
ق العالم�ة الصحة لمنظمة اإلقل��ي  ديرالم ب�ان ي  المتوسط ل�ش
19-كوف�د �شأن اإلعالم�ة اإلحاطة �ف  

 الزمالء األعزاء، 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ، 

، وأتمنى لكم وألحبائكم عاًما جدیدًا ملیئًا بالصحة والسعادة. 2022مرحبًا بكم في أول إحاطة صحفیة لنا في عام   

عاًما صعبًا على معظمنا. وعلى الرغم من التقدم المذھل الُمحَرز في تطویر أدوات فعالة للوقایة من الجائحة ومكافحتھا،   2021لقد كان عام 
، ما زلنا نرى أعداًدا متزایدةً من المصابین الذین یتوفى كثیر منھم بسبب ھذا المرض. مثل اللقاحات والعالجات   

  317، وعن أكثر من 19-ملیون حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفید 17.5كانون الثاني/ ینایر، أبلغ إقلیم شرق المتوسط عن نحو  8فحتى 
حالة إصابة مؤكدة   206980الحاالت الجدیدة الُمبلغ عنھا إلى   ، وصل إجمالي2022ألف حالة وفاة. وخالل األسبوع األول من عام 

% في الحاالت مقارنةً باألسبوع السابق، على الرغم  89حالة وفاة. ویشیر ذلك إلى حدوث زیادة ھائلة بنسبة  1053و 19-بمرض كوفید
%. 13من انخفاض الوفیات بنسبة   

  15دوى قد تسبب في ھذه الزیادة المفزعة في الحاالت. وقد أَبلغ رسمی�ا حتى اآلن ویكاد یكون من المؤكد أن المتحور أومیكرون الشدید الع 
السیناریو األسوأ. ویبدو   بلدًا في اإلقلیم عن المتحور أومیكرون، وفي ظل تزاید أعداد المصابین، علینا أن نستعد لمواجھة   22بلدًا من أصل 

دلتا، خصوًصا لدى الذین تلقوا اللقاحات، ولكن ذلك بالتأكید ال یعني أن نستھین بھ،   أن أومیكرون یسبب مرًضا أقل شدةً مقارنةً بالمتحور 
علینا  ألنھ ال یزال یؤدي إلى االحتجاز بالمستشفى والوفاة. ومن المتوقع أن یُبلغ مزیدٌ من بلدان اإلقلیم عن ظھور المتحور أومیكرون بھا، و

 أن نتعامل مع األمر بجدیة شدیدة. 

ى مشارف السنة الثالثة من الجائحة، ما زلنا نخوض معركة كاملة ضد ھذا الفیروس، على الرغم من األدوات الجدیدة مثل  إننا، ونحن عل
اللقاحات والعالجات. ولكن عدم اإلنصاف في توزیع اللقاحات والتردد في أخذھا وانخفاض مستویات االلتزام بتدابیر الصحة العامة  

فیروس فرصةً للتقدم مرةً أخرى. ولكي نتغلب علیھ، یجب أن نواصل توسیع نطاق اإلجراءات التي نعلم أنھا  والتدابیر االجتماعیة قد منح ال
 فعالة، بغض النظر عن المتحور. 

وال یزال من األولویات الرئیسیة أن ندعم العاملین الصحیین في الصفوف األمامیة وأن نمدھم بالمعدات، فقد أنھكھم العمل على مدار  
ض المرافق  السنتین ال ماضیتین، ولكن دورھم ال یزال بالغ األھمیة، ویستحقون منا كل المساعدة واالحترام. ولم نشھد حتى اآلن تعرُّ

ة  الصحیة في إقلیمنا لضغط یفوق طاقتھا، كما رأینا في أقالیم أخرى، ولكن علینا أن نعمل بجدّ واجتھاد لتحسین استعداد المستشفیات وزیاد
  مع األعداد المتزایدة من الحاالت.  قدرتھا على التعامل

ومع تزاید أعداد المصابین، نوصي البلدان بزیادة إتاحة خیارات االختبارات التشخیصیة السریعة المجانیة والسھلة، التي توفر مستویات  
ارات تفاعل البولیمیراز المتسلسل، مثل  عالیة من الدقة، إلى جانب میزتھا اإلضافیة المتمثلة في أنھا أقل تكلفةً وأقل استغراقًا للوقت من اختب

 اختبار المستضدات. 

ولوقف انتشار الفیروس وتجنب ظھور متحورات جدیدة، ما زلنا بحاجة إلى تحقیق المناعة الجماعیة من خالل الوصول إلى مستویات  
لصحة بوجھ عام كانا أكبر إخفاقات  عالیة من التطعیم. ولكن مما یؤسف لھ أن عدم اإلنصاف في توزیع اللقاحات واإلجحاف في مجال ا

 العام الماضي. فقد ساھمنا في تھیئة الظروف لظھور متحورات جدیدة، ویرجع ذلك جزئی�ا إلى انخفاض معدالت التطعیم. 

م حتى اآلن إال أقل من  لیمن.  % من سكانھا، وھي أفغانستان وجیبوتي والصومال والسودان وسوریا وا 10ففي إقلیمنا ستة بلدان لم تُطعِّ
% من سكانھا، ولذلك فإن المشكلة اآلن ال تتعلق بتوفیر اللقاحات بقدر  40وھذه البلدان لدیھا ما یكفي من اللقاحات لحمایة ما یصل إلى 

تعلقھا بتحدیات أخرى عدیدة. وتشمل تلك التحدیات: غیاب االلتزام السیاسي على أعلى المستویات، وانعدام األمن، وضعف النظام الصحي،  
لتحدیات اللوجستیة، ومحدودیة التفاعل مع المجتمعات المحلیة لتمكینھا من الحصول على اللقاح. وا  

ب  وعلى الرغم من ظھور متحورات جدیدة، ال تزال اللقاحات أداة فعالة وحیویة في الوقایة من االعتالل الشدید والوفاة، ویشمل ذلك ما یتسب
طة،  فیھ أومیكرون. وقد رأینا أن بعض البلدان بد  طة، وموقفنا من ذلك واضح، وھو أننا لسنا ضد الجرعات الُمنّشِ أت في طرح جرعات ُمنّشِ

بل ضد عدم اإلنصاف، وھدفنا ھو حمایة المستضعفین. فیجب تلقیح األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بمرض وخیم بالجرعات الكاملة قبل  
طة لمن ھم أقل عرضةً لإلصابة بالمرض. و ضین لخطر  إعطاء جرعات ُمنّشِ طة للُمعرَّ ال شك أنھ ینبغي النظر في إعطاء جرعات ُمنّشِ

ضین لخطر منخفض.   كبیر، فذلك یمكن أن یُنقذ مزیدًا من األرواح أكثر من إعطاء الجرعات األولیة للُمعرَّ



سین المستحقین للتطعیم  ومع إعادة فتح المدارس في الشھر الحالي، یجب تنفیذ تدابیر للتخفیف من المخاطر، مثل تطعیم جمیع المدر 
واألطفال المعرضین لمخاطر شدیدة، وإنفاذ تدابیر الصحة العامة والتدابیر االجتماعیة بصرامة في المدارس. ونعلم أن أعراض المرض  

المسنین وذوي  لدى األطفال والمراھقین غالبًا ما تكون أخف مقارنةً بالبالغین، ولذلك فإن تطعیمھم یأتي في مرتبة أقل إلحاًحا من تطعیم 
ضة بدرجة أكبر لخطر اإلصابة   الحاالت المرضیة المزمنة والعاملین الصحیین، ما لم یكن ھؤالء األطفال والمراھقون من فئة ُمعرَّ

. 19-باألعراض الوخیمة لمرض كوفید  

 الزمالء األعزاء، 

.2022ت یمكن أن تنتھي في عام إن المرحلة الحرجة من الجائحة التي تتسم بمآسي الوفیات واالحتجاز في المستشفیا  

في إقلیمنا. ولن یقضي ذلك على الفیروس، ولكننا نستطیع   19- وسنعمل خالل األشھر المقبلة على وضع استراتیجیة للتعایش مع كوفید
التي تتسبب في    السیطرة علیھ بالقدر الذي یكفي للتعایش معھ مثلما نفعل مع فیروس اإلنفلونزا الموسمیة وغیره من الفیروسات الشائعة،

 حدوث فاشیات من حین إلى آخر في الفئات السكانیة التي لم تصل إلى مستویات التلقیح المطلوبة. 

  ولكننا في الوقت الحالي ما زلنا في منتصف الجائحة. وتتمثل أولویتنا في إنقاذ األرواح باستخدام جمیع األدوات المتاحة التي ثبتت لنا 
س قد تعبوا، ولكن علینا أن نستعد وأن نستبق ھذا الفیروس، وال نسمح لھ بأن یتقدمنا بخطوة. فعالیتھا. ونحن نعلم أن النا  

یر  وأقول لعامة الناس، ال غنى لكم عن أداتین رئیسیتین، ھما: الحصول على اللقاح عندما یحین دوركم، واتباع تدابیر الصحة العامة والتداب
سالمة أحبائك. واسمحوا لي أن أُعید على مسامعكم ھذه التدابیر: ارتداء كمامة تغطي األنف  االجتماعیة التي یمكن أن تحافظ على سالمتك و

جیدة،  والفم جیدًا، والحفاظ على التباعد البدني وتجنب األماكن المزدحمة، وتغطیة األنف والفم عند السعال أو العطس، والتأكد من التھویة ال
األمور مراًرا وتكراًرا. ولكن ھذه اإلجراءات ذات أھمیة بالغة خالل األشھر المقبلة في ظل   وغسل الیدین بانتظام. وأعلم أنكم سمعتم ھذه 

استمرار انتشار أومیكرون واضطرار الناس بسبب انخفاض درجات حرارة الجو إلى البقاء في أماكن مغلقة تزداد فیھا فرص انتشار  
 الفیروس. 

آلن، خالل ھذه المرحلة الحرجة، أن یكون لكل فرد منا دور إیجابي في وصولنا إلى نھایة  ولن نظل في ھذا الوضع إلى األبد. ولكننا نحتاج ا
كد  ھذه الجائحة. وفي إطار رؤیتنا اإلقلیمیة "الصحة للجمیع وبالجمیع"، دعونا نبني على التضامن الذي رأیناه في بدایة ھذه الجائحة، لنتأ

 من حمایة الجمیع في كل مكان. 

 شكراً لكم... 

  للتواصل اإلعالمي: 

hamami@who.int 
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