
 
 

 شرق املتوسطل في إقليم منظمة الصحة العاملية 19-بيان املدير اإلقليمي بشأن كوفيد

 

 2021تموز/ يوليو  7

 

سجل حاالت اإلصابة بكوفيد
ُ
تزايًدا في إقليم شرق املتوسط اليوم عقب مرور شهرين من االنخفاض  19-ت

طرد
ُ
حيث عدنا نشهد مرة أخرى بلداًنا تكافح من أجل احتواء العدوى وحماية سكانها، وفي الوقت نفسه  ،امل

 إبقاء حدودها مفتوحة واقتصاداتها نشطة. 

 

رات الحالي أشهر الصيفخالل و  ، يساورنا القلق إزاء حدوث ارتفاع حاد آخر في حاالت اإلصابة بسبب التحوُّ

حماية األشخاص نتيجة اإلقبال املحدود على مستوى انخفاض  إلى جانب ،السفر الدولياملثيرة للقلق وزيادة 

 التلقيح وعدم االلتزام بتدابير الوقاية بالقدر الكافي.

 

الجهود املبذولة، فإننا نشهد ارتفاًعا في املتوسط األسبوعي لحاالت اإلصابة والوفيات  جميعوعلى الرغم من 

 بنفس الوقت من العام املاض ي. ويرجع ذلك إلى عدة عواملالجديدة في جميع أنحاء اإلق
ً
  .ليم، مقارنة

 

 
ا
ر دلتا في أول بلًدا في إقليمنا، كما ينتشر هذا  13 منهابلًدا على األقل على مستوى العالم،  98، تم اكتشاف تحوُّ

ر بوتيرة سريعة بغض النظر عن التغطية باللقاحات، مما يؤجج االرتفاعات الحالية في حاالت اإلصابة  التحوُّ

 والوفيات. 

 

ٍّ سواء. و 
ر دلتا في زيادة سراية املرض على الصعيد العاملي وفي إقليمنا على حد  يسهم االنتشار السريع لتحوُّ

م وينبغي 
ُ
د والكشف، والتدابير االجتماعية، وضمان قدرة الُنظ أن تستعد البلدان من خالل تعزيز الترصُّ

 الصحية على التعامل مع األعداد املتزايدة من حاالت اإلصابة ذات األعراض املتوسطة والوخيمة.

 

رات كوفيد إننا بذلك دون توفر القدر  ال يمكننا القيام ه، إال أن19-نعمل على الوصول إلى فهم أفضل لتحوُّ

 نلك الكافي من املعلومات املتعمقة حول كيفية انتشار الفيروس. ولذ
 
جميع البلدان على تعزيز القدرة على  حث



كلما عرفنا املزيد عن الفيروس وتأثير سالالته  ، ألنهالجيني للفيروس وتبادل البيانات التسلسلتحديد 

جابتنا لهزيمته والقضاء عليه. ومنظمة الصحة العاملية املختلفة، تمكنا، بشكل أفضل، من تكييف است

 لالضطالع بالدور املنوط بها فيما يتعلق بدعم جمع البيانات، وتحليلها، وتبادلها، وإدارتها.    بالطبعمستعدة 

 

ا،  وز  ثانيا
ُ
 ومنصًفا حتى اآلن، مما يتيح لفيروس ال تزال اللقاحات ال ت

ً
الفرصة ملواصلة  19-كوفيدع توزيًعا عادال

نعمل جاهدين لضمان حصول جميع البلدان في إقليمنا على ما يكفي من اللقاحات  لكاالنتشار والتحور. ولذ

  يةسكانفئات الحتى ُيمكنها حماية ال
ً
 للخطر، وغيرهم. األكثر ضعًفا وعرضة

 

إقليم  دانعلى األقل من سكان كل بلد من بل %40مليون جرعة لتلقيح  500وال تزال هناك حاجة إلى أكثر من 

هذا الهدف. ولهذا السبب،  بلوغعد عن العام. غير أننا ال نزال شديدي البُ هذا شرق املتوسط بحلول نهاية 

البلدان رصد عملية طرح اللقاحات وتبادل الخبرات فيما بينها حتى يتسنى لنا اتخاذ اإلجراءات  لجميعينبغي 

 تردد في أخذها.البإمدادات اللقاحات و  خاصةديات الالالزمة للتصدي للتح

 

وعالوة على ذلك، يزداد الوضع خطورة في عدد من البلدان التي تواجه حاالت طوارئ إنسانية حيث يعيش 

 لحماية مثلهم مثل أي شخص آخر. إلى ا بحاجةفإنهم الناس بالفعل في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ومع ذلك 

 

تقاسم بتمويل شراء اللقاحات من خالل مرفق "كوفاكس"، و بالبلدان ذات الدخل املرتفع ال بد أن تقوم و 

 نخفض.ذات الدخل املاللقاحات مع البلدان 

 

جدير بالذكر أن اللقاحات وحدها لن تنهي الجائحة، ولكنها ستنقذ األرواح، وهذا هو املطلوب حالًيا في من الو 

 .ناكثير من بلدان إقليم

 

ا ق تدابير الصحة العامة والتدابير االجتماعية تطبيًقا صارًما ومتسًقا في ظل ، فإن وأخيرا ِّ
طب 

ُ
بلدان اإلقليم ال ت

 .الناسضعف االلتزام بهذه التدابير بين عامة 

 

كيف يمكننا كأفراد حماية أنفسنا؟ يحتاج األشخاص الذين تم تلقيحهم إلى مواصلة االلتزام بارتداء الكمامة، 

اللقاح في أقرب أن يأخذوا  لذين لم يتم تلقيحهم بعُد لمن التدابير، كما ينبغي ذلك وغير والتباعد البدني، 

راته،  19-كوفيدفيروس وقت ممكن من أجل إضافة طبقة أخرى من الحماية ضد  ر دلتا.ومنهوتحوُّ  ا تحوُّ

 



اإلجراءات التي  فيأيًضا إلى أن نبدأ في التفكير حتاج هذه الجائحة، نبداية شهًرا على  18وعقب مرور أكثر من 

  يينينبغي اتخاذها على املد
ً
مرة أخرى: عرضة للخطر املتوسط والطويل حتى نضمن أننا لن نجد أنفسنا أبدا

د األمراض، وعلم املختبرات، والتدبير العالجي السريري،  فال بد من تعزيز القدرات الوطنية في مجاالت ترصُّ

إلى النهوض بالقدرة على إجراء تسلسل أننا نحتاج  جاالت. واألهم من ذلكاملمن  وغيرها جتمعيةواملشاركة امل

منظمة  منحبناء القدرات اإلقليمية إلنتاج اللقاحات. وت وإلىالجينوم وإنتاج األكسجين على املستوى الوطني، 

 الصحة العاملية حالًيا أولوية قصوى لهذه القضايا.  

 

تعظيم االستفادة من مواردنا الجماعية. لو  ،نعمل سوًيا لالستفادة من خبراتنا وتجاربنا ويتطلب كل هذا أن

 إن إقليمنا غني باملوارد البشرية، واملعرفة، والقدرات البحثية. ف

 

ال يمكن التغلب  19-أن فيروس كوفيد التي تتمثل في –وعلى الرغم من الدروس املستفادة طوال فترة الجائحة 

ننا نشهد اآلن فإ –عليه إال من خالل التعاون والتضامن والتنسيق بين البلدان واملجتمعات على حدٍّ سواء 

 مقلًقا للغاية في مسار األحداث
ً

عليه مما كان  طرح اللقاحات أكثر وضوًحا اتعملي تسييس ، فقد أصبحتحوال

 . من قبل

 

بغض  –. فلن ننجح حتى تتوفر الحماية للجميع البشرية لصالحلقد حان الوقت لتنحية السياسة جانًبا 

، ولن ه األزمة مًعانواجه هذإننا النظر عن العمر أو الجنس أو العرق أو املوقع الجغرافي أو االنتماء السياس ي. 

 . مًعابتكاتفنا إال خرج منها نستطيع أن ن


