
                                                     
 

 )’ TQSأسئلة املسوح املعنية بالتبغ (‘ورشة عمل توج��ية حول 

 �� مقر سيسرك، أنقرة، تركيا 2016مايو  3-4
 

 

 مشروع جدول األعمال
 

 2016مايو  3الثالثاء 

 الت�جيل

 

09:00 – 09:25 

 ‘)5الكر�م (تالوة من القرآن 

 االفتتاحية املالحظات

 ) 10سعادة السف�� مو�ىى �وال�لي�ايا، املدير العام، مركز أنقرة(‘ 

 كز م�افحة األمراض ار ممؤسسة  ،لل��امج السيد براندن تا��، نائب الرئيس املساعد

 ‘)CDC( )10(واتقا��ا 

 ،10( منظمة ال�حة العاملية فرع تركياموظف وط�ي ف�ي،  د. توك��  إرغودير(‘ 

 

09:25 – 10:00 

 العبء العاملي للتبغ: رصد أهداف األمراض غ�� املعدية وتتبع و�اء التبغ

 ،30( منظمة ال�حة العاملية د. إدوارد تورسان د�سبينيت(‘ 

 

10:00 – 10:30 

 

 صورة جماعية واس��احة شاي

 

10:30 – 11:00 

 )GTSSمراقبة التبغ العاملي (نظام 

 ،واتقا��اكز م�افحة األمراض ار ممؤسسة  السيدة راشنا شاندورا )CDC( )30(‘ 

 

11:00 – 11:30 

�ح مجموعة فرعية من األسئلة الرئيسية من امل: )TQSأسئلة املسوح املعنية بالتبغ (

 )GATSلبالغ�ن (ب�ن التبغ لالعاملي 

 )التنفيذ: مبادئ توج��ية وأمثلةو  نظرة عامة وحزم فنية(

  واتقا��اكز م�افحة األمراض ار مالسيدة راشنا شاندورا، مؤسسة )CDC( )60(‘ 

 

11:30 – 12:30 

 

 14:00 – 12:30 اس��احة للصالة والغذاء

 : التجارب)TQSأسئلة املسوح املعنية بالتبغ (تنفيذ 

 السيدة زهرة زمرد س�جوق، مركز أنقرةاملس��: 

 ،ألذر�يجان ا�ح�وميةال�جنة اإلحصائية  السيد نايل إيمانوف )SSC( )20(‘ 

 ،كزي للتعبئة العامة واإلحصاء ا�جهاز املر   السيدة فاطمة محمد األشري محمد

 ‘)CAPMAS( )20(املصري 

 

14:00 – 15:30 



                                                     
 

 ،بإندونيسيا ا�جهاز املركزي لإلحصاء السيدة مار�يت تي�ي نور�ي�ي )BPS-

Statistics( )20(‘ 

  ،املعهد ال���ي لإلحصاء (السيد يلماز إيرشاه�نTurkStat( )15(‘ 

  ،املعهد ال���ي لإلحصاء (السيدة تو�ة كندارTurkStat( )15(‘ 
 

 اس��احة شاي
 

15:30 – 16:00 

 األسئلة واألجو�ة

 ‘)CDC( )30( واتقا��اكز م�افحة األمراض ار مالسيدة راشنا شاندورا، مؤسسة املس��: 

 

16:00 – 16:30 

 

 امل�ان الحقا) (سيتم اإلعالن عنحفل عشاء 

 

19:00 – 21:00 

 
 

 2016مايو  4األر�عاء 
 

 )TQSأسئلة املسوح املعنية بالتبغ (عملية انخراط مركز أنقرة �� 

 ‘)30( مركز أنقرةالسيدة نيندن أوكتفاروليا شان�ي، املتحدث: 
09:30 – 10:00 

 صياغة التقار�رالتحليل و 

  واتقا��اكز م�افحة األمراض ار مراشنا شاندورا، مؤسسة السيدة )CDC( )30(‘ 

 

10:00 – 10:30 

 

 النشر والبيانات للعمل

  ،30( منظمة ال�حة العامليةالسيدة هبة فؤاد(‘ 

 

10:30 – 11:00 

 

 اس��احة شاي
 

11:00 – 11:30  

 )TQSأسئلة املسوح املعنية بالتبغ (عروض الدول: فرص إدماج 

 أنقرةمركز املس��: د. أتيال �ارامان، 

  (لم يحدد �عد)) 15املعهد الوط�ي لإلحصاء ل�وت ديفوار(‘ 

  ��15(السيد مامادو فو�ي تونكرا، املعهد الوط�ي لإلحصاء املا(‘ 

  15(السيدة ا�خنساء مهداوي، وزارة ال�حة املغر�ية(‘ 

 15(دولة قطر  وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء ب�، خالد الشا� السيد(‘ 

 

 

11:30 – 12:30 

 

 اس��احة للصالة والغذاء
 

12:30 – 14:00 

 (تتمة) )TQSأسئلة املسوح املعنية بالتبغ (عروض الدول: فرص إدماج 

 

14:00 – 15:00 



                                                     
 

 د. أتيال �ارامان، مركز أنقرةاملس��: 

  15(السيد عبدو نوماوو، املعهد الوط�ي لإلحصاء بالنيجر(‘ 

 ) (لم يحدد �عد) و�الة اإلحصاء بطاجكستانTAJSTAT ()15(‘ 

  السيد �ومي أغب�ي، املعهد الوط�ي لإلحصاء والدراسات االقتصادية والديمغرافية

 ‘)15(بالتوغو 

   15((لم يحدد �عد) مكتب اإلحصاء �غامبيا(‘ 
 

 اس��احة شاي
 

15:00 – 15:30 

 األسئلة واألجو�ة

 ‘)CDC( )45( واتقا��اكز م�افحة األمراض ار مراشنا شاندورا، مؤسسة السيدة املس��: 

 

15:30 – 16:15 

 

 املالحظات ا�ختامية
 

16:15 – 16:30 

 


