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وباء فيروس كورونا الجديد في الصين
اكتشف "المركز الصيني لمكافحة اممةراو لاللياية منهةا" فيرلسةا جديةدا فةي  ،2020/1/12هةل فيةرلك كلرلنةا
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الجديةةد ) .(nCoVليةةد عقةةد المةةدير العةةام لمنةمة الصةةح العالمية اجتماعةا للجنة الطةلار فةةي  22ل 2020/1/23لفقةةا للةلا
الصةةحي الدللي ة ) .(IHRليةةرد البيةةا الةةصد صةةدر ع ة هةةصا امجتمةةا علةةل العن ةلا الت ةةالي (https://www.who.int/ar/news-
room/detail/28-05-1441-statement-on-the-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency.committee-regarding-the-outbreak-of-novel-coronavirus-(2019-ncov).

لبلص ة ف فيرلسةةا جديةةدا ،فينةةف م يمك ة التنب ة بةةرد فع ة فيةةرلك كلرلنةةا الجديةةد لتلجةةد العديةةد م ة امشةةيا المجهلل ة
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بشأنف .لهصا ال يةرلك مة ن ةك عا لة فيةرلك متالزمة املتهةاا الر ةلد الحةاد االسةاركر لفيةرلك كلرلنةا المسةبا لمتالزمة الشةر
املسةةط التن سةةي ) .(Mers CoVليسةةبا ال يةةرلك مر ةا تن سةةيا يتةرالب بةةي الخ يةةف لالشةةديد مةةر ضعةراو الحمةةل لالسةةعا ل ةةي
الت ةةن ك .لف ةةي الح ةةامر امك ةةر شة ةدة ،يمكة ة ض يس ةةبا ال ي ةةرلك املته ةةاا الر ةةلد لفشة ة امع ةةا لالص ةةدم ا نتانية ة لالم ةةلر.
لية ة ةةرد علة ة ةةل العن ة ة ةلا ا لكترلنة ة ةةي التة ة ةةالي  https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019مزية ة ةةد م ة ة ة
المعللمار ع صلك ،بما يشم ضحةد التطةلرار بشةأ الحةامر المبلةع عنهةا لطةر نقة العةدل لاللياية لالسةيطرة لتقةارير عة
الل ر القا م في حامر محددة.
لم تلص ةةي منةمة ة الص ةةح العالمية ة حالي ةةا ب ةةرو ضد يي ةةلد عل ةةل السة ة ر ضل التج ةةارة .لنص ةةيح منةمة ة الص ةةح
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العالمية بشةأ السة ر هةي م ارعةةاة تةدابير النةافة لالحماية الصاتية مة املتهابةار التن سةي الحةةادة ،ف ةال عة ممارسةار النةافة
الغصا ي ة لتجنةةا امتصةةا بالحيلانةةار البري ة ضل حيلانةةار المزرع ة  .لتنص ة الةةدل بمتابع ة المليةةر ا لكترلنةةي لمنةم ة الصةةح
العالمي علل ا نترنر لالرجل إليف بانتةام للحصل علل آخر النصا فيما يخص الس ر.
ليةةد اعتمةةدر الصةةي مجملع ة م ة إج ة ار ار اللياي ة لالمكافح ة محت ةلا فيةةرلك كلرلنةةا الجديةةد ،لمنهةةا إ ةةال
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شبكار النق العام في مدين للها لفرو ييةلد علةل السة ر الاجة ار عمليةار ال حةص عنةد خةرل الركةاا مة الةبالد فةي بعةو
المطارار في الصي .
لتجرد اآل عملي ال حص لد دخل البالد في  20دلل مة بينهةا ضسةتراليا لبةنغالدين لكنةدا لالهنةد الاندلنيسةيا
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الايطاليةةا لكازاخسةةتا لاليابةةا لماليزيةةا لالمكسةةيك لميانمةةار لنيبةةا لال لبةةي لجمهلرية كلريةةا لامتحةةاد الرلسةةي لسةةنغافلرة لتايلنةةد
لفيتن ةةام لالمملكة ة المتحة ةةدة لاللمي ةةار المتح ةةدة .لتجة ةةدر ا شةةةارة بالنس ةةب للة ةةدل ضي ةةا ض القا مة ة الحالي ة ة ليسةةةر يا مة ة شة ةةامل
لض الل ر يد يتغير .لمر صلك ،فقد ض بتر امدل ض عملي ال حص عند الدخل يةد م تكشةف دا مةا الحةامر المصةاب  ،لتةصكر
الةةدل بعةةدم امعتمةةاد علةةل عمليةةار ال حةةص عنةةد الخةةرل ضل الةةدخل كةةيج ار لحيةةد للتصةةدد لهةةصة المسةةأل  ،ب ة يجةةا ض يكةةل
ال حص جز ا م استراتيجي متعددة الطبقار لمنر انتشار المرو.
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لعندما يتم تحديد هلي راكا مصاا بمةرو معةد مشةتبف بةف علةل مةت ضد رحلة مة الةرحالر ،يمكة ض تسةاعد
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في الجهلد المبصلل محتلا انتشار المرو عملي استكما المرفقي اللاردي في الملح التاسةر "التسةهيالر" فةي هةصا الشةأ –
المرف ة  1اا ي ةرار العةةامر لالمرف ة ا13ر  -نمةةلص تحديةةد مليةةر ال اركةةا م ةراو الصةةح العملمي ة  -لرفعهم ةا إلةةل سةةلطار
الصح العام عند اللصل .
لتشجر بشدة الةدل التةي لةم تصةب بعةد ع ةلا فةي برنةام "الترتيةا التعةالني لإليكةال لمنةر الادارة ضحةدا الصةح
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العام في مجا الطي ار المدني" ) (CAPSCAعلل امن مام إليف لفقا لقرار الجمعي العملمي لإليكال ريم " 14-40التخ يف
م حدة انتشار اممراو م خال لسا تشم  ،في جمل ضملر ،تطهير الطةا رار لضسةاليا مكافحة نةايالر اممةراو لضهمية
برنام الترتيا التعالني لمنر الادارة ضحدا الصح العملمي في مجا الطي ار الدللي".
نصة ة ال ةةدل ضي ةةا ب ةةما التلاصة ة ب ةةي مختل ةةف القطاع ةةار لالتع ةةال م ةةر جمي ةةر الجه ةةار المعنية ة  ،عل ةةل
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لت َ
الصعيدي اللطني لالدللي ،لملاكب التطلرار امخيرة في يطاعي الطي ار لالصح العملمي .
ليعةةد تن يةةص القلاعةةد لالتلصةةيار الدللي ة الصةةادرة ع ة ا يكةةال المتعلق ة بالتأهةةا لحةةامر الط ةلار الصةةحي العام ة
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ةر ةةرلريا .لتةةرد هةةصة القلاعةةد لالتلصةةيار الدللي ة فةةي الملح ة السةةادك "تشةةغي الطةةا رار" افيمةةا يتعل ة بالحقا ةةا
الادارتهةةا ضمة ا
امحتياطي العملمية ر لالملحة التاسةر افيمةا يتعلة باممت ةا للةلا الصةحي الدللية لالتجهيةزار الالزمة لتةدابير الصةح العامة
في المطارارر لالملح الحادد عشر "خدمار الحرك الجلية " افيمةا يتعلة بخطةط الطةلار فةي حالة احتمةا تعطة الخةدمارر
لالملح الرابر عشر "المطارار" ابخصلص خط طلار المطةارار لحةامر الطةلار الصةحي العامة ر لالملحة الخةامك عشةر
"خدم ة معللمةةار الطي ة ار " افيمةةا يتعل ة بامحكةةام الخاص ة بأدل ة الطي ة ار الاعالنةةار النلتةةامر لل يق ة "إج ة ار ار خةةدمار المالح ة
الجلي  -إدارة الحرك الجلية " ) (PANS-ATMافيمةا يتعلة بةيج ار ار ا بةال عة اممةراو المعدية المشةتبف بهةا إلةل الهي ةار
المس لل ع خدمار الحرك الجلي ر.
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