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 مذكرة مفاهيمية 

 ورشة عمل حول 

 إلى خطط عمل"  "تحويل بيانات األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح 
 تركيا -، أنقرة 2018نوفمبر  12-15

 مقدمة .1

والذي  ،GTSS( إحدى مكونات نظام مراقبة التبغ العالمي TQSتعد األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح )

( CDC( ومراكز مكافحة األمراض واتقائها )WHOتم تطويره من قبل منظمة الصحة العالمية )

األمريكية وشركاء آخرين لمساعدة البلدان على خلق برامج لرصد ومراقبة مكافحة التبغ. ويساعد إدماج 

سوح في المسوحات الجارية الدول على رصد استخدام التبغ ومؤشرات األسئلة المتعلقة بالتبغ في الم

مكافحة التبغ ذات الصلة بطريقة منهجية، كما أنه يعزز االستدامة والتكامل مع مبادرات مراقبة عوامل 

 الخطر األخرى.

اإلسالمي من خالل مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها، تم إبرام مذكرة اتفاق مع منظمة التعاون 

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك(. وبموجب 

مذكرة االتفاق هذه يشارك سيسرك مع دوله األعضاء في التشجيع على دمج األسئلة المتعلقة بالتبغ في 

 دة المالية.المسوح في المسوحات الجارية من خالل تقديم االستشارات الفنية والمساع

 

 األهداف .2

تقديم مدخل ونظرة عامة ُمختصرة حول األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح للدول األعضاء التي  .1

 لم تبدأ بعد بجمع البيانات.

 من الدول األعضاء التي انتهت من جمع البيانات. TQSتقديم معلومات حول تنفيذ الـ .2

 لدان.توفير السياق لجميع المشاركين في استبيانات الب 

 تقديم مشورة تحليل البيانات إلى الدول األعضاء التي أكملت جمع البيانات .3

 مسودة أوراق حقائق الـTQS .ومراجعة الجداول المكتملة 

 .تقديم أي دعم إضافي مطلوب للتحليل 

  الـفرصة أمام الدول األعضاء المنخرطة حديثا لالستفادة من التدريب حول تحليلTQS. 

 تقديم ورشة عمل "من البيانات إلى خطط العمل".  .4

 ب يدرصة للترف، فهي تعطي تحليلهات ولبيانااجمع ت ستکملالتي ء األعضادول ابالنسبة لل

لخاصة التبغ دام بيانات التبغ باستخامکافحة ل تحمينشر وة طخولتبغ ملخص عن  اعلی کتابة 

 بها.

 ة طخولتبغ ز حول اجوصياغة مممارسة صة رفر فوتدة، فهي يدلجء األعضادول ابالنسبة لل

 لسابقة.الموجودة التبغ ت ابيانادام لتبغ باستخاتعبئة مکافحة ر ونش

o  قد تختار الدول األعضاء الجديدة بدالً من ذلك قضاء هذا الوقت في التدريب على تحليل

 .TQSالـ

 .فرصة أمام المنظمات اإلحصائية الوطنية للتعاون مع وزارات الصحة 
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 المواضيع /المحتوى  .3

 من المقرر أن يتم التطرق للمواضيع التالية خالل ورشة العمل:

 

 عبء التبغ: لمحة عامة عن العبء العالمي للتبغ وأهمية رصد وباء التبغ. .1

استبيان األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح وإرشادات التنفيذ: تفاصيل حول تطوير األسئلة  .2

، باإلضافة إلى أمثلة للتنفيذ الناجح، والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتبغ في المسوح ومحتواها

 المنهجية لدمج األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح الجارية.

 TQSالتحليل: تفاصيل حول تحليل األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح، وإعداد جداول الـ .3

 وصحيفة وقائعها.

نشر وتعبئة مكافحة التبغ لمكافحة معززة من البيانات إلى خطط العمل: تطوير موجز حول خطة  .4

 للتبغ.

مهرجان "من البيانات إلى خطط العمل": عرض أوراق الحقائق وموجزات مكافحة التبغ  .5

والخطط من خالل مهرجان "من البيانات إلى خطط العمل" الذي سيتم فيه تقسيم المشاركين إلى 

ول على تعليقات واقتراحات أربع مجموعات من البلدان لعرض عملهم بشكل متعمق، والحص

هادفة لزيادة التأثير. سيضمن الجزء األول المقرر في مهرجان "من البيانات إلى خطط العمل" 

توفُّر كل بلد على وقت محمي كاٍف إللقاء عرض تقديمي وواإلدالء بمالحظاتهم. سيعمل الجزء 

سهيل التواصل المفتوح الثاني غير المجدول من مهرجان "من البيانات إلى خطط العمل" على ت

 ومقارنة الخطط بين البلدان التي ال تتاح لها الفرصة للتقديم بشكل مباشر لبعضها البعض. 

 

 المشاركون .4

  مشروع ’دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي التي هي بصدد تنفيذ  23ممثلون عن حوالي

. )ممثل واحد عن  TQSالـوالمنخرطة في مشروع ‘ إدماج األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح

المكتب الوطني لإلحصاء وممثل واحد عن وزارة الصحة لكل بلد مدعو من البلدان األعضاء 

 المشاركة(،

 ،موظفو سيسرك 

 ،)موظفو مراكز مكافحة األمراض واتقائها )يحدد الحقا 

 ،)موظفو مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها )يحدد الحقا 

  اإلقليميين لمنظمة الصحة العالمية )يحدد الحقا(،موظفو المراقبة 

 ،)المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية )يحدد الحقا 

  .)خبراء فنيين آخرين )ما تقتضيه الحاجة 


