
 

 

 

  كادر إعالم    100أكثر من 
 
  العراق   يتلقون تدريبا

 
 عىل تغطية الطوارئ الصحية والفاشيات ف

 

ي بغداد ورشة عمل تدريبية حول التغطية  –  2022أغسطس  18بغداد، العراق، 
اختتمت منظمة الصحة العالمية اليوم ف 

ي العراق 
نظمتها بالتعاون مع وزارة الصحة ومنظمة األغذية والزراعة لألمم  اإلعالمية لحاالت الطوارئ الصحية والفاشيات ف 

  المتحدة، وهيئة اإلعالم واالتصاالت. 

 

من مختلف وسائل اإلعالم والوزارات ذات العالقة، بالمهارات   كادر إعالمي   100وهدفت ورشة العمل إىل تزويد أكثر من 

ي يشهدها العراق ومن بينها جائحة كوفيدوالتقنيات المطلوبة للتغطية الدقيقة لألحداث الصحية ا
،  19-لمتعلقة بالفاشيات الت 

ا وحىم القرم فية. -والكولثر  الكونغو الث  

 

ي العراق  
اكة فعالة بير  وسائل اإلعالم والقطاع الصحي ف  ي إطار جهود منظمة الصحة العالمية إلقامة شر

وجاء تنظيم الورشة ف 

.  المعلومات الدقيقة حول القضايا  توصيلتضمن    الصحية للعراقيير 

 

ي العراق رصح ، وب  هذا الصدد 
: " ممثل منظمة الصحة العالمية ف  ي تعزيز الصحة  الدكتور أحمد زويي  

إن دور اإلعالميير  محوري ف 

اكة فعالة بير  وسائل اإلعالم   ومواجهةوتثقيف المجتمعات  ي المرض. إنه من األهمية بمكان بناء شر
الشائعات المتعلقة بتفشر

ا إىل الحقائق العلمية  
ً
ي بشأن األمور المتعلقة بصحتهم واستناد

وقطاعات الصحة لضمان رفع مستوى وعي الشعب العراف 

ي ا
ي   وأضاف:  . "لعراقوالمشورة القائمة عىل األدلة أثناء حاالت الطوارئ والفاشيات ف 

ي وسائل اإلعالم ف 
"إن دور المتخصصير  ف 

ي المرض وإنقاذ األرواح ال يقل أهمية عن دور المتخصصير  الصحيير  
 ". الحد من تأثثر تفشر

 

اكة مع اإلعالميير  والصحافيير     ،بدوره ي العراق، عىل أن "الشر
أكد الدكتور صالح الحاج حسن، ممثل منظمة األغذية والزراعة ف 

ي العراق، وبث الرسائل الصحيحة بشأنها، وزيادة الوعي بير   أمر بال
ي األمراض ف 

غ األهمية لضمان التغطية الدقيقة لتفشر

 السكان".  

 

اء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة األغذية والزراعة  واشتملت ورشة العمل عىل جلسات فنية وعملية قدمها عدد من الخثر

ي 
واحدة" الصحة النهج "لقوا الضوء عىل  العراق، وكيفية تحليل بيانات الفاشية وتحسير  التقارير، كما أحول الفاشيات الحالية ف 

، خاصة فاشية  ي تنتقل من الحيوانات إىل البشر
ي العراق. -حىم القرم الهادف إىل مكافحة األمراض الت 

فية ف   الكونغو الث  

 

ي  إما تعلموه من خالل   كما تضمنت الورشة جلسات تفاعلية أتاحت للمشاركير  تطبيق
ي الوقت اآلن 

نتاج مواد عالية الجودة وف 

، واالستماع إىل نقد بناء لهذه المواد.    للتلفزيون واإلذاعة ووسائل التواصل االجتماعي

 

اء االتصاالت والمؤثرين عىل وسائل   كائها، بناء قدرات اإلعالميير  وخثر وستواصل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع شر

ي العراق بشكل دقيق.  التوا
، لتمكينهم من تغطية الفاشيات والقضايا الصحية ف   صل االجتماعي
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