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 الحالة الوبائیة لفیروس الكورونا الجدید 

 11:30الساعة  2020 مارس 07  بتاریخ
وأعلن##ت أن  اجتم##اع لجن##ة الط##وارئ 2020ج##انفي  30عقدت منظمة الصحة العالمیة ی##وم 

 .ذات بعد دوليیشكل طارئة من طوارئ الصحة العمومیة ھذا الحدث 
  2020 مارس  20 یوم COVID- 19مستوردة مؤكدة حالة أول تونس سجلت

الحKKد مKKن دخKKول و إنتشKKار الفیKKروس فKKي أرض  : و تعتبKKر تKKونس فKKي المرحلKKة األولKKى
 .الوطن

مس##افر ع##ادو إل##ى ت##ونس م##ن المن##اطق  2586م##ن ب##ین  ،2020 م##ارس 07إل##ى غای##ة ی##وم 
،ت##م اإلنتھ##اء م##ن المتابع##ة   SARS-Cov- 2الموب##وؤة الت##ي تش##كل خط##را إلنتق##ال م##رض

 منھم من غادرو تونس قبل إنتھاء فترة المتابع##ة. مسافر 755لیوم  14الیومیة خالل فترة 

 .مسافر مزالو في حالة متابعة 1831و 
إص##ابة  حال##ة 101883 ع##ن ب##الغاإلت##م  2020 م##ارس 07 إل##ى 2019دیس##مبر  31من##ذ  -

حال##ة  3491 (حس##ب التوزی##ع الجغراف##ي المب##ین بالج##دول) مؤكدة بفیروس كورون##ا الجدی##د
   .الّصینب 3072 منھم (3%) وفاة

  124 ،بإیطالی##ا 197 حال##ة وفی##ات خ##ارج الص##ین : 419ھ##ذا الت##اریخ ت##م تس##جیل إل##ى ح##د  -
 ةالس##یاحی ةبالس##فین 6 ،بالوالی##ات المتح##دة األمریكی##ة  12بكوری##ا الجنوبی##ة، 42ب##إیران، 

 ،ب##العراق 4 ،بإس##بانیا 8 ،بفرنس##ا 10ب##ان،ابالی 6،  یا بالمیاه اإلقلیمیة الیابانی##ةالموجودة حال
  بسویس##را 1،تایالن##دب1	 ،ب##الفلبین1 ،یوانابت## 1، بالمملكة المتحدة البریطانی##ة 2أسترالیا،ب2
 .بھوالندا 1و مارینبسان  1،

حال##ة   757:ملحوض##ا اع##اس##جل ارتفوی##ذكر أن ع##دد اإلص##ابات المؤك##دة بكوری##ا الجنوبی##ة  -
س##جیل ت بالإلضافة إلى 7041إلى  الجملي العددلیصل  2020 مارس 07و  06جدیدة بین 

 .إلى حد ھذا التاریخ وفیاتحالة  42 
 التالیة من طرف الحكومة الكوریة : تٱتم إتخاذاإلجر

 ساعات.  6 حوالي توفر االختبارات التشخیصیة ، التي تتوفر نتائجھا بعد -
 تحت المراقبة. الذین المعرضین لخطر شدید و لألشخاص السفر حظر -
 .المؤكدةیق بالحاالت ذوي آلتواصل الوث لألشخاصالحجر الصحي -
دوالر) عل##ى األش##خاص ال##ذین ال یحترم##ون قواع##د الحج##ر  2700غرام##ة مالی##ة ( ضف##ر-

 الصحي.
 تم##ت زیارتھ##ا م##ن ط##رفتطھی##ر وإغ##الق األم##اكن العام##ة الت##ي ل كام##لی##وم  تخص##یص -

 الحاالت المؤكدة.
م##ارس   07و 06لت ارتفاع##ا ف##ي ع##دد الح##االت ب##ین كم##ا تع##د إی##ران م##ن ب##ین البل##دان الت##ي س##ج

س##اعة ت##م تس##جیلھا  24حال##ة ف##ي  1234حال##ة مؤك##دة) بزی##ادة  4747إل##ى  3513(م##ن  2020
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ران. وت##م حت##ى ھ##ذا الت##اریخ مبدئیًا في مدینة قم ثم ف##ي م##دن أخ##رى بم##ا ف##ي ذل##ك العاص##مة طھ##
  وفیات جدیدة.  17تسجیل

طالی##ة ف##ي أعلن##ت الحكوم##ة اإلیالزی##ادة الس##ریعة ف##ي ع##دد الح##االت ف##ي إیطالی##ا،  عل##ى إث##ر
 4636 الجمل##ي للح##االت الع##ددوحی##ث بل##غ  مدین##ة عل##ى األق##ل. 11ع##زل ع##ن  23/02/2020
إمیلی##ا رومانی##ا  )،2612: لومب##اردي (بك##ل م##ن ح##االت وف##اة. ت##م تس##جیل ھ##ذه الح##االت 197و
 ،)57كامبانی##ا( )، 79،  توس##كانا ()143بییم##ونتي (، )159م##اركي ( )،488فینیت##و ( )،870(

 ، ) 17بولی##ا( )،24ص##قلیة ( ) ،31فری##ولي فینیس##یا ج##ولي ( ، )32وری##ا (لیج)، 54التس##یو (
 )5(س###ردینیا  ،  )7أوس###تا ف###الي ( ، )9أب###روز( ،10)، ترینت###و() 12م###ولیز( ، (16)أومبری###ا

 .)3بازیلیكاتا( و (4) بولزانو  ، (4)كاالبریا،
 21إل##ى  7م##ن الممت##دة  و ق##د أعلم##ت آلحكوم##ة اإلیطالیی##ة الواف##دین إلیطالی##ا خ##الل الفت##رة -

حس##ب منظم##ة الص##حة (م##ن الص##ین أو م##ن المن##اطق األخ##رى الموب##وؤة 2020فیف##ري 
مع المراقبة الص##حیة  أنھ یتوجب علیھم إعالم السلطات الصحیة وإلتزام منازلھم )العالمیة
 .ةالنشیط

بك##ل م##ن  عق##د اجتم##اع عاج##ل ل##وزراء الص##حة، إیطالیا ، في2020 فیفري 24بتاریخ  تم -
التوصیات كم##ا وكانت أھم وألمانیا والنمسا وسلوفینیا وسویسرا وكرواتیا.  وفرنسا إیطالیا

 یلي:
ü .الحفاظ على فتح الحدود مع إیطالیا 
ü  إل##ى  ینفراس##م/ ال م##ن للمس##افرین الق##ادمینالمقدم##ة مش##اركة وتوحی##د المعلوم##ات

 للخطر.المناطق المعرضة 
ü ذا الوباء.تبادل المعلومات الوبائیة والتدابیر المتخذة للتعامل مع ھ 
ü مواطنینوعامة ال ةمھنیي الصحلم توفیرھا توحید المعلومات التي سیت. 
ü دوریة لوزراء الصحة.جتماعات تنظیم مكالمات منتظمة للخبراء وا 
ü  عدم إلغاء األح##داث الكب##رى ولك##ن تقی##یم الت##دابیر المناس##بة الت##ي یتع##ین تنفی##ذھا تبع##ا

 .للحالة
مناس##ك لعم##رة أعل##ن وزی##ر الخارجی##ة الس##عودي التعلی##ق المؤق##ت ل،2020فیف##ري  26ی##وم  -

         .اللحد من إنتشار المرض في المملكة العربیة السعودیة وذلك كإجراء إحتیآطي
 التدابیر التالیة لمقاطعة سالسل النقل كما یلي: إتخذت الحكومة األلمانیة      -

 ت ،. إنشاء خلیة األزما1 -
 . تحدیث خطط مكافحة الوباء ،2 -
 للمواطنین ، COVID-19. تحسین مرافق المعلومات 3 -
 . عدم إلغاء التضاھرات الكبرى ،4 -
. الحج##ر الص##حي ف##ي أم##اكن اإلقامةلألش##خاص المخ##الطین اللح##االت اللح##االت 5 -

 المؤكدة
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، أعلن وزیر الصحة المغربي عن أول حالة مؤك##دة و مس##توردة  2020مارس  02یوم -
وھ##و رج##ل مغرب##ي ق##ادم م##ن إیطالی##ا. ت##م وض##عھ ف##ي  SARS-Cov-2 لإلصابة بفیروس

 .العزل الذاتي بمستشفى في الدار البیضاء
حال##ة  293م##نھم  حال##ة 716، بل##غ ع##دد الح##االت بفرنس##ا 2020م##ارس  05إل##ى غای##ة  -

باإلض##افة إل##ى  جھ##ة 14م تس##جیلم ف##ي ت## 2020مارس  07س و مار 06إصابة جدیدة بین 
وب##ذلك تك##ون ك##ل جھ##ات فرنس##ا الكب##رى ق##د س##جلت ح##االت إص##ابة  .وفی##ات 10تس##جیل 
  ،  )136( شرق فرنسا الكبیرفي  ھذه الحاالت تم تسجیلھا أساسیا .COVID-19.مؤكدة

) م##ن ھ##ؤالء 258( ٪ 89.42)ف##رانس( وإی##ل د مقاطع##ةو  (97)ف##رانس دو أوتمقاطع##ة 
  .مجمعةیمكن ربطھم بحاالت  ینالمؤكد

 COVID-19 فی##روس عدوى من 2 مرحلة في فرنساف تصن، 2020مارس  7بتاریخ 
ینتق##ل الفی##روس حی##ث . األرض عل##ى الفیروس انتشار تطور مع المختلفة المراحل تتوافق

 الرعای##ة ونظ##ام الت##دابیر زی##تعزو المرحل##ة تكیی##ف ت##م وق##د ،الدوائر بعض بكثافة كبیرة في
 حسب متطلبات ھذه المرحلة الصحیة

 : 2020مارس  06و تبعا لذلك، أعلن الوزیر األول الفرنسي یوم 
ü من ی##وم االثن##ین  بدایة یوًما 15 لمدة ریاض األطفال والكلیات والمدارس الثانویة إغالق

األكث##ر تض##رراً  أوت ری##ن ووای##س یتعلق ھذا القرار بأقسام  2020.مارس 09الموافق 
 COVID-19من وباء 

ü القط###اع  مھنی###ینو ص###حیة مؤسس###ة 150 م###ن وأكث###ر ةالص###ح مھنی###ي جمی###ع تعبئ###ة ت###م
 .الفرنسیة األراضي على الفیروس انتشار من للحد ،الخاص

،أعل##ن وزیرالص##حة الك##امیروني ع##ن أول حال##ة ممؤك##دة لإلص##ابة 2020مارس  06یوم -
 24ی##وم  س##نة وص##ل للك##امیرون 58م##واطن فرنس##ي یبل##غ م##ن العم##روھ##و  Covid-19ب

 . ولقد تم عزلھ في المستشفى المركزي بالعاصمة.2020فیفري 
نظم##ة أعلن##ت ك##ل م##ن وزارة الص##حة والس##كان المص##ریة وم 2020م##ارس  06ی##وم  -

) 19-حال##ة إیجابی##ة لفی##روس الكورون##ا المس##تجد (كوفی##د  12، اكتش##اف الص##حة العالمی##ة، 
 وذلك على متن إحدى البواخر النیلی##ة القادم##ة م##ن محافظ##ة أس##وان إل##ى محافظ##ة األقص##ر.

أن##ھ ك##ان عل##ى م##تن الب##اخرة س##ائحة تایوانی##ة م##ن أص##ل أمریك##ي وف##ور  التقری##ر وأوض##ح
د معلوم##ات م##ن منظم##ة الص##حة العالمی##ة والل##وائح الص##حیة عودتھ##ا إل##ى بالدھ##ا ت##م ورو

الدولی##ة باكتش##اف إص##ابتھا بفی##روس الكورون##ا، وأش##ار تقری##ر المنظم##ة إل##ى أنھ##ا الحال##ة 
 .وھم موضفون بالباخرة و األساسیة المسببة للعدوي للحاالت التي تم اكتشافھا

ة واس##تباقیة للتأھ##ب احتیاطی## : اتخ##ذت وزارة الص##ّحة إج##راءات إجKKراءات وزارة الصKKحة
 : تشمل

 .تفعیل اللجنة الوطنیة القارة لمتابعة انتشار فیروس كورونا الجدید .1
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منKKاطق التنس##یق م##ع دی##وان الطی##ران الم##دني والمط##ارات لمتابع##ة المس##افرین م##ن وإل##ى  .2
للتقص##ي   ھ##ذه المن##اطق بھ##دف م##دھم بالنص##ائح الالزم##ة ورص##د الق##ادمین م##ن 1الخطKKر

 المتھم.ومتابعتھم للتأكد من س
التنسیق بین مختلف الوزارات والھیاكل للترّصد والتّوقّي م##ن فی##روس كورون##ا الجدی##د ف##ي  .3

 .تونس
 .مراقبة الوضع الوبائي عن كثب .4
إع###داد دلی###ل ص###حي للتعام###ل م###ع الح###االت المش###تبھة وتجھی###ز الفحوص###ات المخبری###ة  .5

 الضروریة.
والوس##ائل اإلخباری##ة  تكثی##ف التوعی##ة والتثقی##ف الص##حي م##ن خ##الل المعلق##ات والمطوی##ات .6

 االلكترونیة.
مج##اني للعم##وم لإلستس##فار واإلب##الغ ) قسم المس##اعدة الطبی##ة االس##تعجالیة( 190وضع رقم  .7

 .عن األعراض
ران ع##ن أي حال##ة مش##تبھة وتحدی##د المس##افرین إلش##عار الف##وري م##ن قب##ل ش##ركات الطی##ا .8

عن طریق استبیان مخصص یتم توزیعھ خالل ال##رحالت المناطق المموبوؤة القادمین من 
 الجویة ویتم فرزھا وجمعھا عند الخروج من الطائرة من قبل الفرق الصحیة الحدودیة.

ق##دوم  عن##د الم##واني ف##يو للمط##اراتتركی##ز ك##امیرات حراری##ة ف##ي الم##داخل الرئیس##یة  .9
إل##ى وح##دات  المس##افرین للتقص##ي ع##ن إرتف##اع درج##ة الح##رارة وإحال##ة الح##االت المش##تبھة

 العزل بالمطارات للتكفل بھا.
معھ##م  الھاتفي الیومي التواصلو الموبوءةمناطق وإلى التحدید المسافرین الوافدین من  .10

واإلب##الغ  لإلطمئنان على حالتھم الصحیة وتوعیتھم بض##رورة اإللت##زام ب##اإلجرآت الوقائی##ة
 من تاریخ العودة. یوما 14عن أي أعراض طارئة وذلك لمدة 

وفیر رق##م مج##اني أخض##ر ألي ش##خص یرغ##ب ف##ي االستفس##ار ع##ن الت##دابیر الت##ي ت##م ت##- .11
 اتخذتھا تونس.

19 19 80 10 
 

تKKم إتخKKاذ العدیKKد مKKن  2020مKKارس  04علKKى اثKKر المجلKKس الKKوزاري المضKKیق المنعقKKد فKKي 
 االجراءات االظافیة من بینھا :

وة) وتكثیف االحتیاط##ات تعلیق الرحالت البحریّة القادمة إلى تونس من شمال إیطالیا (خطّ جن -1
 بالنسبة للرحالت البحریّة القادمة من مرسیلیا.

وذلك بھدف ضمان  2المحطّة الجویّة عدد تحویل كّل الرحالت الجویّة القادمة من إیطالیا إلى  -2
عدم االختالط بین المس##افرین الواف##دین م##ن ھ##ذا البل##د وبقیّ##ة البل##دان األخ##رى علم##ا وأّن وزارة 
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مس##تلزمات المراقب##ة الص##ّحیة بھ##ذه المحطّ##ة للت##وقّي م##ن فی##روس كورن##ا  الص##ّحة وفّ##رت ك##لّ 
 المستجّد.

إج##راء المق##ابالت الریاض##یّة الدولیّ##ة دون حض##ور الجم##اھیر الض##یفة باس##تثناء الجم##اھیر التّ##ي  -3
س##بق وأن ق##دمت إل##ى ت##ونس م##ن مص##ر م##ع أخ##ذ االحتیاط##ات الص##حیّة الالزم##ة بالنس##بة لھ##ذه 

 الجماھیر.
لوف###ود التلمذیّ###ة والطالبیّ###ة نح###و الخ###ارج إّال للض###رورة القص###وى م###ع أخ###ذ تعلی###ق تب###ادل ا -4

 االحتیاطات الصحیّة الالزمة في الغرض.
 الّدعوة إلى تجنّب التظاھرات الجماعیّة بما فیھا التظاھرات الثقافیّة قدر اإلمكان. -5
ال##ذاتي  تكثی##ف الحم##الت االعالمیّ##ة والتحسیس##یّة للتوعی##ة بأھمیّ##ة االلت##زام ب##الحجر الص##حي -6

بالنسبة للقادمین من البلدان الموبوءة وذلك بھدف ضمان انخ##راط الجمی##ع ف##ي الخط##ة الوطنیّ##ة 
 للتصدي لفیروس كورونا الجدید.

 توزیع البطاقات الصحیّة للمسافرین داخل الطائرات والبواخر. -7
لي، تك###وین لمس###ؤولي وإط###ارات ال###وزارات األخ###رى (التربی###ة، التعل###یم الع###ا القی###ام بعملیّ###ات -8

 .لفیروس كورونا المستجّد في تونس المساھمة في الجھد التحسیسي للتصديالنقل...) قصد 
 

فKKي  CoV– SARS-2 دخKKول و إنتشKKارالتأھKKب واالسKKتجابة لخطKKر و لوقایKKةاتفعیKKل خطKKة 
 تونس

 دإع##داو SARS –CoV-2 إنتش##ارو دخولالتأھب واالستجابة لخطر و لوقایةاخطة  م وضعت
  .في تونس دلیل اإلجراءات

  :لھدف العام ا
 ، والمخالطیناالت رصد وفحص ومتابعة الحالتو الیقظة تعزیز -
 التشخیصو إن وجدت تكفل بالحاالتمن العدوى ومكافحتھا وال الوقائیة تٱاإلجر  تحسین -

 .تجنب انتشار ھذه العدوى إلى المجتمعل  والعالج المخبري
  لخطة ھياألھداف الثانویة لھذه ا

 ةالمشتبھوعزل وعالج الحاالت  تحدید . .1
، ع##ن ةالص##حوالع##املین ف##ي مج##ال  المخالطین المباشرینالثانویة بین  عدوىالحد من ال .2

 .انتقال العدوىوعوامل اختطار  الوقایة منطریق 
 ة التض####لیلكافح####وم زم####ن األزم####اتالمخ####اطر واألح####داث االتص####ال ح####ول تعزی####ز  .3

 .طةولالمعلومات المغو
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  المراحل المختلفة
 األولى: المرحلة 
تم اتخ##اذ ت##دابیر وی##، ف##ي ھ##ذا الس##یاقو .ل##وطنأراض##ي ادخ##ول الفی##روس إل##ى  من##ع تھ##دف إل##ى

 طقا" لألش##خاص العائ##دین م##ن من##الع##زل ال##ذاتي ف##ي مك##ان اإلقام##ة  الحجر الصحي الوقائیة "
. تعتم##د المس##توردة األول##ىھي الكشف المبك##ر ع##ن الح##االت  في ھذه المرحلة الخطر. األولویة
متابع##ة المس##افرین العائ##دین م##ن من##اطق الخط##ر  ،نق##اط العب##ور ف##يالتقص##ي  ھذه المرحلة عل##ى

 .للحاالت المؤكدةن ومتابعة األشخاص المخالطی
 الثانیة:المرحلة 

حل##ة ع##ن طری##ق تحدی##د ھ##ذه المر فعی##لی##تم توف##ي ت##ونس. الفیروس  الحد من انتشار تھدف إلى 
داخ##ل ویك##ون مص##در الع##دوى  )Cluster(" مض##یقة ع##ات"مجم ف##يالفی##روس  انتش##ارمن##اطق 
 :، مع بعض التغییراتساریة األولىالمرحلة التدابیر المتخذة في  تكونو .البالد
 ةالمؤسسات التعلیمیإغالق  -
 مومیةعالزیارات والرحالت وتعلیق بعض وسائل النقل الالحد من  -
 الم##ؤتمرات)التجمعات الكبیرة (العروض واألحداث الریاض##یة والمع##ارض والحد من  -

 ھاخارج جولحظر التب ینصح، )Cluster( مضیقةال عاتالمجم تواجد مناطق فيو
 

 : الثالثةالمرحلة 
تخفی##ف الظ##روف الممكن##ة و عواق##ب الوب##اء ف##ي أفض##ل الح##د م##ن إدارةھذه المرحلة إلى  تھدف

بالحال##ة الوبائی##ة اإلحاط##ة  .بالدالفی##روس ف##ي جمی##ع أنح##اء ال##بتفش##ي آثاره. تتمیز ھ##ذه المرحل##ة 
لص##حیة والع##المین ، وكذلك المؤسسات االوطني للنظام الصحي التعبئة والتجنید الكامل تتطلب

لحمای##ة  ت األخ##رى وذل##كاوجمی##ع المت##دخلین ف##ي ھ##ذا المج##ال م##ن ال##وزار في المجال الصحي
، ، وض##مان رعای##ة المرض##ى دون خط##ورة ف##ي أم##اكن إق##امتھمالمعرض##ین للخط##ر م##واطنینال
ف##ي ھ##ذه  تت##أثر األنش##طة الجماعی##ة بش##دةو .الص##حیة مؤسس##اتالف##ي  التكفل بالحاالت الخط##رةو

  .الحالة
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 إجمالیة اإلصابات المؤكدة

																																																													
 الیابانیة اإلقلیمیة بالمیاه حالیا الموجودة البحریة بالرحلة المؤكدة اإلصابات جملة :آخرون2	

 عدد الوفیات عدد الوفیات الجدد
عدد 

اإلصابات 
 الجدد

عدد الحاالت 
 القارة المنطقة المؤكدة

 آسیا الصین  80767 244 3072 28
 اآسی الجنوبیة كوریا     7041    757 42 2

 آسیا إیران    4747 1234 124 17
 آسیا الیابان 348 31 6 0
 آسیا سنغافورا 130 13 0 0
 آسیا مالیزیا 83 33 0 0
 آسیا الكویت 61 3 0 0
 آسیا تایالند 50 2 1 0
 آسیا البحرین 49 0 0 0
 آسیا تایوان 45 1 1 0
 آسیا العراق 44 8 4 2
 آسیا لمتحدةاإلمارات العربیة ا 42 15 0 0
 آسیا الھند 30 0 0 0
 آسیا فیتنام 18 2 0 0
األراضي الفلسطینیة  17 0 0 0

 المحتلة
 آسیا

 آسیا لبنان 16 0 0 0
 آسیا عمان 16 1 0 0
 آسیا قطر 8 0 0 0
 آسیا قطاع غزة والضفة الغربیة 7 7 0 0
 آسیا الفلبین 6 1 1 0
 آسیا باكستان 5 0 0 0
 آسیا لعربیة السعودیةالمملكة ا 5 0 0 0
 آسیا أندونیسیا       4       2 0 0
 آسیا أذربیجان 3 0 0 0
 آسیا نیبال 1 0 0 0
 آسیا سریالنكا 1 0 0 0

 آسیا كمبودیا 1 0 0 0
 آسیا أفغانستان 1 0 0 0
 آسیا أرمینیا 1 0 0 0
 آسیا األردن 1 0 0 0
 آسیا بوتان 1 0 0 0
 2آخرون 696 0 6 0

 أمیرة الماس باخرة
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 آخرون 21 21 0 0
 األمیرة الكبرى باخرة

 

 أوروبا إیطالیا 4636 778 197 49
 أوروبا فرنسا 716       190 10 4
 أوروبا ألمانیا 534 0 0 0
 أوروبا إسبانیا 365 104 8 5
 أوروبا سویسرا 181 94 1 0
المملكة المتحدة  163 48 2 1

 البریطانیة
 أوروبا

 أوروبا لنداھو 128 46 1 0
 أوروبا بلجیكا 109 59 0 0
 أوروبا النرویج 86 30 0 0
 أوروبا السوید 61 0 0 0
 أوروبا النمسا 47 6 0 0
 أوروبا الیونان 45 14 0 0
 أوروبا أیسلندا 35 9 0 0
 أوروبا سان مارینو 21 5 1 0
 أوروبا دنمارك 20 10 0 0
 أوروبا أیرلندا 18 5 0 0
 أوروبا روسیا 13 8 0 0
 أوروبا جمھوریة التشیك 12 4 0 0
 أوروبا فنلندا 12 5 0 0
 أوروبا كرواتیا 10 0 0 0
 أوروبا البرتغال 9 4 0 0
 أوروبا جورجیا 9 6 0 0
 أوروبا روسیا البیضاء 6 0 0 0
 أوروبا سلوفینیا 6 5 0 0
 أوروبا رومانیا 6 2 0 0
 أوروبا استونیا 5 3 0 0
 أوروبا ھنغاریا 3 0 0 0
 أوروبا البوسنة 2 0 0 0
 أوروبا شمال مقدونیا 1 0 0 0
 أوروبا لیتوانیا 1 0 0 0
 أوروبا لوكسمبورغ 1 0 0 0
 أوروبا موناكو 1 0 0 0
 أوروبا مدینة الفاتیكان 1 0 0 0
 أوروبا أندورا 1 0 0 0
 أوروبا التفیا 1 0 0 0
 أوروبا أوكرانیا 1 0 0 0
 روباأو بولندا 1 0 0 0
 أوروبا لیختنشتاین 1 0 0 0
 أوروبا صربیا 1 0 0 0
 أوروبا سلوفاكیا 1 1 0 0
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 أوروبا جبل طارق 1 1 0 0
 أوقیانوسیا أسترالیا 66 6 2 0
 أوقیانوسیا زیالندا الجدیدة 5 1 0 0
الوالیات المتحدة  148 3 12 0

 األمریكیة
 أمریكا

 أمریكا كندا 45 0 0 0
 أمریكا راالكوادو 13 0 0 0
 أمریكا البرازیل 8 0 0 0
 أمریكا األرجنتین       8      7 0 0
 أمریكا المكسیك 5 0 0 0
 أمریكا جمھوریة الدومینیكان 1 0 0 0
 أمریكا تشیلي      1       0 0 0
 أمریكا بیرو 1 1 0 0
 أمریكا كوستاریكا 1 1 0 0
 أمریكا كولومبیا 1 1 0 0
 ریقیاإف الجزائر 17 5 0 0
 إفریقیا مصر 15 13 0 0
 إفریقیا السنغال 4 0 0 0
 إفریقیا المملكة المغربیة 2 0 0 0
 إفریقیا نیجیریا 1 0 0 0
 إفریقیا تونس 1 0 0 0
 إفریقیا الكامیرون 1 0 0 0
 إفریقیا جنوب أفریقیا 1 0 0 0
 إفریقیا توغو 1 1 0 0

 المجموع 101780 3851 3490 108


