
 
 19-بيان املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط بشأن كوفيد

 

 الزميالت والزمالء األعزاء، 

 

 لسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته، ا

 

ألف حالة وفاة ناجمة عن    278مليون حالة إصابة مؤكدة و  15أبلغ إقليم شرق املتوسط عن أكثر من  لقد  

 . 2021سبتمبر   أيلول/   12حتى ، 19-كوفيدفيروس 

 

على مدار األسابيع القليلة املاضية، شهد إقليمنا انخفاًضا في العدد اإلجمالي لحاالت اإلصابة والوفيات، ولكن  و 

  .ا وال يمكن التنبؤ به. فمنذ بداية تفش ي الجائحة، رأينا االتجاهات تتطور في شكل موجاتالوضع ال يزال هش  

  لم تنته  هذه الجائحة    فإنعلى الرغم من االنخفاض الذي شهده إقليمنا مؤخًرا خالل األسابيع األخيرة،    ،ولذلك

 . بعد  

 

اإلقليم  بين  ومن   بل  ،  بلًدا  22  البالغ عددهابلدان 
 
واألراض –  بلدان  خمسةا  حالي  غ  ت الفلسطينية   يهي مصر، 

في حاالت اإلصابة والوفيات    ةكبير   ات عن ارتفاع   –املحتلة، والصومال، والجمهورية العربية السورية، واليمن

كوفيد عن  في    .19-الناجمة  النظر  إمعان  الوبائيوعند  من    املنحنى  بد  ال  أنه  التطعيم  يتضح  عملية  تسريع 

 االجتماعية في جميع البلدان.التدابير  جميع تدابير الصحة العامة و اللتزام بومواصلة ا

 

سيما البلدان املنخفضة الدخل وبلدان الشريحة    كما أن انخفاض التغطية بالتطعيم في العديد من البلدان، ال

هذا يعني  من املؤسف أن  و .  اللقاحاتالدنيا من الدخل املتوسط، يثير القلق أيًضا بسبب محدودية قدرات نشر  

عتبر بعيدة عن تحقيق الهدف العاملي ملنظمة الصحة العاملية املتمثل في الوصول إلى نسبة  أن تسعة بلدان  
 
ت

   . 2021سبتمبر  % بحلول أيلول/10تغطية بالتطعيم تبلغ 

 



رات املثيرة للقلق تشكل مزيًد  ا  رسمي  وحتى تاريخه، أبلغ   استجابتنا للجائحة.أمام  من التحديات    ا وال تزال التحوُّ

رات مثيرة للقلقانتشار  بلًدا عن اكتشاف    21 ر الرئيس ي املنتشر حالي  و   ،تحوُّ ر دلتا هو التحوُّ رجح أن يكون تحوُّ ا  ي 

 في إقليمنا.  

 

ا إلى االتجاهات املتطورة على مدار األشهر املاضية، رأينا أن البلدان التي تتمتع بتغطية تطعيم مرتفعة  واستنادً 

بلغ عن تعرضها ملوجات أقصر من جائحة    وتنفذ تدابير الصحة العامة
 
والتدابير االجتماعية على النحو املالئم ت

 وحاالت إصابة أقل. 19-كوفيد

 

التدابير املتاحة    لك إال عندما نطبق    19-ال يمكننا كسر سلسلة انتقال عدوى كوفيدف  ،ال توجد طرق مختصرةو 

، وأن نطبق  يتسم بالسرعة والفعاليةعلينا أن نوسع نطاق التغطية بالتطعيم على نحو    يجب   ذلككواحد.    في آن  

التباعد البدني، وغسل  ومنها الحفاظ على التدابير الصحية واالجتماعية الوقائية األخرى،  لك في الوقت نفسه  

 ب األماكن املزدحمة واملغلقة، وارتداء الكمامات. األيدي، وتجنُّ 

 

املحتملة، نواصل العمل عن كثب مع بلدان اإلقليم لتحسين آليات الترصد    19-كوفيد   موجاتوقبل حدوث  

ستجابة  تحسين اال و من هذه املوجات  وقاية  المن أجل    ،بتلك البلدانختبار  اال و   الجينية  التسلسالتتحديد  و 

    .لها

 

إلى التضامن  و  ل في حماية  جل  أفي الحصول على اللقاحات من    واإلنصافندعو   
 
التحرُّك َصْوب الهدف املتمث

% بحلول منتصف  70% بنهاية هذا العام، و40سبتمبر، و  % من سكانها بحلول أيلول/ 10جميع البلدان ملا يبلغ  

أننا   من  الرغم  وعلى  املقبل.  عام    نعلمالعام  أهداف  ي  2021أن  البلدان،  جميع  في  تتحقق  نبذل  أن    جبلن 

 ، ثم نسرع وتيرة جهودنا أكثر في األشهر املقبلة.  من تحقيق األهداف قصارى جهدنا لكي نقترب قدر اإلمكان

 

ل في  وطبًقا  املتمثل  العاملية  الصحة  منظمة  يجب  تحقيق  هدف  الشاملة،  الصحية  إمكانية  التغطية  إتاحة 

وكثير  املهاجرون والالجئون وغيرهم من السكان النازحين.  ومنهم  ،  الحصول على اللقاحات ألشد الفئات ضعًفا

 ف في خطط التطعيم الوطنية،  ستضعفة  هذه الفئات املقد أدرج  من البلدان  
ُّ
  زيادة املجتمع الدولي على    نحث

االدعم   إلى  م  قدَّ
 
الرعاية واللقاحات  نصف على  املحصول  الإتاحة إمكانية  تتمكن من  لكي  لبلدان املضيفة  امل

     .19-كوفيدالخاصة ب

 



مليون جرعة   89من أصل    19-مليون جرعة من لقاحات كوفيد  51.54وبفضل مرفق كوفاكس، تلقى اإلقليم  

اآلن. حتى  للبلدان  مواصلة  وسعًيا   مخصصة  والجهات  إلى  الدخل،  املرتفعة  البلدان  نحث  التغطية،  زيادة 

 
َّ

  يدخروا جهًدا لزيادة إمدادات اللقاحات للبلدان املنخفضة الدخل.  املانحة، والشركاء على أال

 

تحديات غير مسبوقة أمام قدرة    توضع، و آالم الفراقالحزن و ب   ينكثير شعور  في    19-كوفيد  ت جائحةلقد تسبب

نستفيد  تعاوني، و في إطار  عمل  ناآلن أكثر من أي وقت مض ى أن  من املهم  الوكاالت اإلنسانية والبلدان. وقد أصبح  

 الجائحة. هذه من الفرص لدحر   احتى ال نفقد مزيًد  ، األدوات الوقائية املتاحة جميعفذ نمن جميع املوارد، ون


