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ةـمقدم  
 

. منظمة  لوفاة المبكرة والمرض في العالمالتي يمكن منعها ل األسباب الرئيسيةأحد تعاطي التبغ 
التبغ. من المتوقع أن  إلى استخداميين حالة وفاة سنويا مال 5تعزو ما يقرب من  الصحة العالمية

٪ من هذه الوفيات تحدث 02مع ما يقرب من  م،  0202مليون حالة وفاة بحلول عام  (10)يتجاوز
 .إستخدامه  لنتشار الحالية هاتتجال افي  ما لم تؤثر التدخالت في البلدان النامية

مثل السرطان وأمراض القلب واألوعية الدموية وأكثر من  ألمراضا لعدد من سبب معروف  التبغ تعاطي 
بسبب تكلفة خدمات الرعاية الصحية رفع إلى استخدام التبغ  ؤديي وبالضافة إلى ذلك ،آخر مرض 05
 .ستجابة لعدد متزايد من الحاالت المرضية والعاقةلا

للبنية التحتية  تقويضمن  مما يؤدي إلى مزيد ستهلك دخل األفراد واألسرإستخدام التبغ ي أن كما
للبلدان. ويمكن أيضا أن يكون استخدام التبغ الخطوة األولى نحو الدمان  قتصاديةواال ةجتماعياال

من البلدان سياسات لمواجهة هذه  كثير أعتمدتوقد  ، لألجيال الصاعدةوخاصة  على المخدرات
 .الضارة االمخاطر التي يمكن تجنبها وحماية األجيال المقبلة من آثاره

حدوث ب  ارتباطا مباشرا  يرتبط تعاطي التبغ حيث لوباء التبغ،  ةر السلبياليبيا ليست استثناء من األث
 . ألسباب الرئيسية للوفاةامن أول هي أمراض القلب والشرايين والسرطان و 

ح المستقديم  منظمة الصحة العالميةتولت ، لمكافحة استخدام التبغ من أجل وضع برنامج شامل و 
مع مراكز السيطرة على األمراض في الواليات المتحدة لستخدام التبغ بين الشباب بالتعاون العالمي 
 .التبغإستخدام لمساعدة البلدان على تحديد حجم مشكلة  األمريكية

والتوثيق للمرة الثالثة من خالل مركز المعلومات هذا المسح  من بين الدول التي أنجزت بنجاح ليبياو 
هذا في  م  0202نتائج المسح الذي نفذ خالل العام  لصحة بالتعاون مع وزارة التعليم، وتعرضوزارة اب

التقرير بهدف استخدامه من قبل المخططين وصناع القرار والباحثين والمعلمين واآلباء والمنظمات 
ا في الستفادة منهمن أجل  ، للشبابلرعاية الصحية با أخرى ذات صلة جهةية أو ، حكومية غير ال

 .تعزيز الصحة ومنع وباء التبغ

وجميع  منظمة الصحة العالميةلالمكتب القليمي ، أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر  وأخيرا 
على جهودهم المثمرة التي أدت إلى إنجاز في ليبيا مسح استخدام التبغ بين الشباب  المشاركين في

ستخراج و  هذه الدراسة الهامة  . اهنتائجا 

 

فاطمة حمروش: ةالدكتور   

 وزير الصحة
 
 

 



 5 

 شكر وتقدير
 

من خالل  من قبل منظمة الصحة العالميةم ،   20l0  ليبياـ لشباب حول إستخدام التبغ بين اتمويل هذه الدراسة  تم
في الواليات المتحدة  مراكز السيطرة على األمراضمن خالل الدعم التقني تم تقديم ، و  اإلقليمي لشرق المتوسطالمكتب 

بوزارة الصحة ومنسق مكافحة إستخدام والتوثيق : مدير مركز المعلومات  إعداد هذا التقرير من قبل ، وأُعدريكية، األم
من دعم الفت وكبير من خالل الوطنية والدولية واألفراد، لما قدموه  المؤسساتجدا لبعض  ممتنوالكاتب ليبيا.  التبغ في
 وهم :  أن يشكر الجهات التالية واألفراديود و من هذا المسح  تنفيذمراحل تهم خالل مساهم

 
 ليبيا -وزير الصحة  /   حمروشهللا ال عبد فاطمة: الدكتورة  معالي ـ 
 

 .منظمة الصحة العالميةـ 
  (TFI لمبادرة التحرر من التبغ ) شرق المتوسطل -  اإلقليمي المكتب فريق  

 .ليبيا: عمرو المحجوب  ـ  الدكتور 
 طابلس –منظمة الصحة العالمية  :تب مك يجميع: موظف

 

 (.CDCتحدة األمريكية )مبالواليات ال  مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها
 

 . ، فيرونيكا ليا وارنويك تشارلز  الدكتور : 
 

 وزارة الصحة  

    تامرإسماعيل حبيب : السيد 
 المشاركة في المسح . الصحة في المناطقمدراء 

 .الميدانيين  احثينالبوالمشرفين 
 

 وزارة التعليم 
 

 

 . التعليم بوزارة  مدير إدارة الصحة المدرسية  /السيدة : فوزية بن غشير 
 بالمناطق المشاركة بالمسح . التعليممدراء 

 .االتي شملها المسح جميع مديري المدارس والمعلمين والطالب في المدارس 
 

 والتوثيق الصحي مركز المعلومات 
 

 .للمسح  المشرف الميداني  /  السالم محمد دزايد عب
 .والتوثيق بوزارة الصحة  جميع موظفي مركز المعلومات 

 
 

 المشرفون والباحثون الميدانيون : 
 

     ي       ـــد العوامـعبدالحمي أحمد
 م   ـــــــعبدالحميد نج محمد

             ـــــور األمــــين عاشــــــــ
                       ى ــــــــــــــــــحمدين موس

                      ران ــــــــان عمــــــــسليم
    م                ــــــارحي ظ محمدــــحاف
 روم                        ــــــــــــــــطرــــطاه
  اح عمران عاشور ــــــمفت

 قداره   ةـــــخليف ه ـــجمع
 وب ــــجالمح دـــــــــمحم

 خلف هللا ابوسيف خلف هللا 
 يده ـــد أحمـــــمحم  يــعل

  ر ــاح عمــــعبد العزيز مفت
 عز الدين ابوخريص  سكينة

 م ـــــاألشخ  نـــمحمد حس
  رج رزق ــــــــف رــــــميس
   ور ـــــعاشالدين رف ـــش
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 ملخص تنفيذي 
 

ونفذ م  2113في ليبيا ألول مرة في عام  {GYTS } المعروف باسمالشباب  بينالتبغ إلستخدام  تم إدخال المسح العالمي
منظمة الصحة بشرق المتوسط ب اإلقليمي المكتب دعم منللمرة الثالثة، وذلك ب 2111وعام م ،  2117لمرة الثانية عام ل

 إلىهدف هذه الدراسة وت ،(CDC) الواليات المتحدة األمريكيةب مراضعلى األ السيطرة مراكز مع بالتعاون والعالمية 
 : في الجوانب التاليةالشباب الحصول على المعلومات األساسية حول استخدام التبغ بين ا

 . إنتشار إستخدام التبغ بين الطلبة  -

 . اه التبغــــالمعرفة والتفكير تج -
 . توفر منتجات التبغ والحصول عليها  -

 .ة البيئيالل ــمن خان التبغ ــدخ  -

 . نــــالع عن التدخيــــقاإل - 

 . لتبغا نـع الم واإلعالنـاإلع وسائل -

 .فيما يخص إستخدام اتبغ  المناهج الدراسية -

 فيوطالبة  ا  طالب( 2112) م 2111الذي تم تنفيذه خالل شهر فبراير   مسحالذين شملهم الوكان إجمالي عدد الطالب 
 {9، 8، 7} ة ــالدراسيفي الصفوف ـة سنـ 15إلى  13أعمارهم بين  شبابتعليم بها  ييجر مدرسة { 51}بعدد  {فصل 92}

  :  ويمكن تلخيص نتائج هذا المسح على النحو التاليمنطقة { 16}موزعة على 

 ( . ٪6.6بنات ،  ٪21.2بنين  )  تدخين التبغ ولو نفثة أو نفثتين جربوا %  13.4

 ( .٪ 5.1 بنات،  ٪11.1)بنين   نواع التبغ أيستخدمون حاليا  أحد %  8.1 

 (٪ 2.1بنات ، ٪، 6.1بنين  يدخنون السجائر حاليا ) %  4.3

 ( ٪2.6بنات ٪، 6.1لشيشة حاليا )بنين  يدخنون ا%  4.3 

 (٪ 4.1بنات ٪، 7.5 بنين منتجات التبغ األخرى )يستخدمون حاليا  % 5.8  

  القريب . في المستقبلالتدخين ن يشرعوا في أعلى األرجح من المدخنين %  28.0 

 .يدخنون األصدقاءأو كل  ديهم معظمل %  5.1  
 . سنهم  من المدخنين يشترون منتجات التبغ من المحالت ولم يتم رفضهم بسبب صغر٪ 27.7

 .في وجودهم حيث يدخن آخرونيعيشون في منازل %  35.7

 .يتعرضون للدخان من غيرهم في األماكن العامة   35.1 

 . ب حظر التدخين في األماكن العامةيعتقدون أنه يج % 70.9 

 من آخرين ضار بهم .الدخان ون بأن عتقدي % 72.4

 أحد والديهم أو أكثر يدخن .  34.6 

 السابقة للبحث . 31 ـفي األيام الية ضد التدخين  عالمإرسائل شاهدوا  %  79.6

 لبحث .السابقة ل 31شاهدوا إعالنات دعائية لمنتجات التبغ في األيام الـ  ٪ 57.6

 . السجائرنواع أألحد عالمة تجارية يمتلكون سلعة عليها %   10.5

 . حول مخاطر التدخين خالل العام الماضي في الصفتم تدريسهم  %   61.1

 الشباب في سنهم يدخنون .الماضي األسباب التي تجعل الدراسي خالل العام فصل في ال واناقش% 47.0  
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 تمهيد 
 

، منظمة الصحة (TFI)  مبادرة التحرر من التبغ منالشباب بين التبغ حول إستخدام لعالمي المسح ا تم تطوير    
  األمراض والوقاية منهاللسيطرة على األمريكية  مراكز الواليات المتحدةبومكتب مكافحة التدخين  ((WHO العالمية

(CDC)  من لوقاية شاملة حول امعلومات  جمعتمثل أقاليم المنظمة الستة ل التعاون مع مجموعة من البلدان التيب
 بين الشباب .التبغ  استخدامعلى والسيطرة 

تصميم عينات ممثلة من الطالب لهو مسح مدرسي يستخدم عينة عنقودية من مرحلتين الشباب  إستخدام التبغ بين ومسح
المراحل التي لتي تحتوي على تشمل جميع المدارس االعينة المختارة  ،سنة 15-13الفئة العمرية  التي تشملفي الصفوف 

في  ،بالمدرسة  عدد الطالب المسجلين في الصفوف المحددةإحتمالية اإلختيار تتناسب مع تحديدها في المرحلة األولى تم 
 ينيوم المسح مؤهل المدرسةالمتواجدين بمختارة الفصول الجميع الطالب في  ، عشوائياالفصول  المرحلة الثانية يتم اختيار

 .بياناتلل خصوصية وسرية وتحافظ على مشاركة الطالب طوعية  ، للمشاركة

ميالدي ، عدد     2111ـ  2119بلغ عدد الطلبة في المراحل الدراسية المستهدفة بالمسح خالل العام الدراسي  وقد  
 .طالب وطالبة  (345453أي بعدد إجمالي قدره )، ( طالبة 177185)طالبا  وعدد   (168268)

 

مدرسة، وعدد المدارس  (51)عدد المدارس المستهدفة كان ، م  2111 ليبيا تخدام التبغ بين الشبابمسح اس وفي
 2156  شارك عدد وقد طالب وطالبة ،  1875 ين ، وعدد من الطالب المستهدف ٪ 111 إستجابةوبنسبة  51 ةشاركالم

الستجابة ل وبمعدل عام  ٪ 97.9تجابة إسمعدل إستمارة ب 2112وقد كان عدد اإلستمارات الصالحة ، طالب وطالبة 
 ويبين الجدول التالي البيانات الديمغرافية للمشاركين في البحث : ـ  97.9٪

 :والجنس والعمر على النحو التاليالصف توزيع الطلبة حسب  ( 0الجدول  )

 

 % القيمة  الفئة  % القيمة  الفئة  % القيمة  الفئة 

  الجنس
 

    Age   الصف   

13>  411 20.9 

 24.1 470 13 30.9 672 السابع  48.4 999 ذكور

 24.1 474 14 30.9 560 الثامن 51.6 956 إناث

 20.8 417 15 38.2 775 التاسع    

 10.1 204 >15 100 1814 اإلجمالي  100 1955        اإلجمالي   

   وفقا  لجابات  المبحوثين. 
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 . ء المسح. أسلوب وطريقة إجرا3
 :. العينة وتصميم الدراسة 0.1

{  يجرى على مستوى العالم بنفس  GYTSالمسح العالمي حول استخدام التبغ بين الشباب المعروف اختصارا  } 
دارس والفصول التي ـة بطريقة العينة العنقوديــة علــى مرحلتين إلختيار المــاألسلوب، وهو مسح يتم على مستوى المدرس

 ا الدراسة .تجرى عليه
بما أن الفئة المستهدفة هي فقد تم تعيين منسق عام للمسح وتم تدريبه  من قبل منظمة الصحة العالمية ، و  يبياوبالنسبة لل 

فيها المراحل  المستهدفة تم إعداد كشف بجميع المدارس التي تدرس  فقدسنة  15و  13الشبـــاب ممن أعمارهم بين فئة 
{  51تم اختيار عدد }  و{ مدرسة ،  2714تاسع من التعليم األساسي  ، وقد بلغ عددهـا } وهي السابع و الثامن وال

طالب وطالبة وهو حجم العينة التي تم تحديدها من قبل مركز  1875عينة من مدرسة منها  لضمان الحصول  على 
الحاسب اآللي ،  ممرحلتين باستخداوقد تم سحب العينة المطلوبة على  ،مكافحة األمراض بالواليات المتحدة األمريكية 

على مستوى  تم اختيارها عشوائيا  فيالفصول أما  ، عتبار خالل المرحلة األولىإلحيث أخذ عدد الطلبة في المدرسة في ا
 .  منطقة{  16ــار العدد المطلوب من المدارس موزع على عدد} ي، وقد جاءت النتيجة باختالمدرسة 

 . % 111بنسبة   حأستكمل بها المس 51ن مدرسة م 51معدل اإلستجابة : المدارس 
         .%   111ل بها المسح بنسبة مفصل أستك 92فصل من  92: الفصول                 
 . % 97.9طالب أستكملوا اإلستبيان بنسبة  2156طالب من أصل  2112: الطلبة                 

 . %  97.9% =  97.9 %*111% *  111النسبة اإلجمالية لإلستجابة : 

 : انــستبي. ال0.1   
المتوسط بمنظمة الصحة العالمية ، ويتألف ن مع المكتب اإلقليمي لشرق البحراألبيض تم إعداد استبيان موحد بالتعاو 

سؤال، كما تمت ترجمة االستبيان وتعديل صياغة األسئلة لتصبح سهلة الفهم للطلبة ،  وتتم إجابة  66االستبيان من 
   سئلة في نموذج منفصل ، بطريقة تعبئة الدائرة المناظرة لرقم السؤال المراد إجابته باستخدام قلم الرصاص .      األ

 : . جمع البيانات1.1
المحلية في  اإلداراتباحث ميداني إلجراء المسح على مستوى المدارس ، وتم التنسيق مع  21تم تدريب عدد 

،   % 111مدرسة بنسبة مشاركة  51نتهاء من هذه العملية بنجاح في إلالي الصحة والتعليم ، وقد  تم امج
.  وقد أجري المسح   %97.9  وبنسبة مشاركة  2112وبإستمارات صالحة بعدد طالب  2156وبمشاركة عدد 

ستمارات إلى المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية وجرت  معالجة ، وأرسلت اإل م 2111 فبرايرخالل 
 من قبل مركز مكافحة األمراض بالواليات المتحدة األمريكية.  بياناتها

 : النتائج ج. تحليل البيانات واستخرا3.1 
     تم تنظيم ورشة عمل ثانية لمنسق عام المسح لغرض تدريبه على كيفية تحليل بيانات المسح واستخراج      

عداد هذا التقرير، وقد استخدمت حزمة البرامج المخصص في  EPI-INFO ))ة لمعالجة البيانات المعقدةنتائجه وا 
 معالجة بيانات المسح .  
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  { إنتشار إستخدام التبغ بين الطلبة 0 . } جدول ..0 
   

 

 التصنيف
 

 

جربوا في حياتهم 

ولو      نالتدخي

 مرة  أو مرتين %

 
 المدخنين الحاليين 

 

غير مدخنين يشتبه 
في أن يباشروا 

 التدخين
% 

 

 

ي نوع من مستخدمين أل
 أنواع التبغ 

% 

 

مستخدمين حاليين 
 للسجائر

% 

 

 أنواع أخرى من التبغ 
% 

 

 (7.9 - 4.2)  5.8 ( 6.2 - 2.9 )  4.3 ( 10.4 –  6.3 ) 8.1 ( 18.1-9.8 ) 13.4 الجمالي
28.0 

 (23.4- 33.1) 
 

      النوع 

 

 ( 10.3 – 5.4 )  7.5 ( 8.9 – 4.2 )  6.1 ( 13.9 –  8.6 )  11.0 ( 27.7-14.3 ) 20.2 ذكور
32.0 

 (25.5 -39.2) 
 

 ( 6.9 – 2.5)4.1 ( 4.0 -1.0) 2.0 ( 8.1 – 3.0 ) 5.0 (9.8 -4.4) 6.6 إناث
24.7 

 (20.2 -29.7) 

      العمر

سنة  01   9.3  (5.9 -14.4) 6.2 ( 4. 2 – 9.2 ) 3.2 (1.8 – 5.4) 5.0  (3.2 – 7.6 ) 
21.3  

(16.9-26.4) 

سنة 03   13.3  (9.4 - 18.4 ) 6.2 ( 4.2 – 9.1 ) 3.1 (1.6 – 5.7 ) 4.5    (2.8 - 7.1) 
30.50  

(22.1 - 40.5) 

سنة 05  18.5  ( 13.7 – 24.6 ) 12.5 ( 9.1 – 16.9 ) 6.9 ( 4.6 – 10.3 ) 8.2   (5.5 – 12.1  ) 
33.8 

(27.5- 40.7) 

  

 % . 6.6% والبنات  21.2لو مرة أو مرتين األوالد % من الطلبة جرب تدخين السجائر و  13.4ن أيبين الجدول  .1

( والصف الثامن %  ..9دخين يرتفع تدريجيا حسب الصف الدراسي ففي الصف السابع )عدد الطلبة الذي جربوا الت .2

   .( % 18.5( والتاسع )%  13.3)

(  % 5.1% واإلناث  11.1والذكور  ) %  8.1 استخدام منتجات التبغ بشكل عام مرتفع حيث بلغت نسبته للجنسين .3

  .%  12.5 على في الصف التاسع وهي أ

 %  11.3ة اكثر في الصف التاسع  % إناث والنسب 2.1% ذكور و  6.1تدخين السجائر بين الطلبة  .4

%  وهي  4.1ات ـ% وبن 7.5رى من التبغ مرتفع بشكل غير متوقع  بنسبة عامة للجنسين أوالد ـاستخدام األنواع األخ .5

 لسجائر .بذلك تفوق ا

ور و ـ%  ذك 32.1ب % من الطلبة غير المدخنين اجابوا بأنهم يفكرون في الشروع بالدخين في المستقبل القري28.1 .6

 %  إناث . 24.7
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 )الشيشة({  إنتشار إستخدام  1 . } جدول ..0

 

 % بنات . 9.8والد وأ 15.7و مرتين أ% من الطلبة اجابوا بأنهم قاموا بتدخين الشيشة ولو لمرة  12.8 .1

 سنة  15% والنسبة اكبر في السن  2.6% وبنات  6.1% اوالد  4.3نسبة الذين يدخنون الشيشة حاليا من الطلبة  .2
  .%   7.5حيث تصل الى 

     %  6.1% والبنات  6.8والد أ%  6.5الهما يدخن الشيشة كالديهم أو حد و أنسبة الطلبة الذين  .3

% في حين نسبة  17.6نها إي المرحلة التاسعة حيث أنسبة الطلبة الذين جربوا الشيشة تزداد في السنة الخامس عشر  .4
 %  .  11.4% والرابع عشر  11.9،  13الطلبة في السن 

 

 

  

 

 

نسبة الذين دخنوا الشيشة ولو  التصنيف    
   لمرة واحدة  % 

(95% CI)   

نسبة الذين يدخنون الشيشة 
     %  حاليا  

(95% CI)   

نسبة  الذين أحد والديهم أو 
    كليهما يستخدمون الشيشة 

% 
(95% CI) 

 

 

 (6.1 -3.1) 4.3 ( 16.1 – 10.0 ) 12.8 الجمالي
6.5 

 (5.1- 8.3) 
 

    النوع 

 

 ( 20.9 – 11.7 ) 15.7 ذكور
6.0 

  (4.2 -8.5) 

6.8 

 (4.9 -9.5) 
 

 ( 14.0 – 6.8 ) 9.8 إناث
2.6 

 (1.5 - 4.7) 

6.0 

 (4.3 - 8.5) 

    العمر

سنة  01   10.9 ( 7.5 – 15.5 ) 
3.0 

(1.8 - 4.9) 

7.1 

(4.3 - 11.5) 

سنة 03   10.4 ( 7.2 – 14.8 ) 
3.0  

(1.7 - 5.3) 

5.6  

(3.9 - 8.1) 

سنة 05  17.6 ( 13.4 – 22.9 ) 
7.5 

(4.9- 11.3) 

6.6 

 ي(10.6 -4.3)
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 : {  المعرفة والتفكير تجاه التبغ 3. } جدول 0.3

 

إلناث في ذلك اين الذكور و % واليوجد فرق ب 88.4ن التدخين ضار بصحتهم بة غير المدخنين الذين يعتقدون بأنس .1
بأن التدخين وال بين الصفوف الدراسية إال أنه هناك فرق واضح بينهم وبين المدخنين الذين تبلغ نسبة من يعتقدون 

 .% 64.1ضار بصحتهم 

 

 يعتقدون بأن التدخين يجعل األوالد أكثر جاذبية .بنات(  % 13.1أوالد ،  15.1%% من غير المدخنين ) 14.1 .2

 

 . يعتقدون بأن التدخين يجعل البنات أكثر جاذبية(  بنات % 7.2أوالد ،  11.4%ن غير المدخنين )% م 8.7 .3

 

 . يعتقدون بأن التدخين يجعل األوالد أكثر جاذبيةبنات(  % 38.4أوالد ،  % 23.7% من المدخنين ) 29.1 .4

 . أكثر جاذبية البناتل يعتقدون بأن التدخين يجع بنات(  % 27.3% أوالد ، 12.9% من المدخنين ) 29.1 .5

 

 
 
 
 

 

 

 

 

  

 التصنيف

نسبة 

غيرالمدخنين 

 الذين

يعتقدون بأن 

تدخين 

السجائر ضار 

 بصحتهم

نسبة 

المدخنين 

الحاليين 

الذين 

يعتقدون بأن 

تدخين 

السجائر ضار 

 بصحتهم

 نسبةغير

المدخنين 

الذين 

يعتقدون بأن 

 األوالد

 ينالمدخن

 أكثر جاذبية

نسبة غير 

المدخنين 

الذين يعتقدون 

بأن البنات 

المدخنات أكثر 

 جاذبية

المدخنين نسبة

الحاليين 

ذين يعتقدون ال

 األوالدبأن 

أكثر  ينالمدخن

 جاذبية

المدخنين نسبة

الحاليين الذين 

يعتقدون بأن 

البنات 

المدخنات أكثر 

 جاذبية

 

 (30.3 – 9.2) 17.4 (44.3 - 17.3) 29.0 ( 10.7- 7.0) 8.7 (16.7- 11.8) 14.1 (  76.4 –  49.2  ) 64.0 ( 90.7 – 85.6)   88.4 الجمالي

 

       النوع

 

 ( 29.6 – 5.0 ) 12.9 ( 42.9- 11.4 ) 23.7 (14.3 – 7.5 ) 10.4 ( 19.0- 11.8 ) 15.1 ( 75.3 –  50.3)   63.7 (89.4 – 80.1)   85.7 ذكور

 

 ( 59.2 – 8.9 )  27.3 ( 54.0 – 24.9) 38.4 ( 9.5 – 5.4) 7.2 ( 16.2 – 10.5) 13.1 ( 85.2 – 33.0 ) 62.7 ( 93.1 – 87.7 ) 90.7 إناث

       العمر

سنة 01  85.2 ( 80.5 – 88.9 ) 58.1 ( 25.0 – 85.3 ) 13.9 (10.9 – 17.7) 8.3 (6.1 – 11.2) 49.1 (19.8 – 79.0) 21.5 (6.1 – 53.6 ) 

سنة 03  92.2 (88.1 -95,0 ) 71.2  (40.5  - 89.9 ) 15.0 (11.5 – 19.4 ) 10.6 (7.1 – 15.6 ) 34.8(14.9 – 62.0) 19.8 ( 6.6 – 46.3 ) 

سنة 05  87.8 ( 83.0 – 91.4) 63.3  ( 45.5  – 78.0) 13.1 ( 10.1– 16.7 ) 6.8 ( 4.3 – 10.7) 17.6 ( 8.6 – 32.6 ) 14.0 (5 – 33.3) 
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{ توفر منتجات التبغ والحصول عليها 5. } جدول 1.3  :   

 

 التصنيف 
  % مدخنون يشترون السجائر من المحالت 

(95% CI) 

 

 

 مدخنون يشترون السجائر من المحالت ولم
   يوم  31خالل يرفضوا بسبب صغر سنهم 

 (CI %95)  %  سابقة للمسح 

 

 (94.8 – 30.6) 73.8 ( 45.7 – 14.8) 27.7 الجمالي

 

   النوع 

 

 ( 95.7 – 35.5) 77.8 ( 54.7 – 15.0) 31.6 ذكور

 

 (96.6 – 6.6 ) 56.5 ( 56.4 -8.7 ) 25.9 إناث

   العمر

سنة  01   29.3 (8.5 – 64.7 ) ... 

سنة 03   18.5  (4.9  – 49.9 ) ... 

سنة 05  31.2 ( 13.3 – 57.2) 57.9  (13.1 -  92.6 ) 

 
     

خنين يشترون السجائر من المحالت أي ثلث عدد المدخنين وهو ما يعكس عدم د% من الطلبة  الم 33.4 .1
 اإللتزام بمنع بيع السجائر للصغار . 

 

خنين يشترون السجائر من المحالت أي ثلثي عدد المدخنين مع عدم وجود فارق د% من الطلبة  الم71.8 .2
 وهو ما يعكس عدم اإللتزام بمنع بيع السجائر للصغار .  تم رفضهم بسببمن بين الجنسين ولم ي
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 . {  التعرض للدخان من خالل البيئة 6ل. } جد 5.3

 
في المنازل وال يوجد فرق بين  جمالي الطلبة تعرضوا للدخان التبغ من غيرهمإمن  35.7حوالي  .1

 كور واإلناث في ذلك .الذ

% من إجمالي الطلبة تعرضوا لدخان من غيرهم وهو ما يوضح ضعف في تنفيذ  35.1    .2
 كن ترتفع النسبة بين المدخنين . فرق يذكر بين الذكور واإلناث ول افذة وال يوجدالتشريعات الن

% من إجمالي الطلبة بغض النظر عن الجنس أو الصف الدراسي يعتقدون بوجوب منع  71.9 .3
 التدخين باألماكن العامة   

مدخنين عنهم بين غير من هذه النسبة أقل بين ال خين ضار والد% من إجمالي الطلبة يعتقدون بأن الت 68.9 .4
 المدخنين 

ناث في ذلك اإل% من إجمالي الطلبة احد والديهم يدخن وال فرق يذكر بين الذكور و  34.3حوالي  .5
. 

 
 
 

 

 

     
 

 

 

 

 التصنيف

نسبة الذين يتعرضون 
لدخان التبغ في البيوت 

  
(95% CI) 

عرضون تنسبة الذين ي
لدخان غيرهم باألماكن 

 العامة 
(95% CI) 

ة الذين يعتقدون نسب
بأن التدخين يجب ان 

ر بالماكن العامةظيح  

 (95% CI) 

نسبة الذين يعتقدون 
بأن التدخين من غيرهم 

 ضار

 

طلبة لديهم أحدوالديهم 
  او اكثر يدخن 

 

 ( 40.0 – 31.7) 35.7 اإلجمالي 
35.1 (30.6 – 39.9 ) 70.9 (67.4- 74.1) 68.9 (64.9-72.6) 

  

    34.3 ( 30.9- 37.9) 
 

  النوع 
   

 

 

 (67.5 - 58.8)63.3 (75.5 – 66.9) 71.4 ( 42.4 – 30.7) 36.3 ( 39.8 – 29.9) 34.7 الذكور
34.2 

(29.8 - 38.9 ) 
 

 (79.1-69.7)  74.7 ( 74.4 – 65.4 ) 70.1 ( 39.9 – 28.1) 33.7 (42.0 – 31.5) 36.6 اإلناث
34.1  

(29.9 - 38.5 ) 

      العمر

سنة  13   33.6 ( 27.4 – 40.5 ) 33.9 (28.9 – 39.2 ) 68.4(61.6 – 74.5 ) 61.6  (52.1- 70.4) 28.1 ( 22.4 -34.3) 

سنة  14  38.7 ( 32.7 – 45.1 ) 37.5 (30.6 – 44.8 ) 72.6 (68.1 – 76.8) 69.8  (64.4-74.8) 34.9  ( 28.1 - 42.4) 

سنة  15  34.8 (29.4. – 40.5 ) 33.8 (28.0 – 40.1 ) 71.7 ( 67.0 – 75.9 ) 74.2   (69.4-78.4) 38.8 ( 33.8 - 44.1) 
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 . { محاوالت القالع عن التدخين 0} جدول  .6.3

 

 التصنيف

 

 المدخنين الحاليين 
 

 نسبة الذين يرغبون في القالع 
 

 

لوا القالع عن التدخين نسبة الذين حاو   

 

  الشيشة كل األنواع  الشيشة كل األنواع
 

 الجمالي 
17.1 ( 51.9 – 81.0 ) 45.4 (20.0 – 72.8 ) 62.6 ( 40.1 – 80.7) 55.4 ( 28.7 – 79.4) 

 

 النوع 
    

 

 الذكور
72.2 ( 48.6 – 87.7 ) 57.0 ( 26.1 – 83.3 ) 72.3 (43.7- 89.7) 57.3 (25.1 – 84.3 ) 

 

 الناث
71.2 ( 28.5 – 93.8 ) 15.0 ( 1.9 – 61.9 ) 64.6(24.9 – 90.9) 50.5 (20.3 – 80.3 ) 

 العمر
    

سنة  01   
65.7 ( 29.4 – 89.8 ) 70.1 (15.2 – 96.8 ) 63.8 (23.9 – 90.8) 100. (0.0 – 0.0 ) 

سنة  03  
65.2 ( 27.1 – 90.4 ) 50.1 (15.7 – 84.4 ) 55.7 (19.0- 87.0) 76.1 (22.8 – 97.2 ) 

سنة  05  
71.8 (47.2 – 87.8 ) 36.8 (13.5 – 68.5 ) 67.1(45.3-83.4) 37.9 ( 12.3 – 72.8 ) 

 
 

خنين دمن الم(  % إناث 71.2% ذكور ،  72.2.1) %  71.7 بينت النتائج بأن نسبة  .1
 .الحاليين يرغبون في اإلقالع عن التدخين 

من المدخنين الحاليين للشيشة يرغبون في اإلقالع اث ( إن 15.1% ذكور ،  57.1) %  45.4 .2
 . عن إستخدامها 

 .إناث ( من المدخنين لجميع أنواع التبغ حاولوا التدخين  64.6% ذكور ،  72.3)%  62.6 .3

إناث ( من المدخنين الحاليين للشيشة يرغبون في التوقف  51.5% ذكور ،  57.3)%  55.4 .4
 .عن استخدامها 
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 .ة للتبغ{ األعالم والدعاي 8.} جدول ..0  
 

 

 31شاهدوا إعالنات ضد التدخين خالل  (بنات % 82.1% اوالد ،  77.1)% من إجمالي الطلبة  79.6 .1
 يوم قبل إجراء الدراسة .

دخين في لوحات تنات ( شاهدوا دعايات لل% ب 59.9% اوالد ،  55.3% من إجمالي الطلبة )57.6  .2
 عالنية بالشوارع ويرجح أن يكون ذلك عند نقاط البيع ومداخل المحالت التجارية .إ

لديهم حاجة من ممتلكاتهم عليها  % بنات ( 11.5% اوالد ،  8.2)% من إجمالي الطلبة  8.5 .3
  . ع مجانا من أحدى شركات التبغ كاألكياسشعارعالمة سجائر والتي توز 

قدمت لهم سجائر مجانا  من وكالء   % بنات ( 33.3% اوالد ،  11.3)% من إجمالي الطلبة   17.9 .4
    . شركات التبغ أحدى 

 

 
 
 
 
 

 
 

 التصنيف

 

نسبة الذين شاهدوا 
رسائل إذاعية مرئية 
ضد التدخين خالل 

يوم الماضية  31   
(95% CI) 

 

نسبة الذين شاهدوا دعاية 
للتدخين بإحدى المجالت 

 31أو الصحف خالل 
 يوم الماضية 
 (95% CI) 

نسبة الذين يمتلكون 
 سلعة عليها

أو شعار  عالمة تجارية
 لنوع من  أنواع السجائر 

(95% CI) 

 

نسبة الذين قدم لهم نوع من 
أنواع السجائر مجانا  من 
 قبل ممثل إحدى الشركات

(95% CI)  

 

 

 الجمالي
79.6(75.8 - 82.9) 

  

57.6 (53.4 - 61.7) 8.5 (6.9-10.5) 17.9 (8.0-35.4) 
 

 النوع 
    

 

 ذكور
77.1(72.8- 80.9) 55.3(49.1- 61.3) 8.2(5.4 -12.2) 11.3 ( 4.6- 24.9) 

 

 إناث
82.0( 78.0 - 85.5) 59.9(54.6- 64.9) 10.5 (7.1- 10.9) 33.2 (11.4 -65.8 ) 

 العمر
    

سنة  01   
81.1( 76.3 - 85.1) 56.5(51.4- 61.4) 8.3 (5.9 -11.6) 42.4(15.5-74.8) 

سنة 03   
80.9 (75.9 - 85.1) 58.1(52.0 - 63. 9) 7.9(5.1 -12.2) ………. 

سنة 05  
76.3(68.7 -  82.6) 58.4(51.6- 64.9) 9.4 (6.6 – 13.3 ) 14.6(4.6-37.7) 
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 .{ المنهج المدرسي فيما يخص التبغ  9. } جدول  ..8
 

 التصنيف

 

 نسبة الطلبة الذين  تم تدريسهم
أخطار التدخينخالل العام الدراسي    

(95% CI) 

 

نسبة الطلبة الذين تدارسوا في فصولهم  
 لماذا يدخن الشباب في أعمارهم 

(95% CI) 

 
 

 الجمالي
60.0  (55.9 - 64.0 ) 47.0 (43.2- 50.9) 

 

 النوع 
  

 

 ذكور
59.0 (53.4 – 64.3) 43.9 (38.8 - 49.0 ) 

 

 إناث
61.3 (56.6- 65.9 ) 50.5 (45.7 – 55.3 ) 

 العمر
  

سنة  01   
62.3 (54.6 – 69.4 ) 47.9 (41.6 – 54.4) 

سنة 03   
59.6 (54.4 – 64.6 ) 52.2 (47.5 - 56.9) 

سنة 05  
57.9 ( 51.8 – 63.7 ) 40.1 (33.9 - 46.5 ) 

 
 

بنات ( تم تعليمهم خالل العام الدراسي حول  61.3% أوالد ،  59.1% من إجمالي الطلبة )61.1 .1
 مخاطر التدخين 

 

% بنات ( من إجمال الطلبة ناقشوا خالل العام الدراسي  51.5اوالد ، %   43.9% )   47.1فقط  .2
 الى التدخين .من في أعمارهم السابق للدراسة األسباب التي تدفع 

 

وهو ما يتضح من ن موضوع التدخين غير مدرج بشكل ثابت ضمن المنهج المدرسي من الواضح بأ .3
 خاطر التدخين .خالل نسبة الطلبة والطالبات الذين تم تدريسهم حول م
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 0202 – 0220 – 0221( مقارنة بين نتائج مسح استخدام التبغ بين الشباب 02جدول )

                     2003            2007 2010 

مالي  اإل مالي  اإل بنات  والد  مالي  اإل بنات  والد   بنات  والد 

نسبة الذين جربوا 
التدخين ولو مرة 

مرتين  % واحدة أو  

14.8 
(±3.0) 

22.0 
(±4.4) 

6.7 
(±2.0) 

13.1  
(9.7 - 
17.4) 

19.9 
 (14.4 - 
26.8) 

5.8 
 (3.5 - 
9.4) 

13.4 

 ( 9.8-18.1 ) 20.2 ( 

14.3-

27.7 ) 

6.6 (4.4- 9.8) 

يستخدمون أي نوع 
             من أنواع التبغ 

14.6  

(±3.3) 
18.7 

(±5.2) 

9.4 

(±2.8) 
12.4 

(10.1 – 

15.0 ) 

17.1 ( 

13.3 – 

21.7 ) 

7.2 

(5.8 -

8.9 ) 

8.1 ( 6.3  – 

10.4 ) 11.0  ( 

8.6  – 

13.9 ) 

5.0 ( 3.0 – 

8.1) 

مدخنون حاليون 
 للسجائر 

5.9 (±2.2) 9.4 

(±3.5) 

1.7 

(±0.8) 
4.6 

 (2.9 - 
7.2) 

7.7 
 (4.9 - 
11.9) 

0.9  
(0.3 - 
2.5) 

4.3  ( 2.9 - 

6.2 ) 

6.1  ( 4.2 

– 8.9 ) 
2.4 (1.2- 4.8(  

غير مدخنين يمكن أن 
 يشرعوا في التدخين 

% 

19.8 

(±3.7) 

23.3 

(±4.3) 

16.3 

(±4.7) 
18.5 

(15.2 - 
22.3) 

22.1 
(18.0 - 
26.9) 

15.0 
(11.5 

- 
19.3) 

28.0 

 (23.4- 

33.1) 

32.0 

 (25.5 -

39.2) 

24.7 

 (20.2 -29.7) 

نسبة الذين يعيشون في 
 بيوت بها مدخنين

 

31.4 
(27.4 - 
35.7) 

33.8 
(27.9 - 
40.3) 

29.2 
(24.6-
34.3) 

37.8 
(34.2 - 
41.6) 

41.4 
(35.6 - 
47.4) 

33.4 
(29.1 

- 
38.1) 

35.7 (31.7 

– 40.0 ) 

34.7 

(29.9 – 

39.8 ) 

36.6 (31.5 – 

42.0) 

 

نسبة المدخنين الذين 
يشترون السجائر من 

 المحالت
 

27.5 

(±9.7) 

25.4 

(±11.3) 

32.2 

(±22.

1)* 

23.4 (14.1 - 

36.1   )     
22.8 (12.7 - 

37.3  )          
10.5 

(0.8 - 

62.3)                

27.7 (14.8 

– 45.7 ) 

31.6 

(15.0 – 

54.7 ) 

25.9 ( 8.7- 

56.4 ) 

 

نسبة المدخنين الحاليين 
الذين يشترون السجائر من 
المحالت ولم يتم رفض 
  البيع لهم لصغر سنهم

 

63.7 

(±22.6)* 

75.6 

(±22.6)

* 

22.3  

(±35.

8)* 

62.1(31.3 - 
85.5 ) 

81.9 ( 

31.6 – 

97.8 ) 
0.0 

73.8 (30.6 

– 94.8) 

77.8 

(35.5 – 

95.7 ) 

56.5 ( 6.6 – 

96.6) 

 

بأن التدخين  يعتقدون
يجعل األوالد المدخنين 

 أكثر جاذبية 
 ( غير مدخنين)

 

18.2 (±1.7) 
17.7 

(±3.6) 
18.9 

(±2.4) 
15.8 (14.1 - 

17.8) 
16.1(13.4 - 

19.1      ) 

15.4(13

.0      - 

18.3 ) 

14.1 (11.8 -

16.7) 

15.1 ( 

11.8 -19.0 

) 

13.1 (10.5 – 

16.2 ) 

بأن التدخين  يعتقدون
يجعل البنات المدخنات 

 أكثر جاذبية 
 ( غير مدخنين)

 

13.2 (±1.5) 
15.4 

(±3.3) 
11.4 

(±1.6) 
10.5 (9.0 -

12.2  )    
 11.9 (9.3 - 

15.1 )     

9.2  

(7.0 -

12.0   )           

8.7 (7.0 -

10.7 ) 

10.4 ( 7.5 

– 14.3) 7.2 (5.4 – 9.5 ) 
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   : مع نتائج المسح للسنوات السابقة 2111مقارنة نتائج المسح للعام 
 

 (2) والمسح     2003 (  للعام 1) المسح  نتائج مع   2111للعام  (3) ـ  GYTS مسح ( يبين مقارنة بين نتائج11الجدول ) -
 : على النحو التالي 2007 للعام 

 .سابقة المسوحات  خين السجائر بين الشباب في جميع لم يطرأ أي تغيير كبير في معدل انتشار تعاطي التبغ أو تد -

 2117٪ عام 18.5  من ن أن يشرعوا في التدخين خالل الفترة القادمة ـكفي نسبة غير المدخنين الذين مماك زيادات كبيرة ـهن -
 . 2111٪ 28.1إلى 

عالنات لمنتجات التبغ  عالية في جميع المسوحات  -  .نسبة الذين شاهدوا دعايات وا 

 .)الشيشة( في إزدياد عن المسوحات السابقة استخدام منتجات التبغ األخرى غير السجائر  - -

 2010 2007            ( غير مد نين ) 2003   

مالي  اإل مالي  اإل بنات  والد  مالي  اإل بنات  والد   بنات  والد 

معرضين للتدخين من 
 غيرهم بالبيوت 

36.3 

 (±3.6) 
32.3 

(±4.5) 
39.5 

(±3.8) 

37.8 
(34.2 - 
41.6) 

41.4 
(35.6 - 
47.4) 

33.4 
(29.1 - 
38.1) 

35.7 

(31.7 – 

40.0 ) 

34.7 

(29.9 

– 39.8 

) 

36.6 

(31.5 

– 

42.0) 

معرضين للتدخين من 
 غيرهم في األماكن العامة 

38.6 
(35.2 - 42.2) 

39.2 
(34.5 - 
44.0) 

38.3 
(33.2-
43.7) 

41.5 
(38.5 - 
44.5) 

46.4 
(41.4 - 
51.4) 

36.0 
(32.7 - 
39.5) 

35.1 

(30.6 – 

39.9 ) 

36.3 

(30.7 – 

42.4 ) 

33.7 

(28.1 – 

39.9 ) 

تقدون بأن نسبة الذين يع
التدخين يجب أن يمنع 

ماكن العامة بأ  

77.3 
(73.4 - 80.8) 

75.5 
(70.5 - 
80.0) 

79.0 
(73.4-
83.7) 

77.1 
(73.1 - 
80.6) 

73.5 
(67.6 - 
78.7) 

80.8 
(77.6 - 
83.7) 

70.9 

(67.4- 

74.1) 

71.4 

(66.9 – 

75.5) 

70.1 ( 

65.4 – 

74.4 ) 

نسبة الذين يرغبون في 
اإلقالع من بين 

 المدخنين 
 

80.0 (±12.1) 
81.6 

(±13.3) 
100.0 

(±0.0)* 

72.2 

(56.8 - 

83.7  ) 

75.9(57.3      

- 88.1     

) 

69.5 

(41.2 -

88.1) 

68.2 ( 

51.9 – 

81.0 ) 

72.2 ( 

48.6 – 

87.7 ) 

71.2 ( 

28.5 – 

93.8 ) 

نسبة الذين حاولوا 
التوقف عن التدخين 
خالل العام الذي جرت 

 فيه الدراسة 
 

85.3 (±11.2) 
86.9 

(±12.1) 
81.5 

(±33.0)* 

67.1 

(48.8 - 

81.3 )          

72.8 

(54.5 -

85.7 )             

53.5     

(12.2 -

90.5 )           

62.6 ( 

40.1 – 

80.7) 

72.3 

(43.7- 

89.7) 

64.6(2

4.9 – 

90.9) 

نسبة الذين تم تعليمهم حول 
 خطر التدخين بالمدارس 

 

51.5 
(45.5 - 57.4) 

48.0 
(40.0 - 
56.2) 

55.1 
(48.3-
61.7) 

48.7 
(43.8 - 
53.6) 

46.9 
(40.8 - 
53.2) 

51.1 
(44.9 - 
57.4) 

60.0  

(55.9 - 

64.0 ) 

59.0 

(53.4 – 

64.3) 

61.3 

(56.6- 

65.9 ) 

عالنات ضد إشاهدوا 
خالل الشهر التدخين 

 السابق للدراسة
 

70.0 
 (66.5 - 73.3) 

71.0 
 (66.5 - 
75.1) 

69.2 
(63.5-
74.3) 

70.6 
 (66.8 - 
74.1) 

70.7  
(65.9 - 
75.1) 

70.3 
 (66.1 - 
74.1) 

79.6(75.

8 - 82.9) 

77.1(7

2.8- 

80.9) 

82.0( 

78.0 - 

85.5) 

عالنات ا  شاهدوا دعايات و 
لمنتجات التبغ خالل الشهر 

دراسةالسابق لل  

50.6  
(47.2 - 54.1) 

49.7 
 (43.9 - 
55.6) 

52.2 
 (46.7 - 
57.6) 

52.6 
(48.9 - 
56.2) 

54.7 
 (50.4 - 
58.9) 

49.8 
 (45.2 - 
54.5) 

 

57.6 

(53.4 - 

61.7) 

55.3(4

9.1- 

61.3) 

59.9(5

4.6- 

64.9) 

 نسبة الذين يمتلكون سلعة عليها
عالمة تجارية أو شعار لنوع من  

لسجائرأنواع ا  

10.1 
(8.1 - 12.6) 

13.7 
(10.4 - 
17.9) 

6.2 
(4.3 - 
8.7) 

11.3 
(9.8 - 
13.0) 

13.9 
(11.1 - 
17.2) 

8.6 
(7.2 - 
10.2) 

8.5 (6.9-

10.5) 

8.2(5.4 

-12.2 

10.5 

(7.1- 

10.9) 
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 : ـة.المناقشـ5
 ــدام التبـغ :    انتشار استخـ .0.5

من إجمالي الطلبة في الفئة العمرية ٪ 13.4 أن( ب2111استخدام التبغ بين الشباب ) مسح أظهرت نتيجة 
بنات ، ٪ بنين 21.2)سنة( قد جربوا التدخين ولو نفثة واحدة أو نفثتين  15الى  13المستهدفة بالدراسة )

أظهرت نتيجة هذا من الطالبات . كما  13ر وواحدة من كل طالب ذكو  5واحد من كل أي أن ٪( 6.6
ولو نفثة واحدة أو ن الشيشة يدخجربوا ت٪( 9.8٪ بنين، بنات 15.7)من إجمالي الطلبة ٪ 12.8أن بالمسح 

فردت أسئلة خاصة بإستخدام أنفثتين وهي النتيجة التي تميزت بها هذه الجولة من المسح عن سابقاتها حيث 
 13نواع التبغ  في الفئة العمرية )أينت نتائج المسح بأن نسبة الطلبة الذين يستخدمون أحد الشيشة . وقد ب

يستخدمون السجائر الطالب من إجمالي ٪ 4.3 أن٪( و  5.1بنات  ،٪11.1٪ )بنين 8.1قد بلغت ، (15إلى 
( 2113٪ )1.7 استخدام السجائر بين الفتيات مننسبة ع اارتف،  ويالحظ  ٪ بنات2.4٪، 6.1)بنين  حاليا  
 ( . 2111) 2.4إلى 

 .المدخنين من الذكور عنه بين اإلناث  كما هو متوقع هناك اختالف كبير في نسبة  
 :يمكن استخالص ما يلي   2010، 2007،  2003المسح في سنوات   بالمقارنة نتائجو 

  على احدة أو نفثتين ة و نفثالذين جربوا استخدام السجائر ولو الطالب نسبة لم يطرأ أي تغيير كبير في
 ( .٪13.4) 2111ـ  ٪( 13.1) 2117ـ ٪( 14.8) 2113األخيرة عام  7 ـمدى السنوات ال

   األخيرة  7 ـلم يطرأ أي تغيير كبير في نسبة المدخنين السجائر الحالية من الطلبة على مدى السنوات ال
 ( .٪4.3) 2111-٪( 4.6) 2117-٪( 5.9) 2113عام 

  •ان يشرعوا في يمكن مانهون تعتقدنسبة الطلبة من غير المدخنين الذين ي هناك تغير ملموس في 
 24.7% ذكور  32.1( )2111٪ )28.1( إلى 2113٪ في )19.8التدخين في المستقبل القريب من 

 اإلناث(.
  
 

 توفر منتجات التبغ والحصول عليه : .0.5

،  سنة 15إلى  13هي في متناول الطالب الذين تتراوح أعمارهم بين  الدراسةمنتجات التبغ وفقا لنتيجة 
،  بها مدخنين من مجموع الطلبة يعيشون في منازلبنات (  ٪36.6، أوالد ٪34.7)٪ 35.7حيث أن 

وهو ما رجح أحد والديهم ى األ، الذي هو علبها مدخنين آخرين  يعيشون في منازلأي أن ثلث الطالب 
 .ها منتجات التبغ وتوفر م إلى هوصولسهولة  يزيد من

٪ 27.7شراء السجائر من المحالت التجارية تقريبا  قام ب أن ثلث المدخنينبكما أظهرت النتائج  .
بأسعار ليبيا و ل مكان في ـاع في كـحقيقة أن منتجات التبغ تب دـيؤكذا ـ٪( وه2559 بنات، ٪ بنين31.6)

نفاذالمناسبة منخفضة مع عدم وجود التشريعات   .منتجات التبغ الوصول إلىمن  لقصرها لمنع اوا 
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أي  ه لم يحدثأنب 2111،  2117،  2113نفس المسح خالل سنوات   المقارنة بين نتائج ويتضح من
٪، 37.8٪، 31.4خرين )آين ندخمتغير ملموس في نسبة الطالب الذين يعيشون في بيوت يوجد بها 

 .٪( على التوالي35.7

 تجاري من محل مقارنة نسبة المدخنين الحاليين الذين اشتروا السجائر  أظهرت أيضا أنالمسح  نتائج
وال يعتبر (، 2111) 73.8(٪ 2117٪ في )62.1( في 2113٪ )63.7سنهم صغر بسبب يرفضوا ولم 

 .التغيير ملموس 
 

 . المعرفــة والتفكير تجاه التبغ :1.5  

 ٪( يعتقدون أن التدخين يجعل 1451)ن من غير المدخنيطالب  7من كل  1الدراسة لنتيجة  وفقا     

أكثر المدخنات  أن الفتياتب٪( يعتقدون 8.7طالب ) 11من كل  تقريبا   1وأكثر جاذبية،  يبدون الفتيان 
 وجه السرعة.لك  في اإلعتبار على ووجب أخذ ذ جدا   ةمقلقهي مؤشرات جاذبية، و 

 اتبدو  أكثر صدقاءالمدخنين لهم أ أو الفتياتحوالي ربع الطالب يعتقدون أن الفتيان تؤكد النتائج بأن   
عداد  البرنامج الوطني لمكافحةإعداد يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند  هو ماو  أكثر جاذبية  التدخين وا 

 . المناهج الدراسية

أكثر جاذبية  يبدونالطلبة )غير المدخنين( الذين يعتقدون التدخين يجعل األوالد نسبة  المقارنة تبين أن
٪ مع عدم وجود تغير كبير بين 14.1( 2111٪ )15.8( 2117٪ )18.2( 2113ا لنتائج المسح )وفق

التدخين يجعل الفتيات أكثر جاذبية بأن الطالب )غير المدخنين( الذين يعتقدون  نسبةنتائج المسح، و 
٪ مع عدم وجود تغير كبير بين 8.7( 2111٪ )11.5( 2117٪ )13.2( 2113وفقا لنتائج المسح )

 . تائج المسحن

     تدخين التبغ البيئي }  السلبي  { : 3.5
و  في األماكن العامة يتعرضون الى تدخين من آخرين طالب  11بين كل  من 3.5بأن كشفت الدراسة 

من آخرين في البيوت وهو ما يشير إلى تدخين اآلباء واألمهات للتدخين يتعرضون النسبة المئوية بنفس 
 (  . 6 دولالجفي حضور األبناء  )

التي تعكس الرأي ،و أنه يجب منع التدخين في األماكن العامة يعتقدون بمن جميع الطالب  %  71.9
  وأظهرت المقارنة بين نتائج ، منع التدخين في األماكن العامةب المتعلقةالتشريعات  المؤيد إلنفاذالعام 
 :ا يلي( على م2113،2117،2111األخيرة ) 7 ـعلى مدى السنوات الالمسح 

( 2117٪ )36.3( 2113الطالب الذين يتعرضون لدخان اآلخرين في المنزل وفقا لنتائج المسح ) نسبة
 .سنوات 7٪ مع عدم وجود تغير كبير بين نتائج المسح أكثر من 35.7( ٪2111 )37.8.8

 (2113الطالب الذين يتعرضون لدخان من اآلخرين في األماكن العامة وفقا لنتائج المسح )نسبة 
 7مع عدم وجود تغير كبير بين نتائج المسح أكثر من   35.1 ٪ (2010)٪ 41.5( ٪2117 )38.6
 .سنوات
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( 2113ا لنتائج المسح )ـن العامة وفقـيعتقدون ينبغي حظر التدخين في األماك الطالب الذين ةـنسبو 
 7 لخال٪ مع عدم وجود تغير كبير بين نتائج المسح 69.8( 2111)  77.1%( 2117) ٪ 77.3
 .سنوات

 

القالع عن استخدام التبـــغ :  .  5.5  
 

 ٪ للتوقف عن التدخين59.4٪ من المدخنين بين الطالب ترغب في التوقف عن التدخين، وحاول 68.2و
 (GYTS) نشاط وقف المساعدة إما غير موجود أو ضعيفة واألدلة المعروضة في المقارنة بين نتائج ،

 :يأظهرت االتجاه على النحو التال

 ( 2113من الطالب الذين يرغبون في التوقف عن استخدام التبغ وفقا لنتائج المسح )81.1 ٪
 .سنوات 7٪ مع عدم وجود تغير كبير بين نتائج المسح أكثر من 68.2( 2111) ٪ 72.2( 2117)

 ( 2113من الطالب الذين حاولوا وقف استخدام التبغ هذا العام وفقا لنتائج المسح )51.5 ٪
 7ح أكثر من ـود تغير كبير بين نتائج المسـدم وجـ٪ مع ع62.6( 2111) . ٪ 48.7( 2117)

 . سنوات

 ـة للتبغ :العالم والدعايـ .6.5

تبين أن هناك و ، في وسائل اإلعالم مكافحة التدخين ل رسائلشاهدوا الطالب إجمالي من فقط ٪  09.6
، يشاهدوها  فخمس الطالب لملتدخين الرسائل اإلعالمية لمكافحة اتكثيف حاجة إلى مزيد من الجهد في 

رسائل ودعايات لترويج أنواع التبغ  وهو ما يؤكد بأن على  واهدامن الطالب ش % 57.6كما تبين أن 
ة الوطنياإلذاعات المرئية والمسموعة التبغ في منتجات اإلعالن عن الرغم من أن التشريعات تحظر 

وسائل وسيلة من أي  من خاللالوصول إليها أيضا  نقاط البيع ويمكنموجودة بشكل واضح عند ولكنها 
أجابوا بأنهم يمتلكون سلعة عليها عالمة تجارية أو شعار الطالب  إجمالي٪ من .8.5 .اإلعالم الدولية

 توريد إشارة واضحة إلى أن التشريع الذي يحظر لنوع من أنواع السجائر وهي 
األخيرة على ما  7 ـعلى مدى السنوات الهذا المسح  أظهرت المقارنة بين نتائج، وقد  هذه السلع ال ينفذ

 يلي:

( 2113نتائج المسح )إعالنات ضد التدخين وفقا  لما جاء في  النسبة المئوية للطالب الذين شاهدوا• 
 .2111، 2117٪ مع تغيير كبير بين نتائج المسح 79.6( ٪2111 )71.7( ٪2117 )71.1

( 2113)خالل لتبغ وفقا لنتائج المسح دعايات تروجية لمنتجات االنسبة المئوية للطالب الذين شاهدوا • 
 ر كبير بين نتائج المسح.ي٪ مع عدم وجود تغي57.6( ٪2111 )52.6( ٪2117 )51.6

 ألحدى أنواع  السجائر ،عالمة تجارية أو ار يمتلكون سلعة عليها شعالنسبة المئوية للطالب الذين •  
٪ مع عدم وجود تغير كبير بين 8.5( 2111٪ )11.3( 2117٪ )11.1( 2113وفقا لنتائج المسح )

 نتائج المسح.
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 .المنهج المدرسي فيما يخص التبغ .  7.5
 ةضار األثار التعليم الطالب في المدارس حول بأن ما تم إنجازه في مجال  المسحلنتائج  وفقا   يتضح

 61.1أن  في الواقع مستوى المطلوب فدون ال تجنب السيجارة األولى، وتمكينهم من  منتجات التبغ إلستخدام
 2111العام الدراسي تم تعليمهم خالل منهم  (بنات  ٪ 61.3 -بنين %  59.1)من إجمالي الطلبة فقط  %

ستخدام التبغ بشكل عام رغم أن ال وهو ما يعتبر مسح أجري في شهر فبراير م حول األثار الضارة للتدخين وا 
لك هناك الكثير الذي ينبغي القيام به إلدراج هذا الموضوع في المناهج لذ ،بالنسبة للسنة الدراسية  مناسب
في فصولهم الدراسية الذي درسوا أن نسبة الطالب جوالت المسح بوأظهرت المقارنة بين نتائج ،  المدرسية

، مع عدم حدوث  ٪61.1( 2111) ٪ 48.7( 2117) ٪ 51.5( 2113مخاطر التدخين وفقا لنتائج المسح )
  . ر بين نتائج المسح على مدى السنوات السبع الماضيةتغير كبي

 
 

  ة .ـ. الخالص 6

. 2117السابق في عام  المسحمنذ  إيجابيأي تغيير  ه لم يحدثأظهرت نتائج هذا المسح أن  
جهود إلى تعزيز ملحة  ة ، وهناك حاجةفعال لم تكنالواضح أن جهود مكافحة التبغ  من ألن

تعاطي التبغ  ةنسبف، تخدم هدف مكافحة إستخدام التبغ  دخالتتمن خالل لوزارات  جميع ا
هذه الفئة العمرية الشابة في الواردة في هذا التقرير مثيرة للقلق في جميع جوانب تعاطي التبغ 

تميز هذا إلناث ، و تزايد نسبة اإلستهالك بين اعلى وجه الخصوص و  ، ( سنة15 - 13)
صل إلى والتي تبين انها تالشيشة الذين يستخدمون لنسبة المئوية للطالب المسح بمعرفة ا

نخفاض  وسهولة الوصول وتوافر جميع منتجات التبغ ، استخدام السجائرمستوى   المعرفة ، وا 
يشرعوا في المدخنين من المرجح أن حوالي ثلث الطلبة غير   ه ، كما أنتعاطيأضرار تجاه 

البيئة مرتفعة جدا من خالل التبغ التعرض لدخان نسبة و  ، خالل عام بعد المسحالتدخين 
جميع جوانب مكافحة التبغ يجب أن تعالج من وبناء  عليه فإن  وخصوصا في األماكن العامة،

بمشاركة عدد كبير من الوزارات التي يمكن أن  التبغوطني شامل لمكافحة إستخدام قبل برنامج 
ا والتي ثبت نجاحها في عدد تساهم في تنفيذ السياسات واإلجراءات الفعالة والمتعارف عليه

 . كبير من دول العالم وتستند إلى السياسات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية 
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  توصيات. ال 0

عتماد مكافحة التبغ و   تشريعات جديدة في شكل قانون تغطي جميع جوانب إصدار .0  ه .آلية لتنفيذا 

يع الوزارات المعنية للسيطرة على العرض والطلب على برنامج وطني شامل لمكافحة التبغ من قبل جم إعتماد .0
 .منتجات التبغ

 .ضريبة مخصصة لهذا الغرضفرض ينبغي تخصيص ميزانية سنوية لبرنامج مكافحة التبغ، أو   .1

أن تصاغ سياسات للوقاية كما ينبغي ، التبغ لمكافحة استخدام مختلفة الجوانب الالمناهج المدرسية تضمين  .3
 في محيط المدارس . التبغخدام استوالسيطرة على 

عتماد و ه وات عاجلة للسيطرة على تجارة التبغ والقضاء على تهريب منتجاتخطإتخاذ  .5 للحد  سعرية سياسة ا 
 .القصروخاصة من قبل وسهولة الوصول إليها ها من معدل استهالك

دراجالعالن عن منتجات التبغ وخاصة في نقاط البيع من خالل تنفيذ التشريعات الح حظر .6 في  الحظر الية وا 
 .مستقبال  القانون 

من خالل حظر جميع أشكال استخدام التبغ في  للحد من التعرض لدخان التبغ  الفورية  التدابير إتخاذ .0
 .وسائل النقل العامو األماكن العامة 

 للمدخنين  وخاصة للشباب . القالع عن تعاطي التبغ للمساعدة على وشاملة تبني برامج فعالة  .8

المعرفة والتثقيف أنشطة  ة فيصاتلعب دورا حيويا في مكافحة التبغ خللمنظمات غير الحكومية ن اتمكي .9
 بأخطار التدخين .التوعية 

المؤشرات الرئيسية األخرى ولقياس وغيره من بين الشباب للتعرف على مستوى إنتشار استخدام التبغ  .02
المعتمدة  برنامج السياسات الستمكافحة التبغ  و إطار إتفاقية منظمة الصحة العالمية بشأن االتجاهات في ا

 .هذه الدراسة على األقل كل أربع سنواتتنفيذ ينبغي  في مجال مكافحة استخدام التبغ 
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ـ ليبيا  2111إستبيان مسح إستخدام التبغ بين الشباب   
GYTS QUESTIONNAIRE – Libya 2009 -2010 

 

THE NEXT QUESTIONS ASK 

ABOUT YOUR USE OF TOBACCO. 

 

1. Have you ever tried or 

experimented with cigarette 

smoking, even one or two puffs?  

a. Yes 

b. No 

 

عشر اآلتية تتعلق باستعمال التبغ  اإلحدىاألسئلة 
 والتدخين.

جربت تدخين السجائر، ولو  أوهل سبق لك أن حاولت  -1
 لمرة واحدة؟ 

a) نعم     
b)  ال 

2. How old were you when you first 

tried a cigarette?  

a. I have never smoked 

cigarettes 

b. 7 years old or 

younger 

c. 8 or 9 years old 

d. 10 or 11 years old  

e. 12 or 13 years old 

f. 14 or 15 years old  

g. 16 years old or older 

 

 

كم كان عمرك عندما حاولت تدخين السجائر ألول  -2
 مرة؟ 

a) أبدا السجائر لم أدخن   
b) 7     سنوات أو أقل  
c)   8    سنوات 9أو 

d)  02 سنة 11  أو 
e) 12 سنة 13أو   
f)   14    سنة  15أو        
g)   16   سنة أو أكثر 

3. During the past 30 days (one 

month), on how many days did 

you smoke cigarettes?  

 

a. 0 days 

b. 1 or 2 days 

c. 3 to 5 days 

d. 6 to 9 days 

e. 10 to 19 days 

f. 20 to 29 days 

g. All 30 days 

كم يوم دخنت فيه يوما األخيرة )شهر( ، 30خالل  -3  
 السجائر؟ 

a)  و ال يوم   
b) يوم أو يومين    
c)    3  أيام  5إلى  
d)     6  أيام 9إلى   
e) 10     يوم 19إلى  
f)   20  يوم 29إلى     
g)   30   .يوم كلها 



 27 

4. During the past 30 days (one 

month), on the days you 

smoked, how many cigarettes 

did you usually smoke?  

a. I did not smoke 

cigarettes during the 

past 30 days (one 

month) 

b. Less than 1 cigarette 

per day 

c. 1 cigarette per day 

d. 2 to 5 cigarettes per 

day 

e. 6 to 10 cigarettes per 

day 

f. 11 to 20 cigarettes 

per day 

g. More than 20 

cigarettes per day 

 

كم عدد السجائر  يوما األخيرة )شهر( ،12خالل ال  -4
  ؟التي كنت تدخنها في اليوم الواحد

a)  يوما األخيرة. 30لم أدخن وال سيجارة خالل 
b)  مأقل من سيجارة واحدة في اليو 
c) سيجارة واحدة في اليوم    
d) 2  سجائر في اليوم  5إلى 
e)  6  سجائر في اليوم  10إلى   
f) 00 سيجارة في اليوم 20إلى  
g)  سيجارة في اليوم 20أكثر من 

5. During the past 30 days (one 

month), how did you usually get 

your own cigarettes?    

(SELECT ONLY ONE 

RESPONSE) 

a. I did not smoke 

cigarettes during the 

past 30 days (one 

month) 

b. I bought them in a 

store, shop or from a 

street vendor 

c. I gave someone else 

money to buy them 

for me 

d. I borrowed them 

from someone else 

e. I stole them 

f. An older person gave 

them to me 

g. I got them some 

other way 

يوما األخيرة )شهر( ، من أين كنت تحصل 30 خالل  - 5
 عادة على السجائر   )اختر إجابة واحدة فقط( ؟

a)  يوما األخيرة30 لم أدخن السجائر خالل 
b)  السجائر من محل بيع التبغ او من اشتريت

 الباعة  المتجولون.
c) أعطي المال لشخص ليشتريها لي 
d) من شخص آخر اطلبتبه   

e) ها تسرق 
f)   ي إياهاانعطأشخص أكبر مني  

g)  عليها بطريقة أخرى تحصل 
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6. During the past 30 days (one 

month), what brand of 

cigarettes did you usually 

smoke? (SELECT ONLY ONE 

RESPONSE) 

a. I did not smoke 

cigarettes during 

the past 30 days 

b. No usual brand 

c. Reydhi 

d. Rothman  

e. Winston 

f. Business 

g. Marlboro 

h.  Other  

يوما األخيرة )شهر( ، أي نوع من السجائر كنت 30 خالل  -6
 تدخن عادة )اختر إجابة واحدة فقط(؟

a)  ةيوما األخير 30 لم أدخن السجائر خالل   

b)  ليس دائما نفس النوع 
c)   رياضي 
d)  روثمان 
e)  ونستون 
f) بزنس 
g)  مارلبورو 

h)  نوع آخر 

7. During the past 30 days (one 

month), did anyone ever refuse 

to sell you cigarettes because of 

your age?  

a. I did not try to buy 

cigarettes during the 

past 30 days (one 

month) 

b. Yes, someone refused 

to sell me cigarettes 

because of my age 

c. No, my age did not 

keep me from buying 

cigarettes 

يوما األخيرة )شهر( ، هل رفض أحد بيعك 30 خالل  - 7
 السجائر  بسبب صغر سنك؟ 

a) ال أشتري السجائر          
b)    .نعم ، لقد رفض بيعي السجائر نظرا لصغر سني 
c)  ،ض أحد بيعى السجائر لصغر سنىلم يرفال. 

THE NEXT  QUESTIONS ASK 

ABOUT YOUR USE OF SHISHA. 

 

8. Have you ever tried or 

experimented with smoking shisha, 

even once?  

a. Yes 

b. No 

 األسئلة اآلتية تتعلق باستعمال الشيشة.
، ولو  الشيشةهل سبق لك أن حاولت او جربت تدخين  -8

 ة؟ لمرة واحد
a) نعم     
b)  ال 

9. How old were you when you first 

tried smoking shisha?  

a. I have never tried 

smoking shisha 

b. 7 years old or 

younger 

c. 8 or 9 years old 

d. 10 or 11 years old  

e. 12 or 13 years old 

f. 14 or 15 years old  

g. 16 years old or older 

 

 لت تدخين الشيشة ألول مرة؟ كم كان عمرك عندما حاو  -9
a)  تدخن الشيشة أبدا أحاوللم   
b) 7    سنوات أو أقل  
c)   8  سنوات 9أو 
d) 10  سنة         11أو  
e) 12    سنة 13أو   
f)   14  سنة  15أو        
g) 7 16   سنة أو أكثر 
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10.  During the past 30 days (one 

month), on how many days did you 

smoke shisha?  

a. 0 days 

b. 1 or 2 days 

c. 3 to 5 days 

d. 6 to 9 days 

e. 10 to 19 days 

f. 20 to 29 days 

g. All 30 days 

 

 يوما األخيرة )شهر( ، كم يوم دخنت فيه الشيشة؟  30خالل  -10  
a)  وال يوم   
b) يوم أو يومين    
c) 3  أيام  5إلى  
d) 6  أيام 9إلى   
e) 10  يوم 19إلى  
f) 20  يوم 29إلى     
g) 30  .يوم كلها 

11. During the past 30 days (one 

month), on the days you smoked, 

how many shisha rocks (hagar) did 

you usually smoke?  

a. I did not smoke shisha 

during the past 30 days 

(one month) 

b. Less than 1 rock 

(hagar) per day 

c. 1 rock (hagar)  per day 

d. 2 to 5 rock (hagar)  per 

day 

e. More than the above  

المرات التي دخنت يوما األخيرة )شهر( ، فى  31خالل  -11
  ؟ ةالذى تدخنه عاد كرسي() أوالحجر  كم عدد فيها الشيشة

a) -  يوما األخيرة.30لم أدخن الشيشة خالل 
b) -  شيشة واحد في اليوم  كرسي() أولم أكمل حجر 
c) -  واحد في اليوم  كرسي()حجر او   
d) - 2  في اليوم  كرسي() وأحجر  5إلى 
e) -  أكثر من ذلك 

12. Where do you usually smoke 

shisha? (SELECT ONLY ONE 

RESPONSE) 

a. I have never smoked 

shisha 

b. At home 

c. At a coffee shop 

d. At a restaurant 

e. At a club 

f. Other 

 

 

 

 

 

 

 

 أين تدخن الشيشة عادة )اختر إجابة واحدة فقط( ؟  -12
a) ة ابداأدخن الشيش لم   
b) في المنزل   
c) في المقهى  
d) فى المطعم  
e)  في النادي    
f) مكان آخر 

13. During the past 30 days (one 

month), did anyone ever refuse to  

serve you shisha because of your age?  

a. I did not try to get shisha 

served to me during the 

past 30 days (one month) 

b. Yes, someone refused to 

serve me shisha because 
of my age 

c. No, my age did not keep 

me from being served 

shisha 

يوما األخيرة )شهر( ، هل رفض أحد تقديم 30 خالل  - 13
 الشيشة إليك بسبب صغر سنك؟ 

a. لم احاول طلب الشيشة 
b.  نعم ، لقد رفض احد تقديم الشيشة لى لصغر

 سني.   
c. ،الشيشة لى لصغر يرفض أحد تقديم لم ال

 سني.   
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THE NEXT  QUESTIONS ASK 

ABOUT YOUR USE OF smokeless 

tobacco 

14. Have you ever tried or 

experimented with smokeless 

tobacco, even once?  

c. Yes 

d. No 

 

 

    خدام التبغ عن غير طريق التدخيناألسئلة اآلتية تتعلق باست
 (يسمى حسب كل دولة: )مباك، النفه() المضغة، الت

تبغ عن ال استخدامهل سبق لك أن حاولت او جربت .03
 ، ولو لمرة واحدة؟ غير طريق التدخين ) التمباك(

a) نعم 

b)  ال 

05. How old were you when you 

first tried smokeless tobacco?  

a) I have never tried 

smokeless tobacco  

b) 7 years old or younger 

c) 8 or 9 years old 

d) 10 or 11 years old  

e) 12 or 13 years old 

f) 14 or 15 years old  

g) 16 years old or older 

تبغ عن غير ال استخدامكم كان عمرك عندما حاولت  -05
 ألول مرة؟ طريق التدخين ) التمباك(

a) أبدا السجائر لم أدخن   
b) 7   سنوات أو أقل  
c)  8  سنوات 9أو 

d) 02 سنة 11 أو 
e) 12 سنة 13 أو   
f) 14  سنة  15أو 

g) 16 سنة أو أكثر 

06.  During the past 30 days (one 

month), on how many days did you 

use smokless tobacco?  

a) 0 days 

b) 1 or 2 days 

c) 3 to 5 days 

d) 6 to 9 days 

e) 10 to 19 days 

f) 20 to 29 days 

g) All 30 days 

 

تخدمت اسيوما األخيرة )شهر( ، كم يوم  30خالل . 06
 ؟ تبغ عن غير طريق التدخين ) التمباك(ال فيه

a)  و ال يوم   
b) يوم أو يومين    
c)    3  أيام  5إلى  
d)     6  أيام 9إلى   
e) 10       يوم 19إلى  
f)     20  يوم 29إلى     

g)    30   يوم كلها 
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THE NEXT  QUESTIONS ASK 

ABOUT YOUR KNOWLEDGE 

AND ATTITUDES TOWARD 

TOBACCO. 

00. Do your parents smoke 

cigarettes? 

a.   None 

b. Both 

c. Father only 

d. Mother only 

e. I don’t know 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسأل عن المعرفة و المواقف تجاه التبغ اآلتية األسئلة
 ك يدخنان السجائر؟ اهل والد-00

a. ال   
b. .أبي وأمي يدخنان 
c. .أبي فقط يدخن  

d.  أمي فقط تدخن 

e. أعرف ال 
 

 
 

 

08. Do your parents smoke 

shisha? 

a. None 

b. Both 

c. Father only 

d. Mother only 

e. I don’t know 

 

 ك يدخنان الشيشة؟ اهل والد -18
a. ال   
b. .أبي وأمي يدخنان 
c. .أبي فقط يدخن  
d.  أمي فقط تدخن   
e. أعرف ال 

09. Does anyone in your house 

other than your parents smoke 

cigarettes? 

a.  Yes 

b.  No 

 

د غير والديك يدخن السجائر فى منزلك هل يوجد  اح -09
 ؟

a)  نعم 
b) ال 

02. Does anyone in your house 

other than your parents smoke 

shisha? 

a.  Yes 

b.  No 

 

 ؟هل يوجد احد غير والديك يدخن الشيشة فى منزلك -02
a)  نعم 
b) ال 

00. Does smoking help people feel 

more or less comfortable at 

celebrations, parties, or in other 

social gatherings? 

a. More comfortable 

b. Less comfortable 

c. No difference from non-

smokers 

هل تعتقد أن التدخين يشعر النسان بارتياح  - 21
و التجمعات االجتماعية   أكثر في الحفالت والمناسبات

 ؟ األخرى
a. نعم  
b. ال 
c.  لغير المدخنليس هناك فرق 
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22. Do you think cigarettes 

smoking makes boys look more or 

less attractive?  

a. More attractive 

b. Less attractive 

c. No difference from non-

smokers 

 

 

يجعل األوالد أكثر أو  السجائر هل تعتقد أن تدخين -22
 أقل جاذبية؟

a) أكثر جاذبية  
b) أقل جاذبية 
c)  دخنينليس هناك فرق مع غير الم 

23. Do you think cigarettes 

smoking makes girls look more or 

less attractive?  

a) More attractive 

b) Less attractive 

c) No difference from non-

smokers 

 

 

يجعل الفتيات أكثر أو  السجائر هل تعتقد أن تدخين -23
 أقل جاذبية؟

a) أكثر جاذبية  
b) أقل جاذبية 
c)  ير المدخنينليس هناك فرق مع غ 

24.Do you think that cigarettes 

smoking makes you gain or lose 

weight? 

a) Gain weight 

b) Lose weight 

c) No difference 

يجعلك تزيد أو تنقص  السجائر هل تعتقد أن تدخين -24
 في الوزن؟ 

a) تزيد في الوزن 
b) تنقص في الوزن 
c)  ليس هناك فرق 

25.Do you think shisha smoking 

makes boys look more or less 

attractive?  

a) More attractive 

b) Less attractive 

c) No difference from non-

smokers 

 

يجعل األوالد أكثر أو  الشيشة هل تعتقد أن تدخين - 25
 أقل جاذبية؟

a) أكثر جاذبية  
b) أقل جاذبية 
c)  ليس هناك فرق مع غير المدخنين 

26.Do you think shisha smoking 

makes girls look more or less 

attractive?  

a) More attractive 

b) Less attractive 

c) No difference from non-

smokers 

 

 

 

 

يجعل الفتيات أكثر أو  الشيشة هل تعتقد أن تدخين - 26
 أقل جاذبية؟

a. أكثر جاذبية  
b. أقل جاذبية 

c. - ليس هناك فرق مع غير المدخنين 
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27.Do you think that shisha 

smoking makes you gain or lose 

weight? 

a) Gain weight 

b) Lose weight 

c) No difference 

 

 
 
 

 

 
 

يجعلك تزيد أو تنقص  الشيشة هل تعتقد أن تدخين -27
 في الوزن؟ 

a) تزيد في الوزن 
b) تنقص في الوزن 
c)   ليس هناك فرق 

 28.Do you think cigarette smoking 

is harmful to your health? 

a) Definitely not 

b) Probably not 

c) Probably yes 

d) Definitely yes 

 

 السجائر تضر بصحتك ؟ تدخينهل تعتقد أن  - 28
  قطعا ال -1 
 ال أظن -2 
  ممكن -3 
 نعم بدون شك -4 

29. Do you think that smoking 

shisha harms your health? 

a. Definitely not 

b. Probably not 

c. Probably yes 

                  d.   Definitely yes 

 ؟ تعتقد أن تدخين الشيشة يضر بصحتك هل -29
a) قطعا ال  
b) ال أظن 
c) ممكن  
d)  نعم بدون شك 

30. Do any of your closest friends 

smoke cigarettes?  

a. None of them 

b. Some of them 

c. Most of them 

d. All of them 

 هل أصدقائك المقربين يدخنون السجائر؟ -30
a. ال  
b.  منهمالبعض 
c. .أغلبهم يدخنون  
d. كلهم يدخنون 

 

 

31.Do any of your closest friends 

smoke shisha?  

a. None of them 

b. Some of them 

c. Most of them 

            d.  All of them 

 

 هل أصدقائك المقربين يدخنون الشيشة؟ -31
a. ال  
b. البعض منهم 
c. .أغلبهم يدخنون  
d. كلهم يدخنون 
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32. If one of your best friends 

offered you a cigarette, would you 

smoke it?  

a. Definitely not 

b. Probably not 

c. Probably yes 

d. Definitely yes 

 

 إذا أعطاك أحد أعز أصدقائك سيجارة، هل تدخنها ؟ - 32
a)  قطعا ال  
b) ال أظن 
c) ممكن 

d)  نعم بدون شك 

33. If one of your best friends 

offered you a shisha, would you 

smoke it?  

a. Definitely not 

b. Probably not 

c. Probably yes 

d. Definitely yes 

 إذا أعطاك أحد أعز أصدقائك الشيشة ، هل تدخنها ؟ - 33
a.  قطعا ال  
b. ال أظن 
c. ممكن  
d. نعم بدون شك 

34.At any time during the next 12 

months do you think you will 

smoke a cigarette?  

a. Definitely not 

b. Probably not 

c. Probably yes 

d. Definitely yes 

 

 

تدخن هل تعتقد أنه خالل العام المقبل ، من الممكن أن  - 34
 ؟  السجائر

a. قطعا ال  
b. ال أظن 
c. ممكن  
d. نعم بدون شك 

35.At any time during the next 12 

months do you think you will 

smoke shisha?  

a. Definitely not 

b. Probably not 

c. Probably yes 

d. Definitely yes 

 

 

تدخن هل تعتقد أنه خالل العام المقبل ، من الممكن أن -15
 ؟ الشيشة

a. قطعا ال  
b. ال أظن 
c. ممكن  
d.  نعم بدون شك 

36.When you see a man smoking 

what do you think of him? (SELECT 

ONLY ONE RESPONSE) 

a. Lacks confidence 

b. Stupid 

c. Loser 

d. Successful 

e. Intelligent 

f. Strong 

 إجابةيدخن، ما هو رأيك فيه )اختار  عندما ترى رجال -36
 واحدة فقط( ؟

a) غير واثق من نفسه 
b) ضعيف 
c) خاسر  
d) ناجح في حياته 
e) ذكي 
f) قوي 
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37. When you see a woman 

smoking, what do you think of 

her? (SELECT ONLY ONE 

RESPONSE) 

a) Lacks confidence 

b) Stupid 

c) Loser  

d) Successful 

e) Intelligent 

f) Strong 

عندما ترى امرأة تدخن، ما هو رأيك فيها )اختار  - 37
 واحدة فقط(؟ إجابة

a) غير واثقة من نفسها 
b) ضعيفة 
c) خاسرة  
d) ناجحة في حياتها 
e) ذكية 
f)  قوية 

38.Do you think it is safe to smoke 

for only a year or two as long as 

you quit after that? 

a) Definitely not 

b) Probably not 

c) Probably yes 

d) Definitely yes 

 

سنتين غير ضار  أوالتدخين لسنة  إنهل تعتقد -18
 لصحتك طالما ستتوقف عنه بعد ذلك ؟ 

a)  قطعا ال 
b) ال أظن 
c) ممكن  
d) نعم بدون شك 

THE NEXT  QUESTIONS ASK 

ABOUT YOUR EXPOSURE TO 

OTHER PEOPLE’S SMOKING. 

 

39. Do you think the smoke from 

other people’s cigarettes is harmful 

to you? 

a) Definitely not 

b) Probably not 

c) Probably yes 

d) Definitely yes 

 

القادمة تتعلق بتعرضك لدخان التبغ من المدخنين  األسئلة
 اآلخرين

هل تعتقد أن وجودك بجوار مدخن وتعرضك لدخان  -39
 السجائر يضر بصحتك ؟

a) قطعا ال  
b) ال أظن 
c) مكنم  
d)  نعم بدون شك 

32. Do you think the smoke from 

other people’s shisha is harmful to 

you? 

a) Definitely not 

b) Probably not 

c) Probably yes 

d) Definitely yes 

 

هل تعتقد أن وجودك بجوار مدخن وتعرضك لدخان   --40
 الشيشة  يضر بصحتك ؟

a) قطعا ال  
b) ال أظن 
c) ممكن  
d)  نعم بدون شك 



 36 

41.During the past 7 days, on how 

many days have people smoked in 

your home, in your presence?  

a) 0 

b) 1 to 2 

c) 3 to 4  

d) 5 to 6 

e) 7 

 
 

يام األخيرة، كم عدد األيام الذي األسبعة الخالل  -  41
 دخن فيها أناس في منزلك وبحضورك ؟ 

a) 0   
b) 1  2إلى 
c) 3  4إلى  
d) 5  6إلى   
e) 7   

42.During the past 7 days, on how 

many days have people smoked in 

your presence, in places other than 

in your home? 

a) 0 

b) 1 to 2 

c) 3 to 4 

d) 5 to 6 

e) 7 

يام األخيرة، كم عدد األيام الذي دخن األسبعة الخالل  -42
 فيها أناس في مكان آخر

 غير المنزل وبحضورك؟ 
a) 0    
b) 1  2إلى 
c) 3  4إلى   
d) 5 6 إلى    
e) 7   

43.Are you in favor of banning 

smoking cigarettes in public 

places (such as in restaurants, in 

buses, streetcars, and trains, in 

schools, on playgrounds, in gyms 

and sports arenas, in discos)? 

a) Yes 

b) No 

  وميةفي األماكن العم السجائر دخينتهل تؤيد منع - 43
الرياضة...(  ) المطعم، الحافلة، السيارة، المدرسة، ملعب 

 ؟ 
a. نعم   
b. ال 

44.Are you in favor of banning 

shisha smoking in public places 

(such as in restaurants, in buses, 

streetcars, and trains, in schools, 

on playgrounds, in gyms and 

sports arenas, in discos)? 

a) Yes 

b) No 

 

  في األماكن العمومية الشيشة هل تؤيد منع تدخين-33
الرياضة...(  ) المطعم، الحافلة، السيارة، المدرسة، ملعب 

 ؟ 
a. نعم   
b. ال 

45.Do you want to stop smoking 

cigarettes now? 

a) I have never smoked 

cigarettes 

b) I do not smoke cigarettes now 

c) Yes 

d) No 

 

 

 ترغب في القالع عن تدخين السجائر االن ؟ هل  -45
a) لم أدخن السجائر أبدا   
b) ال أدخن السجائر اآلن 
c) نعم   
d)  ال 
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46. Do you want to stop shisha 

smoking  now? 

a. I have never 

smoked shisha 

b. I do not smoke 

shisha now 

c. Yes 

d. No 

 االن ؟  شيشةهل ترغب في القالع عن تدخين ال -46
a)  أبدا شيشةاللم أدخن   
b) اآلن  شيشةال أدخن ال 
c) نعم   
d) ال 

47.During the past year, have you 

ever tried to stop smoking 

cigarettes?  

a) I have never smoked 

cigarettes 

b) I did not smoke cigarettes 

during the past year 

c) Yes 

d) No 

 

خالل السنة الماضية، هل حاولت القالع عن  - 47
 السجائر؟ تدخين

a) لم أدخن السجائر أبدا   
b) لم أدخن السجائر خالل السنة الماضية 
c) نعم   
d)  ال 

48.Do you think you would be 

able to stop smoking cigarettes if 

you wanted to? 

a) I have never smoked 

cigarettes 

b) I have already stopped 

smoking cigarettes 

c) Yes 

d) No 

 

باستطاعتك القالع عن تدخين  هل تعتقد أنه - 48
 السجائر عندما تريد ذلك ؟

a) لم أدخن السجائر أبدا   
b) لقد توقفت عن تدخين السجائر 
c)  نعم  
d)  ال 

49.Do you want to stop smoking 

shisha now? 

a) I have never smoked 

shisha 

b) I do not smoke shisha 

now 

c) Yes 

d) No 

 ؟  اآلن هل ترغب في القالع  عن تدخين الشيشة -49
a) لم أدخن الشيشة أبدا   
b) ال أدخن الشيشة اآلن 
c) نعم   
d)  ال 

50.During the past year, have you 

ever tried to stop smoking shisha?  

a. I have never 

smoked shisha 

b. I did not smoke 

shisha during the 

past year 

c. Yes 

d. No 

 

خالل السنة الماضية، هل حاولت القالع عن  - 50
 تدخين الشيشة ؟

a) لم أدخن  الشيشة  أبدا   
b) لم أدخن الشيشة خالل السنة الماضية 
c) نعم   
d) ال 
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51. Have you ever received help 

or advice to help you stop 

smoking cigarettes? (SELECT 

ONLY ONE RESPONSE) 

a) I have never smoked 

cigarettes 

b) Yes, from a program or 

professional 

c) Yes, from a friend  

d) Yes, from a family 

member 

e) Yes, from both programs 

or professionals and from 

friends or family 

members 

f) No        

هل تلقيت أي نصيحة أو مساعدة لإلقالع عن  - 51
 تدخين السجائر )تختار اجابة واحدة فقط( ؟ 

a) لم أدخن السجائر أبدا  
b) او احد  مج محاربة التدخيننعم، في إطار برنا

 .المختصين
c) نعم، من طرف صديق 
d) نعم، من طرف أحد أفراد العائلة 
e) من أكثر من طرف 
f)   ال 

52.Have you ever received help or 

advice to help you stop smoking 
shisha? (SELECT ONLY ONE 

RESPONSE) 

a) I have never smoked 

cigarettes 

b) Yes, from a program or 

professional 

c) Yes, from a friend  

d) Yes, from a family member 

e) Yes, from both programs or 

professionals and from 

friends or family members 

f) No        

 

هل تلقيت أي نصيحة أو مساعدة لإلقالع عن  -52
 واحدة فقط( ؟  إجابة)تختار  شيشةتدخين ال

a) أبدا  شيشةلم أدخن ال  
b) احد  أو ، في إطار برنامج محاربة التدخيننعم

 .المختصين
c) نعم، من طرف صديق 
d) نعم، من طرف أحد أفراد العائلة 
e) من أكثر من طرف 
f) ال 

THE NEXT  QUESTIONS ASK 

ABOUT YOUR KNOWLEDGE OF 

MEDIA MESSAGES ABOUT 

SMOKING. 

53.During the past 30 days (one 

month), how many anti-smoking   

media messages (e.g., television, 

radio, billboards, posters, 

newspapers, magazines, movies) 

have you seen or heard? 

a) A lot 

b) A few 

c) None 

 

 

 اإلعالميةالقادمة تتعلق بمعلوماتك حول الرسائل  األسئلة
 عن التدخين

يوما األخيرة )شهر( ، كم برنامج إعالمي  30خالل  - 53
زيون سمعت )عبر التلف أومكافحة التدخين شاهدت  حول

الجرائد،  أو لوحات أو ملصقات إعالنية أو، أو الراديو ، 
 أو مجالت، أو أفالم ...( ؟

a. برامج كثيرة  
b. برامج قليلة    
c. وال برنامج 
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 54.During the past 30 days (one 

month), how many anti- shisha 

smoking   media messages (e.g., 

television, radio, billboards, posters, 

newspapers, magazines, movies) have 

you seen or heard? 

a) A lot 

b) A few 

c) None 

 

 

يوما األخيرة )شهر( ، كم برنامج إعالمي حول  30خالل  -54
، أو زيونسمعت )عبر التلف أوشاهدت  الشيشة مكافحة تدخين

أو الجرائد، أو النية أو لوحات أو ملصقات إعالراديو ، 
 مجالت، أو أفالم ...( ؟

a. برامج كثيرة   
b. برامج قليلة    
c. و ال برنامج 

55.When you go to sports events, 

fairs, concerts, community events, or 

social gatherings, how often do you 

see anti-smoking messages? 

a) I never go to sports events, 

fairs, concerts, community 

events, or social gatherings 

b) A lot 

c) Sometimes 

d) Never  

 

أو عندما تذهب إلى مناسبة ثقافية، أو رياضية،  - 55
 ضد التدخين؟ رسائل اجتماعية كم من مرة رأيت ملصقات أو 

a)  لم أذهب إلى أي مناسبة ثقافية، أو رياضية او
 اجتماعية

b) كثيرا 
c) أحيانا  
d)  .و ال مرة 

56.When you watch TV, videos, or 

movies, how often do you see actors 

smoking? 

a) I never watch TV, videos, 

or movies 

b) A lot 

c) Sometimes 

d) Never 

 

عند مشاهدتك لفيلم أو برنامج تلفزي أو سينمائي، كم  - 56
 مرة ترى فيها أحد الممثلين يدخن ؟

a) ال أشاهد التلفزيون وال السينما   
b) يراكث 
c) أحيانا  
d) 4- .و ال مرة 

57.Do you have something (t-shirt, 

pen, backpack, etc.) with a cigarette 

brand logo on it? 

a) Yes 

b) No 

 

( فيه قميص  حقيبة،هل عندك شئ )قلم، محفظة،  - 57
 دعاية لنوع من السجائر ؟

a) نعم   
b)  ال 

58. During the past 30 days (one 

month), how many advertisements for 

cigarettes have you seen at point of 

sale? 

a)   A lot 

b) A few 

c) None 

 

 

يوما األخيرة )شهر( ، كم من مرة رأيت فيها  30خالل -58
لسجائر فى اماكن بيع لترويج ا إعالنات أو ملصقات دعائية 

 ؟السجائر
a. كثيرا 
b. أحيانا  
c. و ال مرة 
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59.During the past 30 days (one 

month), how many advertisements or 

promotions for cigarettes have you 

seen in newspapers or magazines? 

a) A lot 

b) A few 

c) None 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوما األخيرة )شهر(، كم من مرة رأيت فيها  30خالل  -59
 لسجائر في صحيفة أو مجلة؟ا لترويج دعاية

a. كثيرا 
b. أحيانا  
c. و ال مرة 

 60.When you go to sports events, 

fairs, concerts, or community events, 

how often do you see advertisements 

for cigarettes? 

a) I never attend sports 

events, fairs, concerts, 

or community events 

b) A lot 

c) Sometimes 

d) Never 

عندما تذهب إلى مناسبات رياضية، أو ثقافية، أو  - 61
لترويج  ية كم من مرة تشاهد ملصقات دعائيةاجتماع

 لسجائر؟ا
a)  ال أذهب ألي مناسبة رياضية، أو ثقافية أو

 اجتماعية
b) كثيرا 
c) أحيانا     
d)  و ال مرة 

61.Has a (cigarette representative) 

ever offered you a free cigarette? 

a) Yes 

b) No 

هل سبق أن قدمت لك سجائر مجانا من مندوب شركات  - 61
 تبغ ؟ال

a) نعم   
b)  ال 

62.  During this school year, were you 

taught in any of your classes about the 

dangers of smoking? 

a) Yes 

b) No 

c) Not sure 

 

تلقيت دروس حول خالل هذه السنة الدراسية، هل  -62
 في إحدى الحصص ؟ مخاطر التدخين

a) نعم  
b) ال  
c) 3- لست متأكدا 

63.During this school year, did you 

discuss in any of your classes the 

reasons why people your age smoke? 

a) Yes 

b) No 

c) Not sure 

خالل هذه السنة الدراسية، هل  تحدثتم في إحدى  - 63
الحصص على األسباب التي تدفع الشباب من عمرك إلى 

 التدخين ؟
a) نعم  
b) ال  
c) لست متأكدا 
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THE next QUESTIONS ASK FOR 

SOME BACKGROUND 

INFORMATION ABOUT 

YOURSELF. 

 

64.How old are you?  

a) 11 years old or younger 

b) 12 years old 

c) 13 years old 

d) 14 years old 

e) 15 years old 

f) 16 years old 

g) 17 years old or older 

 تسأل عن بعض المعلومات عنك اآلتيةسئلة األ 

 كم عمرك ؟ -64
a) 11   سنة أو أقل    
b) 12    سنة   
c) 13    سنة 
d)   03 سنة    
e) 15    سنة   
f)   06 سنة     
g) 17    سنة أو أكثر 

65.What is your sex? 

a) Male 

b) Female 

 ؟ما هو جنسك -65
a) ولد 
b) بنت 

66.In what grade/form are you? 

 

a) seventh 

b) eighth 

c) ninth    

 :ما هو صفك الدراسي -66
 حسب كل بلد: :ما هو صفك الدراسي - 

a)  السابع 

b) ن الثام 

c)  التاسع 

 

 


