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المؤتمر العالمي بشأن التغّلُب على الأمراض غير السارية (تشرين الأول/أكتوبر 2017)

      

أدوات منظمة الصحة العالمية للحّدِ من التبغ في إقليم شرق المتوسط

      

تصعيد الوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها
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https://www.youtube.com/embed/u6lYsNsor9c
https://www.youtube.com/embed/WxLZDL62vIg
https://www.youtube.com/embed/Uuk8iIhq-Do
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وقف وباء السّكري

      

أوقفوا التدخلات من دوائر صناعة التبغ: المواد التنفيذية (النسخة العربية)

      

أوقفوا التدخلات من دوائر صناعة التبغ: الخداع (النسخة العربية)

      

السجائر تلتهم أطفالك وهم أحياء (النسخة العربية من الفيلم لمدة 30 ثانية)

      

السجائر تلتهم أطفالك وهم أحياء (النسخة العربية من الفيلم لمدة 15 ثانية) 

      

السجائر تلتهم أطفالك وهم أحياء (النسخة الإنكليزية من الفيلم لمدة 30 ثانية) 

      

التبغ يسّبِب أمراض القلب الوعائية (النسخة الإنكليزية)

      

التبغ يسّبِب أمراض القلب الوعائية (النسخة العربية) 

      

التبغ يسّبِب الشيخوخة المبكرة للجلد (النسخة الإنكليزية)

      

التبغ يسّبِب الشيخوخة المبكرة للجلد (النسخة العربية)

      

التبغ يسّبِب الشيخوخة المبكرة للجلد (النسخة الفرنسية) 

      

التبغ ضار للمدخنين وغير المدخنين (النسخة الإنكليزية) 
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https://www.youtube.com/watch?v=WW8B4U0Hs4o&amp;t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=43CjKDh4zMI
https://www.youtube.com/watch?v=cO0oGAjQlns
https://www.youtube.com/watch?v=42gZwuxWOYA
https://www.youtube.com/watch?v=Hop8XgQ3VPw
https://www.youtube.com/watch?v=0fu4TAiETmI
https://www.youtube.com/watch?v=VGhvidduvD8
https://www.youtube.com/watch?v=4st-a7ZSgPs
https://www.youtube.com/watch?v=G6EcqPQsvyc
https://www.youtube.com/watch?v=uUW8lo4xXRg
https://www.youtube.com/watch?v=lJ7sxG4GAgg
https://www.youtube.com/watch?v=uUW8lo4xXRg
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التبغ ضار للمدخنين وغير المدخنين (النسخة العربية) 

      

التبغ ضار للمدخنين وغير المدخنين (النسخة الفرنسية)

      

التبغ والفقر (النسخة الإنكليزية) 

      

التبغ والفقر (النسخة العربية)

      

التبغ قاتل لا يجوز الإعلان عنه أو الترويج له أو دعمه

      

التبغ والفقر (النسخة الإنكليزية) 

      

رياضة بلا تبغ: الطفل (النسخة العربية)

      

رياضة بلا تبغ: الطفل (النسخة الإنكليزية)

      

رياضة بلا تبغ: الأندية (النسخة العربية) 

      

فتيان وفتيات من أجل التغيير: التقليد

      

فتيات وفتيان من أجل التغيير: الصورة 
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https://www.youtube.com/watch?v=lvimA8VQL94
https://www.youtube.com/watch?v=hQcCWCmtrhU
https://www.youtube.com/watch?v=lvimA8VQL94
https://www.youtube.com/watch?v=3B_xYHs8X8I
https://www.youtube.com/watch?v=1RmiHAMTRh0
https://www.youtube.com/watch?v=v6NW5_0UM4Y
https://www.youtube.com/watch?v=dnZ3GXh-uUY
https://www.youtube.com/watch?v=tog3aZJOKJI
https://www.youtube.com/watch?v=6sSxJLcmoq0
https://www.youtube.com/watch?v=wWdzbjfbCFM
https://www.youtube.com/watch?v=iTNB20sbRnU


WHO EMRO  |  لدينا الفيديو أفلام شاهد

فتيات وفتيان من أجل التغيير: الإنقاذ

      

فتيات وفتيان من أجل التغيير: المصيدة

شاهد جميع مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب    
شاهد مقاطع الفيديو الأخرى المتعلقة بالوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها  
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https://www.youtube.com/watch?v=F39gOGykpnc
https://www.youtube.com/watch?v=CjPfnpI_Mlg
https://www.youtube.com/results?sp=SADqAwA%253D&amp;q=TFIEMRO
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