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األرقام الرئيسية في إقليم شرق املتوسط

15
عدد البلدان التي أبلغت عن حاالت إصابة

3150

ً
مختبريا
إجمالي عدد الحاالت املؤكدة

94

ُ َّ
مجموع الوفيات املبلغ عنها

البعثة التقنية للمنظمة في إيران لدعم االستجابة الحالية لفاشية مرض كوفيد19-

الصورة :منظمة الصحة العاملية ،إيران



أبلغ ً 15
ً
مختبريا بمرض كوفيد .19-وهذه البلدان هي :أفغانستان،
بلدا في اإلقليم عن حاالت إصابة مؤكدة
والبحرين ،ومصر ،والعراق ،وإيران ،واألردن ،والكويت ،ولبنان ،واملغربُ ،
وعمان ،وباكستان ،وقطر ،وتونس،
ُ َّ
واململكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة .ومعظم الحاالت املبلغ عنها سبق لها السفر إلى إيران
وإيطاليا والصين.
ً
حتى  5آذار/مارس  ،2020الساعة  11:00صباحا بالتوقيت املحلي ملدينة القاهرة ،تم اإلبالغ عن  3,150حالة
ً
مختبريا بمرض فيروس كورونا( 2019-كوفيد ،)19-منها  94حالة وفاة مرتبطة باملرض (معدل
إصابة مؤكدة
إماتة الحاالت )%3.02 :في إقليم منظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط .ومعظم حاالت اإلصابة ( 2,922إصابة)
وحاالت الوفاة ( 92حالة وفاة) تم اإلبالغ عنها في جمهورية إيران اإلسالمية.






ُ َّ

عدد الحاالت املبلغ عنها في آخر  24ساعة (11
صباحا 4 ،آذار/مارس – ً 11
ً
صباحا 5 ،آذار/مارس)

العناوين الرئيسية


607

أبلغت وزارات الصحة املعنية عن تماثل  12حالة في العراق و 5حاالت في اإلمارات العربية املتحدة و 552حالة في
إيران و 4حاالت في البحرين وحالتين في ُعمان وحالة واحدة في مصر للشفاء.
ألن الوباء ال يزال في مرحلة االحتواء ،يجري حشد الجهود ّ
للحد من انتقال املرض إلى أشخاص آخرين وانتقاله
أ ً
يضا إلى الخارج.
تم نشر فريق من املكتب اإلقليمي لشرق املتوسط في إيران لدعم جهود االستجابة الحالية والتأهب في املناطق
غير املوبوءة بعد.
هناك مخاوف بشأن انتقال صامت للمرض في مصر ،إثر بالغات عن حاالت إصابة في بلدان أخرى قد سبق لها
السفر إلى مصر .ويتم اآلن إجراء استقصاءات مكثفة للبحث في هذا األمر.

الصفحة  1من 6

مرتفع
مستوى تقييم املخاطر اإلقليمي

77
عدد البلدان على مستوى العالم التي تم تزويدها
بإمدادات مختبرية ومعدات الوقاية الشخصية من
مركز اإلمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي،
منها ً 13
بلدا في إقليم شرق املتوسط
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ُ َّ
ُّ
ً
صباحا بالتوقيت املحلي
الخريطة  .1توزع حاالت اإلصابة املؤكدة بمرض كوفيد 19-املبلغ عنها في إقليم شرق املتوسط 04 ،آذار/مارس 11:00( 2020
ملدينة القاهرة)
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ُّ
الترصد
ُ َّ
ً
مختبريا بمرض كوفيد 19-وحاالت الوفاة املرتبطة باملرض املبلغ عنها في بلدان إقليم شرق املتوسط ،حتى  05آذار/مارس 2020
الجدول  .1حاالت اإلصابة املؤكدة
ً
( 11:00صباحا بالتوقيت املحلي ملدينة القاهرة)
البلد

عدد الحاالت
ُ َّ
املبلغ عنها في
آخر 24ساعة*

أفغانستان
البحرين
مصر
إيران
العراق
األردن
الكويت

2

لبنان

2

عدد الوفيات
ُ َّ
املبلغ عنها في
آخر 24ساعة*

3
586
5

املغرب
ُعمان
فلسطين (الضفة الغربية)
باكستان
قطر
تونس
اململكة العربية السعودية

1

اإلمارات العربية املتحدة

1

املجموع

607

3
4

15
2

0

17

املجموع التراكمي
لعدد الحاالت (بما
يشمل الوفيات)

املجموع
التراكمي لعدد
الوفيات

1
52
2
2922
35
1
58

0
0
0
92
2
0
0

15

0

1
15
4
5
8
1
2

0
0
0
0
0
0

28

0

3150

94

محلية  /غيرمعروفة

غير معروفة
محلية

ُ
خالطون ()4
امل ِ

غير معروفة
2

محلية ()11

البلد ذات
الصلة
باإلصابة
إيران
إيران ()52
الصين ()1
الصين ()1
إيران ()35
إيطاليا ()1
إيران ()58
إيران ()10
مصر ()1
إيطاليا ()1
إيران ()15
إيران ()3
إيران ()8
إيطاليا ()1
إيران
الصين ()9
إيران ()8

صباحا 4 ،آذار/مارس ً 11:00 -
*ً 11:00
صباحا 5 ،آذار/مارس

األهداف االستراتيجية للمنظمة


ُ
ُ
ّ
ّ
خالطين املقربين والعاملين الصحيين ،ومنع أحداث تفا ِقم انتقال املرض،
وضع حد النتقال العدوى بين البشر ،بما يشمل الحد من حاالت العدوى الثانوية بين امل ِ
ّ
والحد من انتشاره ً
دوليا.
ُ
التحديد املبكر للمرض ى وعزلهم ورعايتهم ،بما يشمل تزويد املصابين بالرعاية املثلى.
ً
سريريا ،ودرجة انتقال املرض والعدوى ،وخيارات العالج.
التعامل مع األمور الحرجة املجهولة املتعلقة بمدى وخامة املرض



نشر املعلومات البالغة األهمية عن املخاطر واألحداث في جميع املجتمعات املحلية ،وتصحيح املعلومات املغلوطة.
ّ
الحد من التأثير االجتماعي واالقتصادي من خالل إقامة شراكات متعددة القطاعات.
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التأهب واالستجابة
العناوين الرئيسية على الصعيد اإلقليمي


ً
خصيصا إلقليم شرق املتوسط،
نشر املكتب اإلقليمي خطة التأهب واالستجابة اإلقليمية املعنية بمرض فيروس كورونا( 2019-كوفيدُ .)19-وو ِض َعت الخطة
باعتبارها خطة العمل اإلقليمية لدعم بلدان اإلقليم وتوسيع نطاق قدرات التأهب واالستجابة ،بهدف الوقاية من مرض فيروس كورونا( 2019-كوفيد)19-
والكشف املبكر عنه واالستجابة السريعة له ،على النحو املطلوب بموجب اللوائح الصحية الدولية (ُ .)2005وو ِض َعت الخطة باالستناد إلى خطة التأهب
ُ ّ
كملة لها.
واالستجابة االستراتيجية العاملية لفيروس كورونا املستجد  ،2019وتعد م ِ
َّ
تم تفعيل فريق دعم إدارة األحداث اإلقليمي في كانون الثاني/يناير  ،2020بقيادة املدير اإلقليمي ،وبهدف تنسيق جهود التأهب واالستجابة في اإلقليم .ويتولى
الفريق تنفيذ عدة وظائف ،تشمل :الشراكة والتنسيق ،وإدارة املعلومات الصحية ،ودعم العمليات واللوجستيات ،والشؤون املالية واإلدارية ،ونقاط الدخول إلى
ُّ
وترصد املرض ،واإلبالغ عن املخاطر واملشاركة املجتمعية ،واالتصاالت الخارجية ،والتدبير العالجي للحاالت ،ووسائل
البلدان واللوائح الصحية الدولية (،)2005
ُ
ى
التشخيص املختبرية ،والوقاية من العدو ومكافحتها .ويواظب الفريق على التواصل مع املقر الرئيس ي للمنظمة ومكاتبها القطرية لتنسيق أنشطة التأهب
واالستجابة .ويرصد الفريق ً
أيضا اإلشارات واألحداث املتعلقة بمرض كوفيد 19-في اإلقليم على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.
ُّ
الترصد ،واالستجابة السريعة ،والتشخيص املختبري ،والتأهب للتجمعات الجماهيرية ،ونقاط الدخول إلى البلدان ،واللوائح
ُيقدم الدعم التقني في مجاالت
الصحية الدولية ( ،)2005والوقاية من العدوى ومكافحتها ،والعزل والتدبير العالجي للحاالت ،وفرق االستجابة السريعة ،واإلبالغ عن املخاطر ،واللوجستيات
واإلمدادات.
ُت َّ
قدم اإلرشادات بشأن االستقصاءات املبكرة ،ويعد إجراؤها في مرحلة مبكرة من فاشية فيروس جديد في غاية األهمية.
تم إنشاء وحدة تدريبية عن مرض كوفيد 19-على املنصة اإلقليمية للبالغ عن األنفلونزا (شبكة أنفلونزا شرق املتوسط " )"EMFLUلتسهيل اإلبالغ عن الحاالت.



تم تزويد البلدان بإرشادات عن اعتبارات رفع حالة االستعداد للعمليات ،والحجر الصحي ،وإعادة املواطنين من البلدان املوبوءة ،وأدوات تقييم القدرات
واستعراضها ،واملواد التدريبية الخاصة بالوقاية من العدوى ومكافحتها.



تم تزويد معظم البلدان بعتائد االختبار التشخيص ي للكشف عن الحاالت وتأكيد اإلصابة .وحتى اآلن ،تتوفر القدرة على إجراء التنسخ العكس ي لتفاعل البوليميراز
املتسلسل الختبار فيروس كوفيد 19-في ً 20
بلدا ،ويتعاون البلدان اآلخران مع شبكات إحالة دولية إلجراء االختبار.



تم إرسال شحنات بالعينات إلى املختبرات املرجعية الدولية ،للكشف املبكر عن أي حاالت ،وذلك قبل تعزيز القدرات الوطنية لالختبار.
َّ
ً
وفر مركز اإلمدادات اللوجستية التابع للمنظمة في دبي إمدادات بعتائد االختبار ومعدات الوقاية الشخصية لعدد ً 77
بلدا على مستوى العالم ،منها  13بلدا في
اإلقليم.
ال يزال عمل بعثات الدعم التقني في إيران والبحرين مستمراً.



تمت تعبئة املوارد لدعم تنفيذ األنشطة ذات األولوية في البلدان املعرضة لخطر مرتفع.











العناوين الرئيسية على الصعيد ُ
القطري


قامت البلدان في اإلقليم بتوسيع نطاق قدراتها على النحو املطلوب بموجب اللوائح الصحية الدولية ،مع التركيز على التنسيق ،ونقاط الدخول إلى البلدان،
ُّ
والترصد ،والتشخيص املختبري ،واالستجابة السريعة ،واإلبالغ عن املخاطر ،واإلمدادات واللوجستيات.
والتدبير العالجي للحاالت،



وضعت بعض البلدان في اإلقليم خطة استجابة خاصة بمرض كوفيد.19-
ُ
َّ
عدلت معظم البلدان تعريف الحاالت املشتبه فيها ،ليشمل الحاالت القادمة من بلدان أخرى يحدث فيها انتقال املرض على مستوى املجتمع.
ُّ
ّ
والتحري في نقاط الدخول ،وتطبيقها على املسافرين القادمين من إيران في بعض البلدان باإلقليم.
الترصد
تم تعزيز أنشطة
ِ
نشرت مصر فرق االستجابة السريعة بعد بالغات دولية عن حاالت سبق لها السفر إلى مصر.
ُ ّ
شارك لبنان في بحوث االستقصاء املبكرً ،
نفذ البروتوكوالت .وتم إغالق املدارس والجامعات ملدة أسبوع.
وبناء عليها ي ِ
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ُّ
الترصد والتدبير العالجي
استعانت باكستان بفرق استئصال شلل األطفال وشبكة البرنامج امليداني للوبائيات والتدريب املختبري في تدريب املهنيين الصحيين على
للحاالت والتبليغ على مستوى املناطق املختلفة.
طبع األردن مواد املنظمة الخاصة باإلبالغ عن املخاطر (مواد الدعوة والتوعية) ونشرها في املرافق الصحية ونقاط الدخول ،والتي تستهدف العامة واملسافرين
والعاملين الصحيين.
عززت أفغانستان قدراتها في نقاط الدخول للكشف عن أي حاالت قادمة من إيران.



عقدت تونس اجتماعات مع دول أعضاء في االتحاد األوروبي ووكاالت األمم املتحدة لتحليل الوضع الراهن وتنسيق أنشطة االستجابة.
َّ
علقت اململكة العربية السعودية العمرة ً
مؤقتا للمواطنين واملقيمين في اململكة.
َّ
وعلق التجمعات الجماهيرية لبضعة أيام .وال يزال النقاش ً
دائرا إلعادة تقييم التأهب ملثل هذه
قام العراق بتمديد إجازة املدارس/املعاهد الدينية ملدة أسبوعين،








األحداث ،مما يساعد في توجيه القرارات بشأن استضافة أحداث أخرى.
عززت األرض الفلسطينية املحتلة قدراتها في نقاط الدخول وفي مرافق اإلحالة.
ّ
التحري الصحي اإلجبارية على الحدود ،وإلغاء التجمعات الجماهيرية والفعاليات القادمة (بما يشمل صالة الجمعة والشعائر الدينية
قامت إيران بتطبيق تدابير
ِ
األخرى) ،وإغالق املدارس والجامعات ملا بعد عيد النيروز ،وتنشيط جميع العيادات املزودة بإمكانات التدبير العالجي لألمراض التنفسية الستقبال حاالت اإلصابة
بمرض كوفيد 19-وتوفير الخدمات على مدار الساعة وطوال أيام األسبوع.

توصيات ونصائح للبلدان


ُ
ً
مختبريا املحددة ،عبر قنوات اللوائح الصحية الدولية.
تعزيز تبادل املعلومات مع املنظمة ،بشأن حاالت اإلصابة املشتبه فيها واملحتملة واملؤكدة



اإلقرار باألهمية البالغة ملشاركة استمارات الحاالت التامة واملكتملة في الوقت املناسب ،عبر مراكز االتصال الوطنية املعنية باللوائح الصحية الدولية ،لتحسين
فهم مرض كوفيد 19-على مستوى العالم.
ُ
ُّ
ً
الترصد في نقاط الدخول إلى البلدان واملرافق الصحية ،لتحديد الحاالت املشتبه فيها مبكرا بقدر اإلمكان.
تعزيز
ُ
يجب إجراء تقييمات ملخاطر جميع التجمعات الجماهيرية املخطط إلقامتها في اإلقليم.
ً
سريعا لتوصيف القدرات الحالية للتأهب واالستجابة ،وتحديد الفجوات الرئيسية املطلوب وضعها ضمن األولويات.
إعداد خرائط



إنشاء آلية تنسيق مناسبة ،بهدف تنسيق أنشطة التأهب واالستجابة مع املؤسسات الحكومية والشركاء ،وتخصيص األدوار واملسؤوليات للتعامل مع الفجوات
الرئيسية املطلوب رأبها.
االستثمار أكثر في مجال التأهب واالستجابة لهذه الفاشية ،ووضع مسألة تحسين ممارسات الوقاية من العدوى ومكافحتها على قائمة األولويات ،وحماية العاملين
الصحيين واألفراد املعرضين للخطر ،ونشر مخاطر انتقال املرض بشكل أوضح.



تعزيز معارف ومهارات العاملين الصحيين في الخطوط األمامية ،فيما يتعلق باستقصاء فاشيات مرض كوفيد 19-والتدبير العالجي للمصابين بهذا املرض.







توصيات ونصائح للعامة
تشمل التوصيات املوحدة ّ
للحد من التعرض لألمراض وانتقالها ما يلي:


املواظبة على غسل اليدين ً
جيدا ،واتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة بما يشمل آداب العطس والسعال
اتباع املمارسات الغذائية اآلمنة ،ومنها تجنب تناول املنتجات الحيوانية غير املطهية




تجنب مخالطة أي شخص تظهر عليه أعراض اإلصابة بمرض تنفس ي ،مثل السعال والعطس ،مخالطة مقربة بقدر اإلمكان.
يمكن االطالع على مزيد من املعلومات هنا
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روابط مفيدة


اإلرشادات التقنية



كيف تحمي نفسك واآلخرين



تصحيح املفاهيم املغلوطة



الصحة أثناء السفر



مقاطع الفيديو



أسئلة وأجوبة

ملزيد من املعلوماتُ ،يرجى التواصل مع emrgonCoV@who.int
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