
ق المتوسط 19-دب�ان المدير اإلقل��ي �شأن كوف� ي إقل�م �ش
�ف  

/ يناير   26 ي
 2022كانون الثاين

 الزم�الت والزمالء األعزاء،

ي القاهرة، م�. 
 السالم عل�كم ورحمة هللا و�ركاته. أحي�كم من المكتب اإلقل��ي لمنظمة الصحة العالم�ة �ن

ي إقل�منا يبعث ع� القلق. فحىت  19-ال يزال الوضع الراهن لجائحة كوف�د
/ يناير   22�ن ي

بلغ عن أ��� من 2022كانون الثاين
�
، أ

 37، و�مثل ذلك ز�ادة بنسبة 19-اة �سبب كوف�دألف حالة وف 320مليون حالة إصابة، ونحو  18.2
ً
ي الحاالت مقارنة

% �ن
. 186باألسب�ع السابق، وز�ادة بنسبة  ي

 بنفس الوقت من العام الما�ن
ً
ي الحاالت مقارنة

 % �ن

ي ُتعزى إ� التحور أوم�كرون،  وع� الرغم من عدم ورود أعداد دق�قة من البلدان �شأن حاالت االحتجاز بالمستش�ن الىت
ر الجد�د الذي يوج ة لهذا التحوُّ ي مجال الرعا�ة الصح�ة كنت�جة مبا�ش

ن �ن م الرعا�ة الصح�ة والعاملني ظ�
ُ
ا�د ع� ن ن د عبء م�ت

ل غالب�ة الحاالت الجد�دة الُم�تشفة. 
�
 ُ�شك

ى ال ، أما اآلن ف�ن ي مح�طنا المبا�ش
ٌ منا �سمع إال بعدد قل�ل من اإلصابات �ن ، لم �كن كث�ي ي

وس �ظهر وخالل العام الما�ن ف�ي
ي جميع أشكال المرض، 

ا: ال يزال أوم�كرون ُ�مكن أن يتسبب �ن ن أقرب الناس إلينا. واسمحوا �ي أن أ�ون واضح� ي بيوتنا و�ني
�ن

 إ� الوفاة. 
ً

، وصو� ي تتطلب االحتجاز بالمستش�ن ا من العدوى العد�مة األعراض، والعدوى الخف�فة، والعوى الىت  بدء�

ي الوقت الذي تواجه ف�ه 
ي حاالت اإلصابة والوف�ات، �شهد تزا�د عالمات الفتور والسأم من كوف�دو�ن

ن  19-البلدان ز�ادًة �ن بني
ر أوم�كرون، واللغط �شأن الجرعات الُمنشطة وفعال�ة اللقاحات   عن القلق إزاء االنتشار ال��ــــع لتحوُّ

ً
عامة الناس، فض�

رات الجد�دة.   الُمتاحة ضد التحوُّ

وس أن �ظل  ر األخ�ي و�حاول الف�ي ا علينا بخطوة، بينما نعمل �شكل جما�ي ع� احتوائه. ولن �كون أوم�كرون التحوُّ متقدم�
ام بتداب�ي  ن وس ما دمنا �شهد ��ان المرض، إ� جانب انخفاض مست��ات التغط�ة بالتطع�م، ومحدود�ة االل�ت لهذا الف�ي

ي ال��ادة الضخمة المشه
ي إقل�منا، فإننا بذلك �سهم �ن

ا، وال نعمل إال ع� إطالة المرحلة الحادة من هذە الوقا�ة �ن ودة حال��
 الجائحة. 

، إرشادات وتوص�ات للبلدان واألفراد �شأن اإلجراءات الالزمة  ن وقد قدمت منظمة الصحة العالم�ة، ع� مدى أ��� من عامني
وس وقدرته ع� االنتش ر، فإننا نواصل تحد�ث للمساعدة ع� إنهاء هذە الجائحة. وألننا علمنا الم��د عن الف�ي ار والتحوُّ

ا.   توص�اتنا بانتظام. ول�ن طوال هذا الوقت، كان موقفنا من عدة نقاط واضح�

 
ً

ي بلدان مثل البح��ن، والممل�ة أو�
ام باستجابة �شمل الحكومة بأ�ملها والمجتمع بأ�ە. ف�ن ن ، يتطلب إنهاء الجائحة االل�ت

ي االستجابة، شهدنا بوجه عام الع���ة السعود�ة، و�ا�ستان، وُعمان، وتو�
س، ح�ث شاركت أع� مست��ات الق�ادة بنشاط �ن

 عن حمالت تطع�م ناجحة. 
ً

، فض� ي
 استجابة ج�دة للجائحة خالل العام الما�ن

ا  ي أي استجابة وطن�ة. و�جب ع� ثان��
، والعالج عنا� رئ�س�ة �ن ن صد، واالختبار، والعزل، وتتبع المخالطني ، ال يزال ال�ت

ا�دة من حاالت اإلصابة وتنف�ذ أي قيود ُتفرض البلدان  ن ة استجابتها الوطن�ة الحتواء األعداد الم�ت أن تواصل ���ــــع وت�ي
 من 

ً
ي مجتمعاتنا، وأن نح�ي ك�

ا �ن ن علينا، خالل ذلك، أن نح�ي الفئات األ��� ضعف� ا إ� تقي�مات المخاطر. و�تعنيَّ استناد�
ن من األع ن الصحيني ي تتجاوز طاقتهم. نظمنا الصح�ة والعاملني   باء الىت



ا 
�
بل ثالث ا بالغ األهم�ة. فهذە �ي السُّ ي توف�ي التطع�م أمر�

ام بتداب�ي الصحة العامة والتداب�ي االجتماع�ة، والتوسع �ن ن ، ُ�عّد االل�ت
: الحصول ع� اللقاحات، وارتداء ال�مامات، وغسل ال�دين أو تعق�مهما، واال ام الُمثبتة لحما�ة نفسك واآلخ��ن، و�ي ن ل�ت

، وته��ة األما�ن المغلقة، وتجنب الحشود، وممارسة آداب السعال والعطس الصح�حة.  ي
ا أن   بالتباعد البدين فعلينا جم�ع�

ي حما�ة أحبائنا وأفراد مجتمعاتنا. 
ا �ن   نؤدي دور�

ا � ا من روح رؤ�تنا اإلقل�م�ة "الصحة للجميع و�الجميع"، نواصل التشد�د ع� الحاجة إ�وأخ�ي
�
 التنسيق والتعاون ، انطالق

. ونحن �شجع البلدان، وال س�ما البلدان 
ً

ي بلد واحد فقط ل�س ح�
كاء. فاحتواء الجائحة �ن ن البلدان وانخراط مختلف ال�ش بني

المرتفعة الدخل ذات االستجابات الق��ة، أن �شارك الموارد وتتقاسم الدروس المستفادة وأفضل الممارسات مع البلدان 
ودة. وقد شهدنا، حىت اآلن، أمثلة ج�دة لتقاسم الموارد من بلدان مثل ال���ت، وقطر، واإلمارات ذات القدرات المحد

 الع���ة المتحدة، ح�ث قدموا جرعات اللقاحات إ� بلدان أخرى داخل اإلقل�م وخارجه. 

اب م ي الحاالت، ُتتاح لنا الفرصة لت��ــــع جهود االستجابة واالق�ت
ا �ن ا حاد� ن إنهاء هذە الجائحة. فح�اة و�ينما �شهد ارتفاع�

ي أن 
ي الحد من العدوى الوخ�مة والوفاة. وحىت يتسىن حدوث ذلك، ينب�ن

ضة للخطر كل يوم، وتتمثل أول��تنا �ن الناس ُمعرَّ
 : ي اعتبارنا ما ��ي

 نضع �ن

،
ً

ت ورغم أن معظم حاال  �مكن أن �سبب أوم�كرون أعراض المرض الوخ�مة و�ضع أنظمتنا الصح�ة تحت ضغط.  أو�
ي االحتجاز بالمستش�ن والوفاة، بل إن الحاالت 

، فإنه ال يزال يتسبب �ن
ً
ر قد تكون أخف وخامة اإلصابة الناجمة عن هذا التحوُّ

ي إنهاك المرافق الصح�ة. 
ا �ن  تتسبب أ�ض�

ً
 األقل وخامة

ا، وال تزال اللقاحات فعالة . فمعظم اإلصابات الحال�ة تحدث ألشخاص لم �حصلوا ع� اللقاح، اللقاحات تنقذ األرواح ثان��
ر أوم�كرون.  ، والوفاة، وحىت من تحوُّ ة، واالحتجاز بالمستش�ن ي الحما�ة من اإلصابة بأعراض المرض الخط�ي

 للغا�ة �ن

ا، ي متناول أ�دينا.  ثالث�
ن جد�دين لمرض كوف�د  توجد عالجات جد�دة �ف ا بعالجني فقد أوصت منظمة الصحة العالم�ة مؤخر�

دوات المستخدمة لمكافحة أعراض المرض الوخ�مة والوفاة. والعالجان المطروحان هما دواء التهاب ، مما ي��د من األ 19
ي ُ�طلق عليها سوتروف�ماب. كما تعمل  المفاصل الرومات��دّي الُمس� بار�سيتين�ب واألجسام المضادة الوح�دة النس�لة الىت

كاء من خالل مبادرة ���ــــع إتا للتأ�د من أن هذە العالجات  19-حة أدوات مكافحة كوف�دمنظمة الصحة العالم�ة مع ال�ش
ا للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.    متوفرة أ�ض�

ا، ي مجال الرعا�ة الصح�ة العمود الفقري لالستجابة رابع�
امهم، وحمايتهم، وتزو�دهم ُ�عت�ب العاملون �ف ، فال بد من اح�ت

ر. باألدوات والمعلومات الالزمة للق�ام بعملهم بأ  ��ب قدر ُممكن من ال�فاءة، ودون المخاطرة �سالمتهم الشخص�ة دون م�ب

ا، ي العالم الجد�د الذي نع�ش ف�ه اآلن، وتؤدي مجهوداتهم  المجتمعات واألفراد خامس�
هم العنا� الفاعلة الرئ�س�ة �ن

ا �قودنا إ� نها� ا حاسم�  ة الجائحة. البناءة، وروحهم اإل�جاب�ة، وشعورهم باالنتماء للمجتمع دور�

ي بدا�ة السنة الثالثة لجائحة كوف�د
ي عدة مجاالت رئ�س�ة، ال س�ما ف�ما 19-وع� الرغم من أننا اآلن �ن

ا �ن ، فقد أحرزنا تقدم�
�خص تط��ر مجموعة فعالة من األدوات. وقد أظهرت لنا هذە الجائحة أن الحكومات والمجتمعات تمتلك إمكانات هائلة 

ي ال تزال تواجهنا �ي للعمل ع� نحو جما�ي و�حد ك. ولعل أ��ب التحد�ات الىت اث التغي�ي عند مواجهة تهد�د مش�ت
ي التصدي لهذە التحد�ات. 

ا لنا دور �ن  المعلومات الخاطئة والُمضللة، والتسي�س، والفتور والسأم من الجائحة. ول�ننا جم�ع�

وس قبل أن ُتتاح له  ي بدا�ة الجائحة حىت نتمكن من دحر هذا الف�ي
دنا �ن فلنستع�د الع��مة، والتصم�م، والزخم الذي وحَّ

ي بالعمل، وعن الحزن باألمل. 
ا�ن ر. فنستع�ض عن ال�ت  الفرصة لم��د من االنتشار والتحوُّ

 ول�م ج��ل الشكر. 
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