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خارطة طريق الرابطة الدولية ملؤسسات الصحة العامة الوطنية )IANPHI( بشأن اتخاذ خطوات 

فاعلة فيام يخص الصحة وتغري املناخ

مجموعة وسائل التواصل االجتامعي لألعضاء والرشكاء

http://www.ianphi.org/


ألنشات IANPHI مجموعة وسائل التواصل االجتامعي لتشجيع األعضاء والرشكاء عىل تعزيز خارطة طريق IANPHI بشأن اتخاذ خطوات 

فاعلة فيام يخص الصحة وتغري املناخ ، والتي سيتم إطالقها يف 10 نوفمرب 2021 يف مؤمتر COP26 لألمم املتحدة عن املناخ يف جالسكو.

فيام ييل خمس رسائل مقرتحة وبطاقات وسائل التواصل االجتامعي املرتبطة بها للمساعدة عىل رفع الوعي بدور املؤسسات الوطنية للصحة 

العامة )NPHI( يف االستجابة لتغري املناخ، وبأهمية تضمني الصحة العامة يف سياسات تغري املناخ.

 وتتوفر الرسائل والبطاقات باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية والربتغالية واإلسبانية. وتتوفر البطاقات أيًضا بتنسيقات متعددة الستخدامها 

.Instagramو LinkedInو Facebookو Twitter عىل

 يرجى التأكد من اإلشارة إىل IANPHI يف منشوراتك )نفس الطريقة عىل كل املنصات: @IANPHIhealth(. ويوىص أيًضا باستخدام الوسوم 

NPHIs #COP26# :التالية

.)IANPHI )marie.deveaux@emory.edu إذا كانت لديك أي أسئلة، فريجى االتصال مباري ديفو، مدير االتصاالت يف

 شكرًا لك عىل مساعدتنا عىل تسليط الضوء عىل NPHIs يف تغري املناخ!

IANPHI اتصاالت

ماري وأنديشه

DOWNLOAD THE FULL KIT

http://www.ianphi.org/
https://drive.google.com/drive/folders/1AoiEDsmLSzD_8xpOiJhp2LYIuO5WP2bX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/183YcJRkBp01oNtXh1ME-betg84_hEo72?usp=sharing


الرسالة األوىل

املؤسسات الوطنية للصحة 

العامة هي جهات فاعلة 

يف مجال املناخ

3

DOWNLOAD ALL FORMATS

ا يف التكيف مع #تغري_املناخ وتخفيف تأثريه لحامية صحة السكان. تلعب املؤسسات الوطنية للصحة العامة دورًا رئيسيً

https://fal.cn/3jgdb :معرفة املزيد

https://drive.google.com/drive/folders/1AoiEDsmLSzD_8xpOiJhp2LYIuO5WP2bX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IXhiYszWIq8P6emNghpLSqwEO8HtbZDd?usp=sharing
https://fal.cn/3jgdb
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DOWNLOAD ALL FORMATS

الرسالة الثانية

ميكن للمؤسسات الوطنية للصحة

العامة خفض التأثريات السلبية

عىل الصحة بسبب تغري املناخ

ا يف التكيف مع #تغري_املناخ وتخفيف تأثريه لحامية صحة السكان. تدعم IANPHI تطوير قدرة NPHI العاملية  تلعب #NPHIs دورًا رئيسيً
ليصبحوا مدافعني وجهات فاعلة يف تخفيف تأثري تغري املناخ والتكيف معه

https://fal.cn/3jgdb :معرفة املزيد

https://drive.google.com/drive/folders/1tmDLp6eRts9h0rvkQ_do2PYYIjoZcKg9?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1rCh2EHaTWBn-d6Q8c1hLZrZ2aQgXMvOC?usp=sharing
https://fal.cn/3jgdb
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DOWNLOAD ALL FORMATS

الرسالة الثالثة

ميثل تغري املناخ تهديًدا

كبريًا لصحة السكان وسالمتهم

ا  يشكل تغري املناخ تهديًدا خطريًا للصحة الجسدية والعقلية للسكان يف جميع أنحاء العامل. تلعب املؤسسات الوطنية للصحة العامة دورًا رئيسيً
يف التكيف مع #تغري_املناخ وتخفيف تأثريه لحامية صحة السكان

https://fal.cn/3jgdb :معرفة املزيد

https://drive.google.com/drive/folders/1WO59svcXlUalGVd92Yc-xwII3ojHzsP8?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1qBWMOZ1o6_BQF8crlFkRZadORAXJj7lH?usp=sharing
https://fal.cn/3jgdb
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DOWNLOAD ALL FORMATS

الرسالة الرابعة

صحة املناخ هي صحة اإلنسان

ا  للصحة الجسدية والعقلية للسكان يف جميع أنحاء العامل. تلعب املؤسسات الوطنية للصحة العامة دورًا   يشكل تغري املناخ تهديًدا رئيسيً
ا يف التكيف مع #تغري_املناخ وتخفيف تأثريه لحامية صحة السكان رئيسيً

https://fal.cn/3jgdb :معرفة املزيد

https://drive.google.com/drive/folders/1eW2dWPQejJMe6BUBUj52S8GZrEHBPsXT?usp=sharing
https://fal.cn/3jgdb
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DOWNLOAD ALL FORMATS

تتسبب التأثريات السلبية لـ #تغري_املناخ يف الصحة يف تفاقم التفاوتات الصحية والدميغرافية واالجتامعية االقتصادية املوجودة بالفعل. ميكن 
للمؤسسات الوطنية للصحة العامة مراقبة التدخالت ومواءمتها الستهداف التفاوتات الصحية بسبب املناخ والقضاء عليها.

https://fal.cn/3jgdb :معرفة املزيد

الرسالة الخامسة

تغري املناخ يوسع التفاوتات

يف مجال الصحة

https://drive.google.com/drive/folders/1TQPvEf2iK-sGphNqeGG0TMsCpZ5BQWjx?usp=sharing
https://fal.cn/3jgdb
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