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Abstract

امل�ستخل�ص

This paper documents the Kingdom’s experience in
handling the Corona pandemic (COVID-19) and factors that
helped in dealing with it.
We reviewed the existing regulations and the regulations
that came after announcement of the pandemic. We also
reviewed the preparations made by the Ministry of Health
in addition to the special preparations made specially for
the pandemic. We analyzed these regulations using the R0
projection of COVID-19.
The indicators that we used to evaluate the work of pandemic
are the fatality rate and the incidence rate. We compared them
with the indicators in some different countries and globally,
and made reference to the detailed procedures carried out by
the Ministry of Health and the procedures that were taken on
a national level. The Kingdom of Saudi Arabia succeeded in
holding back the epidemic as much as possible, and the health
system absorbed the first wave successfully.
The Kingdom of Saudi Arabia was well prepared for this
pandemic. It managed the most difficult situation without
panic, but with confidence and assurance. The previous known

توثق هذه الورقة جتربة اململكة يف كيفية تعاملها مع جائحة كورونا
 والعوامل التي �ساعدت،) والتجهيزات ال�سابقة للجائحةCOVID-19(
 وقد مت مراجعة التدابري االحرتازية املوجودة.اململكة يف التعامل معها
ً �
أ�صل للتعامل مع الأمرا�ض املعدية عامة قبل اجلائحة واال�ستعدادات
 بالإ�ضافة �إىل اال�ستعدادات اخلا�صة جتاه،التي تقوم بها وزارة ال�صحة
 وحتليل ذلك، ثم كيف تعاملت الوزارة �أثناء حدوث اجلائحة،للجائحة
 بتقدير عدد.) يف الأوبئةProjection( م�ستخدمني ح�سابات التوقعات
) دون �أيR0( الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن ي�صابوا من حالة واحدة ت�سمى
 كما �أن امل�ؤ�شرات التي مت القيا�س بها هي معدل الوفيات ومعدل.تدخل
،الإ�صابة ومت مقارنته مع امل�ؤ�شرات يف بع�ض الدول املختلفة �إقليمية وعاملية
كما متت الإ�شارة �إىل الإجراءات التف�صيلية التي اتخذتها وزارة ال�صحة
.والإجراءات التي متت على امل�ستوى الوطني عامة
ومن �أبرز نتائج الإجراءات االحرتازية �إبطاء التف�شي والتقليل بقدر
الإمكان من الأعداد امل�صابة للحيلولة دون حدوث �شلل يف اخلدمات
 وت�شري امل�ؤ�شرات �إىل �أن اململكة تعترب من �أوائل الدول يف،ال�صحية املقدمة
، وقد كانت على �أهبة اال�ستعداد لهذه اجلائحة.معدل الوفيات املنخف�ض
ومتكنت من عبور �أ�صعب املراحل دون الدخول يف هلع يف التعامل مع هذه
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نظاما
اجلائحة ،كما كانت هناك خطط �سابقة للجائحة؛ �إذ �إن هناك ً
�صح ًّيا قو ًّيا وقاعدة م�ست�شفيات ،وكذلك عوامل م�ساعدة كثرية مثل:
الدعم احلكومي الالحمدود للقطاع ال�صحي ،والتعاون الوثيق بني �أجهزة
الدولة ،وتفهم املواطنني للو�ضع احلرج الذي مرت به اململكة ودول العامل
�أجمع .وقد جنحت اململكة يف �إبطاء تف�شي اجلائحة؛ مما قلل من اخل�سائر
الب�شرية مقارنة بالدول الأخرى.

plans for the pandemic helped a lot in dealing with the situation.
The Kingdom has a strong health system and a solid hospital
base, and there are many assistance factors such as unlimited
government support for the health sector and good cooperation
between state agencies. The Kingdom succeeded in holding
back the epidemic so that the health system could deal with the
cases and not collapse. This helped decrease the mortality cases
compared with other countries.

 .1المقدمة

زيارة احلرمني ال�شريفني من عمرة �أو زيارة.
وتهدف هذه الورقة �إىل تقييم جتربة اململكة يف كيفية تعاملها
مع جائحة كورونا العاملية؛ لذا كان من ال�ضرورة معرفة الإجراءات
التي قامت بها اململكة حيال ذلك ،عليه مت جتميع هذه الإجراءات
وتق�سيمها �إىل فرتتني زمنيتني مرتبطتني بع�ضهما ببع�ض ،واحلديث
عن كل فرتة بالتف�صيل وت�أثريها على اجلائحة ،وحتليل ذلك
م�ستخدمني ح�سابات التوقعات ( )Projectionيف الأوبئة بتقدير
عدد الأ�شخا�ص الذين ميكن �أن ي�صابوا من حالة واحدة ت�سمى
( )12( )R0دون �أي تدخالت حت�سب �أن احلالة الواحدة تت�ضاعف
كل � 3-5أيام يف املتو�سط مبعدل  5.7مرة� ،إذا مل يتم �أي تدخل وقائي،
ويف هذه احلالة الأرقام تت�ضاعف ب�صورة كبرية جدًّا.

فريو�س كورونا ( � )Sohrabi et al., 2020( )COVID-19أو فريو�س
كورونا  2املرتبط باملتالزمة التنف�سية احلادة ال�شديدة (بالإجنليزية SARS-
 Cاكت َ
ُ�شف يف دي�سمرب  2019يف مدينة ووهان و�سط ال�صني ،و�أُطلقَ عليه
 oV-2
ا�سم  nCoV-2019وقد �ص ّنفت ُه منظمة ال�صحة العاملية يف  11مار�س 2020
كجائحة ( . )World Meters, 2020وترتاوح فرتة احل�ضانة من � 5إىل 14
يوما �أو �أكرث وهناك �أدلة مبدئية على �أنه قد يكون معد ًيا قبل ظهور الأعرا�ض
ً
التي ت�شمل احلمى ،وال�سعال و�ضيق التنف�س ،وقد ي�ؤدي للوفاة (Rothe et al.,
.)2020; Hessen, 2020

وقد كان �أول انت�شار للفريو�س خارج ال�صني يف فيتنام ،و�أملانيا يف
 22يناير ،وكرد فعل �أويل �صيني ،قامت حكومة ووهان و 15مدينة يف
حميط مقاطعة هوبى بعمل منع تنقل �شمل �أكرث من  57مليون �شخ�ص،
وانطوى ذلك على �إيقاف جميع و�سائل النقل العام يف املناطق احل�ضرية،
والنقل �إىل اخلارج عن طريق القطار ،والطريان واحلافالت ذات
امل�سافات الطويلة (بي بي �سي .)2020 ،وا�ستطاع العلماء ال�صينيون
عزل وحتديد الت�سل�سل اجليني للفريو�س و�شاركوه ب�سرعة مع اجلهات
ذات العالقة؛ بحيث يتمكن الآخرون من تطوير اختبارات تفاعل
البوليمرياز املت�سل�سل  PCRب�شكل م�ستقل للك�شف عن املر�ض ،و�أُعلِنَ
عن �أن ت�سل�سل جينوم  2019-nCoVيطابق ما بني � 75إىل  80يف
املئة من ت�سل�سل ال�سار�س ،و�أكرث من  85يف املئة من فريو�سات كورونا
اخلفافي�ش .لكن مل يت�ضح �إذا ما كان هذا الفريو�س ينحدر من نف�س
�سل�سلة ال�سار�س القاتلة (.)Sanche et al., 2020
�سبب الوباء �أ�ضرا ًرا اجتماعية واقت�صادية عاملية بالغة ،تت�ضمن
�أ�ضخم ركود اقت�صادي عاملي منذ الك�ساد الكبري (Gopinath,
 )2020بالإ�ضافة �إىل ت�أجيل الأحداث الريا�ضية والدينية وال�سيا�س
ية والثقافية �أو �إلغائها ،ونق�ص كبري يف الإمدادات واملعدات تفاقم
نتيجة حدوث حالة من هلع ال�شراء� ،أُغلقت املدار�س واجلامعات
والكليات على ال�صعيدين الوطني �أو املحلي يف  190دولة ،واململكة
كجزء من العامل قامت بكل هذه الإجراءات ،بالإ�ضافة �إىل �إيقاف

 .2تجربة المملكة العربية السعودية
 .1 .2فترة ما قبل الجائحة

ر�صد الأمرا�ض املعدية ذات الأهمية ،ومنها الأمرا�ض النا�شئة
وامل�ستجدة ،ومنها فريو�س كورونا امل�ستجدة جزء من مهام الإدارة
العامة ملكافحة الأمرا�ض املعدية .وقد مت �إن�شاء مركز القيادة
والتحكم منذ عام  2014الذي ير�أ�سه �سعادة وكيل الوزارة لل�صحة
العامة ،وتتبع له مراكز القيادة والتحكم باملناطق برئا�سة مديري
ال�ش�ؤون ال�صحية� ،أو الر�ؤ�ساء التنفيذيني للقطاعات ال�صحية التي
تراقب الأمرا�ض املعدية املهمة ،والأمرا�ض النا�شئة التي ميكن �أن
تظهر كفريو�س كورونا اجلديد ،وقد بد�أ املركز مبمار�سة مهامه منذ
حدوث التف�شيات الوبائية يف مدينة ووهان ال�صينية .وي�ضم املركز
يف ع�ضويته ممثلني ملن�صات متعددة ذات عالقة بالأوبئة ،نذكر منها
على �سبيل املثال :من�صة املختربات ،الأمرا�ض امل�شرتكة ،عدوى
املن�ش�آت ال�صحية ،الأمرا�ض املعدية� ،إدارة امل�ست�شفيات ،الطوارئ،
الوبائيات احلقلية .ويعقد املركز اجتماعاته ب�صورة دورية؛ حيث
يبحث كل املو�ضوعات التي تخ�ص التف�شيات الوبائية املهددة لل�صحة
العامة.
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ولدى وزارة ال�صحة خطة لال�ستعداد جلائحة الإنفلونزا التي
حتذر منها منظمة ال�صحة العاملية ،وهذه اخلطة مت حتديثها مع
املركز الوطني للوقاية من الأمرا�ض ،ومب�شاورة اللجنة الوطنية
اال�ست�شارية للأمرا�ض املعدية التي �ساعدت يف التعامل مع جائحة
كورونا.
ويف اململكة العربية ال�سعودية مديريات �شئون �صحية� ،أو
جتمعات �صحية يف املناطق ،ويف كل مديرية �أو جتمع �صحي هناك
وحدات ملكافحة الأمرا�ض املعدية ،وبها فرق ميدانية تقوم بتطبيق
الإجراءات الوقائية ح�سب الأدلة الإر�شادية التي ت�صدر من الإدارة
العامة ملكافحة الأمرا�ض املعدية .وعند ظهور الوباء يف مدينة ووهان
ال�صينية يف يناير  2020بد�أ املركز فو ًرا يف عقد اجتماعات ،ويف
اال�ستعداد املبكر ملناق�شة الطرق وتفعيل خطط املجابهة ،وكانت
الأهداف يف ذلك ت�سعى �إىل احليلولة دون وفادة الفريو�س للمملكة.
وو�ضعت اخلطط حول كيفية التعامل معه يف حال وفادة الفريو�س
وتف�شيه .كذلك التقليل من �آثاره يف حال زيادة احلاالت .و�أخ ًريا �آثار
ما بعد الوباء.
 .1 .1 .2ما تم من االستعدادات

مت حت�ضري امل�ست�شفيات املرجعية بجميع مناطق وحمافظات اململكة
والتي هي � ً
أ�صل موجودة لفريو�س متالزمة ال�شرق الأو�سط التنف�سية
بغرف عزلها؛ ما �سهل املهمة ،وكذلك حت�ضري امل�ست�شفيات االحتياطية
التي هي موجودة �سلف ًا يف حالة حدوث وباء خالل يناير .2020
ومت الت�أكد من خمزون �أدوات احلماية ال�شخ�صية ،الأدوية املنقذة
للحياة ،وال�سوائل الوريدية والأدوية النوعية ،و�أجهزة التنف�س ال�صناعي
خالل يناير .2020
وحدِّث بروتوكول كورونا ملالءمة فريو�س  COVID-19بالتعاون مع
ُ
املركز الوطني للحماية من الأمرا�ض خالل الفرتة يف فرباير -مار�س
 2020ويتم التحديث ب�صورة م�ستمرة.
وح ِّ�ضرت الفرق الطبية املتواجدة باملنافذ و ُز ِّودت ب�أدوات احلماية
ُ
الالزمة خالل يناير .2020
ومت جتهيز فرق التدخل ال�سريع لفرق ال�صحة العامة امليدانية ،ويف
املن�ش�آت ال�صحية خالل فرباير .2020
ومت التن�سيق والتوا�صل مع الهالل الأحمر ال�سعودي للعمل يف تن�سيق
تام خالل يناير .2020
ومت حت�ضري رقم الهاتف  937وتنظيم الفرق العاملة به خالل
فرباير .2020
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 .2 .2فترة الجائحة

 .1 .2 .2أثناء الجائحة وقبل دخول الحاالت للمملكة

عندما �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن الوباء �أ�صبح جائحة
عاملية ا�ستمرت اللجان يف انعقاد دائم؛ مثل :مركز القيادة والتحكم،
اللجنة الوطنية اال�ست�شارية للأمرا�ض املعدية ،اللجنة الوطنية
ملكافحة عدوى املن�ش�آت ال�صحية ،جلان التموين الطبي ،جلان
الطوارئ ،جلان �إدارات امل�ست�شفيات .وبد�أ العمل يف مراقبة القادمني
من اخلارج يف منافذ الدخول ،ثم متابعة املف�صحني عن وجودهم
يوما ،واال�ستمرار يف متابعة الو�ضع الوبائي
ب�أماكن موبوءة ملدة ً 14
اخلارجي ،مع م�شاورات واجتماعات مع جميع اجلهات ذات العالقة.
 .2 .2 .2بعد ظهور أول حالة بالمملكة

عند ت�شخي�ص �أول حالة باململكة بتاريخ  2مار�س  2020مت تطبيق
الإجراءات الوقائية والعالجية الالزمة واملعممة �سل ًفا جلميع املرافق
ال�صحية باململكة ،وعندما مت اكت�شاف حاالت خمالطة للحالة الأوىل
مبحافظة القطيف باملنطقة ال�شرقية مت �إغالق املحافظة من الدخول
�أو اخلروج مع �إجراءات التباعد االجتماعي داخل املحافظة ،واملتابعة
يوما
للحاالت التي ظهرت ً
تباعا مع عزلها وحجر املخالطني ملدة ً 14
واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية.
تال ذلك ظهور حاالت من مناطق متعددة ،منها الريا�ض وجدة،
ثم مكة املكرمة واملدينة املنورة ،ثم انتقلت �إىل جميع مناطق اململكة،
يف هذه الأثناء كانت هناك �إجراءات احرتازية تتخذ ح�سب جمرى
املراقبة الوبائية للحاالت تلخ�صت يف التايل:
ـ �إغالق املدرا�س يف  9مار�س .2020
ـ تعليق ال�سفريات اخلارجية ذها ًبا وعودة يف  15مار�س .2020
ـ تعليق ال�سفريات الداخلية يف  20مار�س .2020
ـ تعليق ال�صلوات يف امل�ساجد مبا فيها احلرمان ال�شريفان يف20
مار�س .2020
ـ منع التجوال الكامل اجلزئي ،ثم الكامل يف جميع مناطق اململكة
يف نهاية مار�س ثم بداية �شهر �إبريل.
وظل ت�سجيل احلاالت م�ستم ًرا بني املخالطني للحاالت الإيجابية
وخمالطيهم ،وحاالت تظهر من املجتمع ،وظلت احلاالت يف ارتفاع،
خ�صو�صا يف مكة املكرمة واملدينة املنورة والريا�ض واملنطقة ال�شرقية
ً
وجدة والإح�ساء وع�سري ،وما زالت الفرق ال�صحية يف حالة ت�أهب
على مدار ال�ساعة ،بالرغم من ظهور حاالت عديدة بني الكوادر
يثن
ال�صحية ،كما حدث يف العديد من دول العامل ،ولكن هذا مل ِ
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الكوادر ال�صحية من موا�صلة عملهم الإن�ساين يف �إنقاذ املر�ضى من
هذا املر�ض الفتاك ،وبلغت احلاالت الرتاكمية  226486حالة منها
تعاف و 2151حالة وفاة ،وذلك �إىل يوم  10يوليو
 163026حالة ٍ
.2020
 .3 .2 .2اإلجراءات التي تم اتخاذها على مستوى وزارة
الصحة

ـ اال�ستعداد املبكر بوا�سطة مركز القيادة والتحكم بالتح�ضري
للفرق امليدانية والكوادر ال�صحية ،و�إ�صدار الأدلة الإر�شادية
وحت�ضري امل�ست�شفيات واملختربات املرجعية واالحتياطي من
الأدوية (يناير .)2020
ـ الإجراءات التي اتخذت يف منافذ الدخول ومتابعة القادمني من
اخلارج ،ومن مناطق موبوءة يف ذلك الوقت وحجرهم ملدة
يوما) فرباير  -مار�س .2020
ح�ضانة املر�ض (ً 14
ـ ا�ستنفار جميع املرافق ال�صحية بتطبيق الإجراءات الوقائية
والعالجية الالزمة (مار�س .)2020
ـ ت�سجيل احلاالت بامل�ست�شفيات �أو املحاجر (مار�س .)2020
ـ متابعة املخالطني (م�ستمر منذ  2مار�س .)2020

 .3قياس عبء مرض فيروس كورونا
()COVID-19

 .1 .3المؤشرات األساسية التي تم قياس عبء
المرض بها

مت االعتماد على امل�ؤ�شرات التالية يف قيا�س عبء املر�ض
ـ معدل الوفيات ( :)Mortality rateوهو معدل مهم يقي�س
مدى قوة النظام ال�صحي يف �أي دولة وجاهزيتها يف التعامل مع
التف�شيات الوبائية وتقدم الدولة من ناحية اخلدمات ال�صحية
الوقائية والعالجية ،ويقا�س بعدد الوفيات مقارنة مع عدد
احلاالت امل�ؤكدة.
ـ معدل املرا�ضة ( :)Morbidity Rateيقي�س معدل املرا�ضة يف
املجتمع (عدد الإ�صابات يف كل � 100ألف من ال�سكان) .ويو�ضح
اجلدول � 1أعداد احلاالت والوفيات حتى تاريخ  11يوليو 2020
لبع�ض الدول املختلفة مقارنة باململكة العربية ال�سعودية.
 .2 .3عوامل ساعدت على التعامل مع الجائحة

�ساعدت العديد من العوامل على التعامل مع اجلائحة وفيما يلي
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ا�ستعرا�ض لأهم هذه العوامل:
ـ وجود خطة معدة �سل ًفا جلائحة الإنفلونزا والتي هي نف�س اخلطة
جلائحة كورونا اجلديدة مع اختالف نوع الفريو�س فقط .كذلك
وجود مركز القيادة والتحكم بقيادة وكالة ال�صحة العامة
واجلهات ذات العالقة ،وهذا املركز له خربات كبرية مرتاكمة
�سابقة وينعقد ب�صورة دورية.
ـ اخلربة املرتاكمة لوكالة ال�صحة العامة يف �إدارة الأوبئة يف احلج
وطريقة التعامل مع مثل هذه احلاالت .مثل تف�شي وبائية متالزمة
ال�شرق الأو�سط التنف�سية لفريو�س كورونا (مريز) ال�سابقة خالل
الثماين �سنوات ال�سابقة جعل اململكة من الدول الأكرث ا�ستعدادًا
�إقليم ًّيا وعامل ًّيا.
ـ وقد �أدت التوعية ال�صحية دو ًرا مه ًّما يف هذه اجلائحة من خالل
الر�سائل الق�صرية والر�سائل عرب الهواتف ونغمات الهواتف
لتوعية املواطنني واملقيمني .كما �أدت و�سائل التوا�صل االجتماعي
دو ًرا �إيجاب ًّيا من خالل تغريدات الوزارة �أو م�س�ؤويل الوزارة عن
الفريو�س و�إعطاء املعلومات ال�صحيحة للمواطننيً � .
أي�ضا الإعالم
�أ�سهم ب�صورة كبرية من خالل الأخبار العاملية واملحلية ،و�إتاحة
الفر�صة للمتخ�ص�صني يف براجمهم الطالع العامة على معلومات
عن الفريو�س.
ـ كما �أ�سهم مبد�أ ال�شفافية الذي تبنته الوزارة ،وظهر جل ًّيا يف
امل�ؤمترات ال�صحفية اليومية يف زيادة ثقة املواطنني يف وزارة
ال�صحة ،ويف الإجراءات التي اتخذت .عالوة على وجود البنية
التحتية اجليدة لوزارة ال�صحة والقطاع اخلا�ص والقطاعات
احلكومية الأخرى من م�ست�شفيات ومراكز �صحية .ووجود نظام
�إبالغ عن الأمرا�ض املعدية و�أدلة �إر�شادية وكوادر تعمل يف هذا
املجال.
ـ الربنامج القوي للمراقبة الوبائية ملتالزمة ال�شرق الأو�سط
التنف�سية لفريو�س كورونا وامل�ستمر منذ عام  2012جعل دخول
فريو�س كورونا لي�س باجلديد ،فهناك كادر من الوقائيني لهم
خربة يف التعامل مع مثل هذه احلاالت ،وكذلك �أطباء عالجيني
و�أطباء عناية مركزة.
ـ كما �أن الدعم من اجلهات الأمنية والدور الذي قاموا ومازالوا
يقومون به يف مراقبة برامج منع التجوال على �أكمل وجه ومبهنية
عالية قلل من �آثار الوباء .وكذلك التعاون الكبري من جميع
اجلهات ذات العالقة مثل العاملني يف منافذ الدخول من جوازات
وجمارك ،وعاملني .والتعاون مع العاملني يف ال�سجون ومراكز
الإيواء ودور الرعاية .والتعاون مع �ش�ؤون احلج والعمرة .والدعم
الكبري والالمتناهي من قبل الدولة.
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 .3 .3التحديات

من �أبرز التحديات خمالفة املخالطني للحاالت امل�صابة
لتوجيهات وزارة ال�صحة ،والتحرك داخل املنطقة وخارجها �أثناء
يوما؛ ما �أدى �إىل �إ�صابة حاالت عديدة خمالطة
فرتة املراقبة وهي ً 14
حتركت يف هذه الفرتة ون�شرت املر�ض يف �أماكن �أخرى ،وهذا ال�سلوك
خا�صا باململكة فقط ،بل ت�شاركها العديد من دول العامل .كذلك
لي�س ًّ
�سكن العمالة املكتظ واملزدحم ،وكذلك الأحياء املكتظة �أو الع�شوائية
يف بع�ض مناطق اململكة الذين يف �أحيان كثرية ال يلتزمون بال�سلوك
ال�صحي ال�صحيح .وهذا بالإ�ضافة �إىل �ضراوة الفريو�س؛ فقد �شكل
حتد ًيا كب ًريا للمرافق ال�صحية ومكافحة عدوى املن�ش�آت ال�صحية
داخلها و�إ�صابة العديد من العاملني ال�صحيني ووفاة بع�ضهم؛ ما
�سبب ً
�ضغطا على الطاقم الطبي.

 .4المناقشة
عندما �أعلنت منظمة ال�صحة العاملية عن جائحة كورونا
( )COVID-19يف  11مار�س  2020كانت اململكة قد رفعت حدوث
اخلطر �إىل وحدة الأخطار الوطنية التي مت رفعها للأ�شهر �أكتوبر -
مار�س ،ولذلك كانت معظم التح�ضريات قد بد�أت قبل دخول �أي حاالت
للمملكة ،من حيث اال�ستعداد املبكر والت�صدي للأوبئة بكل �أق�سامه،
ومن حيث جاهزية امل�ست�شفيات املخ�ص�صة للكورونا (امل�ست�شفيات

االحتياطية لها) ،واملخترب الوطني ،بالإ�ضافة �إىل املختربات الإقليمية
واملجهزة لفح�ص جميع �أنواع الفريو�سات مبا يف ذلك ،COVID-19
والتموين الطبي له نظام االحتفاظ باالحتياطات للطوارئ من الأدوية
و�أدوات احلماية ال�شخ�صية ،وجتهيز الفرق الوقائية والعالجية مت
قبل فرتة من دخول احلاالت ،ومت تعميم الدليل الإر�شادي الذي �شمل
حتدي ًثا لدليل املراقبة الوبائية لفريو�س كورونا الذي ي�سبب متالزمة
ال�شرق الأو�سط التنف�سية .و�شمل الدليل الإر�شادي العديد من
البنود ،منها الإجراءات يف منافذ الدخول ومكافحة عدوى املن�ش�آت
واملختربات وطرق �إر�سال العينات والعالج .كما مت حت�ضري املحاجر
للقادمني من اخلارج ،ثم للمخالطني واحلاالت الإيجابية.
هذه اال�ستعدادات كان لها الأثر اجليد يف التعامل مع احلاالت،
حيث ت�ؤخذ العينات وتر�سل للمختربات املرجعية ،ويتم عالجها
وعزلها يف امل�ست�شفيات ح�سب �آخر الربتوكوالت العالجية املتعارف
عليها عامل ًّيا الذي خف�ض معدل الوفيات �إىل  6.5مرة عن املعدل
العاملي ،فمعدل الوفيات يف اململكة  ،0.9%بينما معدل الوفيات
العاملي حوايل  4.5%ح�سب عدد الوفيات واحلاالت امل�سجلة يف
العامل �إىل تاريخ  11يوليو  2020وهذا املعدل منخف�ض جدًّا مقارنة
بالدول الأخرى ،كما يف اجلدول  1الذي �ضم ً
دول متقدمة مثل:
�أملانيا ،اليابان ،كندا� ،إيطاليا وجنوب �إفريقياً ،
فمثل �أقل دولة من
حيث معدل الوفيات هي جنوب �إفريقيا ،معدلها  1.5%يفوق اململكة
بـ  0.6كما �أن اململكة الأعلى من حيث معدل الإ�صابات الذي هو ناجت

جدول � - 1أعداد احلاالت والوفيات حتى  11يوليو  2020لبع�ض الدول املختلفة مقارنة باململكة

Table 1- Number of cases and deaths until 11th of July 2020 in some countries compared with Saudi Arabia

التعداد ال�سكاين

معدل الوفيات%

معدل الإ�صابة
100000/

جنوب �إفريقيا

250687

3860

59308690

1.5

423

كندا

106805

8749

37742154

8.2

283

�أملانيا

198556

9060

83783942

4.6

237

�إيطاليا

242639

34938

60461826

14.4

401

اندوني�سيا

72347

3469

273523615

4.8

26

اليابان

21129

982

126476961

4.6

17

اململكة العربية ال�سعودية

226486

2151

34813871

0.9

651

م�صر

80235

3702

102334404

4.6

78

الدولة

عدد احلاالت الإيجابية عدد الوفيات

AJSS 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID19- Pandemic

التدابري ال�صحية يف مواجهة جائحة كورونا ( )COVID-19يف اململكة العربية ال�سعودية

من امل�سح املجتمعي الذي تقوم به اململكة الكت�شاف حاالت �أكرث ويف
وقت مبكر لعزلها واحلد من حركتها لتفادي االنت�شار الكثري للمر�ض،
واحلد من �شدة الوباء جدول  1وهذا يعني �أن هناك �أن�شطة �إ�ضافية
تقوم بها اململكة تفوق بع�ض الدول يف ذلك.
�أما الإجراءات التي مت اتخاذ معظمها يف دول عديدة ،فقد
متيزت اململكة من بني هذه الدول بالتوقيت املبكر التخاذ هذه
اخلطوات التي و�صفت باحل�صيفة والقوية ،فكانت �سباقة من حيث
�إغالق املدار�س وال�سفريات اخلارجية والداخلية وتعليق ال�صالة يف
امل�ساجد ،مبا يف ذلك احلرمان ال�شريفان ومنع التجوال ك�آخر �إجراء
مت اتخاذه .وما من �شك �أن هذه الإجراءات قد حدت بدرجة كبرية
جدًّا من انت�شار العدوى؛ حيث مل تكت�شف �أي ب�ؤر مرتبطة مبدار�س �أو
م�ساجد ،وهذه الإجراءات قد قامت بها معظم دول العامل مبا يف ذلك
الدول املذكورة يف اجلدول  1وميكن �أن تكون مدة الغلق والفتح وتعليق
الرحالت بدرجات متفاوتة ،وهناك دول قليلة جدًّا يف العامل مل تطبق
الغلق الكامل �أو اجلزئي منها ال�سويد وكوريا اجلنوبية.

 .5الخاتمة
تعاملت اململكة مع جائحة كورونا ( )COVID-19مبهنية
عالية ،واتخذت �إجراءات قوية يف املوعد املنا�سب .كما �أن للمملكة
قطاعا �صح ًّيا قو ًّيا ا�ستطاع عمل الكثري يف �إنقاذ �أرواح الكثريين من
ً
مواطنني ومقيمني .وكذلك الدعم الالمتناهي من الدولة للقطاع
ال�صحي �ساعد يف جناحه .فجائحة كورونا ( )COVID-19تعترب
حتد ًيا كب ًريا للنظام ال�صحي للدول ،وقد كانت اململكة من الدول
ذات النظام ال�صحي املتني .وتقدم الورقة التو�صيات التالية ملتخذي
القرار:
ـ اال�ستمرار يف ر�صد ومراقبة احلاالت يف جميع مناطق وحمافظات
اململكة الكت�شاف �أي تغريات يف الوباء من حيث �شدته �أو �ضراوة
الفريو�س للتعامل معها يف حينها.
ـ ت�شجيع البحوث يف اململكة واال�ستفادة من البحوث اخلارجية
لتح�سني الر�صد والعالج والتعايف.
ـ العمل والتن�سيق ال�سترياد اللقاح �إذا مت االنتهاء من جتاربه
و�إجازته من املنظمات العاملية كمنظمة ال�صحة العاملية لتطعيم
الفئات الأكرث عر�ضة للإ�صابة باملر�ض مثل العاملني ال�صحيني.
ـ الت�شديد على مراقبة الإجراءات الوقائية االحرتازية واحلر�ص
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على تطبيق العقوبات على املخالفني لها؛ ما ينعك�س على تغيري
�سلوك املجتمع �إىل �سلوك �صحي وح�ضاري.
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