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إخالء مسؤولية:
ــإن جميــع املالحظــات  ــى تاريــخ 7 أبريــل 2020م. وبالتــايل ف ــى البيانــات املتوفــرة حت ــذا التقريــر ع يعتمــد ه
ــب  ــرًا للتقل ــتقبل نظ ــر يف املس ــًة للتغ ــر عرض ــا تُعت ــخ، ك ــك التاري ــى ذل ــة حت ــه صالح ــواردة في ــتنتاجات ال واالس

ــا. ــروس كورون ــة ف ــة بجائح ــداث املرتبط ــع لألح ــتمر والرسي املس
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ظهــر فــروس كورونــا للمــرة األوىل يف الصــن نهايــة عــام 2019م؛ حيــث انتــرت هنالــك حــاالت التهــاب رئــوي مجهولــة 
الســبب يف الفــرة مــا بــن نهايــة ديســمر 2019م ومنتصــف ينايــر 2020م. وقــد عــزت الســلطات الصينيــة هــذه الحــاالت لنــوع 
ــا( يف الســابع مــن ينايــر 2020م.  ويف الحــادي عــر مــن  جديــد مــن الفروســات يتبــع عائلــة الفروســات التاجيــة )كورون

مــارس لعــام 2020م، صنفــت منظمــة الصحــة العامليــة فــروس كورونــا املســتجد عــى أنــه جائحــة.

ومنــذ ذلــك الحــن- وحتــى الســابع مــن أبريــل 2020م- بــدأت أكرث مــن 200 دولة وإقليــم 1  يف تســجيل حاالت إصابــة بالفروس 
الجديــد. وقــد تجــاوز إجــايل اإلصابــات املؤكــدة 1.2 مليــون إصابــة 2 ، بينــا تجــاوز عــدد الوفيــات 72 ألــف حالــة وفــاة 3 . وخــالل 
األيــام األوىل مــن تفــي الفــروس، تركــزت حــاالت اإلصابــة املؤكــدة يف منطقــة غــرب املحيــط الهــادئ، وتحديــداً الصــن، 
ــة  ــدة األمريكي ــات املتح ــت الوالي ــث أصبح ــروس، حي ــار الف ــع انتش ــك م ــر ذل ــم تغ ــاين 1، ث ــم البي ــح يف الرس ــو موض ــا ه ك

وأوروبــا املركزيـْـن الجديديـْـن لتفــّي الفــروس يف العــامل.

نظــرًا الختــالف حــدة انتشــار الفــروس وتطــوره مــن دولــة إىل أخــرى، واســتناًدا إىل افــراض أن العامــل الرئيــس لنجــاح أي 
دولــة يف الحــد مــن انتشــار الفــروس يكمــن يف اإلجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة وتوقيتهــا؛ ســوف نســتعرض اإلجــراءات 
التــي اتخذتهــا اململكــة العربيــة الســعودية بهــدف الحــد مــن انتشــار فــروس كورونــا مقارنــًة بعــدد مــن الــدول 4، مــن خــالل 

املقارنــة بــن اإلجــراءات املتخــذة يف تلــك الــدول والنتائــج املرتبــة عليهــا.

لــن يركــز هــذا التقريــر عــى اإلجــراءات التــي تتخذهــا الحكومــة للتخفيــف مــن اآلثــار االجتاعيــة واالقتصاديــة للفــروس، حيــث 
أن تلــك اإلجــراءات ال تلعــب دوًرا مبــارًشا يف الحــد مــن انتشــاره.

1- تشمل كلمة »إقليم« جميع األقاليم، واملناطق، واألرايض الخارجية التابعة، وغرها من الواليات القضائية ذات الوضع املاثل
2-  وفًقا إلحصائيات منظمة الصحة العاملية 

3-املصدر: منظمة الصحة العاملية
4- أربعة من دول مجموعة العرين وهي الواليات املتحدة األمريكية، وكوريا الجنوبية، وفرنسا، واململكة املتحدة، باإلضافة إىل إسبانيا

رسم بياين 1 | تطور انتشار فريوس كورونا عامليًا

نظــرة عامــــــــة
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ــا،  ــا التــي تســجل إصابــة مؤكــدة بفــروس كورون كانــت اململكــة العربيــة الســعودية الدولــة الســابعة والســتن )67( عامليًّ
وكان ذلــك يف تاريــخ 2 مــارس 2020م. ومنــذ ذلــك الحــن، ازداد عــدد اإلصابــات املؤكــدة يف اململكــة مبعــدل يومــي 
تقريبــي يبلــغ ٪25، مــا أدى إىل بلــوغ عــدد اإلصابــات املؤكــدة يف اململكــة 2,752 إصابــة، بينــا بلــغ عــدد الوفيــات 38 حالــة 

وفــاة حتــى 7 أبريــل 2020م.

كــا تجــدر اإلشــارة إىل وضــع اململكــة الفريــد، كونهــا الوجهــة التــي يقصدهــا املســلمون مــن جميــع أنحــاء العــامل للحــج 
والعمــــرة، حيــث يزورهــــا ســنويًّا - مــن الخــــارج- حــوايل 1.7 مليــون شخـــــص ألداء الحــــــج و حــوايل 6.7 مليــون شـــــخص ألداء 
العمــرة 5، يُضــاف لذلــك توزيــع اململكــة الســكاين ذو الكثافــة العاليــة يف مناطــق معينــة، حيــث يقطــن حــوايل %66 مــن 
ســكان اململكــة مناطَقهــا الرئيســة: الريــاض، ومكــة املكرمــة، واملنطقــة الرقيــة 6 . كل ذلــك يفــرض مزيــًدا مــن التحديــات 

عــى جهــود احتــواء الفــروس يف اململكــة ويجعــل األمــر أكــرث صعوبــة. 

ــالل توفــر العديــد مــن  ــة اإللكرونيــة مــن خ ــا التحتي ــر بنيته يف املقابــل، قامــت اململكــة يف الســنوات األخــرة بتطوي
الخدمــات إلكرونيًّــا مبــا يشــمل معظــم الخدمــات الحكوميــة، باإلضافــة لألنشــطة التعليميــة يف املــدارس والجامعــات، حيــث 

أثبتــت هــذه الخطــوة نجاعتهــا يف ضــان اســتمرار تقديــم هــذه الخدمــات خــالل األســابيع األوىل النتشــار الفــروس.

ــة  ــرث رصام ــراءات أك ــق إج ــا-  إىل تطبي ــروس عامليًّ ــي الف ــة تف ــع بداي ــعودية- وم ــة الس ــة العربي ــة اململك ــدت حكوم عم
بشــكل متواتــر للحــد مــن انتشــاره. وفيــا يــي، نلقــي نظــرة عــن كثــب عــى أهــم اإلجــراءات التــي اتخذتهــا اململكــة للحــد 

مــن انتشــار الفــروس:

5- الهيئة العامة لإلحصاء: الحج والعمرة، 2018
6- الهيئة العامة لإلحصاء: التعداد السكاين، 2016

وضع فروس كورونا يف اململكة العربية 

السعودية واإلجراءات التي اتخذتها للحد 

من انتشاره
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ــا يف اململكــة يــوم 27 فرايــر 2020. وتشــمل اإلجــراءات األوليــة التــي تــم تنفيذهــا:  تــم تطبيــق حظــر الســفر الــدويل جزئيً
تعليــق إصــدار تأشــرات العمــرة، وتعليــق إصــدار التأشــرات الســياحية للــزوار القادمــن مــن 26 دولــة )منهــا الصــن، وإيــران، 
ــن  ــفر م ــة للس ــة الوطني ــات الهوي ــتخدام بطاق ــق اس ــم تعلي ــك ت ــان ...(. كذل ــنغافورة، ولبن ــد، وس ــا، والهن ــا، وكوري وإيطالي
اململكــة العربيــة الســعودية وإليهــا -وينطبــق ذلــك عــى مواطنــي اململكــة العربيــة الســعودية ودول مجلــس التعــاون 
ــن  ــافرين م ــع املس ــم من ــا ت ــا-، ك ــودة إليه ــون يف الع ــن يرغب ــك الذي ــس أولئ ــم، ولي ــن يف أوطانه ــي املوجودي الخليج

ــا مــن تاريــخ رغبتهــم بالدخــول للمملكــة. دخــول اململكــة يف حــال زيارتهــم إليــران أو الصــن يف آخــر 14 يوًم

ومنــذ ذلــك الحــن، اســتمرت اململكــة يف زيــادة رصامــة الحظــر القائــم، وفــرض إجــراءات حظــر جديــدة يف الفــرة مــا بــن 27 
فرايــر و 14 مــارس، وهــو التاريــخ الــذي تــم فيــه تعليــق جميــع الرحــالت الدوليــة مــن اململكــة وإليهــا، حيــث تطــورت إجــراءات 
ــرز اإلجــراءات التــي تــم  ــت أب ــل إلغــاء جميــع الرحــالت الدوليــة، كان الحظــر مبعــدل تطــور كل يومــن. وخــالل تلــك الفــرة وقب
تنفيذهــا هــي: تعليــق ســفر املواطنــن واملقيمــن باململكــة إىل دول محــددة، إىل جانــب تعليــق جميــع رحــالت الطــران 

مــن وإىل دول معينــة 7 . 

7-  املصدر: منظمة الصحة العاملية، الخطوط الجوية السعودية

حظر السفر الدويل
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8- املصدر: وزارة الداخلية

تقييد الحركة الداخلية

إىل جانــب حظــر الســفر الــدويل، تــم أيًضــا إيقــاف الرحــالت الجويــة الداخليــة يف اململكــة. حيــث أعلنــت وزارة الداخليــة- يف 
تاريــخ 20 مــارس-  تعليــق جميــع الرحــالت الداخليــة، باســتثناء الرحــالت ذات الصلــة بالحــاالت الطبيــة والرحــالت الخاصــة.

هــذا ومل تقتــر قيــود الحركــة عــى 
الطــران فقــط. ففــي تاريــخ 23 مــارس، 
صــدر مرســوم ملــي يقتــي فــرض 
الســابعة  الســاعة  مــن  تجــوال  منــع 
مســاًء وحتــى السادســة صباًحــا يف 
جميــع مناطــق اململكــة، بهــدف الحــد 
طريــق  عــن  الفــروس  انتشــار  مــن 
تقليــل الوقــت الــذي يقضيــه األفــراد 

خــارج منازلهــم.

ــرث  ــح أك ــوال ليصب ــع التج ــدرج من ــد ت وق
مل  مــارس،   26 تاريــخ  ففــي  رصامــة؛ 
مــن  بالســفر  لألفــراد  مســموًحا  يعــد 
داخــل  أخــرى  إىل  إداريــة  منطقــة 
تــم  ذلــك،  إىل  باإلضافــة  اململكــة. 
ومكــة  الريــاض،  مــدن  حــدود  إغــالق 
مــّد  و  املنــورة،  واملدينــة  املكرمــة، 
منــع التجــوال فيهــا ليبــدأ مــن الســاعة 
الثالثــة مســاًء. وبعدهــا بثالثــة أيــام، 
مدينــة  عــى  ذاتهــا  القيــود  فُرضــت 
ــع  ــّد من ــن م ــالن ع ــم اإلع ــد ت ــدة. وق ج
الثالثــة  الســاعة  مــن  ليبــدأ  التجــوال 
مســاًء يف بقيــة مــدن اململكــة يف 

تاريــخ 7 أبريــل.

ــى  ــل ع ــوال كام ــع تج ــرض من ــك فُ كذل
مــدار 24 ســاعة ألول مــرة يف مدينتــي 
املنــورة  واملدينــة  املكرمــة  مكــة 
يعــد  مل  حيــث  أبريــل،   2 تاريــخ  يف 
يُســمح لألفــراد مبغــادرة منازلهــم إال 
لــراء الرضوريــات مــن محــالت البقالــة 
املعنيــة  األحيــاء  داخــل  والصيدليــات 
صباًحــا  السادســة  الســاعة  بــن  مــا 
فُــرض  ذلــك،  بعــد  مســاًء.  والثالثــة 
منــع التجــوال الكامــل أيًضــا عــى مــدن 
ــران،  ــام، وظه ــوك، والدم ــاض، وتب الري
والهفـــوف، وجــــــدة، والطـــائــــــــف، 
والقطيــف، والخــر يف يــوم 6 أبريــل 8 .
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إغالق أماكن العمل

يف تاريــخ 14 مــارس، قامــت وزارة الرياضــة بتعليــق جميــع الفعاليــات واملســابقات الرياضيــة، كــا تــم إغــالق صــاالت األلعــاب 
والتدريــب الرياضيــة للحــد مــن انتشــار الفــروس.

كذلــك قــررت وزارة الشــؤون اإلســالمية منــع التجمعــات باملســاجد كصــالة الجمعــة والصلــوات الخمــس يف تاريــخ 17 مــارس، 
باســتثناء الحرمــن الريفــن9.

https://www.argaam.com :9-  املصدر  
https://www.spa.gov.sa :10- املصدر  

إلغاء التجمعات العامة

وتطبيــق  العمــل  أماكــن  إغــالق  تــم 
يف  املنــزل  مــن  العمــل  سياســات 
اململكــة العربيــة الســعودية بطريقــة 
يف  تقــرر  البدايــة،  ففــي  تدريجيــة. 
تاريــخ 16 مــارس تعليــق الحضــور إىل 
أماكــن العمــل ملــدة 16 يوًما يف جميع 
الجهــات الحكوميــة باســتثناء القطاعات 
ــات  ــل: القطاع ــة مث ــة والحساس الحيوي
الصحيــة، واألمنيــة، والعســكرية، ومركز 
األمــن اإللكــروين، ومنظومــة التعليــم 

ــم. ــاع التعلي ــد يف قط ــن بع ع

يف  أي   – واحــد  بيــوم  ذلــك  وبعــد 
ــوارد  ــت وزارة امل ــارس- أعلن ــخ 17 م تاري
البريــة والتنميــة االجتاعيــة إلــزام 
جميــع جهــات القطــاع الخاص- باســتثناء 
وقطاعــات  الحيويــة  القطاعــات 
بتعليــق  الحساســة-   التحتيــة  البنيــة 
مكاتبهــا  إىل  املوظفــن  حضــور 
وتقليــل  يوًمــا،   15 ملــدة  الرئيســة 
بالفــروع  العاملــن  املوظفــن  عــدد 
إىل  األخــرى  واملواقــع  واملكاتــب 
ــن  ــاوز ٪40 م ــث ال يتج ــد األدىن بحي الح
بالجهــة. املوظفــن  عــدد  إجــايل 

ــذه  ــددة له ــرة املح ــاء الف ــع انته وم
ــروس  ــار ف ــتمرار انتش ــراءات واس اإلج
كورونــا، قامــت الحكومــة الســعودية 
يف تاريــخ 28 مــارس بتمديــد اإلجــراءات 
هــذا  ويف  مســمى.  غــر  أجــل  إىل 
املــوارد  وزارة  أصــدرت  الصــدد، 
البريــة والتنميــة االجتاعيــة الدليــل 
االسرشــادي املؤقــت للعمــل عــن بعد 
يف القطــاع الخــاص. ويشــمل الدليــل 
وحقــوق  املصطلحــات  االسرشــادي 
وواجبــات املوظفــن وأصحــاب العمــل 

يف القطــاع الخــاص. 10
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ــة  ــات التعليمي ــة للمؤسس ــة العالي ــة العددي ــبب الكثاف ــك بس ــات؛ وذل ــار الفروس ــؤرة النتش ــة ب ــات التعليمي ــر املؤسس تعت
مقارنــة باألماكــن األخــرى مثــل أماكــن العمــل. باإلضافــة إىل ذلــك، تُعتــر رشيحــة املجتمــع التــي تضمهــا هــذه املؤسســات 
ــه،  ــروس، وخطورت ــق بالف ــا يتعل ــا في ــذًرا ووعيً ــل ح ــون أق ــاًل ألن تك ــرث مي ــار- أك ــف األع ــن مختل ــدارس م ــالب امل ــًة ط -وخاص
ــالق  ــراء -أي إغ ــذا اإلج ــادًة ه ــات ع ــذ الحكوم ــايل تتخ ــه. وبالت ــة ب ــر اإلصاب ــل خط ــل تقلي ــن أج ــا م ــب اتباعه ــادات الواج وباإلرش
ــة.  ــذه الحال ــا يف ه ــروس كورون ــدوى ف ــدوى: ع ــار الع ــا النتش ــن مكافحته ــرة م ــة مبك ــة- يف مرحل ــات التعليمي املؤسس

بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية فقــد صــدر قــرار إغــالق املؤسســات التعليميــة يف وقــت مبكــر جــًدا مــن ظهــور 
الفــروس، وبالتحديــد يف تاريــخ 9 مــارس، أي بعــد أســبوع تقريبًــا مــن ظهــور أول حالــة إصابــة بفــروس كورونــا يف اململكــة. 11  

ــت  ــث تبن ــة؛ حي ــة التعليمي ــف العملي ــدم توق ــى ع ــم ع ــالل وزارة التعلي ــن خ ــعودية م ــة الس ــت الحكوم ــد حرص ــك، فق ــع ذل وم
ــن 5  ــف م ــًة تتأل ــًة متكامل ــر منظوم ــم توف ــإن وزارة التعلي ــر ف ــع األم ــًدا. ويف واق ــكل فعــال ج ــد بش ــن بُع ــم ع ــوم التعلي مفه
قنــوات تعليميــة )تــراوح بــن البوابــات اإللكرونيــة وقنــوات اليوتيــوب( وتتميــز مبراعاتهــا لإلمكانيــات التقنيــة املتفاوتــة لــدى 
الطــالب وإمكانيــة اســتخدامها بشــكل مــرن يتناســب مــع الجــدول اليومــي لــكل طالــب 12.  واعتمــدت الجامعــات أيضــا التعليــم 
عــن بعــد مــع طالبهــا؛ حيــث تســتخدم كل جامعــة القنــاة أو البوابــة الخاصــة بهــا. وال تــزال دورة التعليــم يف اململكــة العربيــة 

الســعودية مســتمرة حتــى اآلن حيــث مــن املتوقــع أن تًعقــد االمتحانــات النهائيــة يف وقتهــا املحــدد 13. 

إغــالق املؤسسات التعليمية

https://www.argaam.com :11- املصدر 
/https://www.al-madina.com :12- املصدر 

/https://akhbaar24.argaam.com :13-املصدر 
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اإلجراءات التي تستهدف 

املواطنني يف الخارج

ــول  ــر الحل ــم وتوف ــن دع ــا ع ــؤولة أيًض ــة مس ــإن اململك ــا، ف ــروس محليً ــار الف ــن انتش ــج ع ــع النات ــة إىل إدارة الوض باإلضاف
ــارج.  ــا يف الخ ملواطنيه

ــا منــذ ذلــك الحــن  مــع رشوع اململكــة يف تنفيــذ إجــراءات حظــر الســفر يف 27 فرايــر 2020م، ومــع تطــور الحظــر تدريجيً
ليشــمل املزيــد مــن الــدول و القيــود الجديــدة، أعلنــت اململكــة يف 12 مــارس 2020م أن املواطنــن يف الخــارج ميلكــون 72 

ســاعة للعــودة إىل اململكــة قبــل أن يتــم تعليــق جميــع الرحــالت الدوليــة مــن وإىل اململكــة.

إال أنــه وخــالل الفــرة الســابقة لتعليــق الرحــالت الجويــة الدوليــة اتخــذت اململكــة اإلجــراءات الالزمــة للحــد مــن انتشــار 
الفــروس أثنــاء اســتقبالها للمواطنــن القادمــن إىل اململكــة، خصوًصــا املواطنــن القادمــن مــن الــدول املتــرضرة بشــدة 
مــن الفــروس - دول مثــل الصــن، ومــر، وفرنســا، وأملانيــا، وإيــران، وإيطاليــا، واليابــان، وكوريــا الجنوبيــة، وإســبانيا، 
والواليــات املتحــدة األمريكيــة- حيــث وضعتهــم يف الحجــر الصحــي تحــت إرشاف وزارة الصحــة داخــل فنــادق راقيــة تحملــت 
الــوزارة كافــة تكاليفهــا حيــث تــم تجهيزهــا لتكــون مناســبة للحجــر الصحــي. كــا طُلــب مــن املواطنــن القادمــن مــن دول 

ــة.  ــم إىل اململك ــخ وصوله ــن تاري ــبوعن م ــدة أس ــم مل ــر يف منازله ــزام بالحج ــرى االلت أخ

وقــد خرجــت الدفعــة األوىل مــن املواطنــن مــن الحجــر الصحــي تحــت إرشاف الــوزارة وعــادوا إىل منازلهــم يف يــوم األحــد 
29 مــارس 2020م، حيــث عــر املواطنــون عــن شــكرهم وتقديرهــم لجهــود الــوزارة والرعايــة التــي تلقوهــا منــذ وصولهــم 

ألرايض اململكــة. 

ــر  ــدق الحج ــن فن ــه م ــف تجربت ــث يص ــدة، حي ــات املتح ــن الوالي ــاد م ــث ع ــب مبتع ــو طال ــخاص وه ــد األش ــة ألح ــرزت قص ــد ب وق
الصحــي و يتحــدث عــن الرعايــة الطبيــة التــي قدمهــا لــه الطاقــم الطبــي التابــع لــوزارة الصحــة قائــاًل: تــم توزيــع الكتيبــات 
عــى املواطنــن ورشح أســباب الحاجــة للبقــاء يف الفنــدق مــع االعتــذار عــن أي إزعــاج ناتــج عــن ذلــك. حيــث تضمنــت رشوط 
الحجــر عــدم مغــادرة الفنــدق ملــدة 14 يوًمــا والبقــاء داخــل الغرفــة أثنــاء ذلــك الوقــت، وزيــارة العيــادة يف الفنــدق يف حــال 
وجــود أي أعــراض... وغرهــا. بــل أن الــوزارة تقــدم الدعــم النفــي للمواطنــن بإتاحــة طبيــب نفــي لألشــخاص يف الحجــر 
الصحــي. وقــد تــم اجــراء فحــص الفــروس عــى الطالــب بعــد ثالثــة أيــام مــن إقامتــه يف الفنــدق ومــرة أخــرى يف اليــوم 
الثالــث عــر، للتأكــد مــن عــدم حملــه للفــروس بهــدف الســاح لــه بالعــودة ملنزلــه. ولّخــص تجربتــه بقولــه: »ال ميكــن ألي 
كلــات أن تصــف مــدى حســن التعامــل معنــا هنــا وكــم نشــعر بالفخــر والتميــز. فقــد ســبق أن زرت الكثــر مــن األماكــن الفاخــرة 
ولكــن مل أعامــل بهــذه الطريقــة املميــزة مــن قبــل. أظهــرت اململكــة العربيــة الســعودية لنــا وللعــامل بــأرسه أن مواطنيهــا 

وســكانها هــم أهــم أولوياتهــا«. 
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بعــد تعليــق كافــة الرحــالت الدوليــة مــن اململكــة وإليهــا، عملــت اململكــة عــى تنفيــذ إجــراءات تضمــن إقامــة املواطنــن 
الراغبــن بالعــودة للوطــن يف فنــادق راقيــة مــن دون تحملهــم أليــة تكاليــف كــا تتخــذ اململكــة اإلجــراءات الرضوريــة بهــدف 

توفــر وســيلة تتيــح للمواطنــن العــودة للمملكــة.

وعــى املواطنــن الراغبــن يف العــودة إىل اململكــة أن يقومــوا بالتســجيل عــى منصــة أطلقتهــا وزارة الخارجيــة. كا ســتمنح 
األولويــة ملــن هــم يف الــدول األشــد تأثــرًّا بالفــروس، وللنســاء الحوامــل وكبــار الســن. وقــد جهــزت اململكــة الحجــر الصحــي 
للمواطنــن حــال وصولهــم يف فنــادق جاهــزة - تبلــغ ســعتها الحاليــة 11,000 غرفــة - يف مختلــف مناطــق اململكــة. وكجــزء مــن 
الجهــود املشــركة فــإن الهيئــة العامــة للطران املــدين تبــذل جهودها إلعــداد الصــاالت يف املطــارات الســعودية الدولية كا 

تعمــل عــى جدولــة الرحــالت املخصصــة بالتعــاون مــع الناقــل الوطنــي الخطــوط الجويــة العربيــة الســعودية. 

ــن  ــة األوىل م ــتقبال الدفع ــتعداد الس ــم االس ــا ت ــام 2020م، ك ــل لع ــة يف 5 أبري ــة وزارة الخارجي ــجيل يف منص ــدأ التس وب
ــن. املواطن

وتحقيًقــا لهــذه الغايــة فقــد وحــدت عــدد مــن الجهــات الحكوميــة جهودهــا لتيســر عــودة املواطنــن إىل اململكــة بطريقــة 
ــة، ووزارة  ــة وزارة الصح ــة املعني ــات الحكومي ــت الجه ــن. وتضمن ــن الريف ــادم الحرم ــات خ ــا لتوجيه ــة وفق ــة ومنظم آمن
الداخليــة، ووزارة الخارجيــة، والهيئــة العامــة للطــران املــدين، ووزارة الســياحة، ووزارة املاليــة، ووزارة االتصــاالت وتقنيــة 

املعلومــات، ووزارة التعليــم. 14

14- املصدر: وزارة الخارجية، الخطوط السعودية الجوية، وكالة األنباء السعودية، جريدة سعودي جازيت، جريدة عرب نيوز
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ردود الفعل العاملية للسيطرة 

عىل فروس كورونا

ــات  ــا الحكوم ــي تتخذه ــراءات الت ــد اإلج ــابًقا، تُع ــر س ــا ذُك ك
ملكافحــة انتشــار فــروس كورونــا أحــد العوامــل الرئيســة 
لتفــاوت نجــاح اســتجابة الــدول النتشــار الفــروس، مــا يفرس 
ــروس  ــًة للف ــاة نتيج ــة والوف ــدالت اإلصاب ــالف مع ــدوره اخت ب
بــن تلــك الــدول. وعــالوة عــى ذلــك، فــإن توقيــت اتخــاذ 
هــذه اإلجــراءات يحــدد بشــكل أســايس مــدى فاعليتهــا، 
ــتجابة  ــة اس ــد مقارن ــار عن ــذه يف االعتب ــيتم أخ ــايل س وبالت

اململكــة العربيــة الســعودية بباقــي الــدول. 

لتفــي  الحكومــات  اســتجابات  تختلــف  أن  الطبيعــي  مــن 
الفــروس مــن حيــث الرامــة وجــودة التنفيــذ، وهــو مــا 
ســاهم يف تشــكيل الوضــع الراهــن النتشــار الفــروس يف 
الــدول املختلفــة. هــذا وتُعــد اســتجابة الحكومــة الســعودية 

ـا. فعــى ســبيل املثــال، بينــا  مــن األكــرث فاعليــًة عامليًـّ
اتخــذت الحكومــة الســعودية اإلجــراءات الالزمــة يف الوقــت 
املناســب للحــد مــن انتشــار الفــروس، مل تقــم الحكومــة 
األمريكيــة بفعــل ذلــك، وهــذا عــى األرجــح عائــد للقيــود 

الراهنــة.  االجتاعيــة واالقتصاديــة والسياســية 

اإلجــراءات  اتخــاذ  تــم  قــد  إذا  مــا  أدنــاه   1 الجــدول  يبــن 
األساســية ملكافحــة انتشــار الفــروس يف الــدول املختــارة 
املتحــدة  والواليــات  الســعودية،  العربيــة  )اململكــة 
األمريكيــة، وفرنســا، وكوريــا الجنوبيــة، واململكــة املتحــدة، 
ــخ اتخــاذ كل إجــراء وتاريــخ تســجيل  وإســبانيا(. كــا يبــن تاري
ــورة. ــدول املذك ــن ال ــروس يف كل م ــة بالف ــة إصاب أول حال

 اإلجـــراءات التـــي اتخذتهـــا كل دولـــة وتاريـــخ اتخاذها 

وتاريـــخ اإلبـــاغ عـــن الحالـــة األوىل يف الدولة15   
جدول 1 |

  https://al-marsd.com, https://www.argaam.com, https://www.brookings.edu/ 15-  املصادر   
*حتى تاريخ 7 أبريل 2020، كا يختلف الوضع حسب الوالية

**حتى تاريخ 7 أبريل 2020
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ردود الفعل العاملية للسيطرة 

عىل فروس كورونا

يبــن الجــدول 1 أن غالبيــة الــدول املذكــورة اتخــذت اإلجــراءات الالزمــة، مــع االختــالف يف تواريــخ اتخاذهــا لهــذه اإلجــراءات، و 
الــذي يُعــزى إىل اختــالف تاريــخ تســجيل أول حالــة إصابــة يف هــذه الــدول وهــو الحــدث الــذي عــادة مــا يكــون الدافــع وراء 
ــًة، ال ميكــن االقتصــار فقــط عــى التواريــخ املطلقــة التخــاذ اإلجــراءات بــل  اتخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات. ولنْقــل الصــورة كامل

يجــب ربطهــا بتاريــخ تســجيل أول حالــة إصابــة بالفــروس يف كل دولــة. 

ــي  ــام الت ــدد األي ــر ع ــذا املتغ ــس ه ــة األوىل؛ إذ يقي ــذ الحال ــام من ــدد األي ــد: ع ــر جدي ــف متغ ــم تعري ــك، ت ــبيل ذل ويف س
اســتغرقتها كل دولــة التخــاذ اإلجــراء منــذ تاريــخ اإلبــالغ عــن أول حالــة يف الدولــة. توضــح الرســوم البيانيــة 6،5،4،3،2 قيمــة 

ــارة.  ــدول املخت ــكل ال ــدول 1 ل ــورة يف الج ــراءات املذك ــبة لإلج ــر بالنس ــذا املتغ ه

توضــح الرســوم أعــاله أن اســتجابة اململكــة العربيــة الســعودية لتفــي الفــروس كانــت رسيعــة وحاســمة، حيــث تصــدرت 
اململكــة القامئــة بالنســبة لجميــع اإلجــراءات، باســتثناء إلغــاء التجمعــات العامــة حيــث احتلــت املركــز الثــاين بفــارق 3 أيــام 
فقــط عــن كوريــا الجنوبيــة، وهــو مــا يفــرس إىل حــد كبــر العــدد املنخفــض نســبيًا لحــاالت اإلصابــة املؤكــدة يف اململكــة 

العربيــة الســعودية مقارنــة بالــدول األخــرى عــى مســتوى العــامل، كــا هــو موضــح الحًقــا يف هــذا التقريــر.

قبل  املســـتغرقة  األيـــام  عدد 

الـــدول  يف  اإلجـــراء  اتخـــاذ 

املختارة )حظر الســـفر الدويل(

عدد األيـــام املســـتغرقة قبـــل اتخاذ اإلجـــراء يف 

العمل( أماكـــن  )إغـــاق  املختـــارة  الدول 

عدد األيـــام املســـتغرقة قبـــل اتخاذ اإلجـــراء يف 

الـــدول املختـــارة )إغـــاق املؤسســـات التعليمية(

عـــدد األيـــام املســـتغرقة قبـــل 

املختارة  الـــدول  يف  اإلجراء  اتخاذ 

الداخلية( الحركـــة  )تقييـــد 

عـــدد األيـــام املســـتغرقة قبل 

اتخاذ اإلجـــراء يف الدول املختارة 

العامة( التجمعـــات  )إلغاء 

رسم

بياين

رسم

بياين

رسم

بياين

رسم

بياين
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نتائج استجابة اململكة العربية 

السعودية لتفي فروس كورونا 

بينــا تســاهم العديــد مــن العوامــل يف تحديــد وضــع الفــروس الحــايل يف بلــد معــن، إال أن اإلجــراءات الوقائيــة التــي يتخذهــا 
البلــد إىل جانــب توقيــت اتخاذهــا يُعــدان مــن أهــم العوامــل التــي تحــدد مــدى فعاليــة اســتجابة البلــد لتفــي الفــروس. 

يوضــح الرســم البيــاين 7 عــدد الحــاالت لــكل مليــون نســمة مقابــل الفــارق الزمنــي بــن تاريــخ اكتشــاف الحالــة األوىل وحتــى 
7 أبريــل 2020. 

ميكننــا أن نــرى بوضــوح أنــه و عــى الرغــم مــن أن الوبــاء 
قــد بــدأ يف كوريــا الجنوبيــة قبــل باقــي الــدول، إال أنهــا 
تســجل ثــاين أصغــر عــدد مــن الحــاالت لــكل مليــون نســمة 
)أكــر مــن اململكــة العربيــة الســعودية فقــط(.  أمــا بالنســبة 
ــا ببســاطة مقارنــة عــدد الحــاالت لــكل  للســعودية، فــال ميكنن
مليــون نســمة بنفــس الرقــم يف الــدول األخــرى وذلــك ألن 
ــًة بـــ  ــط مقارن ــا فق ــذ 35 يوًم ــة من ــدأت يف اململك ــة ب الجائح
ــا يف الــدول األخــرى. لــذا، نســتخدم مقياًســا  ــا تقريبً 70 يوًم
مختلًفــا يقــارن متوســط معــدل الزيــادة يف عــدد الحــاالت 
ــام  ــر 7 أي ــعودية يف آخ ــة الس ــة العربي ــة يف اململك اليومي
)مــن اليــوم 28 إىل اليــوم 35( مبتوســط معــدل الزيــادة يف 
عــدد الحــاالت اليوميــة يف اململكــة العربيــة الســعودية منذ 
تاريــخ اكتشــاف الحالــة األوىل )مــن اليــوم 1 إىل اليــوم 35(. 

وينطبــق الــيء نفســه مــع الــدول األخــرى )مــن اليــوم 28 
ــل  ــث ميث ــوم 35( حي ــوم 1 إىل الي ــة بالي ــوم 35 مقارن إىل الي

ــبة. ــذه النس ــاين ه ــم البي ــرة يف الرس ــم الدائ حج

الســعودية  العربيــة  اململكــة  أن  ـا  جليًـّ نالحــظ  أن  ميكننــا 
لديهــا أقــل نســبة كــا هــو واضــح مــن حجــم الدائــرة الخاصــة 
ــكل  ــروس بش ــع الف ــل م ــا تتعام ــي بأنه ــا يوح ــة م باململك
أفضــل مــن الــدول األخــرى عنــد اعتبــار الـــ 35 يوًمــا األوىل 
ــج  ــابه النتائ ــر تش ــة. يُش ــة للمقارن ــام القابل ــة األرق ومبقارن
يف كل مــن اململكــة العربيــة الســعودية وكوريــا الجنوبيــة 
إىل جانــب تشــابه اإلجــراءات التــي اتخذتهــا كلتــا الدولتــن 
يف  املناســبة  اإلجــراءات  باتخــاذ  قامتــا  كلتيهــا  أن  إىل 

الوقــت املناســب.

رسم بياين 7 | تطور وانتشار الوباء يف الدول املختارة



15

نتائج استجابة اململكة العربية 

السعودية لتفي فروس كورونا 

عــالوة عــى ذلــك، تُعــد اململكــة العربيــة الســعودية يف حالــة جيــدة للغايــة عــى مســتوى العــامل. عــى ســبيل املثــال، يبلــغ 
عــدد الحــاالت لــكل مليــون نســمة يف اململكــة العربيــة الســعودية 80 حالــة فقــط، بينا يصــل املتوســط العاملي لهــذا املؤرش 

إىل 182 حالــة لــكل مليــون نســمة.

ويوضــح الرســم البيــاين 8 عــدد الحــاالت لــكل مليــون نســمة ألعــى 40 دولــة مــن حيــث عــدد حــاالت اإلصابة املؤكــدة  )ســجلت هذه 
الــدول معــا حــوايل ٪96 مــن مجمــوع حــاالت اإلصابــة بالفــروس يف جميــع أنحــاء العــامل(.  ويظهــر الرســم أن اململكــة العربيــة 
الســعودية يف الربــع األخــر )وهــو األقــل( وتحتــل املركــز 33، مــا يشــر إىل انخفــاض عــدد الحــاالت لــكل مليــون نســمة مقارنــة 

بالــدول األخــرى، وهــو مــا يُعــد- إىل حــد كبــر- عالمــة عــى حســن اســتجابة الحكومــة الســعودية لتفــي فــروس كورونــا 16. 

رسم بياين 8 |  عدد الحاالت املعياري يف أعىل 40 دولة )من حيث عدد الحاالت الكيل(

 https://www.worldometers.info/  16- املصدر:
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ــاذ  ــالل اتخ ــن خ ــا م ــا وكفاءته ــت جاهزيته ــعودية أثبت ــة الس ــة العربي ــة اململك ــإن حكوم ــة، ف ــذه الدراس ــج ه ــى نتائ ــاًء ع بن
جميــع اإلجــراءات الالزمــة يف الوقــت املناســب، مــا ســاعد عــى الحــد مــن انتشــار الفــروس داخــل اململكــة حتــى اآلن. وقــد 
وضعــت هــذه االســتجابة الحازمــُة اململكــَة يف موضــع جيــد للغايــة يف معركتهــا ضــد الفــروس، مــا قــد ميكنهــا مــن احتوائه 
والتغلــب عليــه يف فــرة زمنيــة قصــرة نســبيًا. ومــع ذلــك، فــإن اإلجــراءات الحكوميــة مبفردهــا ال ميكنهــا أن تضمــن احتــواء 
ــتقبل  ــع، إن مس ــلطات. يف الواق ــل الس ــن قب ــذة م ــراءات املتخ ــكل اإلج ــم ل ــن واحرامه ــزام املواطن ــع الت ــروس، إال م الف
ــة و  ــة والخاص ــات الحكومي ــن الجه ــا- م ــال مجتمعه ــدى امتث ــوٌط مب ــعودية من ــة الس ــة العربي ــة يف اململك ــار الجائح انتش
األفــراد- لإلجــراءات املتخــذة. إن أي قــرار يتخــذه املجتمــع يف هــذا الشــأن ســيكون لــه تأثــر عــى فاعليــة اإلجــراءات املتخذة 

بواســطة الحكومــة. 

استنتاجات واعتبـــارات
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رشكــة ســراتيجك جــرز هــي رشكــة متخصصــة يف تقديــم االستشــارات 
اإلداريــة لعمالئهــا يف جميــع أنحــاء اململكــة العربيــة الســعودية مــن 
ــة  ــالء الرك ــة عم ــم قامئ ــدة. تض ــاض وج ــّي الري ــا مبدينت ــالل فرعيه خ
كــرى املؤسســات بالقطاعــن الحكومــي والخــاص، مبــا يف ذلــك عــدد 
مــن الــوزارات والهيئــات واملؤسســات املاليــة والــركات. يعمــل لــدى 
ــن  ــبكة م ــة إىل ش ــن باإلضاف ــارين املحلي ــن االستش ــة م ــة نخب الرك
الخــراء الدوليــن، ممــن تتوفــر لديهــم خــرات عريضــة يف تقديــم 
حلــول اســراتيجية يف مجــاالت تطويــر االســراتيجية واســراتيجيات 
التســويق والتواصــل، والبحــوث والتحليــالت والتميــز التشــغيي، ولهــا 

ســجل حافــل مــع العديــد مــن العمــالء يف كل منهــا.

إخــالء املســؤولية: مــا مل يُنــص عــى خــالف ذلــك، فــإن جميــع املعلومــات الــواردة يف هــذه الوثيقــة )»التقريــر«( ال يجــوز إعــادة إنتاجهــا، كليًــا أو جزئيًــا، دون الحصــول 

ــع  ــا يف جمي ــا وُمحدثً ــور دقيًق ــذا املنش ــوى يف ه ــون املحت ــان أن يك ــا لض ــارى جهده ــة قُص ــذل الرك ــرز«. تب ــراتيجك ج ــة »س ــن رشك ــدد م ــايب مح ــى إذن كت ع
ــة ، كــا أنهــا ال تتحمــل أي مســؤولية قانونيــة، مبــارشة أو غــر  ــات أو تعهــدات ســواء كانــت رصيحــة أو ضمني األوقــات. ال تقــدم رشكــة »ســراتيجك جــرز« أيــة ضان
مبــارشة، أو مســئولية عــن دقــة أو اكتــال أو فائــدة أي مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا املنشــور. وليــس املقصــود هــو اســتخدام املنشــور أو اعتبــاره توصيــة أو 

خيــاًرا أو مشــورة ألي إجــراء )إجــراءات( قــد يحــدث يف املســتقبل.

حول رشكة سرتاتيجك جرز

www.strategicgears.com    |    info@strategicgears.com
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