
 

statistics@sesric.org1 

 الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 تركيا -أنقرة  2018مايو  3 - 2

نجزة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي"
ُ
 دورة حول "األنشطة امل

 تقرير مرحلي حول " دمج

 في املسوح الوطنية‘ ) (TQSاألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ’

 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

 الخلفية .1

،  من قبل (GTSS)، إحدى عناصر نظام مراقبة التبغ العالمي TQSسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح تم تطوير ال 

( وشركاء آخرين ملساعدة CDCالمريكي ملكافحة المراض والوقاية منها )( واملركز WHOمنظمة الصحة العاملية )

من االتفاقية اإلطارية ملنظمة  21و  20تؤكد املادتين كما الدول على وضع برامج ملراقبة مكافحة التبغ ورصده. 

في الجهود  الصحة العاملية بشأن مكافحة التبغ أن آلية مراقبة فعالة ومنهجية لرصد الوباء هي عنصر أساس ي

 الشاملة للمكافحة العاملية للتبغ . 

ولتحسين تنفيذ االتفاقية اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية في الدول العضاء، تهدف منظمة التعاون اإلسالمي من 

إلى خفض مستوى تعرض الفراد والسكان لآلثار الضارة للتبغ.  2023-2014خالل برنامج العمل االستراتيجي للصحة 

 2014ء على القرار الصادر عن الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد في أبريل وبنا

في  "دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح"حول أهمية قضايا الصحة العامة ومكافحة التبغ، أطلق سيسرك 

ء لبناء القدرات في مجال اإلحصاءات الصحية مشروع املسوح الوطنية في دول منظمة التعاون اإلسالمي العضا

 ( ومؤسسة هذه الخيرة. CDCومراكز مكافحة المراض والوقاية منها )، WHOبالتعاون مع منظمة الصحة العاملية 

والهدف الرئيس ي من هذا املشروع هو تقديم الدعم الفني للبلدان العضاء في املنظمة في جهودها الرامية إلى دمج 

 غ في املسوحات الوطنية املستمرة. أسئلة التب

 األنشطة املنفذة .2

في إطار هذا املشروع، يشرف سيسرك على خطط اإلدماج بناء على الشروط املنصوص عليها من قبل مراكز مكافحة 

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي،  15المراض والوقاية منها ومؤسستها. وحتى اآلن، تلقى سيسرك التزامات من 
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أذربيجان والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار وجيبوتي ومصر وغامبيا وإندونيسيا ومالي وموريتانيا والنيجر  وهي

  والسنغال وسيراليون وطاجيكستان وتوغو.

أذربيجان ومصر وغامبيا وإندونيسيا ومالي وموريتانيا والنيجر  وقد أكملت عشرة منها املشروع بصفة تامة وهي

. ومن أجل الرفع من مستوى مشاركة الدول العضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في غووتو  والسنغال وسيراليون 

 . وسورينام فلسطينمشروع إدماج السئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح تم التواصل مع بلدين إضافيين وهما 

 (2018حالة إدماج أسئلة التبغ في املسوحات )اعتباًرا من أبريل  .2.1

 املسح خيرةالحالة ال  البلد الرقم

 املسح الوطني لألسرة وامليزانية مستوفاة أذربيجان 1

 املسح الوطني للقوى العاملة مستوفاة مصر 2

 مسح السر املتكاملة مستوفاة غامبيا 3

 (SUSENASاملسح الوطني السوسيواقتصادي ) مستوفاة إندونيسيا 4

رات  مستوفاة موريتانيا 5
ّ

تعّددة )مسوحات مجموعة املؤش
ُ
 (MICSاملـ

 السر املعيشية النموذجية واملتكاملة مستوفاة مالي 6

 مسح اإلتجار في البشر مستوفاة النيجر 7

 (C-DHSاملسح الديمغرافي والصحي املستمر )  مستوفاة  السنغال 8

 (TUBSاملسح السلوكي الستخدام التبغ ) مستوفاة سيراليون  9

 مسح فاينسكوب للمستهلك  مستوفاة توغو 10

 (DHSاملسح الوطني الديمغرافي والصحي )  تم توقيع مذكرة تفاهم الكاميرون 11

 املسح الرابع حول الفقر والحوال املعيشية لألسر تم توقيع مذكرة تفاهم تشاد 12

 تم توقيع مذكرة تفاهم كوت ديفوار 13
الرسمي املسح الوطني حول وضعية التوضيف والقطاع غير 

(ENSESI) 

 (EDSIII-Gabonمسح ديمغرافي وصحي ) تم توقيع مذكرة تفاهم الغابون  14

 مسح السر املعيشية حول املستوى املعيش ي تم توقيع مذكرة تفاهم طاجيكستان 15

 VI (MICSمسوحات مجموعة املؤشرات املتعددة ) قيد التنفيذ/ جاري  فلسطين 16

 دمج تجريبي لسئلة التبغ في املسوح  قيد التنفيذ/ جاري  سورينام 17
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 لزيارات الدراسية والبعثات الفنية التي تمت في إطار املشروعا .2.2  

 املكان املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 

املسح ’زيارة دراسية حول 

العالمي الستهالك التبغ بين 

 ‘البالغين واملسح الصحي التركي

نوفمبر  18

2014 

 أذربيجان

اإلحصائية  )اللجنة

 الحكومية(

 تركيا

 )معهد اإلحصاء التركي(

 أنقرة،

 تركيا

2 

بعثة فنية حول "إدماج أسئلة 

 -1التبغ في املسوح": النموذج

 تصميم املسح ومنهجيته

13-15 

 2015أبريل 

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 تركيا

 )معهد اإلحصاء التركي(

 باكو،

 أذربيجان

3 

"إدماج أسئلة بعثة فنية حول 

 -2التبغ في املسوح": النموذج 

 طرق أخذ العينات

27-29 

 2015أبريل 

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 تركيا

 )معهد اإلحصاء التركي(

 باكو،

 أذربيجان

4 

بعثة فنية حول إدماج أسئلة 

طرق -( TQSالتبغ في املسوح )

 أخذ العينات:

10-13 

نوفمبر 

2015. 

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 تركيا

 )معهد اإلحصاء التركي(

 باكو،

 أذربيجان

5 

املسح ’زيارة دراسية حول 

العالمي الستهالك التبغ بين 

 ‘البالغين واملسح الصحي التركي

25-26 

 2016أبريل 

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

 لإلحصاء اإلندونيس ي(

 تركيا

 )معهد اإلحصاء التركي(

 أنقرة،

 تركيا

6 

زيارة دراسية حول املسح 

العالمي الستهالك التبغ بين 

 البالغين واملسح الصحي التركي

مايو  5

2016 

 طاجيكستان

)وكالة اإلحصاء تحت 

إشراف رئيس جمهورية 

 طاجيكستان(

 تركيا

 )معهد اإلحصاء التركي(

 أنقرة،

 تركيا

 ورش العمل التي أجريت في إطار املشروع  .2.3

 (TQSاألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )’ورشة عمل حول  .2.3.1

تم تنظيم ورشة عمل توجيهية حول 'السئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح' استضافها سيسرك بالتعاون مع مراكز 

، في مقر سيسرك، أنقرة، 2016مايو  4-3( ومؤسسة هذه الخيرة في فترة CDCالسيطرة على المراض والوقاية منها )

(.  وكان الهدف من هذه الورشة توفير معلومات detail.php?id=1398-www.oicstatcom.org/eventتركيا:)جمهورية 
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إضافية ودعم فني لصالح الدول العضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في عملية إدماج السئلة املتعلقة بالتبغ في 

 املسوح في مسوحاتها الوطنية الجارية.

ن املكاتب الوطنية لإلحصاء لكل من أذربيجان وتشاد وكوت ديفوار ومصر وغامبيا وحضر ورشة العمل خبراء م

وإندونيسيا ومالي واملغرب والنيجر وقطر وطاجيكستان وتوغو، ووزارة الصحة للمملكة املغربية. كما شارك في الورشة 

ومؤسسة هذه الخيرة، ومنظمة الصحة العاملية ، CDC ز مكافحة المراض والوقاية منهاأيضا ممثلون عن مراك

WHO،  واملكتب اإلقليمي لشرق املتوسط ملنظمة الصحة العامليةEMRO واملكتب القطري ملنظمة الصحة العاملية ،

، وجامعة يلدرم بايزيد، والهالل الخضر التركي TAPDKفي تركيا، وهيئة تنظيم سوق التبغ والكحول التركية 

(YESILAY.) 

 الورشة التدريبية املوضوعات التالية: وشملت

  :إطاللة على عبء التبغ العالميعبء التبغ 

  الرصد واملراقبة: أهمية رصد وباء التبغ وإطاللة على نظام مراقبة التبغ العالميGTSS  واملكونات ذات الصلة

(GATS  وGYTS  وTQS.) 

  أسئلة املسحTQS والتواصل بشأنها؛ باإلضافة إلى أمثلة حول : تفاصيل حول تطويرأسئلة التبغ في املسوح

 التنفيذ الناجح.

 .إرشادات التنفيذ: املبادئ التوجيهية املنهجية لدمج أسئلة التبغ في املسوح في الدراسات االستقصائية القائمة 

  إعداج مقترح: إعداد استمارة طلب بشأنTQS  وتقديمها؛ خطابات اإللتزام باإلتفاق؛ التوقعات بموجب

 اق.االتف

  تحليل البيانات ونشرها: تحليل أسئلة التبغ في املسوح؛ إعداد جداول أسئلة التبغ في املسوح و/ أو صحيفة

 الوقائع )النواتج(؛ نشر النتائج واستخدام البيانات للعمل.

 ورشة عمل حول األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح: تحليل البيانات ونشرها .2.3.2

بالتعاون مع مراكز ‘ (: تحليل البيانات ونشرهاTQSعلقة بالتبغ في املسوح )السئلة املت’ورشة العمل حول  .2.3.3

في  2017أغسطس  17و  16( ومؤسسة هذه الخيرة، وذلك خالل يومي CDCمكافحة المراض والوقاية منها )

(. وكان الهدف من http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1737العاصمة التركية بأنقرة.)

ة العمل هذه هو تبادل املعارف والخبرات املكتسبة طوال عملية إدماج السئلة املتعلقة بالتبغ في ورش

املسوح الجارية وتقديم معلومات شاملة ودعم فني للبلدان العضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل 

 املض ي قدما في هذا املجال. 

بلدا عضوا في املنظمة،  13مندوبا من املكاتب اإلحصائية الوطنية ووزارات الصحة من  38وقد حضر ورشة العمل 

من بينها الكاميرون وتشاد وكوت ديفوار والغابون وغامبيا وإندونيسيا ومالي وفلسطين وقطر وسيراليون وسورينام 

سة مراكز مكافحة المراض والوقاية منها، ومقر منظمة وطاجيكستان وتركيا. وشارك في ورشة العمل أيضا ممثلو مؤس
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الصحة العاملية الرئيس ي، واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط، ومكتب منظمة الصحة العاملية 

 في تركيا، والهالل الخضر التركي. 

 وشملت الورشة التدريبية املوضوعات التالية:

  :العبء العالمي للتبغ وأهمية رصد وباء التبغ. ملحة عامة حول عبء التبغ 

  استبيان السئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح وإرشادات التنفيذ: تفاصيل حول تطوير السئلة املتعلقة بالتبغ في

املسوح ومحتواها، باإلضافة إلى أمثلة للتنفيذ الناجح، واملبادئ التوجيهية املنهجية لدمج السئلة املتعلقة 

 في املسوح  في اإلستطالعات الجارية. بالتبغ

 .التحليل: تفاصيل حول تحليل السئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح، وإعداد جداولها وصحيفة وقائعها 

 .نشر البيانات: نشر النتائج واستخدام البيانات للعمل 

 األنشطة املبرمجة  .3

بية في إطار املشروع. املساعدات الفنية املتاحة سيواصل سيسرك تقديم الدعم الفني بناًء على طلبات الدول التجري

 هي على النحو التالي: 

  ،الزيارات الدراسية والبعثات الفنية: التشاور من خالل الزيارات الفنية قصيرة الجل بشأن تصميم االستقصاء

 واملنهجية، وأخذ العينات، وما إلى ذلك. 

 تنسيب، والتدفق العام. مراجعة االستبيان: التشاور حول صياغة السئلة، وال 

  .تصميم الدراسة: التشاور حول تصميم العينة، وإجراءات جمع البيانات وإدارتها 

  التحليل واإلبالغ: التشاور بشأن تحليل البيانات واإلبالغ عن تلك التي تم الحصول عليها من أسئلة التبغ في

 . املسوح، بما في ذلك بناء املؤشرات والجداول والرسوم البيانية

 .مواد تدريبية واستشارات لدورات تدريبية متعددة الدول حول أسئلة التبغ في املسوح ومكافحة التدخين 


