
 

 

 

 

 في العراق 19-تسط�ح منحنى جائحة �وفیدل أفضل وسیلةالوعي هو 

 

وزارة الصحة العراق�ة الیوم  مع طلقت منظمة الصحة العالم�ة �التعاون أ: یونیو/حز�ران 29�غداد، العراق، 

المرتفعة في  تستهدف المناطق ذات الخطورة العال�ة ومعدالت اإلصا�ة  19-حملة توع�ة �بیرة �جائحة �وفید 

  العاصمة �غداد.

یولیو/تموز)    28-یونیو/حز�ران   29أساب�ع (   4مناطق مكتظة �السكان لفترة    10ومن المقرر أن تغطي الحملة  

إلى نحو  التثق�ف�ة رسائل الو  ،ومتطوعة لضمان توز�ع المعلومات المهمة اً متطوع 250من  تقوم بتعبئة أكثرو 

 .   مالیین شخص �ع�شون في هذه المناطق 6

�تور أدهم إسماعیل ممثل منظمة الصحة العالم�ة في العراق: "الصحة هي مسؤول�ة د و�هذه المناس�ة قال ال

". وأكد أن "منظمة 19للغا�ة في احتواء االنتشار الكبیر ألو�ئة مثل �وفید  ةالجم�ع، وز�ادة توع�ة الناس مهم

التوصل    �لى حین ، و 19د واحدة في مكافحة �وفید  الصحة العالم�ة ووزارة الصحة والشر�اء والمانحین جم�عهم ی

 د جهودها لتسط�ح المنحنى والحفاظ على صحة وسالمة مجتمعاتنا". یإلى لقاح لهذا الفیروس، علینا أن نوح 

أعدتها  وتشمل الحملة استخدام شاشات متحر�ة، وع�ادات طب�ة متنقلة لعرض فیدیوهات ورسائل صوت�ة تعل�م�ة  

العالم�ة تتناول العدید من إجراءات الحما�ة والتعق�م. وستدعم اإلذاعات والقنوات التلفز�ون�ة  منظمة الصحة 

الحما�ة التوز�ع الم�اشر لمعدات  . �ما ستشمل الحملةیوم�ة لمدة شهرسائل المحل�ة الحملة من خالل بث ر 

تحمل شعار الحملة، الشخص�ة التي تشتمل على أقنعة الوجه ومعقمات األیدي، وقمصان قطن�ة وق�عات 

وغیرها من المواد التثق�ف�ة. وسیتم استهداف المارة واألماكن العامة والشوارع   19ومنشورات توع�ة �جائحة �وفید  

 العامة واألسواق. 



في �غداد خاصة �عد تخف�ف القیود في جم�ع   19-وسجل العراق مؤخرًا ز�ادة �بیرة في عدد اإلصا�ات �كوفید 

 أنحاء البالد. 

سب�ه ز�ادة القدرة على إجراء فحص االرتفاع األخیر في عدد اإلصا�ات إن السلطات الصح�ة العراق�ة  ت وقال

اإلصا�ة �الفیروس وأنشطة المراق�ة النشطة، إضافة إلى ضعف التزام سكان المناطق المكتظة �اجراءات الوقا�ة  

�ة ومنها تنظ�ف الیدین جیدا، والت�اعد  والحما�ة التي توصي بها منظمة الصحة العالم�ة ووزارة الصحة العراق

 االجتماعي، وارتداء أقنعة الوجه. 

سهم في دعم الحملة عدد من الشخص�ات الدین�ة ال�ارزة التي قامت بتعبئة آالف المساجد في المدن �وس

 في إطالق الحملة فيممن شار�وا وقال أحد الشخص�ات الدین�ة والمناطق الرئ�س�ة لبث الرسائل الصوت�ة. 

مدینة الصدر التي تضم مناطق شعب�ة فقیرة واسعة شرق �غداد: "نظرًا ألنه ال یوجد عالج لهذا الفیروس، 

لمكافحته، علینا االستمرار في توع�ة الناس �أهم�ة ات�اع اإلرشادات الصح�ة الصادرة عن   السبیلوالوقا�ة هي 

 وحما�ة العاملین الصحیین في العراق".   الصح�ة الوطن�ة إلنقاذ ح�اتنا ؤسسات منظمة الصحة العالم�ة والم

على    التنقلقیود  التأثیر الصعب لعمل�ة اإلغالق و وأكد الد�تور أدهم أنه "رغم أن منظمة الصحة العالم�ة تدرك  

یومي في العدید من مناطق �غداد، إال أنها تدعو جم�ع السكان إلى ات�اع  المحدود أو ال ذات الدخلاألسر 

إجراءات السالمة وارتداء األقنعة في التجمعات واألماكن العامة، والحفاظ على نظافة الیدین، والت�اعد االجتماعي  

 لوقف انتقال الفیروس".  

و��ة للمساعدات اإلنسان�ة والحما�ة المدن�ة  منظمة الصحة العالم�ة حكومة دولة الكو�ت والمفوض�ة األور   وتشكر

(ECHO)  الجمع�ة الطب�ة العراق�ة الموحدة  الشر�ك التنفیذي لمشار�تها في تمو�ل هذه الحملة، وتشكر �ذلك

   لدعمها تنفیذ الحملة.

# #  # 

 لمز�د من المعلومات یرجى االتصال على: 

 sultanya@who.int  ،+9647740892878  العالم�ة،أج�ال سلطاني، مسؤول اعالمي في منظمة الصحة 

 روا�ط ذات صلة:

mailto:sultanya@who.int


- Early COVID-19 preparation saved lives in Iraq: http://www.emro.who.int/irq/iraq-
news/early-covid-19-preparation-saved-lives-in-iraq.html 

- The fight to contain COVID-19 in Iraq: http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/the-fight-to-
contain-covid-19-in-iraq.html 

- WHO supports Iraqi health authorities to combat COVID-19: 
http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-supports-iraqi-health-authorities-to-combat-
covid-19.html 

- WHO conducts remote psychological first aid training in Iraq to address COVID-19 
stigma and discriminatory behaviours:  http://www.emro.who.int/irq/iraq-news/who-
conducts-remote-psychological-first-aid-training-in-iraq-to-address-covid-19-stigma-and-
discriminatory-behaviours.html 
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