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 استطالع التبغ العالمي للبالغین
 
 ألسئلة األكثر شیوًعاا

 

 ما استطالع التبغ العالمي للبالغین؟
الرئیسیة للرقابة  استطالع التبغ العالمي للبالغین ھو استطالع قیاسي عالمي یُستخدم إلجراء مراقبة منھجھیة الستعمال البالغین للتبغ وتتبع المؤشرات 

فأكبر، باستخدام  15على التبغ. واستطالع التبغ العالمي للبالغین ھو استطالع منزلي ممثل على المستوى الوطني لألشخاص البالغین من سن 
ن إجراء مقارنات جدیدة على مستوى الدولة والتغیر بمرور الزمن للدول التي تكرر االستطالع.  ویُعد استطالع التبغ  بروتوكول قیاسي ومتسق یُمّكِ

وأسئلة التبغ العالمي للبالغین جزء من نظام مراقبة التبغ العالمي والذي یتضمن أیًضا: استطالع التبغ العالمي للشباب، وأسئلة التبغ لالستطالعات، 
 الستطالعات الشباب.

 
 من ھم الشركاء الوطنیین والشركاء العالمیین في استطالع التبغ العالمي للبالغین؟

الستطالعات یتضمن الشركاء الوطنیین وزارة الصحة كوكالة للتنسیق الستطالع التبغ العالمي للبالغین، باإلضافة إلى منظمة إحصائیة أو معھد مرموق ل
بكنز  ووكلیة جونز ھكوكالة للتنفیذ. یتضمن الشركاء الدولیین منظمة الصحة العالمیة، مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا بالوالیات المتحدة، 

 بلومبرج للصحة العامة، ومعھد ریسیرش تراینجل ومؤسسة سي دي سي.
 

 ما الھدف من مراقبة استعمال التبغ بین البالغین؟ 
لمراقبة االتجاھات  التبغ ھو السبب الرئیسي للموت المبكر الذي یمكن الوقایة منھ على مستوى العالم. تتطلب مراقبة التبغ وجود آلیة رقابیة فعالة 

ورصده من السائدة لالنتشار والمؤشرات الرئیسیة األخرى مثل البیئات الخالیة من التدخین وحظر اإلعالنات واإلیقاف. وتعد مراقبة استعمال التبغ 
ذا لم تستطع القیاس فلن تتمكن من األدوات المھمة للصحة العامة. حیث أنھما یقدمان معلومات حیویة لتعزیز البرامج والسیاسات ولتقییم كفائتھا. "إ

 اإلدارة".
 

 ما الموضوعات المشمولة بالتغطیة في استطالع التبغ العالمي للبالغین؟
تدخیني)،  یجمع االستبیان األساسي الستطالع التبغ العالمي للبالغین معلومات حول خصائص مجاالت المشاركین واستخدام التبغ (التبغ التدخیني والال

جائر اإللكترونیة، واالمتناع، والتعرض للتدخین السلبي، والوضع االقتصادي، والتعرض لإلعالم العام، والمعرفة والسلوكیات واستخدام الس
 والتصورات حول استخدام التبغ. كما توجد أسئلة إضافیة أیًضا تغطي موضوعات أخرى مثل استخدام منتجات التبغ الساخنة.

 
 التبغ العالمي للبالغین على مستوى الدولة؟ ماذا یمكن إنجازه من خالل استطالع

على التبغ.   سوف یكون لدى الدولة بیانات ممثلة على المستوى الوطني حول استخدام التبغ بین مواطنیھا من البالغین وحول التدابیر الرئیسیة للرقابة
یما بین الدول المنفذة الستطالع التبغ العالمي للبالغین. ومن ثم، عالوة على ذلك، یمكن مقارنة البیانات الُمجّمعة في الدول التي أجرت عدة جوالت وف

ج أكثر فاعلیة  یمكن استخدام نتائج االستطالع لتحسین فھم أنماط استخدام التبغ داخل الدلة وفیما بین الدول. ویمكن استخدام ھذه األنماط إلعداد برام 
الع التبغ العالمي للبالغین معلومات تفصیلیة حول مجموعة من مواضیع الرقابة على ومراقبة تأثیر ھذه البرامج. وبمرور الوقت، سوف یقدم استط

صة أیًضا التبغ، مثل االمتناع، والتدخین السلبي، واألمور االقتصادیة، واإلعالم، والمعرفة، والسلوكیات، والتصورات. كما سوف تمتلك الدول الفر
 لالنضمام إلى نظام مراقبة التبغ العالمي.
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 ؟ MPOWERكیف یرتبط استطالع التبغ العالمي للبالغین بمیثاق منظمة الصحة العالمیة للرقابة على التبغ وحزمة سیاسات 
في تحقیق التزاماتھا المنصوص علیھا في میثاق منظمة الصحة العالمیة للرقابة على التبغ لتكوین   یساعد استطالع التبغ العالمي للبالغین الدول

وھي حزمة فنیة من تدابیر مختارة  MPOWERبیانات مقارنة داخل الدولة وفیما بین الدول. أعدت منظمة الصحة العالمیة حزمة سیاسات 
 لعالمیة للرقابة على التبغ:لتقلیل الطلب منصوص علیھا في میثاق منظمة الصحة ا 

 M مراقبة استخدام التبغ وسیاسات المنع 
P  حمایة الناس من تدخین التبغ 
O  تقدیم المساعدة على اإلقالع عن التبغ 
W استخدام التحذیرات حول أخطار التبغ 
E  إنفاذ الحظر على إعالنات التبغ والترویج لھ ورعایتھ 
R زیادة الضرائب على التبغ 

 
 سوف تتوفر بیانات استطالع التبغ العالمي للبالغین علنًا؟متى 

بعد سنة واحدة من نشر الحكومة الوطنیة للبیانات األولیة. یلزم للعامة سوف تتوفر بیانات استطالع التبغ العالمي للبالغین على موقعھ اإللكتروني 
 تخدام العام.اعتماد البیانات من مركز تنسیق البیانات قبل نشر مجموعة بیانات االس

 
 ما وتیرة تكرار استطالع التبغ العالمي للبالغین؟ 

 أعوام.  5-4یُفضل أن تكرر الدول االستطالع كل  
 

 ما دور مركز تنسیق البیانات؟
البیانات وظائف اإلدارة یعمل مركز البیانات األساسیة كمركز تنسیق بیانات نظام مراقبة التبغ العالمي ومستودًعا لبیاناتھ. یقدم مركز تنسیق 

 ا یلي:وضمان الجودة والتوحید القیاسي ومستودع البیانات باإلضافة إلى تقدیم مشاركة البیانات وإطالقھا ونشرھا. یضمن مركز تنسیق البیانات م

 تستطیع كل دولة ضمان حصول بیاناتھا على دعم عالي الجودة؛ •

تماد تحلیالتھم للتوجھات السائدة على إجراءات مع بدء تكرار الدول لالستطالعات، فسوف یضمنون اع •
 وممارسات إحصائیة قویة ومتسقة. 

ن تنسیق العملیة توحید الت • لیالت وھو أمر مھم لتوجیھ سیاسات وبرامج الرقابة على التبغ عالمیًا حسوف یَُمّكِ
 وتطویرھا. 

 
 ما أوجھ اختالف استطالع التبغ العالمي للبالغین عن االستطالعات األخرى؟ 

ریب وجمع استطالع التبغ العالمي للبالغین ھو استطالع مستقل ومتعمق حول التبغ یستخدم بروتوكول قیاسي ومتسق (االستبیان، وتصمیم العینة، والتد 
سوف یؤدي استخدام  البیانات وإدارتھا وضمان الجودة وتحلیل البیانات وإعداد التقاریر). تُجمع البیانات وجًھا لوجھ باستخدام أجھزة كمبیوتر محمولة. 

عات مع نتائج  مجموعة قیاسیة من أسئلة استطالع التبغ العالمي للبالغین إلى تحسین قابلیة توقعات االستطالع للمقارنة بمرور الزمن واتساق تلك التوق 
 األنشطة العالمیة لمراقبة ورصد التبغ.

 
 ما المطلوب من الدول لالنضمام إلى نظام مراقبة التبغ العالمي؟

االستطالع. وذك   یجب على الدول االلتزام بالمتطلبات العلمیة والفنیة لبروتوكول استطالع التبغ العالمي للبالغین القیاسي الشامل من أجل االنضمام إلى
مي للبالغین. عالوة على یعني أنھ ینبغي أن یكون لدى الدول استبیانھا الخاص حول استعمال التبغ معتمًدا من لجنة خبراء مراجعة استطالع التبغ العال

 ھا. ذلك، سوف تفحص لجنة مراجعة العینة تصمیم العینة، واألوزان النسبیة للعینة وتدابیر ضمان الجودة وخطة لتحلیل البینات الُمتحصَّل علی
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 كیف تشارك الدولة في استطالع التبغ العالمي للبالغین؟ 
 .سي دي سيلتبغ العالمي للبالغین فیجب علیھا التواصل مع المكتب اإلقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة أو إذا رغبت إحدى الدول في تنفیذ استطالع ا

 
ل استطالع التبغ العالمي للبالغین كلیًا أو جزئیًا وترغب في االنضمام إلى االستطالع؟  ما اآللیة المتاحة للدول التي تُمّوِ

المي للبالغین كلیًا أو جزئیًا. وعلى الرغم من ذلك، یجب على الدول االلتزام بالمتطلبات العلمیة والفنیة قد تقرر الدول تمویل تنفیذ استطالع التبغ الع
ول لبروتوكول استطالع التبغ العالمي للبالغین القیاسي الشامل من أجل االنضمام إلى االستطالع. تتوفر المساعدة الفنیة ومراجعة البروتوك 

 لجمیع الدول.سي دي سي  الصحة العالمیة و واعتماده من الخبراء من منظمة
 

 ما اآللیات المتاحة أمام الدول لمراقبة استعمال التبغ بخالف استطالع التبغ العالمي للبالغین المستقل؟ 
 :"أسئلة التبغ لالستطالعاتسؤال من االستبیان األساسي الستطالع التبغ العالمي للبالغین تُسمى   22یمكن للدول استخدام مجموعة قیاسیة فرعیة من 

من أجل تعزیز المراقبة المنھجیة الستخدام التبغ. سوف یساعد استخدام ھذه مجموعة فرعیة من األسئلة الرئیسیة من استطالع التبغ العالمي للبالغین" 
العالمیة لمراقبة ورصد التبغ. وتستطیع الدول  تحسین قابلیة توقعات استطالعھم الوطني بمرور الزمن واتساقھا مع نتائج األنشطة  على  األسئلة الدول 

سؤال من أسئلة استطالع التبغ العالمي للبالغین. (تُرجى مالحظة  22إضافة وحدة التبغ الخاصة بھم و/أو دمج المجموعة الفرعیة القیاسیة الُمكّونة من 
ت من استطالع التبغ العالمي للبالغین، وذلك نتیجة لالختالفات في أنھ یجب توخي الحذر عند مقارنة التوقعات من أسئلة التبغ لالستطالعات بالتوقعا

 المنھجیة المتبعة في كال االستطالعین.) 
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