 

 0.1 0.0 0.0 عرض ي كان سابقا متعاطيا يوميامتعاطي   

 0.1 0.3 0.2 متعاطي عرض ي لم يسبق له أن كان متعاطيا يوميا  
 99.7 97.1 98.5 غير متعاطي للتبغ عديم الدخان حاليا

 1.0 1.2 1.1 متعاطي سابق 

 0.0 0.1 0.1 متعاطي يومي سابق  

 0.9 1.0 1.0 متعاطي عرض ي سابق  
 98.8 95.9 97.4 لم يتعاطى قط  

 

افية مختارة6الجدول أ.  . التعرض لدخان التبغ في املنزل، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في املنزل 

 األشخاص غير املدخنين اإلجمالي
 43.5 52.6 اإلجمالي

   نوع الجنس

 32.3 55.9 الذكور  

 49.5 49.5 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 53.5 49.1 

 25-44 54.1 43.7 

 45-64 54.3 44.3 

 65+ 37.0 27.7 
   اإلقامة

 36.1 46.0 حضرية 

 49.4 57.8 قروية 
   املستوى التعليمي

ي  ِّ
م 
ُ
 51.2 57.4 أ

 43.8 58.8 القراءة والكتابة 

 43.5 58.4 أقل من املتوسط 

 41.3 53.6 الثانوية العامة / األزهرية 

 41.2 52.7 الثانوية التقنية 

 29.6 42.3 فوق املتوسط ودون الجامعة 
 25.3 35.3 الجامعة فما فوق   
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افية مختارة7الجدول أ.  . التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل املغلقة، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افيةالخصائص   الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في أماكن العمل

 األشخاص غير املدخنين اإلجمالي
 68.0 73.1 اإلجمالي

   نوع الجنس

 72.1 76.7 الذكور  

 58.2 58.4 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 76.4 73.0 

 25-44 73.9 69.1 

 45-64 70.7 64.4 

 65+ 84.2 75.0 
   اإلقامة

 65.0 70.2 حضرية 

 71.7 76.5 قروية 
   املستوى التعليمي

ي  ِّ
م 
ُ
 64.1 75.3 أ

 72.9 84.1 القراءة والكتابة 

 73.2 78.5 أقل من املتوسط 

 61.5 68.0 الثانوية العامة / األزهرية 

 70.5 74.7 الثانوية التقنية 

 69.1 73.6 فوق املتوسط ودون الجامعة 
 63.1 64.8 فما فوق  الجامعة  

 

( خالل HCP. املدخنون الحاليون الذين حاولوا اإلقالع عن التدخين وتلقوا مساعدة من مقدم للرعاية الصحية )8الجدول أ.

افية مختارة 12األشهر الـ  املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر

 الصحيةاإلقالع عن التدخين واملمارسات املتعلقة بطلب الرعاية 

حاول اإلقالع عن 
 التدخين

زار مقدما 
للرعاية 
 الصحية

تلقى مشورة من مقدم 
للرعاية الصحية لإلقالع 

 عن التدخين
 85.3 24.2 33.1 اإلجمالي

    نوع الجنس

 85.2 24.2 33.0 الذكور  

 100.0 33.3 44.4 اإلناث 
    العمر )بالسنوات(

 15-24 24.5 20.1 78.6 

 25-44 34.4 18.9 83.5 

 45-64 33.7 31.3 86.9 

 65+ 33.0 37.2 91.4 
    اإلقامة

 85.1 24.3 35.2 حضرية 

 85.5 24.2 31.4 قروية 
    املستوى التعليمي

ي  ِّ
م 
ُ
 89.2 26.9 32.1 أ

 87.3 26.3 30.6 القراءة والكتابة 

 82.7 28.4 34.4 أقل من املتوسط 

 100.0 9.5 33.3 الثانوية العامة / األزهرية 

 81.9 22.4 33.4 الثانوية التقنية 

 80.0 19.6 39.2 فوق املتوسط ودون الجامعة 
 91.2 22.7 42.0 الجامعة فما فوق   
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يوما املاضية في الجرائد أو املجالت وعلى التلفزيون،  30. مالحظة معلومات تتعلق بمكافحة تدخين السجائر خالل الـ9الجدول أ.

افية مختارةحسب الوضع الخاص   بالتدخين وخصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 
        اإلجمالي

 25.7 33.4 29.1 29.8 22.5 35.8 29.2 في الجرائد أو املجالت
 47.8 55.7 52.0 48.6 48.4 54.4 51.4 على التلفاز

        املدخنون حاليا

 33.3 43.0 38.4 30.7 42.9 37.6 37.6 في الجرائد أو املجالت
 51.9 59.9 56.6 45.3 44.4 55.5 55.5 على التلفاز

        األشخاص غير املدخنين

 23.6 30.9 26.2 29.7 22.4 34.5 26.9 في الجرائد أو املجالت
 46.7 54.6 50.6 49.0 48.4 53.6 50.2 على التلفاز

 

. املدخنون الحاليون الذين الحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر وفكروا في اإلقالع عن التدخين بفضلها 10الجدول أ.

افية مختارة 30خالل الـ  يوما املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املدخنون الحاليون الذين ...

 الحظوا تحذيرات صحية على عبوات
 السجائر

فكروا في اإلقالع عن التدخين بفضل 
 امللصقات التحذيرية

 39.7 93.4 اإلجمالي
   نوع الجنس

 39.8 93.4 الذكور  

 33.3 100.0 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 96.4 33.3 

 25-44 93.5 42.2 

 45-64 92.5 37.9 

 65+ 93.2 39.0 
   اإلقامة

 38.3 93.5 حضرية 

 40.9 93.4 قروية 
   املستوى التعليمي

ي  ِّ
م 
ُ
 37.0 91.0 أ

 35.9 90.8 القراءة والكتابة 

 39.4 96.5 أقل من املتوسط 

 53.6 100.0 الثانوية العامة / األزهرية 

 39.5 94.7 الثانوية التقنية 

 53.2 88.7 فوق املتوسط ودون الجامعة 
 43.8 94.2 الجامعة فما فوق   
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افية مختارة 30. مالحظة إعالنات تروج للسجائر خالل الـ11الجدول أ.  يوما املاضية في أماكن مختلفة، حسب خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 

 12.9 14.8 13.4 15.1 8.1 19.3 13.7 الحظوا إعالنات في املتاجر
        الحظوا عروضا ترويجية للسجائر

 0.4 0.3 0.4 0.3 0.1 0.6 0.4 عينات مجانية
 1.7 2.9 2.2 2.3 0.4 3.8 2.2 أسعار تخفيضية

 0.0 0.5 0.2 0.3 0.0 0.4 0.2 قسيمات شراء
 0.3 0.4 0.3 0.5 0.0 0.6 0.4 هدايا مجانية/ تخفيضات على منتجات أخرى 

 1.6 3.3 2.1 3.1 0.9 3.6 2.3 أسماء أو شعارات تجاريةمالبس/ سلع تحمل 
 0.1 2.2 0.9 1.5 0.9 1.1 1.0 رسائل بريدية تروج للسجائر
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 غامبيا
 : استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

 2018 (MICS)املسح العنقودي املتعدد املؤشرات  اسم املسح

 مكتب غامبيا لإلحصاء )املنظمات( املنفذةاسم املنظمة 

 2018أبريل،  -يناير   إجراء املسح

 7750أسرة معيشية كعينة، لكن في األخير أدرجة  7800وقع االختيار على ما مجموعه  منهجية إجراء املسح

 أسرة معيشية. 20أسرة مؤهلة ألن بعض مناطق التعداد تضم أقل من 

على مرحلتين الختيار األسر املعيشية بشكل عشوائي.  وقد أجريت عملية أخذ العينات

( أو املجموعات ضمن كل طبقة فرعية EAsففي املرحلة األولى، تم انتقاء مناطق التعداد )

منطقة تعداد مختارة في املسح العنقودي  390عشوائيا باحتمال يتناسب مع الحجم من 

عشوائيا من قائمة املسح  (. وتم اختيار األسر املعيشيةMICSاملتعدد املؤشرات )

 العنقودي املتعدد املؤشرات باستخدام عملية بسيطة ألخذ عينات عشوائية.

وقد جمع املسح العنقودي املتعدد املؤشرات في غامبيا معلومات حول االستخدام السابق 

والحالي للتبغ والكحول ومستوى االستخدام في صفوف النساء والرجال املتراوحة أعمارهم 

 عاما. 49و  15بين 

 (.GBOSاملصدر: مكتب غامبيا لإلحصاء )

 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 0.4 18.9 9.6 مدخن للتبغ في الوقت الراهن

 99.4 80.9 90.2 غير مدخن في الوقت الراهن

 3.5 22.4 12.9 مدخن سابق 

 95.9 58.5 77.3 لم يدخن قط  

( يتم الحصول على "مدخن سابق" من خالل طرح "النسبة املئوية للرجال / النساء الذين لم يستخدموا أي منتج من منتجات التبغ 1مالحظة: 

الذي أبلغ عنه مكتب غامبيا  SR.10.1W/Mاملدخن في الشهر املاض ي" من "لم يدخن قط سجائر ولم يستخدم منتجات تبغ أخرى" من الجدول 

( يتم تقدير عمود "اإلجمالي" من خالل 2( استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. 2019) (GBOSلإلحصاء )

حصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي اإل املستمدة من قاعدة البيانات  2018ضرب قيم الذكور واإلناث في حصصهم من السكان املسجلة في عام 

(SESRIC, 2020) 2020أكتوبر  15 في. 
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 إندونيسيا
 : استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

 (SUSENASاملسح االجتماعي واالقتصادي الوطني ) اسم املسح

( املؤسسات) املؤسسةاسم 
 املنفذة

 (BPSمكتب اإلحصاءات اإلندونيس ي ) 

 2017مارس  إجراء املسح

في جميع  2017( لعام SUSENASتم إجراء املسح االجتماعي واالقتصادي الوطني ) منهجية إجراء املسح
 514أسرة معيشية من  300000محافظة ( وبلغ حجم العينة  34محافظات إندونيسيا )

 297276في املائة أو ما يعادل بالتحديد  99.09مقاطعة / بلدية. وبلغ معدل االستجابة 
 أسرة معيشية.

و  SUSENASوإطار املعاينة هو أحد األبوين أو إطار عينات أحد األبوين الخاصة باملسوح 
SAKERNAS  وSUPAS 2015  باملائة من  25كتلة تعداد ) 180000التي تقدر بما يقرب من

حجم األسرة  SP2010ة مع الحجم  السكان( التي سحبت حسب االحتمالية املتناسب
 املعيشية لإلطار الرئيس ي لكتلة التعداد .

 وتم اختيار العينة من خالل مرحلتين، إحداهما هي مرحلة أخذ العينات الطبقية:
  في املائة من كتلة التعداد السكاني  25: اختيار 1الخطوةPPS عدد حجم ،

 .SP2010األسرة في كل طبقة 
  اختيار عدد2الخطوة : n  من كتلة التعداد املقابلة عن طريق التخصيص

املنتظم في كل طبقة من املناطق الحضرية / القروية لكل مقاطعة / بلدية لكل 
 طبقة رفاهية.

  أسر معيشية عن طريق تحديثات نتائج أخذ العينات  10: اختيار 3الخطوة
املنتظمة مع التقسيم الطبقي الضمني حسب أعلى مستوى تعليم متحصل 

 .KRTيه عل
وتم جمع البيانات من أسر معيشية مختارة من خالل أسلوب املقابالت حيث التقى 
موظف التعداد وجها لوجه مع األشخاص املجيبين. وجمعت البيانات املتعلقة بخصائص 
األسرة املعيشية من خالل إجراء مقابالت مع رب األسرة أو زوجه أو أفراد آخرين من األسرة 

 الخصائص التي تطرح األسئلة بشأنها.الذين يعرفون 

 مالحظة: ُجمعت االستمارات بعد تنفيذ املسح.
 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 1.2 57.6 29.4 مدخن للتبغ في الوقت الراهن

 1.0 52.5 26.8 مدخن يومي 

 0.2 5.1 2.6 مدخن عرض ي 

 0.1 2.2 1.2 مدخن عرض ي كان سابقا مدخنا يوميا  

 0.1 2.8 1.5 مدخن عرض ي لم يسبق له التدخين بشكل يومي  
 98.8 42.4 70.6 غير مدخن في الوقت الراهن

 0.2 3.5 1.8 مدخن سابق 

 0.1 2.2 1.1 مدخن يومي سابق  

 0.1 1.3 0.7 مدخن عرض ي سابق  
 98.5 39.0 68.8 لم يدخن قط  

ناء األجوبة مالحظة: تتم إعادة حساب ردود البلدان بناء على املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح من خالل استث

 بـ "ال أعلم".
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افية مختارة3الجدول أ.  . املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

افيةالخصائص   أي من منتجات التبغ املدخن الديموغر

 29.4 اإلجمالي
  نوع الجنس

 57.6 الذكور  

 1.2 اإلناث 
  العمر )بالسنوات(

 15-24 19.8 

 25-44 34.5 

 45-64 31.5 

 65+ 21.7 
  اإلقامة

 27.4 حضرية 

 31.7 قروية 
  املستوى التعليمي

 19.6 لم يحضر املدرسة قط 

 31.2 التعليم االبتدائيلم يكمل  

 30.4 التعليم اإلبتدائي 

 31.6 املدرسة الثانوية 
 19.0 املستوى األكاديمي / الجامعة   

عاما فما فوق. تتم إعادة حساب ردود البلدان بناء على املبادئ التوجيهية الواردة  15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 

 األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح من خالل استثناء األجوبة بـ "ال أعلم".في كتيب 
 

افية مختارة4الجدول أ.  . توزيع عدد السجائر املدخنة يوميا في صفوف مدخني السجائر يوميا، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 عدد السجائر املدخنة في املتوسط يوميا

 املجموع
<5  5-9 10-14 15-24 ≥25 

 — — — — — — اإلجمالي
       نوع الجنس

 100.0 3.8 24.3 35.0 21.9 15.1 الذكور  

 100.0 2.6 16.7 21.8 26.4 32.4 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-24 21.6 25.8 28.3 22.0 2.3 100.0 

 25-44 12.9 20.6 34.9 27.5 4.2 100.0 

 45-64 14.7 21.3 37.9 21.9 4.1 100.0 

 65+ 25.5 26.7 33.1 12.6 2.2 100.0 
       اإلقامة

 100.0 3.5 21.9 33.9 23.7 17.0 حضرية 

 100.0 4.1 26.4 35.5 20.2 13.9 قروية 
       املستوى التعليمي

 100.0 3.0 18.4 33.9 22.5 22.1 لم يحضر املدرسة قط 

 100.0 3.7 22.3 35.4 22.1 16.5 لم يكمل التعليم االبتدائي 

 100.0 3.5 22.6 37.1 22.0 14.8 التعليم اإلبتدائي 

 100.0 4.0 27.4 31.3 21.9 15.4 املدرسة الثانوية 
 100.0 5.4 30.4 26.5 21.4 16.2 املستوى األكاديمي / الجامعة  

البيانات غير متاحة.:  —عاما فما فوق. 15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
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 مالي
 : استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

 مسح التبغ / انتشار التدخين  اسم املسح

اسم املؤسسة )املؤسسات( 

 املنفذة

 املعهد الوطني لإلحصاءات

 2016تاريخ البداية: أبريل   إجراء املسح

 2016تاريخ النهاية: يونيو 

 عاما فما فوق. 15تم تخصيص وحدة الستهالك التبغ ألفراد تبلغ أعمارهم  إجراء املسح منهجية

. وقد تم دمجه أثناء عملية جمع وإدخال CAPIوصمم االستبيان باالعتماد على طريقة 

البيانات عبر أجهزة الكمبيوتر اللوحية. وتم تحميل البيانات املتحصل عليها في الوقت 

 إلى قاعدة املعالجة على اإلنترنت.الحقيقي من امليدان 

واعتمد هذا املسح الطبقي القائم على مرحلتين إطارا ألخذ العينات بناء على التعداد العام 

(. ففي املرحلة األولى تم تحديد مناطق GRPH 2009) 2019للسكان واملساكن لعام 

شية العتماد التعداد. وفي املرحلة الثانية، تم النظر في عدد ثابت من األسر املعي

 االستبيانات بأكملها.

مجموعة. وفي كل أسرة  1022أسرة معيشية موزعة على  6132وبلغ حجم عينة املسح 

عاما فما فوق بخصوص  15معيشية مختارة، أجريت مقابلة مع كل شخص يبلغ من العمر 

 وحدة التبغ.

 العينة بعد االنتهاء من املسح.مالحظة: ُجمعت االستمارات قبل تنفيذ املسح. ولم يتم تأكيد سوى حجم 
 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 0.2 11.8 5.7 مدخن للتبغ في الوقت الراهن

 0.0 11.1 5.2 مدخن يومي 

 0.2 0.7 0.5 مدخن عرض ي 

 99.8 88.2 94.3 غير مدخن في الوقت الراهن

 — — — مدخن سابق 

 0.0 4.8 2.3 مدخن يومي سابق  

 — — — مدخن عرض ي سابق  

 — — — لم يدخن قط  

استنادا إلى املبادئ التوجيهية  (2016) (INSTAT)كما هو مبلغ عنه من قبل  املعهد الوطني لإلحصاء في مالي  1مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 

 البيانات غير متاحة.:  —الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.
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افية مختارة3الجدول أ.  . املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

الخصائص 
افية سجائر ملفوفة  سجائر مصنعة الديموغر

 باليد
 

 سالكريتيك

غليون  
مملوء 
 بالتبغ

السيجار،  
سيجار 

تشهروتس، أو 
السيجار 
 الصغير

عدد  
جلسات 
تدخين 
 الشيشة

 0.3 0.3 0.5 0.3 0.4 5.2 اإلجمالي
       نوع الجنس

 0.6 0.6 1.1 0.7 0.8 10.9 الذكور  

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 اإلناث 
       اإلقامة

 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 5.9 حضرية 

 0.3 0.3 0.6 0.4 0.4 4.9 قروية 
 

 . الوضع على مستوى تعاطي التبغ عديم الدخان حسب نوع الجنس4الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 3.0 5.1 4.0 متعاطو التبغ عديم الدخان في الوقت الراهن

 
 3.0 4.9 3.9 متعاطي يومي

 
 0.1 0.3 0.2 متعاطي عرض ي

 97.0 94.9 96.0 غير متعاطي حاليا للتبغ عديم الدخان

استنادا إلى املبادئ التوجيهية ( 2016)  (INSTAT)كما هو مبلغ عنه من قبل  املعهد الوطني لإلحصاء في مالي  5مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 

 الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.
 

افية مختارة. 5الجدول أ.  التعرض لدخان التبغ في املنزل، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 األطراف املجيبة املعرضة لدخان التبغ في املنزل 

 اإلجمالي
 23.4 اإلجمالي

  نوع الجنس

 24.9 الذكور  

 21.9 اإلناث 
  اإلقامة

 25.1 حضرية 

 22.7 قروية 
 

افية مختارة. التعرض لدخان 6الجدول أ.  التبغ في أماكن العمل املغلقة، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 األطراف املجيبة املعرضة لدخان التبغ في أماكن العمل

 اإلجمالي

 28.1 اإلجمالي
  نوع الجنس

 36.6 الذكور  

 18.9 اإلناث 
  اإلقامة

 35.8 حضرية 

 25.3 قروية 
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( خالل HCPالحاليون الذين حاولوا اإلقالع عن التدخين وتلقوا مساعدة من مقدم للرعاية الصحية ). املدخنون 7الجدول أ.

افية مختارة 12األشهر الـ  املاضية، حسب خصائص ديموغر

الخصائص 
افية  الديموغر

 اإلقالع عن التدخين واملمارسات املتعلقة بطلب الرعاية الصحية

قام بمحاولة لإلقالع عن 
 التدخين

مشورة من مقدم للرعاية الصحية باإلقالع عن  تلقى
 التدخين

 73.8 29.0 اإلجمالي
   نوع الجنس

 73.8 29.5 الذكور  

 — 5.3 اإلناث 
   اإلقامة

 77.9 32.5 حضرية 

 72.0 27.4 قروية 

استنادا إلى املبادئ ( 2016)  (INSTAT)كما هو مبلغ عنه من قبل املعهد الوطني لإلحصاء في مالي  9والجدول  8مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 

 البيانات غير متاحة.: —التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.  

 

يوما املاضية في الجرائد أو املجالت والتلفزيون، حسب  30بمكافحة تدخين السجائر خالل الـ. مالحظة معلومات تتعلق 8الجدول أ.

افية مختارة  خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة نوع الجنس

 قروية حضرية اإلناث الذكور 

      اإلجمالي
 5.7 13.8 4.2 11.5 7.8 في الجرائد أو املجالت

 8.7 19.6 6.7 16.4 11.5 على التلفاز

استنادا إلى  (2016)  (INSTAT)كما هو مبلغ عنه من قبل املعهد الوطني لإلحصاء في مالي  11والجدول  10مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 

 املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.

 

تحذيرات صحية على عبوات السجائر وفكروا في اإلقالع عن التدخين بفضلها . املدخنون الحاليون الذين الحظوا 9الجدول أ.

افية مختارة 30خالل الـ  يوما املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املدخنون الحاليون الذين ...

الحظوا تحذيرات صحية على عبوات 
 السجائر

فكروا في اإلقالع عن التدخين بفضل 
 التحذيريةامللصقات 

 45.7 46.4 اإلجمالي
   نوع الجنس

 45.8 49.0 الذكور  

 28.7 4.5 اإلناث 
   اإلقامة

 49.1 50.8 حضرية 

 44.1 44.3 قروية 

استنادا إلى  (2016)  (INSTAT)كما هو مبلغ عنه من قبل املعهد الوطني لإلحصاء في مالي 13والجدول  12مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 

 املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.
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افية مختارة 30. مالحظة إعالنات تروج للسجائر خالل الـ10الجدول أ.  يوما املاضية في أماكن مختلفة، حسب خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة نوع الجنس

 قروية حضرية اإلناث الذكور 

 8.7 12.8 5.3 14.3 9.7 الحظوا إعالنات في املتاجر
      الحظوا عروضا ترويجية للسجائر

 0.4 0.9 0.3 0.9 0.6 عينات مجانية
 0.5 0.4 0.1 0.9 0.5 أسعار تخفيضية

 0.4 0.3 0.1 0.7 0.4 قسيمات شراء
 0.3 0.4 0.1 0.5 0.3 هدايا مجانية/ تخفيضات على منتجات أخرى 
 1.5 1.7 0.9 2.3 1.5 مالبس/ سلع تحمل أسماء أو شعارات تجارية

 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 رسائل بريدية تروج للسجائر

استنادا إلى  (2016)  (INSTAT)كما هو مبلغ عنه من قبل املعهد الوطني لإلحصاء في مالي  15والجدول  14مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 

 املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.
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 موريتانيا
 : استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

 (MICS5املسح العنقودي املتعدد املؤشرات، الجولة الخامسة ) اسم املسح

اسم املؤسسة )املؤسسات( 

 املنفذة

 املكتب الوطني لإلحصاء في موريتانيا

 2015تاريخ البداية: يوليو  إجراء املسح

 2015تاريخ النهاية: أكتوبر 

( لتوفير تقديرات بشأن عدد كبير من املؤشرات املتعلقة MICS5صمم نموذج موريتانيا ) منهجية إجراء املسح

الوطني، ويشمل ذلك املناطق الحضرية بوضع األطفال والنساء في موريتانيا على املستوى 

والقروية، وعلى املستوى الجهوي الذي يغطي الواليات الثالث عشرة في البلد. وأجري املسح 

باستخدام أسلوب املسح القائم على العينات االحتمالية ثالثية الدرجات للمنطقة مع 

( عبارة عن MICS5تقسيم طبقي من الدرجة األولى. وإطار املعاينة الخاص بهذا املسح )

عن طريق االختيار العشوائي  2013منطقة تعداد، أحدث في عام  800عينة رئيسية من 

مقاطعة وشكلت بذلك إطار املعاينة للوحدات األولية للتعداد العام  2932من بين 

(. وتمثلت الوحدات األولية لهذا املسح في مناطق التعداد RGPH-2013للسكان واملساكن )

. وتمثلت الوحدات الثانوية للمسح في عدد من 2013للعينة الرئيسية لعام السكاني 

الفئات، أي التقسيمات الفرعية للوحدات األولية التي حددت أثناء إجراء املسح. تشكيل 

. وكانت وحدات املسح من الدرجة الثالثة هي األسر املعيشية 2013العينة الرئيسية لعام 

رة عامة، تم تصميم عينة املسح العنقودي متعدد املؤشرات التي تتكون منها الفئات. وبصو 

أسرة معيشية. وتم  11874وحدة ثانوية، و  2060وحدة أولية، و  414على ثالث مراحل: 

منها، بمعدل استجابة  11765أسرة معيشية وأجريت املقابلة بنجاح مع  11845التوصل لـ

 % من إجمالي األسر.99.3بلغ 

 االستمارات بعد تنفيذ املسح.مالحظة: ُجمعت 
 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 3.8 28.2 14.6 مدخن التبغ في الوقت الراهن

 2.3 25.1 12.4 مدخن يومي 

 1.5 3.1 2.2 مدخن عرض ي 

 0.9 1.6 1.2 مدخن عرض ي كان سابقا مدخنا يوميا  

 0.6 1.5 1.0 مدخن عرض ي لم يسبق له التدخين بشكل يومي  
 96.2 71.8 85.4 غير مدخن في الوقت الراهن

 2.8 21.8 11.2 مدخن سابق 

 1.3 19.2 9.2 مدخن يومي سابق  

 1.5 2.6 2.0 مدخن عرض ي سابق  
 92.0 49.1 73.0 غير مدخن  

(. 2015كما هو مبلغ عنه من قبل مكتب اإلحصاء الوطني ) 1.11الوقت الراهن" غير موجود في الجدول مالحظة: السطر الخاص بـ "مدخن للتبغ في 
، فقد استبدلت "مدخن يومي" بـ "مدخن للتبغ في الوقت 100وبما أن اإلجمالي الخاص بـ "مدخن يومي" و "غير مدخن في الوقت الراهن" هو 

مي" و "مدخن عرض ي" استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في الراهن". وبذلك يعاد حساب قيمة فئتي "مدخن يو 
 املسوح.
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افية مختارة3الجدول أ.  . املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

الخصائص 
افية  الديموغر

جميع األنواع 
املختلطة للتبغ 

 املدخن
غليون مملوء   سجائر مصنعة 

 بالتبغ

السيجار،  
سيجار 

تشهروتس، أو 
السيجار 
 الصغير

أنواع التبغ  
املدخن 
 األخرى 

 0.3 0.1 4.1 10.2 14.6 اإلجمالي
      نوع الجنس

 0.6 0.1 7.7 19.8 28.2 الذكور  

 — — 1.3 2.5 3.8 اإلناث 
      العمر )بالسنوات(

 15-24 12.5 12.2 0.4 — — 

 25-44 12.8 9.5 3.1 0.1 0.1 

 45-64 19.0 10.8 7.6 — 0.6 

 65+ 12.6 7.7 4.9 — — 
      اإلقامة

 0.1 — 3.5 15.1 18.8 حضرية 

 0.4 0.1 4.7 5.3 10.6 قروية 
      املستوى التعليمي

 0.5 — 4.0 7.4 11.9 منعدم 

 — — 0.5 2.3 12.8  االبتدائي 

 — — 0.6 2.6 17.8 الثانوي  

 — — 0.1 1.0 22.1 العالي 

 

املدرسة الدينية 
 0.1 0.1 1.5 1.3 12.3 )مستوى منخفض(

  
املدرسة الدينية 
 0.1 —  0.4 0.8 18.6 )مستوى عال(

 البيانات غير متاحة.:  —مالحظة:
 

افية4الجدول أ.  مختارة . توزيع عدد السجائر املدخنة يوميا في صفوف مدخني السجائر يوميا، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 عدد السجائر املدخنة في املتوسط يوميا

 املجموع
<5  5-9 10-14 15-24 ≥25 

 100.0 6.8 21.7 49.3 12.1 10.1 اإلجمالي
       نوع الجنس

 100.0 6.0 23.1 47.8 13.2 9.9 الذكور  

 100.0 12.0 12.0 60.0 4.0 12.0 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-24 9.4 31.3 34.4 21.9 3.1 100.0 

 25-44 10.1 11.4 54.4 20.3 3.8 100.0 

 45-64 12.3 6.2 46.9 22.2 12.3 100.0 

 65+ 0.0 6.7 66.7 26.7 0.0 100.0 
       اإلقامة

 100.0 6.2 22.3 55.4 12.3 3.8 حضرية 

 100.0 7.8 20.8 39.0 11.7 20.8 قروية 
       التعليمياملستوى 

 100.0 8.9 20.0 48.9 6.7 15.6 منعدم 

 100.0 5.3 28.9 42.1 10.5 13.2  االبتدائي 

 100.0 4.2 16.7 60.4 12.5 6.3 الثانوي  

 100.0 6.7 13.3 73.3 6.7 0.0 العالي 

 100.0 9.3 25.6 37.2 16.3 11.6 املدرسة الدينية )مستوى منخفض( 
 100.0 5.6 22.2 44.4 22.2 5.6 )مستوى عال(املدرسة الدينية   
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 . الوضع على مستوى تعاطي التبغ عديم الدخان حسب نوع الجنس5الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي   الوضع الخاص بالتدخين
 2.5 10.8  7.7 متعاطو التبغ عديم الدخان في الوقت الراهن 

 3.8 8.9 6.1 متعاطي يومي 

 1.4 1.9 1.6 متعاطي عرض ي 

 0.8 0.4 0.6 متعاطي عرض ي كان سابقا متعاطيا يوميا  

 0.6 5.1 1.0 متعاطي عرض ي لم يسبق له أن كان متعاطيا يوميا  
 95.0 90.9 93.2 غير متعاطي حاليا للتبغ عديم الدخان

 2.2 4.7 3.3 متعاطي سابق 

 0.8 1.4 2.3 متعاطي يومي سابق  

 1.4 0.6 1.0 متعاطي عرض ي سابق  
 92.8 86.2 89.9 ليس متعاطيا قط  

( استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة 2015الذي أبلغ عنه مكتب اإلحصاء الوطني ) 4.11مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 
 املتعلقة بالتبغ في املسوح.

 
افية مختارة. التعرض لدخان التبغ في املنزل، حسب الوضع 6الجدول أ.  الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في املنزل 

 األشخاص غير املدخنون  اإلجمالي
 20.4 27.9 اإلجمالي

   نوع الجنس

 17.9 33.7 الذكور  

 21.8 23.5 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 25.5 20.5 

 25-44 29.8 22.4 

 45-64 29.4 19.6 

 12.6 18.6 وما فوق  65 
   اإلقامة

 21.4 31.8 حضرية 

 19.4 24.1 قروية 
   املستوى التعليمي

 24.3 29.8 منعدم 

 20.7 27.9  االبتدائي 

 22.5 32.5 الثانوي  

 14.8 33.3 العالي 

 19.0 23.1 املدرسة الدينية )مستوى منخفض( 
 8.1 19.0 )مستوى عال(املدرسة الدينية   
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افية مختارة7الجدول أ.  . التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل املغلقة، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في أماكن العمل

 األشخاص غير املدخنون  اإلجمالي
 55.9 64.4 اإلجمالي

   نوع الجنس

 59.6 67.9 الذكور  

 44.1 48.8 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 65.4 50.0 

 25-44 64.2 53.2 

 45-64 62.6 58.5 

 — — وما فوق  65 
   اإلقامة

 57.8 68.2 حضرية 

 51.2 51.9 قروية 
   املستوى التعليمي

 70.0 73.8 منعدم 

 68.2 74.3  االبتدائي  

 50.0 63.6 الثانوية 

 35.3 50.0 العالي 

 50.0 52.6 املدرسة الدينية )مستوى منخفض( 
 75.0 80.0 املدرسة الدينية )مستوى عال(  

 البيانات غير متاحة.: —مالحظة: 
 

( خالل HCP. املدخنون الحاليون الذين حاولوا اإلقالع عن التدخين وتلقوا مساعدة من مقدم للرعاية الصحية )8الجدول أ.
افية مختارة  12األشهر الـ  املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر

 اإلقالع عن التدخين واملمارسات املتعلقة بطلب الرعاية الصحية

حاول اإلقالع عن 
 التدخين

زار مقدما للرعاية 
 الصحية

تلقى مشورة من مقدم للرعاية 
الصحية باإلقالع عن 

 التدخين
 91.4 25.6 48.5 اإلجمالي

    نوع الجنس

 89.8 25.3 50.5 الذكور  
 100.0 27.3 36.4 اإلناث 

    العمر )بالسنوات(

 15-24 42.4 21.2 100.0 
 25-44 51.1 22.7 80.0 
 45-64 50.0 34.1 96.7 
 100.0 5.6 38.9 وما فوق  65 

    اإلقامة

 91.3 31.9 51.4 حضرية 
 91.7 14.5 43.4 قروية 

    املستوى التعليمي

 100.0 4.4 33.3 منعدم 
 80.0 11.4 29.5  االبتدائي  
 90.0 40.0 66.0 الثانوية 
 91.7 70.6 76.5 العالي 
 87.5 17.8 44.4 املدرسة الدينية )مستوى منخفض( 
 100.0 26.3 63.2 املدرسة الدينية )مستوى عال(  



 (TQSتنفيذ مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ) | سيسرك 52
 في بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي: الدليل لتعزيز العمل

يوما املاضية في الجرائد أو املجالت وعلى التلفزيون،  30بمكافحة تدخين السجائر خالل الـ. مالحظة معلومات تتعلق 9الجدول أ.
افية املختارة  حسب الوضع الخاص بالتدخين والخصائص الديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25أكبر أو يساوي  24-15 اإلناث الذكور 
        اإلجمالي

 1.4 5.1 3.3 2.6 0.4 6.8 3.6 في الجرائد أو املجالت
 1.1 6.4 3.7 3.7 0.8 7.5 4.2 على التلفاز

        املدخنون حاليا

 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 في الجرائد أو املجالت
 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 على التلفاز

        األشخاص غير املدخنون 

 4.6 8.5 6.8 2.5 6.1 7.2 6.7 املجالتفي الجرائد أو 
 4.3 14.3 9.1 9.7 7.9 11.0 9.5 على التلفاز

درت قيم العمود 
ُ
واملستخرجة من قاعدة بيانات  2015بضرب قيم الذكور واإلناث في حصصهم من السكان املسجلة في عام « اإلجمالي»مالحظة: ق

 .2020أكتوبر  15في ( SESRIC, 2020اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )
 

. املدخنون الحاليون الذين الحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر وفكروا في اإلقالع عن التدخين بفضلها 10الجدول أ.
افية مختارة  30خالل الـ  يوما املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املدخنون الحاليون الذين ...

الصحية الحظوا التحذيرات 
 املوجودة على عبوات السجائر

فكروا في اإلقالع عن التدخين بفضل 
 ملصقات التحذيرات

   نوع الجنس

 7.2 11.0 الذكور  

 0.9 1.1 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 7.2 5.0 

 25-44 5.0 3.2 

 45-64 6.1 4.4 

 2.1 1.8 وما فوق  65 
   اإلقامة

 6.7 9.1 حضرية 

 0.7 1.7 قروية 
   املستوى التعليمي

 2.4 4.0 منعدم 

 3.2 5.6  االبتدائي  

 5.7 7.5 الثانوية 

 14.9 17.1 العالي 

 

املدرسة الدينية )مستوى 
 منخفض(

2.3 2.0 

 2.4 6.7 املدرسة الدينية )مستوى عال(  
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افية مختارةيوما املاضية في  30. مالحظة إعالنات السجائر خالل الـ11الجدول أ.  أماكن مختلفة، حسب خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25أكبر أو يساوي  24-15 اإلناث الذكور 

 0.9 10.5 5.6 6.1 2.2 10.0 6.1 الحظوا اإلعالنات في املتاجر
        الحظوا عروض ترويجية للسجائر

 1.2 10.0 6.3 4.6 4.4 8.1 6.3 عينات مجانية
 2.3 9.8 6.5 3.4 4.2 8.3 6.3 أسعار تخفيضية

 2.2 8.4 5.5 3.9 4.0 6.9 5.5 قسيمات شراء
هدايا مجانية/ تخفيضات على منتجات 

 أخرى 
6.1 7.4 4.8 5.0 6.1 9.7 2.2 

مالبس/ سلع ذات أسماء أو شعارات 
 تجارية

7.8 10.0 5.6 6.6 7.7 12.1 3.0 

 8.1 7.9 5.0 3.7 3.8 6.2 5.0 بريدية تروج للسجائررسائل 
الذي أبلغ عنه مكتب اإلحصاء الوطني « الحظوا اإلعالنات في املتاجر»بتحويل الخانات نحو األسفل من  10.11مالحظة: الجدول مستمد من الجدول 

درت قيم العمود ( استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ 2015)
ُ
بضرب قيم الذكور واإلناث « اإلجمالي»في املسوح. ق

أكتوبر  15( في SESRIC, 2020واملستخرجة من قاعدة بيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ) 2015في حصصهم من السكان املسجلة في عام 
2020. 
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 النيجر

 : استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

جانب  ( في االتجار بالبشر، إلىBAPاملسح الوطني بشأن السلوكيات واملواقف واملمارسات ) اسم املسح
 مسح استهالك التبغ

 النيجر(-INSاملعهد الوطني لإلحصاء ) اسم املؤسسة )املؤسسات( املنفذة

 2016تاريخ البداية: يوليو  إجراء املسح
 2016تاريخ النهاية: أغسطس 

مناطق في البلد تعتبر مجاالت للدراسة. وتعرف مجاالت  8شملت خطة أخذ العينات  منهجية إجراء املسح
عموما بأنها مجموعات فرعية للتحليل ُيستصوب الحصول على بيانات بنفس  الدراسة

املستوى من الدقة بشأنها. وقد تم الحصول على عينة املسح بشكل عشوائي وطبقي على 
( في كل EAsمرحلتين.في مرحلة أخذ العينات من الطبقة األولى، اختيرت مناطق التعداد )

وهكذا،  ا )من حيث عدد األسر املعيشية(.منطقة على شكل نسب فيما يتعلق بحجمه
منطقة تعداد.  112منطقة تعداد لكل منطقة أساسية، أي ما مجموعه  14شمل املسح 

أسرة معيشية من خالل أخذ عينات منهجية بنفس  30وفي املرحلة الثانية، تم اختيار 
وكان حجم العينة القدر من االحتماالت في كل منطقة تعداد تم اختيارها في املرحلة األولى. 

 أسرة معيشية. 3.337

 مالحظة: ُجمعت االستمارات قبل بداية تنفيذ املسح. ولم يتم تأكيد سوى حجم العينة بعد االنتهاء من املسح.
 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث   الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 5.1 10.7 6.6 مدخن التبغ في الوقت الراهن 

 2.1 9.0 5.5 مدخن يومي 

 0.3 7.1 1.0 مدخن عرض ي 
 98.5 89.3 93.4 غير مدخن في الوقت الراهن

 1.9 6.9 4.5 مدخن سابق 

 1.1 1.4 2.7 مدخن يومي سابق  

 0.9 7.2 1.8 مدخن عرض ي سابق  
 96.6 82.4 88.9 غير مدخن   

حسب
ُ
 قيم فئتي "مدخن سابق" و "غير مدخن" بناء على إرشادات كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. مالحظة: ت
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افية مختارة3الجدول أ.  . املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

الخصائص 
افية  الديموغر

أي من منتجات التبغ 
 املدخن

 أي سجائر
التبغ أنواع  نوع السجائر

 ملفوفة باليد مصنعة املدخن األخرى 

 0.2 0.5 5.9 6.4 6.6 اإلجمالي
      نوع الجنس

 0.2 0.9 9.7 10.5 10.7 الذكور  

 0.1 0.1 3.1 1.4 1.5 اإلناث 
      العمر )بالسنوات(

 15-24 5.1 4.8 4.6 0.2 0.3 

 25-44 7.7 7.6 7.4 0.2 0.1 

 45-64 7.4 7.4 5.9 5.1 0.1 

 0.4 0.2 0.5 0.8 1.2 وما فوق  65 
      اإلقامة

 0.2 0.2 9.6 9.8 10.0 حضرية 

 0.2 0.6 5.1 5.7 5.8 قروية 
      املستوى التعليمي

 0.2 0.5 4.8 3.5 5.4 منعدم 

 0.0 1.0 10.7 11.7 11.7 االبتدائي  
 0.0 0.2 12.1 12.3 12.3 الثانوي وما فوق   
 
 

افية مختارة: توزيع 4الجدول أ.  عدد السجائر املدخنة يوميا في صفوف مدخني السجائر اليومية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 عدد السجائر املدخنة في املتوسط يوميا

 املجموع
<5  5-9 10-14 15-24 ≥25 

 100.0 1.2 18.2 15.4 25.4 38.9 اإلجمالي
       نوع الجنس

 100.0 5.1 20.2 16.6 22.7 39.1 الذكور  

 100.0 0.0 8.3 4.5 49.3 38.0 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-24 44.7 19.3 18.5 12.3 5.1 100.0 

 25-44 42.7 23.7 16.7 15.9 1.0 100.0 

 45-64 29.9 33.7 11.4 25.0 0.0 100.0 

 100.0 0.0 0.0 0.0 53.9 46.1 وما فوق  65 
       اإلقامة

 100.0 3.2 31.5 27.8 8.7 28.8 حضرية 

 100.0 8.1 13.3 10.8 31.5 42.6 قروية 
       املستوى التعليمي

 100.0 2.4 18.3 10.4 29.7 39.2 منعدم 

 100.0 0.0 10.4 27.6 21.3 40.7 اإلبتدائي  
 100.0 3.1 24.0 25.1 11.2 36.5 الثانوي وما فوق   
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 مستوى تعاطي التبغ عديم الدخان حسب نوع الجنس. الوضع على 5الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 5.7 9.6 7.8 متعاطو التبغ عديم الدخان في الوقت الراهن

 5.0 7.8 6.5 متعاطي يومي 

 0.7 8.1 1.3 متعاطي عرض ي 
 94.3 90.4 92.2 غير متعاطي حاليا للتبغ عديم الدخان

 

افية مختارة6أ. الجدول   . التعرض لدخان التبغ في املنزل، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في املنزل 

 األشخاص غير املدخنون  اإلجمالي

 5.7 9.1 اإلجمالي
   نوع الجنس

 6.3 11.6 الذكور  

 5.1 6.0 اإلناث 
   )بالسنوات(العمر 

 15-24 7.5 4.4 

 25-44 9.2 3.5 

 45-64 11.1 7.7 

 5.7 6.1 وما فوق  65 
   اإلقامة

 9.7 14.6 حضرية 

 4.9 7.9 قروية 
   املستوى التعليمي

 5.1 7.8 منعدم 

 7.4 14.4 اإلبتدائي  
 10.6 16.3 الثانوي وما فوق   
 

افية مختارة. التعرض لدخان التبغ في أماكن 7الجدول أ.  العمل املغلقة، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في أماكن العمل

 األشخاص غير املدخنون  اإلجمالي
 13.5 19.7 اإلجمالي

   نوع الجنس

 18.2 25.7 الذكور  

 4.3 6.1 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 13.9 7.2 

 25-44 22.5 13.6 

 45-64 20.9 17.2 

 12.6 14.3 وما فوق  65 
   اإلقامة

 28.8 39.6 حضرية 

 11.4 16.7 قروية 
   املستوى التعليمي

 13.2 19.0 منعدم 

 15.4 22.9 اإلبتدائي  
 15.1 23.0 الثانوي وما فوق   
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( خالل HCPاإلقالع عن التدخين وتلقوا مساعدة من مقدم للرعاية الصحية ). املدخنون الحاليون الذين حاولوا 8الجدول أ.
افية مختارة 12األشهر الـ  املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 اإلقالع عن التدخين واملمارسات املتعلقة بطلب الرعاية الصحية

حاول اإلقالع عن 
 التدخين

زار مقدما للرعاية 
 الصحية

مشورة من مقدم للرعاية تلقى 
 الصحية باإلقالع عن التدخين

 70.1 17.1 55.9 اإلجمالي
    نوع الجنس

 76.5 17.3 58.9 الذكور  

 8.3 15.8 29.9 اإلناث 
    العمر )بالسنوات(

 15-24 45.2 11.4 58.8 

 25-44 59.0 11.6 58.1 

 45-64 56.7 30.6 85.0 

 0.0 34.3 65.7 وما فوق  65 
    اإلقامة

 82.6 11.8 53.3 حضرية 

 67.3 19.1 56.9 قروية 
    املستوى التعليمي

 57.7 17.2 50.2 منعدم 

 100.0 21.3 78.2 اإلبتدائي  
 94.8 13.5 60.4 الثانوي وما فوق   

 
أو املجالت وعلى التلفزيون، يوما املاضية في الجرائد  30. مالحظة معلومات تتعلق بمكافحة تدخين السجائر خالل الـ9الجدول أ.

افية مختارة  حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 
        اإلجمالي

 9.9 18.0 11.5 10.9 9.4 13.0 11.3 في الجرائد أو املجالت
 9.6 24.0 12.1 12.1 9.9 13.9 12.1 على التلفاز

        املدخنون حاليا

 18.7 40.3 25.3 21.1 18.3 25.2 24.5 في الجرائد أو املجالت
 18.7 46.2 24.3 33.8 15.7 27.2 26.0 على التلفاز

        األشخاص غير املدخنون 

 9.4 15.5 10.4 10.4 9.2 11.5 10.4 في الجرائد أو املجالت
 9.0 21.5 11.2 11.0 9.8 12.3 11.1 التلفازعلى 
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. املدخنون الحاليون الذين الحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر وفكروا في اإلقالع عن التدخين بفضلها 10الجدول أ.
افية مختارة 30خالل الـ  يوما املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 الذين ...املدخنون الحاليون 

الحظوا التحذيرات الصحية املوجودة على 
 عبوات السجائر

فكروا في اإلقالع عن التدخين بفضل 
 ملصقات التحذيرات

 60.8 68.3 اإلجمالي
   نوع الجنس

 62.4 71.2 الذكور  

 20.7 32.0 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 66.8 43.5 

 25-44 70.4 68.8 

 45-64 64.6 54.1 

 100.0 100.0 وما فوق  65 
   اإلقامة

 63.6 86.1 حضرية 

 59.1 61.3 قروية 
   املستوى التعليمي

 54.9 58.3 منعدم 

 71.4 81.1 اإلبتدائي 
 66.6 97.1 الثانوي وما فوق   

 
افية مختارةيوما املاضية في أماكن مختلفة، حسب خصائص  30. مالحظة إعالنات السجائر خالل الـ11الجدول أ.  ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 
 2.1 1.4 1.9 0.9 0.6 2.6 1.7 الحظوا اإلعالنات في املتاجر

        الحظوا عروض ترويجية للسجائر

 0.1 0.7 0.2 0.0 0.1 0.3 0.2 عينات مجانية
 0.2 0.6 0.2 0.3 0.1 0.4 0.3 تخفيضيةأسعار 

 0.2 0.5 0.3 0.3 0.3 0.1 0.2 قسيمات شراء
 0.2 0.7 0.1 0.0 0.1 0.2 0.1 هدايا مجانية/ تخفيضات على منتجات أخرى 
 0.1 1.1 0.3 0.2 0.2 0.3 0.3 مالبس/ سلع ذات أسماء أو شعارات تجارية

 0.0 0.6 0.1 0.2 0.0 0.2 0.1 رسائل بريدية تروج للسجائر
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 السنغال

 : استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

 ( للسنغالEDS-C 2015املسح الديمغرافي والصحي املستمر ) اسم املسح

اسم املؤسسة )املؤسسات( 
 املنفذة

 (ANSDالوكالة الوطنية لإلحصاء والدراسات الديموغرافية )

  2015فبراير  1تاريخ البداية:  إجراء املسح
  2015أكتوبر  31تاريخ النهاية: 

أسرة  4.706واستند إلى عينة وطنية طبقية تضم حوالي  شمل نطاق املسح البلد بأكمله. منهجية إجراء املسح
مقاطعة  84مقاطعة للتعداد ) 214معيشية على مرحلتين. ولتكوين العينة، تم اختيار 

للتعداد( في املرحلة األولى من أخذ العينات باستخدام سحب منهجي ريفية 130حضرية و 
باحتمال يتناسب مع الحجم )عدد األسر املعيشية في مقاطعة التعداد(. وقدم تعداد األسر 
املعيشية في كل من هذه املقاطعات قائمة باألسر املعيشية التي ُسحبت منها عينة تتكون 

 سحب املنهجي املتساوي االحتمال.نية باستخدام الأسرة معيشية في املرحلة الثا 22من 
ثالثة فئات مستهدفة تتمثل في:  2015وكان للمسح الديمغرافي والصحي املستمر لعام 

 15عاما، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين  49و  15النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 
جري أيضا على النساء ش 59-0عاما واألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  59و 

ُ
هرا. ولكنه أ

سنة فأكثر فيما  60سنة فأكثر وعلى الرجال الذين تبلغ أعمارهم  50الالئي تبلغ أعمارهن 
 يتعلق بوحدة التبغ.

 مالحظة: ُجمعت االستمارات بعد تنفيذ املسح.
 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 0.9 12.2 6.4 مدخن التبغ في الوقت الراهن

 0.4 11.9 6.0 مدخن يومي 

 0.6 0.3 0.5 مدخن عرض ي 

 0.6 0.1 0.4 مدخن عرض ي كان سابقا مدخنا يوميا  

 0.0 0.1 0.0 مدخن عرض ي لم يسبق له التدخين بشكل يومي  
 98.8 87.6 93.4 غير مدخن في الوقت الراهن

 0.5 14.4 7.3 سابقمدخن  
 98.3 73.2 86.1 غير مدخن  

حسب قيم فئة "غير مدخن" بناء على إرشادات كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. 1مالحظة: 
ُ
درت قيم العمود 2( ت

ُ
بضرب قيم « اإلجمالي»( ق

 ,SESRIC)حصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي البيانات اإل واملستخرجة من قاعدة  2015الذكور واإلناث في حصصهم من السكان املسجلة في عام 
 .2020أكتوبر  15 في (2020
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 سيراليون 

 : استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

 (TUBSاملسح السلوكي الستخدام التبغ ) اسم املسح

 إحصاءات سيراليون  اسم املؤسسة )املؤسسات( املنفذة

 2016تاريخ البداية: يوليو  إجراء املسح
  2016تاريخ النهاية: أغسطس 

استهدف املسح السلوكي الستخدام التبغ على وجه التحديد الذكور  منهجية إجراء املسح
عاما أو أكثر على مستويات األسرة  15واإلناث املقيمين الذين تبلغ أعمارهم 

في أماكن إقامتهم قبل بدء جمع  املعيشية في جميع أنحاء البالد الذين مكثوا
 البيانات. واستخدمت أداة استبيان ورقية لجمع املعلومات من األشخاص.
وجمع معلومات من السكان غير املؤسسين على الصعيد الوطني، وفي 

قاطعات املناطق الحضرية والريفية، وفي املحافظات األربع لسيراليون وامل
يرات معتدلة على مستوى املقاطعات، وإلعداد تقد التي تقع داخلها. 14الـ

تم اختيار الحد األدنى لعدد مناطق التعداد في كل مقاطعة، مع مراعاة 
املناطق الحضرية والريفية داخل كل منها بحيث سُتحدد كطبقات رئيسية 
ألخذ العينات ومن ثم، عمد إلى اختيار العينة على مرحلتين. في املرحلة 

من مناطق التعداد داخل كل طبقة األولى، تم اختيار عدد محدد 
باستخدام سحب منهجي باحتمال يتناسب مع الحجم.وفي املرحلة الثانية، 
ُحررت قائمة باألسر املعيشية في مناطق التعداد املختارة، واسُتمدت عينة 
منهجية من األسر املعيشية في كل منطقة تعداد من مناطق التعداد 

التي يتعين إجراء ألسر املعيشية املختارة لضمان العدد املطلوب من ا
وقد تمت زيارة جميع مناطق التعداد املختارة خالل فترة  مقابالت معها.

جمع البيانات. وتم تقسيم العينة حسب املقاطعات ثم حسب املناطق 
 7.387الحضرية/الريفية. وكان حجم العينة املتوقع أن يشكلها املجيبون 

 فردا. 9.012أسرة معيشية و 

 مالحظة: ُجمعت االستمارات قبل بداية تنفيذ املسح. 
 

 . الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع الجنس2الجدول أ.

 اإلناث   الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 3.5 17.2 11.3 مدخن التبغ في الوقت الراهن  

 4.9 14.0 9.3 مدخن يومي 

 0.4 3.2 1.8 مدخن عرض ي 

 0.1 8.1 0.9 سابقا مدخنا يوميامدخن عرض ي كان   

 0.3 1.4 0.8 مدخن عرض ي لم يسبق له التدخين بشكل يومي  
 94.7 82.8 88.7 غير مدخن في الوقت الراهن

 4.4 3.5 4.8 مدخن سابق 

 4.3 5.1 4.7 مدخن يومي سابق  

 0.1 0.2 0.1 مدخن عرض ي سابق  
 90.3 77.5 83.4 غير مدخن  
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افية مختارة. 3الجدول أ.  املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

الخصائص 
افية  الديموغر

أي من منتجات 
 التبغ املدخن

 أي سجائر
أنواع التبغ  نوع السجائر

 ملفوفة باليد مصنعة املدخن األخرى 

 0.1 2.9 9.1 11.3 11.4 اإلجمالي
      نوع الجنس

 0.1 4.3 15.0 19.3 19.7 الذكور  

 0.0 6.1 4.7 6.3 5.6 اإلناث 
      العمر )بالسنوات(

 15-24 18.0 17.9 13.6 4.3 0.0 

 25-44 4.5 4.6 3.8 0.8 0.0 

 45-64 2.8 7.2 2.0 0.7 0.0 

 0.0 0.0 0.3 0.3 0.4 وما فوق  65 
      اإلقامة

 0.0 1.9 7.7 9.6 9.6 حضرية 

 0.0 1.4 12.0 16.1 16.1 قروية 
      املستوى التعليمي

 0.0 1.2 9.4 11.5 11.7 منعدم  

 0.0 0.7 1.9 2.6 2.9 اإلبتدائي 
 0.0 3.2 8.4 11.6 11.7 الثانوي وما فوق   

 عاما فما فوق. 15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
 

افية مختارة 4الجدول أ.  : توزيع عدد السجائر املدخنة يوميا في صفوف مدخني السجائر اليومية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 عدد السجائر املدخنة في املتوسط يوميا

 املجموع
<5  5-9 10-14 15-24 ≥25 

 100.0 8.4 51.9 20.1 7.7 11.9 اإلجمالي
       نوع الجنس

 100.0 8.1 52.8 17.6 9.1 12.4 الذكور  

 100.0 28.9 31.4 27.1 7.0 5.6 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-24 19.7 9.6 17.2 15.2 38.3 100.0 

 25-44 6.9 3.1 3.8 28.7 57.5 100.0 

 45-64 4.3 8.5 14.3 64.8 8.1 100.0 

 100.0 9.8 60.7 20.6 3.5 3.6 وما فوق  65 
       اإلقامة

 100.0 3.9 49.3 23.1 7.9 15.8 حضرية 

 100.0 8.7 55.4 18.4 6.2 11.3 قروية 
       املستوى التعليمي

 100.0 9.1 61.2 12.6 4.3 12.8 منعدم 

 100.0 10.0 58.4 25.3 2.6 3.7 االبتدائي  
 100.0 7.5 48.7 23.7 9.5 10.6 الثانوي وما فوق   

 عاما فما فوق. 15التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر مالحظة: املستوى 
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 . الوضع على مستوى تعاطي التبغ عديم الدخان حسب نوع الجنس5الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 0.6 5.9 3.1 متعاطو التبغ عديم الدخان في الوقت الراهن

 0.4 5.1 2.2 متعاطي يومي 

 0.2 0.8 0.5 متعاطي عرض ي 

 0.2 0.0 0.1 متعاطي عرض ي كان سابقا متعاطيا يوميا  

 0.0 0.8 0.4 متعاطي عرض ي لم يسبق له أن كان متعاطيا يوميا  
 99.4 94.1 97.0 غير متعاطي حاليا للتبغ عديم الدخان

 0.3 8.1 1.1 متعاطي سابق 

 0.1 0.7 0.4 متعاطي يومي سابق  

 0.2 1.1 0.7 عرض ي سابقمتعاطي   
 99.1 92.3 96.0 ليس متعاطيا قط  
 

افية مختارة6الجدول أ.  . التعرض لدخان التبغ في املنزل، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في املنزل 

 األشخاص غير املدخنون  اإلجمالي
 25.7 29.5 اإلجمالي

   نوع الجنس

 37.4 43.2 الذكور  

 14.1 17.8 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 43.0 37.0 

 25-44 11.1 9.2 

 45-64 6.1 3.5 

 0.8 0.9 وما فوق  65 
   اإلقامة

 26.3 30.9 حضرية 

 24.1 28.3 قروية 
   املستوى التعليمي

 25.8 31.1 منعدم 

 5.4 6.0 االبتدائي  
 5.9 6.9 الثانوي وما فوق   

 عاما فما فوق.  15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
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 منظمة التعاون اإلسالمي: الدليل لتعزيز العمل في بعض بلدان

افية مختارة7الجدول أ.  . التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل املغلقة، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املعرضون لدخان التبغ في أماكن العملاملجيبون 

 األشخاص غير املدخنون  اإلجمالي

 12.1 19.3 اإلجمالي
   نوع الجنس

 21.3 29.5 الذكور  

 5.8 8.7 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 26.5 18.9 

 25-44 7.3 4.9 

 45-64 3.9 2.8 

 0.4 0.5 وما فوق  65 
   اإلقامة

 12.9 18.8 حضرية 

 11.7 19.4 قروية 
   املستوى التعليمي

 12.2 14.5 منعدم 

 3.0 3.7 االبتدائي 
 12.0 19.4 الثانوي وما فوق   

 عاما فما فوق. 15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
 

( خالل HCPمن مقدم للرعاية الصحية ) . املدخنون الحاليون الذين حاولوا اإلقالع عن التدخين وتلقوا مساعدة8الجدول أ.
افية مختارة 12األشهر الـ  املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 اإلقالع عن التدخين واملمارسات املتعلقة بطلب الرعاية الصحية

حاول اإلقالع عن 
 التدخين

زار مقدما للرعاية 
 الصحية

تلقى مشورة من مقدم للرعاية 
 باإلقالع عن التدخينالصحية 

 33.8 16.1 33.2 اإلجمالي
    نوع الجنس

 52.6 25.2 49.9 الذكور  

 16.5 8.5 16.4 اإلناث 
    العمر )بالسنوات(

 15-24 44.4 23.1 45.3 

 25-44 14.2 6.5 15.1 

 45-64 6.8 3.6 7.8 

 0.8 0.4 1.0 وما فوق  65 
    اإلقامة

 33.7 15.7 34.2 حضرية 

 35.3 17.9 32.2 قروية 
    املستوى التعليمي

 26.8 12.8 25.5 منعدم 

 8.2 5.7 6.6 االبتدائي 
 34.0 23.6 34.3 الثانوي وما فوق   

 عاما فما فوق. 15مالحظة: املستوى التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر 
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يوما املاضية في الجرائد أو املجالت وعلى التلفزيون،  30. مالحظة معلومات تتعلق بمكافحة تدخين السجائر خالل الـ9الجدول أ.
افية مختارة   حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 
        اإلجمالي

 25.0 28.0 16.1 36.5 13.9 19.4 18.4 في الجرائد أو املجالت
 27.0 26.1 16.5 36.3 13.8 21.0 17.4 على التلفاز

        املدخنون حاليا

 8.4 9.9 5.8 12.6 4.7 13.6 8.6 في الجرائد أو املجالت
 9.5 8.1 6.0 11.7 4.2 13.4 9.2 على التلفاز

        غير املدخنون  األشخاص

 33.1 35.4 20.6 47.9 18.5 50.0 34.2 في الجرائد أو املجالت
 34.3 36.4 20.9 49.7 19.5 51.1 35.3 على التلفاز

 

. املدخنون الحاليون الذين الحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر وفكروا في اإلقالع عن التدخين بفضلها 10الجدول أ.
افية مختارةيوما  30خالل الـ  املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املدخنون الحاليون الذين ...

الحظوا التحذيرات الصحية املوجودة على 
 عبوات السجائر

فكروا في اإلقالع عن التدخين بفضل 
 ملصقات التحذيرات

 30.0 24.1 اإلجمالي
   نوع الجنس

 44.0 34.9 الذكور  

 16.1 13.3 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 33.5 41.3 

 25-44 9.3 12.3 

 45-64 4.8 5.7 

 0.8 0.6 وما فوق  65 
   اإلقامة

 29.2 24.0 حضرية 

 30.9 24.2 قروية 
   املستوى التعليمي

 15.8 11.7 منعدم 

 7.4 6.8 االبتدائي  
 37.0 29.7 الثانوي وما فوق   

 عاما فما فوق. 15التعليمي يخص املجيبين البالغين من العمر مالحظة: املستوى 
 

افية مختارة  30. مالحظة إعالنات السجائر خالل الـ11الجدول أ.  يوما املاضية في أماكن مختلفة، حسب خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 
 24.4 21.3 14.6 31.8 24.0 22.4 23.2 الحظوا اإلعالنات في املتاجر

        الحظوا عروضا ترويجية للسجائر 
 11.9 17.8 9.7 20.0 6.9 22.8 14.9 عينات مجانية

 12.6 11.9 7.6 17.0 5.9 18.6 12.3 أسعار تخفيضية
 3.6 4.3 2.5 4.5 6.1 6.3 4.0 قسيمات شراء
 10.7 13.0 7.7 15.9 4.7 18.9 11.8 تخفيضات على منتجات أخرى هدايا مجانية/ 

 19.4 24.7 12.9 31.1 9.4 34.4 21.9 مالبس/ سلع ذات أسماء أو شعارات تجارية
 4.9 5.1 3.1 7.0 7.1 8.3 5.0 رسائل بريدية تروج للسجائر
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 منظمة التعاون اإلسالمي: الدليل لتعزيز العمل في بعض بلدان

 طاجيكستان

 الخاصة باملسح: استمارة املعلومات 1الجدول أ.

 مسح ميزانية األسر املعيشية اسم املسح

 وكالة اإلحصاء تحت إشراف رئيس جمهورية طاجيكستان اسم املؤسسة )املؤسسات( املنفذة

 2016 إجراء املسح

يعتبر مسح ميزانية األسر املعيشية في طاجيكستان قطاعا من قطاعات اإلحصاءات  منهجية إجراء املسح
ووضعهم املالي في املقام االجتماعية واالقتصادية، يدرس مستوى معيشة السكان 

وتعطي الدراسة صورة موضوعية عن الحالة والتغيرات املسجلة على مستويات  األول.
ومدخرات مختلف الفئات السكانية، مما يسمح وهيكل الدخل والنفقات واالستهالك 

بتحديد االختالفات القائمة حسب العمر والتكوين الجنساني لألسرة، والعمالة في 
كما يقدم معلومات  اريع ذات أشكال مختلفة للملكية.مختلف امليادين، وكذلك املش

الستهالك، عن دور املصادر الفردية في تكوين اإليرادات، اعتمادا على مستوى الدخل ل
 راسة ديناميكيات طلب املستهلك.مما يسمح بد

 
فاملسح يعتبر مسحا منزليا وجها لوجه ذو صبغة تمثيلية على املستوى الوطني 
باستخدام طريقة أخذ عينات عشوائية على مرحلتين. ويتم إجراء املسح كل ثالثة 

شخص  3000، أجريت مقابالت مع 2016أسرة معيشية. في عام  3,000أشهر بتغطية 
عاما فما فوق بنجاح باستخدام األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح،  15تبلغ أعمارهم 

 %.100بمعدل استجابة 

 (2021)  (IHSN)( والشبكة الدولية الستقصاءات األسر املعيشية 2021املصدر:  الوكالة املعنية باإلحصاءات تحت رئيس جمهورية طاجيكستان )
 

 خاص بالتدخين حسب نوع الجنس. الوضع ال2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين

 0.3 14.7 6.3 مدخن التبغ في الوقت الراهن

 0.2 8.9 3.8 مدخن يومي 

 0.1 5.8 2.5 مدخن عرض ي 

 0.0 2.2 1.0 مدخن عرض ي كان سابقا مدخنا يوميا  

 0.1 3.6 1.5 مدخن عرض ي لم يسبق له التدخين بشكل يومي  
 99.7 85.3 93.6 غير مدخن في الوقت الراهن

 0.0 3.2 1.3 مدخن سابق 

 0.0 2.2 0.9 مدخن يومي سابق  

 0.0 0.9 0.4 مدخن عرض ي سابق  
 99.7 82.2 92.3 غير مدخن  

التابعة لرئاسة جمهورية طاجكستان ب( كما هو مبلغ عنه من قبل وكالة اإلحصاء 2أ( و )س2( و )س1.1مالحظة: الجدول مستمد من الجداول )س
 ( استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.2016)
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افية مختارة3الجدول أ.  . املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

افية  أي من منتجات التبغ املدخن الخصائص الديموغر

 6.3 اإلجمالي
  نوع الجنس

 14.7 الذكور  

 0.3 اإلناث 
  العمر )بالسنوات(

 15-19 1.0 

 20-24 2.6 

 25-29 7.0 

 30-34 5.8 

 35-39 9.4 

 40-44 11.0 

 45-49 9.3 

 50-54 7.9 

 55-59 7.4 

 60-64 12.9 

 65-69 4.1 

 70-74 4.0 

 3.3 وما فوق  75 
  اإلقامة

 8.3 حضرية 

 5.6 قروية 
  املستوى التعليمي

 2.7 التعليم االبتدائي  

 1.7 التعليم الثانوي  

 5.9  التعليم العالي 

 10.4 التعليم املنهي األساس ي )املدارس املهنية، واملعاهد الثانوية )الليسيوم(( 

 9.9 التعليم املنهي املتوسط )املدارس التقنية، والكليات( 

 11.5 العالي )الجامعات، واملعاهد(التعليم املنهي  
 0.0 مستويات تعليم أخرى   

( 2016( كما هو مبلغ عنه من قبل وكالة اإلحصاء التابعة لرئاسة جمهورية طاجكستان )2.1مالحظة: الجدول مستمد من الجدول )س
 استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.
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 منظمة التعاون اإلسالمي: الدليل لتعزيز العمل في بعض بلدان

افية مختارة 4الجدول أ.  : توزيع عدد السجائر املدخنة يوميا في صفوف مدخني السجائر اليومية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 عدد السجائر املدخنة في املتوسط يوميا

 املجموع
1-5  6-10 11-15 16-20 ≥21 

 100.0 2.6 6.2 6.6 22.6 61.9 اإلجمالي
       نوع الجنس

 100.0 2.6 6.4 6.8 22.1 62.2 الذكور  

 100.0 0.0 0.0 0.0 48.2 51.8 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-19 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

 20-24 67.4 32.6 0.0 0.0 0.0 100.0 

 25-29 70.9 18.5 0.0 2.6 8.1 100.0 

 30-34 70.9 13.1 5.8 10.2 0.0 100.0 

 35-39 52.2 39.2 6.5 2.0 0.0 100.0 

 40-44 50.9 29.4 5.4 8.2 6.0 100.0 

 45-49 68.4 9.1 10.6 11.9 0.0 100.0 

 50-54 76.6 12.4 3.6 7.5 0.0 100.0 

 55-59 46.7 36.7 16.6 0.0 0.0 100.0 

 60-64 57.3 21.3 3.1 8.4 9.8 100.0 

 65-69 68.8 0.0 24.2 7.0 0.0 100.0 

 70-74 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

 100.0 0.0 36.4 21.2 0.0 42.4 وما فوق  75 
       اإلقامة

 100.0 0.0 5.5 7.2 19.7 67.6 حضرية 

 100.0 4.3 6.7 6.2 24.6 58.2 قروية 
       املستوى التعليمي

 100.0 0.0 9.2 0.0 9.2 81.5 التعليم الثانوي  

 100.0 3.5 7.7 8.8 22.1 56.0  العاليالتعليم  

 

التعليم املنهي األساس ي )املدارس املهنية، واملعاهد 
 الثانوية )الليسيوم((

87.0 13.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

 100.0 0.0 0.0 1.1 29.1 69.8 التعليم املنهي املتوسط )املدارس التقنية، والكليات( 
 100.0 0.0 7.5 8.6 26.7 57.1 واملعاهد(التعليم املنهي العالي )الجامعات،   

 
 

 . الوضع على مستوى تعاطي التبغ عديم الدخان حسب نوع الجنس5الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 0.2 29.4 12.5 متعاطو التبغ عديم الدخان في الوقت الراهن

 0.0 24.0 10.1 متعاطي يومي 

 0.2 5.4 2.4 متعاطي عرض ي 
 99.8 70.6 87.5 غير متعاطي حاليا للتبغ عديم الدخان

( استنادا إلى 2016( كما هو مبلغ عنه من قبل وكالة اإلحصاء التابعة لرئاسة جمهورية طاجكستان )1.4مالحظة: الجدول مستمد من الجدول )س
 املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.
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افية مختارة6الجدول أ.  . التعرض لدخان التبغ في املنزل، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في املنزل 

 اإلجمالي

 15.4 اإلجمالي
  نوع الجنس

 20.1 الذكور  

 13.6 اإلناث 
  العمر )بالسنوات(

 15-19 14.1 

 20-24 13.9 

 25-29 15.8 

 30-34 17.4 

 35-39 17.4 

 40-44 16.0 

 45-49 17.9 

 50-54 13.6 

 55-59 13.5 

 60-64 18.5 

 65-69 10.0 

 70-74 17.7 

 13.1 وما فوق  75 
  اإلقامة

 15.7 حضرية 

 15.2 قروية 
  املستوى التعليمي

 17.9  التعليم االبتدائي 
 17.0  الثانوي التعليم  

 12.4 التعليم العالي 

 14.8 التعليم املنهي األساس ي )املدارس املهنية، واملعاهد الثانوية )الليسيوم(( 

 13.3 التعليم املنهي املتوسط )املدارس التقنية، والكليات( 

 21.1 التعليم املنهي العالي )الجامعات، واملعاهد( 
 18.5  أخرى   

( 2016( كما هو مبلغ عنه من قبل وكالة اإلحصاء التابعة لرئاسة جمهورية طاجكستان )2.6مستمد من الجدول )سمالحظة: الجدول 
 استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. إجابات "ال أعرف" مستثناة.
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افية مختارة. التعرض لدخان 7الجدول أ.  التبغ في أماكن العمل املغلقة، حسب وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
املجيبون املعرضون لدخان التبغ في أماكن 

 العمل

 اإلجمالي
 29.2 اإلجمالي

  نوع الجنس

 34.2 الذكور  

 23.7 اإلناث 
  العمر )بالسنوات(

 15-19 42.7 

 20-24 33.1 

 25-29 26.2 

 30-34 33.2 

 35-39 36.1 

 40-44 29.3 

 45-49 29.8 

 50-54 30.1 

 55-59 16.0 

 60-64 41.3 

 65-69 0.0 

 70-74 0.0 

 0.0 وما فوق  75 
  اإلقامة

 35.5 حضرية 

 24.2 قروية 
  املستوى التعليمي

 30.8  التعليم االبتدائي 
 35.6  التعليم الثانوي  

 32.3 التعليم العالي 

 21.2 التعليم املنهي األساس ي )املدارس املهنية، واملعاهد الثانوية )الليسيوم(( 

 36.0 التعليم املنهي املتوسط )املدارس التقنية، والكليات( 

 22.9 التعليم املنهي العالي )الجامعات، واملعاهد( 
 100.0  أخرى   

( استنادا 2016قبل وكالة اإلحصاء التابعة لرئاسة جمهورية طاجكستان )( كما هو مبلغ عنه من 9مالحظة: الجدول مستمد من الجدول )س
 إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. إجابات "ال أعرف" مستثناة.
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( خالل HCPا مساعدة من مقدم للرعاية الصحية ). املدخنون الحاليون الذين حاولوا اإلقالع عن التدخين وتلقو 8الجدول أ.
افية مختارة 12األشهر الـ  املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر

 اإلقالع عن التدخين واملمارسات املتعلقة بطلب الرعاية الصحية

حاول اإلقالع عن 
 التدخين

زار مقدما 
للرعاية 
 الصحية

تلقى مشورة من مقدم 
الصحية للرعاية 

 باإلقالع عن التدخين
 22.5 53.0 58.6 اإلجمالي

    نوع الجنس

 44.4 47.0 58.8 الذكور  

 9.5 57.4 51.0 اإلناث 
    العمر )بالسنوات(

 15-19 8.9 35.5 20.0 

 20-24 47.6 53.7 18.1 

 25-29 62.3 56.5 22.0 

 30-34 60.6 49.8 19.4 

 35-39 77.7 55.9 23.1 

 40-44 50.8 53.4 20.3 

 45-49 78.4 57.4 22.9 

 50-54 52.7 60.3 21.1 

 55-59 63.9 58.8 31.5 

 60-64 31.2 54.4 45.1 

 65-69 55.4 62.5 12.1 

 70-74 100.0 67.3 25.8 

 18.3 66.6 21.2 وما فوق  75 
    اإلقامة

 20.0 57.3 60.4 حضرية 

 23.5 51.3 57.5 قروية 
    التعليمياملستوى 

 9.0 44.5   التعليم االبتدائي 
 16.7 53.7 42.9  التعليم الثانوي  

 20.8 50.9 65.3 التعليم العالي 

 
التعليم املنهي األساس ي )املدارس املهنية، واملعاهد 

 الثانوية )الليسيوم((
55.7 39.8 37.0 

 31.5 61.4 46.4 التعليم املنهي املتوسط )املدارس التقنية، والكليات( 

 28.1 62.3 56.4 التعليم املنهي العالي )الجامعات، واملعاهد( 
 100.0 50.0 —  أخرى   

( كما هو مبلغ عنه من قبل وكالة اإلحصاء التابعة لرئاسة جمهورية طاجكستان 12( و )س11( و )س10مالحظة:  الجدول مستمد من الجداول )س
 البيانات غير متاحة.: —الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. ( استنادا إلى املبادئ التوجيهية 2016)
 

يوما املاضية في الجرائد أو املجالت وعلى التلفزيون،  30. مالحظة معلومات تتعلق بمكافحة تدخين السجائر خالل الـ9الجدول أ.
افية مختارة  حسب خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة نوع الجنس

 قروية حضرية اإلناث الذكور 
      اإلجمالي

 28.3 46.5 29.0 39.3 33.3 في الجرائد أو املجالت
 63.0 75.4 62.6 71.8 66.4 على التلفاز

 (2016( كما هو مبلغ عنه من قبل وكالة اإلحصاء التابعة لرئاسة جمهورية طاجكستان )3.13( و )س2.13مالحظة: الجدول مستمد من الجدولين )س
 استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.
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. املدخنون الحاليون الذين الحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر وفكروا في اإلقالع عن التدخين بفضلها 10الجدول أ.
افية مختارةيوما املاضية، حسب خصائص  30خالل الـ  ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املدخنون الحاليون الذين ...

الحظوا التحذيرات الصحية 
 املوجودة على عبوات السجائر

فكروا في اإلقالع عن التدخين 
 بفضل ملصقات التحذيرات

 47.3 11.8 اإلجمالي
  نوع الجنس

 
 52.4 22.8 الذكور  

 25.4 3.8 اإلناث 
  )بالسنوات(العمر 

 
 15-19 4.4 — 

 20-24 7.3 — 

 25-29 14.1 — 

 30-34 9.7 — 

 35-39 14.5 — 

 40-44 17.3 — 

 45-49 15.9 — 

 50-54 16.1 — 

 55-59 12.8 — 

 60-64 19.5 — 

 65-69 6.5 — 

 70-74 15.1 — 

 — 4.1 وما فوق  75 
  اإلقامة

 
 48.7 14.5 حضرية 

 46.5 10.7 قروية 
  املستوى التعليمي

 
 — 3.2  التعليم االبتدائي 
 — 4.6  التعليم الثانوي  

 — 10.8 التعليم العالي 

 

التعليم املنهي األساس ي )املدارس املهنية، 
 واملعاهد الثانوية )الليسيوم((

20.5 
— 

 

التعليم املنهي املتوسط )املدارس التقنية، 
 والكليات(

21.0 
— 

 — 19.0 العالي )الجامعات، واملعاهد(التعليم املنهي  
 — —   أخرى   

( كما هو مبلغ عنه من قبل وكالة اإلحصاء التابعة 16( و )س6.13( و )س4.13( و )س3.13( و )س2.13مالحظة: الجدول مستمد من الجداول )س
البيانات غير متاحة.: —التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح. ( استنادا إلى املبادئ 2016لرئاسة جمهورية طاجكستان )
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افية مختارة 30. مالحظة إعالنات السجائر خالل الـ11الجدول أ.  يوما املاضية في أماكن مختلفة، حسب خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 

 4.0 9.9 5.9 5.0 3.5 8.6 5.6 الحظوا اإلعالنات في املتاجر
        الحظوا عروضا ترويجية للسجائر 

 0.2 0.9 0.5 0.3 0.0 1.0 0.4 عينات مجانية
 0.5 3.1 0.9 0.3 0.2 5.1 0.7 أسعار تخفيضية

 0.1 0.4 0.2 0.3 0.0 0.5 0.2 قسيمات شراء
 0.4 3.1 0.7 0.4 0.1 1.4 0.6 مجانية/ تخفيضات على منتجات أخرى  هدايا

 0.1 1.0 0.3 0.4 0.3 0.5 0.4 مالبس/ سلع ذات أسماء أو شعارات تجارية
 0.2 0.1 0.2 0.2 0.0 0.5 0.2 رسائل بريدية تروج للسجائر

( 2016وكالة اإلحصاء التابعة لرئاسة جمهورية طاجكستان )( كما هو مبلغ عنه من قبل 18( و )س17مالحظة: الجدول مستمد من الجدولين )س
 استنادا إلى املبادئ التوجيهية الواردة في كتيب األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح.
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 توغو

 : استمارة املعلومات الخاصة باملسح1الجدول أ.

 للمستهلك في توغو (FinScope) مسح فينسكوب اسم املسح

 (INSEEDاملعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد والدراسات الديموغرافية ) اسم املؤسسة )املؤسسات( املنفذة

  2016تاريخ البداية: فبراير  إجراء املسح
  2016تاريخ النهاية: أبريل 

فوق )الذين يعتبرون من عاًما فما  15شمل نطاق املسح السكان الذين تبلغ أعمارهم  منهجية إجراء املسح
 6.8مليون من إجمالي عدد السكان البالغ  4.1السكان البالغين(، ويقدر عددهم بـ

قتصاد والدراسات وفقا للمعهد الوطني لإلحصاء واال 2016مليون املسجل عام 
ة اإلقليمية والحضرية وأخذت عينة فردية تمثيلية وطنيا على األصعد الديموغرافية.

طي والريفية.
ُ
جري ما مجموعه  منطقة من مناطق التعداد. 520عه ما مجمو  وغ

ُ
وأ

( عن طريق املعهد مع أفراد األسر CAPIمقابلة شخصية بمساعدة الكمبيوتر ) 5,197
 املعيشية املختارة بشكل عشوائي.

 مالحظة: ُجمعت االستمارات بعد بداية تنفيذ املسح.
 

 الجنس. الوضع الخاص بالتدخين حسب نوع 2الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 0.1 7.2 3.4 مدخن التبغ في الوقت الراهن

 0.0 2.5 2.4 مدخن يومي 

 0.1 2.0 1.0 مدخن عرض ي 

 0.0 0.6 0.3 مدخن عرض ي كان سابقا مدخنا يوميا  

  
 0.7 1.4 0.0 

 99.9 92.8 96.6 غير مدخن في الوقت الراهن

 0.2 5.7 2.8 مدخن سابق 

 0.0 3.2 1.5 مدخن يومي سابق  

 0.2 2.6 1.3 مدخن عرض ي سابق  
 99.2 87.0 93.5 غير مدخن  
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افية مختارة3الجدول أ.  . املدخنون الحاليون ألي من منتجات التبغ املدخن، حسب خصائص ديمغر

الخصائص 
افية  الديموغر

أي من منتجات 
 التبغ املدخن

 سجائرأي 
أنواع التبغ  نوع السجائر

 ملفوفة باليد مصنعة املدخن األخرى 

 0.1 0.6 3.4 3.4 3.4 اإلجمالي
      نوع الجنس

 0.2 3.1 7.2 7.2 7.2 الذكور  

 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 اإلناث 
      العمر )بالسنوات(

 15-24 0.6 0.6 0.6 0.1 0.0 

 25-44 3.3 3.3 3.3 0.6 0.1 

 45-64 5.7 5.7 5.7 3.1 0.1 

 0.3 0.3 6.1 6.1 6.1 وما فوق  65 
      اإلقامة

 0.0 0.3 1.2 1.2 2.1 حضرية 

 0.2 0.9 4.4 4.4 4.4 قروية 
      املستوى التعليمي

 

بدون مستوى 
 تعليمي

5.9 5.9 5.9 5.1 0.2 

 0.1 0.3 4.4 4.4 4.4 االبتدائي  
 0.0 0.4 2.6 2.6 2.6 الثانوي وما فوق   

مثل مستويات التعليم، الفئات 
ُ
على التوالي، استنادا إلى ملف البيانات « ثانوي أو أكثر»و « ابتدائي»و « بدون مستوى »كال من  3و  2و  1مالحظة: ت

 الواردة.
 

افية مختارة 4الجدول أ.  : توزيع عدد السجائر املدخنة يوميا في صفوف مدخني السجائر اليومية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 عدد السجائر املدخنة في املتوسط يوميا

 املجموع
<5  5-9 10-14 15-24 ≥25 

 100.0 0.0 7.3 9.5 42.6 40.6 اإلجمالي
       نوع الجنس

 100.0 0.0 7.3 9.5 42.4 40.7 الذكور  

 100.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 اإلناث 
       العمر )بالسنوات(

 15-24 21.7 78.3 0.0 0.0 0.0 100.0 

 25-44 42.6 35.5 12.8 9.0 0.0 100.0 

 45-64 36.9 49.2 9.6 4.3 0.0 100.0 

 100.0 0.0 11.0 0.0 41.3 47.7 وما فوق  65 
       اإلقامة

 100.0 0.0 9.3 14.4 37.2 39.0 حضرية 

 100.0 0.0 6.6 7.9 44.3 41.1 قروية 
       املستوى التعليمي

 
 43.2 46.9 5.1 4.8 0.0 100.0 

 100.0 0.0 2.9 16.2 49.0 32.0 األولية 
   44.6 22.9 14.6 17.8 0.0 100.0 

مثل مستويات التعليم، الفئات 
ُ
على التوالي، استنادا إلى ملف البيانات « ثانوي أو أكثر»و « ابتدائي»و « بدون مستوى »كال من  3و  2و  1مالحظة: ت

 الواردة.
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 . الوضع على مستوى تعاطي التبغ عديم الدخان حسب نوع الجنس5الجدول أ.

 اإلناث  الذكور   اإلجمالي  الوضع الخاص بالتدخين
 8.1 1.4 2.9 متعاطو التبغ عديم الدخان في الوقت الراهن

 1.0 2.6 1.8 متعاطي يومي 

 0.8 1.4 1.1 متعاطي عرض ي 

 0.3 0.4 0.3 متعاطي عرض ي كان سابقا متعاطيا يوميا  

 0.5 1.0 0.7 متعاطي عرض ي لم يسبق له أن كان متعاطيا يوميا  
 98.2 95.9 97.1 غير متعاطي حاليا للتبغ عديم الدخان

 
افية مختارة. التعرض لدخان 6الجدول أ.  التبغ في املنزل، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 املجيبون املعرضون لدخان التبغ في املنزل 

 األشخاص غير املدخنون  اإلجمالي
 8.2 9.5 اإلجمالي

   نوع الجنس

 7.2 9.8 الذكور  

 9.1 9.2 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 8.5 8.4 

 25-44 10.7 9.2 

 45-64 7.3 5.8 

 8.1 10.3 وما فوق  65 
   اإلقامة

 8.4 9.5 حضرية 

 8.0 9.5 قروية 
   املستوى التعليمي

 11.8 13.3 بدون مستوى تعليمي 

 5.5 7.8 االبتدائي  
 5.6 7.7 الثانوي وما فوق   

مثل مستويات التعليم، الفئات 
ُ
على التوالي، استنادا إلى ملف « ثانوي أو أكثر»و « ابتدائي»و « بدون مستوى » كال من 3و  2و  1مالحظة: ت

 البيانات الواردة.
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افية مختارة7الجدول أ.  . التعرض لدخان التبغ في أماكن العمل املغلقة، حسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 لدخان التبغ في أماكن العملاملجيبون املعرضون 

 األشخاص غير املدخنون  اإلجمالي

 1.4 8.7 اإلجمالي
   نوع الجنس

 7.1 9.0 الذكور  

 1.1 8.3 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 5.9 0.7 

 25-44 8.9 8.1 

 45-64 10.0 5.1 

 0.6 9.9 وما فوق  65 
   اإلقامة

 2.5 10.5 حضرية 

 0.6 6.1 قروية 
   املستوى التعليمي

 0.8 8.5 بدون مستوى تعليمي 

 1.1 9.4 االبتدائي  
 7.2 9.4 الثانوي وما فوق   

مثل مستويات التعليم، الفئات 
ُ
على التوالي، استنادا إلى ملف « ثانوي أو أكثر»و « ابتدائي»و « بدون مستوى »كال من  3و  2و  1مالحظة: ت

 البيانات الواردة.
 

( خالل HCP. املدخنون الحاليون الذين حاولوا اإلقالع عن التدخين وتلقوا مساعدة من مقدم للرعاية الصحية )8أ.الجدول 
افية مختارة 12األشهر الـ  املاضية، حسب خصائص ديموغر

افية  الخصائص الديموغر
 اإلقالع عن التدخين واملمارسات املتعلقة بطلب الرعاية الصحية

حاول اإلقالع عن 
 التدخين

زار مقدما للرعاية 
 الصحية

تلقى مشورة من مقدم للرعاية 
 الصحية باإلقالع عن التدخين

 86.0 7.2 38.7 اإلجمالي
    نوع الجنس

 84.9 6.7 38.6 الذكور  

 100.0 52.0 52.0 اإلناث 
    العمر )بالسنوات(

 15-24 27.9 14.0 100.0 

 25-44 40.8 6.8 100.0 

 45-64 46.8 6.1 69.0 

 75.8 9.8 12.9 وما فوق  65 
    اإلقامة

 72.0 9.2 44.7 حضرية 

 93.2 6.5 36.6 قروية 
    املستوى التعليمي

 82.3 3.8 26.2 بدون مستوى تعليمي 

 100.0 7.6 50.8 االبتدائي  
 76.7 12.7 53.2 الثانوي وما فوق   

مثل مستويات التعليم، الفئات 
ُ
على التوالي، استنادا إلى ملف البيانات « ثانوي أو أكثر»و « ابتدائي»و « بدون مستوى »كال من  3و  2و  1مالحظة: ت

 الواردة.
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يوما املاضية في الجرائد أو املجالت وعلى التلفزيون،  30. مالحظة معلومات تتعلق بمكافحة تدخين السجائر خالل الـ9الجدول أ.
اف  ية مختارةحسب الوضع الخاص بالتدخين وخصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 
        اإلجمالي

 34.9 21.5 23.2 26.3 18.7 27.1 23.9 في الجرائد أو املجالت
 65.1 78.5 76.8 73.7 81.3 72.9 76.1 على التلفاز

        املدخنون حاليا

 40.9 46.7 41.1 100.0 0.0 43.7 43.7 الجرائد أو املجالتفي 
 59.1 53.3 58.9 0.0 0.0 56.3 56.3 على التلفاز

        األشخاص غير املدخنون 

 34.0 20.8 22.1 25.7 18.7 25.8 23.0 في الجرائد أو املجالت
 66.0 79.2 77.9 74.3 81.3 74.2 77.0 على التلفاز

 
املدخنون الحاليون الذين الحظوا تحذيرات صحية على عبوات السجائر وفكروا في اإلقالع عن التدخين بفضلها . 10الجدول أ.

افية مختارة 30خالل الـ  يوما املاضية، حسب خصائص ديموغر

الخصائص 
افية  الديموغر

 املدخنون الحاليون الذين ...
الحظوا التحذيرات الصحية املوجودة على 

 عبوات السجائر
فكروا في اإلقالع عن التدخين بفضل 

 ملصقات التحذيرات

 61.1 48.7 اإلجمالي
   نوع الجنس

 60.6 48.7 الذكور  

 100.0 54.3 اإلناث 
   العمر )بالسنوات(

 15-24 88.2 52.7 

 25-44 56.4 58.7 

 45-64 50.4 65.5 

 70.3 7.3 وما فوق  65 
   اإلقامة

 64.6 66.7 حضرية 

 59.0 41.4 قروية 
   املستوى التعليمي

 

بدون مستوى 
 تعليمي

29.3 47.4 

 68.2 47.0 االبتدائي  
 67.9 84.5 الثانوي وما فوق   

مثل مستويات التعليم، الفئات 
ُ
على التوالي، استنادا إلى ملف البيانات « ثانوي أو أكثر»و « ابتدائي»و « بدون مستوى »كال من  3و  2و  1مالحظة: ت

 الواردة.
 
 
 
 
 
 
 
 



 (TQSتنفيذ مبادرة األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ) | سيسرك 78
 في بعض بلدان منظمة التعاون اإلسالمي: الدليل لتعزيز العمل

افية مختارة 30. مالحظة إعالنات السجائر خالل الـ11الجدول أ.  يوما املاضية في أماكن مختلفة، حسب خصائص ديموغر

 اإلجمالي األماكن
 اإلقامة العمر )بالسنوات( نوع الجنس

 قروية حضرية 25≤ 24-15 اإلناث الذكور 

 5.1 10.7 5.5 3.5 1.4 7.0 5.5 الحظوا اإلعالنات في املتاجر
        الحظوا عروضا ترويجية للسجائر 

 0.3 0.6 0.4 0.4 0.3 0.5 0.4 عينات مجانية
 0.3 0.4 0.3 0.5 0.2 0.5 0.3 أسعار تخفيضية

 0.2 0.1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1 قسيمات شراء
 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 هدايا مجانية/ تخفيضات على منتجات أخرى 

 2.4 2.6 2.6 2.3 1.2 2.9 2.5 سلع ذات أسماء أو شعارات تجاريةمالبس/ 
 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.2 0.1 رسائل بريدية تروج للسجائر
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