
    

 

 

 

في إقليم   19-مكافحة جائحة كوفيد وسائلمنظمة الصحة العالمية تبذل جهوداً كبيرةً لتوعية المجتمع ب

 كردستان العراق 

 

بالشراكة مع وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق حملة  أطلقت منظمة الصحة العالمية  :2020نوفمبر  8ربيل، العراق إ

وس روذلك في مسعى لوقف االرتفاع األخير في أعداد اإلصابات بالفيبطرق احتوائها والتوعية  19-للوقاية من جائحة كوفيد

 . في اإلقليم ربيل ودهوكإفي محافظتي 

حو أربعة ماليين شخص في المحافظتين، وتتضمن رسائل عن وتستهدف الحملة، وهي الخامسة التي يتم إطالقها في العراق، ن

، وتؤكد على أهمية ارتداء قناع الوجه والمحافظة على نظافة اليدين، والتباعد االجتماعي احتوائهالوقاية من الفيروس وكيفية 

 بين األشخاص في جميع األماكن وتحت جميع الظروف. 

وبهذا الصدد قال الدكتور أدهم إسماعيل ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في العراق: "يجب أن يعي المجتمع مسؤوليته 

عائالتهم  وفراد األه على احتواء انتشار الفيروس والتحكم بمستوى انتشار العدوى في البلدات والمدن لحماية ويدرك قدرت

 وأحبائهم".

وأضاف قائال: "إن منظمة الصحة العالمية والسلطات الصحية تشعر اآلن بقلق أكبر من قبل نظراً إلن ارتفاع عدد اإلصابات 

مزيد من الخطوات والتحرك باتجاه زيادة وعي المجتمع وتثقيفه لتغيير ممارسات سلوكية يتطلب ال بالفيروس في العالم مؤخراً 

 وتعرضهم لإلصابة بالفيروس".  ة الناسمعينة تؤثر سلباً على صح

ستتواصل اسبوعاً آخر في دهوك بعد ذلك. وستغطي الحملة والحملة نشاطاتها التي ستستمر أسبوعاً في محافظة أربيل، بدأت و

 المذكورتين. موقعاً تم اختيارها بدقة من بينها مخيمات الالجئين والنازحين في المحافظتين  20 أكثر من

ً  150وقد تم تدريب وحشد أكثر من  بتوزيع اإلمدادات التي تشمل األقنعة والمواد التعليمية مثل المنشورات  للقياممتطوعا

اإلجراءات التي  ومجموعة واسعة من رسائل التوعية بالوقاية  والالفتات والملصقات وغيرها من المواد البصرية التي تحمل

 ، وغيرها من المواد.  عن الفيروس يجب اتخاذها في المنازل والرعاية الصحية، والرسائل التي تدحض المعلومات الخاطئة

التي تتجول في األسواق  ماكن العامة، والعيادات الطبية المتنقلةوقد استخدمت الحملة كذلك المنصات المتنقلة عند مداخل األ

لى الشاشات المتحركة التي تعرض تسجيالت فيديو تثقيفية لمنظمة الصحة العالمية، لضمان الوصول  إ والمناطق المكتظة، إضافة  

 إلى الفئات السكانية المستهدفة في مناطق تم تحديدها مسبقاً. 

مجموعة واسعة  بالقيام حين الذين دعموا جهود المنظمة في وتود منظمة الصحة العالمية في العراق أن تعبر عن امتنانها للمان

والوقاية  19-ية بجائحة كوفيدعولتمن نشاطات التوعية في جميع محافظات العراق تقريباً. وقد تم تنفيذ هذه الحملة الخامسة ل 

 منها بدعم من شعب وحكومة ألمانيا. 

 

#  #  # 



 للمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـ  -

 sultanya@who.int + ،9647740892878اجيال سلطاني، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العالمية،  -

،  lashkrim@who.intمحمد قادر خوشناو، مسوول اتصاالت في منظمة الصحة العالمية،  -

+9647740892797 

   +ajellopa@who.int    ،9647729877288 ولين اجيللو، مسؤولة اتصاالت في منظمة الصحة العالمية،  ب -

 روابط مفيدة:      

-  kurdistan.html-in-begins-campaign-raising-awareness-19-news/covid-http://www.emro.who.int/irq/iraq 

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

-  iraq.html-in-curve-19-covid-the-flattening-to-key-is-news/awareness-p://www.emro.who.int/irq/iraqhtt 

-  iraq.html-in-lives-saved-preparation-91-covid-news/early-http://www.emro.who.int/irq/iraq 

- -community-with-19-covid-acklingt-workers-frontline-iraq-news/who-http://www.emro.who.int/irq/iraq

engagements.html-and-sensitizations 

- -the-in-campaign-raising-nessaware-19-covid-concludes-news/who-http://www.emro.who.int/irq/iraq

south.html 

- -19-covid-of-phase-second-launch-health-of-ministry-and-news/who-http://www.emro.who.int/irq/iraq

campaign.html-raising-awareness 

- -6-than-more-targets-campaign-raising-awareness-19-news/covid-http://www.emro.who.int/irq/iraq

baghdad.html-in-people-million 
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