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 ورشة عمل حول

 بيانات األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح ترجمة" 

 "  إجراءات عمليةإلى  

 أنقرة، تركيا  2018نوفمبر  12-15

 

 جدول األعمال

 

 2018نوفمبر  12اإلثنين 

 التسجيل 09:10 – 08:45

09:10 – 09:45  

 

 ‘(5)تالوة عطرة من القرآن الكريم 

 مالحظات افتتاحية

 (‘10) سعادة السفير موسى كوالكليكايا، سيسرك 

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

 (10مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ) غندو أهلوواليا، رئيس قسم المكافحة العالمية للتبغ، السيدة‘ 

 09:45 – 10:00  

 

 نظرة عامة حول مبادرة سيسرك المتعلقة باألسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح

 السيدة ناندن أوكتافاروليا شانتي، سيسرك 

 ورة جماعية واستراحة شايص  10:30 – 10:00

10:30 – 12:00  

 

(: مجموعة فرعية من األسئلة الرئيسية من المسح العالمي الستهالك التبغ TQSاألسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح )

 (GATSبين البالغين )

 (TQSعامة ومجموعة فنية والتنفيذ: المبادئ التوجيهية واألمثلة؛ مراجعة مؤشرات وجداول تحليل الـ)نظرة 

 TQSمدخل إلى صحيفة وقائع الـ

 السيد جيريمي مورتون، مراكز مكافحة األمراض واتقائها 

 12:00 – 12:30 

 

 عروض قطرية: تجربة تنفيذ األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح

 ( 10السيد أناكليت ديزيري دزوسا، المعهد الوطني لإلحصاء الكاميروني)‘ 

 ( 10السيد علي حبشي كامل عبد الحميد، الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري)‘ 

 دقائق لألسئلة واألجوبة 10

 سيسرك الجهة المسيرة:

 استراحة للصالة والغداء  14:00 – 12:30

 14:00 – 15:00 

 

 عروض قطرية: تجربة تنفيذ األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح

  (10نونيك كوسوماوارداني، وزارة الصحة اإلندونيسية )السيدة‘ 

  (10الكريم الشافعي، وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء القطرية )عبد السيد خالد‘ 

 ( 10السيدة بييمان ألتان، وزارة الصحة التركية)‘ 

 دقائق لألسئلة واألجوبة 10

 سيسرك الجهة المسيرة:
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 استراحة شاي 15:15 – 15:00

15:15 – 17:00 

 

 العمل الفردي القطري ومراجعته

 (TQSومراجعة جداول الـ TQS)مسودة صحائف وقائع الـ

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها  الجهة المسيرة:

 2018نوفمبر  13الثالثاء 

 

09:00 – 09:30  

 

 مراجعة اليوم االول

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها الجهة المسيرة:

09:30 – 10:45 

 

 وضع اللمسات األخيرة على صحائف الوقائع: العمل الفردي القطري ومراجعته

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها  الجهة المسيرة:

 استراحة شاي 11:00 – 10:45

11:00 – 12:30 

 

 المذكرة اإلقناعية لمكافحة التبغ: أداة للدفع بمكافحة التبغ

 أدلة: استخدام إطار برنامج السياسات الست إلرشاد خطط العمل االستراتيجيات القائمة على

 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ،السيدة إيفيلين توينتيمان 
 استراحة للصالة والغداء  14:00 – 12:30

 14:00 – 15:30 

 

 البلدان تصوغ عناوين مذكرة مكافحة التبغ وتحدد القضايا

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها ومنظمة الصحة العالمية الجهة المسيرة:

 استراحة شاي  15:45 – 15:30

15:45 – 17:00  

 

 العمل الفردي القطري: تحدد البلدان خيارات إلدراجها في مذكرات مكافحة التبغ

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها  الجهة المسيرة:

 2018نوفمبر  14األربعاء 

09:00 – 09:20  

 

 مراجعة اليوم الثاني

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها المسيرة:الجهة 

09:20 – 10:30  

 

 تعرض البلدان عناوينها وتعريف القضية والخيارات المدرجة في مذكرة مكافحة التبغ

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها  الجهة المسيرة:

 استراحة شاي  10:45 – 10:30

10:45 – 12:30  

 

 تعرض البلدان عناوينها وتعريف القضية والخيارات المدرجة في مذكرة مكافحة التبغ

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها الجهة المسيرة:

 استراحة للصالة والغداء  14:00 – 12:30

 14:00 – 15:30 

 

 ستستخدم صحيفة الوقائع ومذكرة مكافحة التبغ الخاصة بك للدفع بعملية مكافحة التبغ؟النشر والتعبئة: كيف 

 مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ،السيدة إيفيلين توينتيمان 

 استراحة شاي 15:45 – 15:30 

15:45 – 17:00 

 

 العمل الفردي القطري: تطور البلدان خططا للنشر والتعبئة

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها  الجهة المسيرة:

 حفل عشاء  21:00 – 19:00
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 2018نوفمبر  15الخميس 

09:00 – 09:30  

 

 مراجعة اليوم الثالث

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها الجهة المسيرة:

09:30 – 10:30  
 العمللعمل الفردي القطري: وضع اللمسات األخيرة على العروض الخاصة بمهرجان االنتقال من البيانات إلى ا

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها وسيسرك الجهة المسيرة:

 استراحة شاي  10:45 – 10:30

10:45 – 12:30  
 العروض القطرية حول صحائف الوقائع الخاصة باألسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح والتقارير الموجزة الخاصة بمكافحة التبغ 

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها لجهة المسيرة:ا

 استراحة للصالة والغداء  14:00 – 12:30

 14:00 – 15:30 

 

العروض القطرية حول صحائف الوقائع الخاصة باألسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح والتقارير الموجزة الخاصة بمكافحة التبغ 
 )تتمة(

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها  لجهة المسيرة:ا

 استراحة شاي 15:45 – 15:30

15:45 – 16:15  

 

العروض القطرية حول صحائف الوقائع الخاصة باألسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح والتقارير الموجزة الخاصة بمكافحة التبغ 
 )تتمة(

 مراكز مكافحة األمراض واتقائها  لجهة المسيرة:ا

16:15 – 16:30 

 

 مالحظات ختامية

 سيسرك، مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها، مراكز مكافحة األمراض واتقائهاالجهة المسيرة: 

 


