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 (COVID- 19االحترازية لتقليل اآلثار الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا ) الوقائية واإلجراءات التدابير

 1 ملكة الفوري إلحتواء جائحة كورونا المستجد تفاعل الم

أسعار  النخفاضفقد تراجع مؤشر سوق األسهم السعودي وذلك نتيجة كغيرها من دول العالم، بهذه الجائحة. المملكة العربية السعودية،  تأثرت

جوهري  النفط بشكل رئيسي باإلضافة الى إنخفاض أسعار المنتجات البتروكيماوية. حيث من المتوقع تراجع االنفاق االستهالكي مما سيكون له تأثير

العامة نتيجة تراجع على نمو الناتج المحلي غير النفطي، ويتوقع أن يكون هناك أثر سلبي على ميزان المدفوعات واالحتياطي األجنبي وعجز الميزانية 

  الشركات المتداولة. بعض باإلضافة الى التأثير السلبي على نتائجم 2020ار النفط المتوقع خالل عام أسع

 ( COVID- 19)       المستجد فور إعالن الصين عن ظهور فيروس كوروناالمملكة  سارعتولتجاوز هذه األزمة بأقل الخسائر الممكنة  

في حماية المجتمع من تأثيرات الفيروس وتقليص بعون هللا مما ساعد  ؛  مختلف القطاعات الحكومية للتصدي لهذه الجائحةلجنة عليا من بتشكيل 

وتعليق التأشيرات  وأماكن الترفيه سلسلة إجراءات تضمنت تعليق العمرة وإغالق المدارس والجامعات والمراكز التجارية واألماكن العامة عبر اإلصابات 

، وتشجيع موظفي القطاعين العام السفر من وإلى المملكة مؤقتًا رحالتمل هذا القرار إيقاف جميع من البلدان عالية الخطورة في البداية، ومن ثم ش

ا قامت ملتوصيل الخارجي فقط. كاوالمشروبات للطلبات والظروف الراهنة، وإلزام المطاعم والمقاهي بتقديم الطعام ظل والخاص على العمل عن بعد في 

وفرض حظر التجوال في المدن الرئيسة. إال للمصرح لهم فقط، وتم ، المنطقة الواحدةداخل  المحافظات والمدن المناطق، وبين ف التنقل بينالمملكة بوق

ر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد صحة مواطنيها والمقيمين على أرضها، كما أمالحتواء انتشار وباء كورونا المستجد، لحماية كل ذلك 

 مخالفي االقامة على نفقة الدولة.العزيز حفظه هللا بعالج جميع المصابين بمرض كورونا المستجد من المواطنين والمقيمين وحتى 

فاعلة وسياسات مالية  فورية كان البد من اتخاذ إجراءات وتدابير فقد المستوى االقتصادي، أما على المستوى الصحي واالنساني ىهذا عل

 ،م2020 بوصفها رئيسة مجموعة الـعشرين لهذا العامبادرت المملكة،  المستوى العالمي على االقتصاد. فعلى هذه الجائحة نقدية تحفيزية للحد من تأثيرو

بهدف وضع الخطط  ،المعنيين الوزراءلى مستوى عوالدول  ورؤساء ملوك ، على مستوى(G 20)الى عقد قمة افتراضية لدول مجموعة العشرين 

 5 ما يزيد عنتخصيص  مة اإلستثنائيةكورونا.  نتج عن هذه الق ةاالقتصاد والتعافي من آثار جائح الحركة المستقرة لعجلة إلعادةوالتدابير الالزمة 

 ،وحزم تحفيزية ومبادراتإجراءات  عن باإلعالنفقد قامت المملكة العربية السعودية  المستوى المحلي. أما على ترليون دوالر إلنعاش االقتصاد العالمي

                                                           
 م.2020)د. محمد السماني، أ. محمد الدبيان(، مايو – (COVID- 19المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص لتقليل اآلثار الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا )عن  مذكرة -غرفة الرياض   1
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خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة واألنشطة االقتصادية األكثر تأثراً من تبعات هذا  ،لمساندة القطاع الخاص وفورية عاجلةاقتصادية واجتماعية، 

  .مليار لاير717الوباء، حيث وصل حجم هذه المبادرات إلى ما يفوق 

مليار لاير والتي 130بمبلغ  واألفراد مليار لاير ومبادرات دعم القطاع الخاص 47في مبادرة دعم القطاع الصحي بمبلغ  وتتمثل هذه المبادرات 

إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص و خاصة بالدعم المباشر والتوسع في االقراض مبادراتتشتمل على 

مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات  االدعم الذي أعلنت عن تقديمه برامجليتمكن من إستخدامها في إدارة أنشطته االقتصادية، إضافة إلى 

مليار لاير مبادرة من بنك التنمية االجتماعية  12هذا باإلضافة الى مبلغ  .مليار لاير في المرحلة الحالية 50المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 

ات الواعدة وذات األولوية، إضافة إلى األُسر من ذوي الدخل المحدود ألصحاب المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعكورونا بدعم لتخفيف آثار 

 .المستجد يروس كوروناجائحة فبمخصصات تمويلية تهدف إلى التخفيف من اآلثار المالية واالقتصادية المتوقعة خالل مواجهة 
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لمواجهة جائحة كورونا  المنعقدة بالمملكة العربية السعوديةأهم مخرجات القمة اإلفتراضية اإلستثنائية لدول مجموعة العشرين 

(19 -COVID) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

رونا أولويات القمة اإلستثنائية  هي مكافحة  جائحة  كو
ة  المستجد  وتناول القضايا المتعلقة بتعات الجائح
ما بينهاالصحية واإلجتماعية  واإلقتصادية  المتداخلة في

تعلن المملكة العربية السعودية  المستضفية للقمة 
مليون دوالر 500)اإلستثنائية  عن مساهمتها بمبلغ 

لمساندة  الجهود الدولية  للتصدي لجائحة (  أمريكي
فيروسكورونا المستجد

مي تريليون دوالر  في اإلقتصاد العال( 5)ضخ أكثر من 
، وذلك  كجزء من السياسات المالية والتدابير 

اإلقتصادية  وخطط الضمان  المستهدفة  لمواجهة 
اآلثار  اإلجتماعية  واإلقتصادية  والمالية للجائحة
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 (COVID- 19)كورونا  المملكة لمواجهة جائحةاإلحترازية المتخذة في  الوقائية واإلجراءات أهم التدابير

 

حيث  كورونا،جائحة  العالمية لمجابهة الدولية والمنظماتدعم الجهود  سباقة فيمن الدول التعتبر المملكة العربية السعودية 

حزمة من  خالل من (COVID- 19)المستجدومنع إنتشار فيروس كورونا  مسبوقة للتصدي محورية وغير قراراتلكة ماتخذت الم

لتي المعنية  بمتابعة  مستجدات  الوضع الصحي ، وا الوزاريةأعمال اللجنة إنطلقت من  ؛  اإلحترازية واإلجراءات القرارات والتدابير

الدفاع، الطاقة، الداخلية، »يرأسها وزير الصحة، وتضم في عضويتها ممثلين من وزارات: ) ( جهة حكومية 24ضمت أكثر من )

ة الطيران المدني، وهيئة ، وهيئ«الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، المالية، اإلعالم، التجارة، االستثمار، الحج والعمرة، والتعليم

الهالل األحمر السعودي، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للجمارك، ووزارة السياحة، والمركز الوطني للوقاية من 

  . تكامل الجهات الحكومية ذات العالقة بدورها  تعكس .جهات حكومية أخرى( -األمراض ومكافحتها

   

 2اإلحترازية  في تسلسلها التاريخيالقرارات والتدابير  وأهم وهنا إستعراض ألبرز

 

 م2020فبراير  26
 

 المسجد النبوي. المملكة للعمرة وزيارةتعليق الدخول إلى  .1

 السياحية. المملكة بالتأشيرات الدخول إلىتعليق  .2

 الوطنية.والخليجيين ببطاقة الهوية  تنقل السعوديينتعليق  .3
 

 

 م2020مارس 04

 في المملكة. للمواطنين والمقيمينإيقاف العمرة مؤقتا   

 

 

                                                           
نة الوزارية للتدابير االحترازية من ضمنها وزارة اإلعالم + بعض المواقع اإللكترونية للجهات الحكومية المشاركة باللج –م 2020، النسخة الثانية، مايو " المملكة تواجه كورونا تقرير اعالمي بعنوان " 2

 الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية.
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 م2020مارس  06

 األلعاب حتى إشعار آخر. الرياضية لكافةجميع المنافسات  الجماهيري فيالحضور تعليق 

 

 م2020مارس  08

 التعليم عن بعد. نظامعبر وإستمرار الدراسة في تلك المراحل التعليمية  الجامعي، التعليم العام والتعليمتعليق الدراسة في  .1

 الترفيهية.إغالق منطقتي الرياض بوليفارد وونتر ويندرالند   .2

 

 م2020مارس  12
 

 اإلفريقية. –اإلفريقية والعربية  – القمتين السعوديةتأجيل  .1

 تعليق المناسبات في صاالت األفراح واالستراحات والفنادق. .2

 تعليق عروض األفالم في دور السينما. .3

 

 

 م2020مارس  14

 أسبوعين. الدولية لمدةتعليق الرحالت الجوية  .1

 الرياضية الخاصة. الصاالت والمراكز الرياضي وإغالقتعليق النشاط  .2

 على القطاع الخاص. مكافحة الفيروسلتخفيف آثار  لاير،( مليار 50تكلفته ) برنامج بلغتإعداد  .3

 األطعمة والمشروبات.تقديم وتعقيم أماكن  األسواق، والترفيه في أماكن األلعابإغالق  .4

 

 م2020مارس  15

 بين المملكة وعدة دول. البضائع مؤقتا   البحرية ماعداالرحالت إيقاف  .1

 المنظورة لدى المحاكم. تأجيل جلسات القضايا .2
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 م2020مارس  16
 

 .والجهات شبه الحكومية تعليق الحضور لمقرات العمل في الجهات الحكومية .1

 التجارية.إغالق األسواق والمجمعات  .2

 العامة.األماكن  التجمعات فيمنع  .3

 الخارجية.على الطلبات  إقتصار الخدمة في المطاعم والمقاهي .4

 إيقاف المزادات والحراجات . .5

 الحد من وجود المستفيدين في الدوائر الحكومية  .6

 العام.في القطاع الخاص والقطاع  بعدتعزيز العمل عن  .7

 الخارج. للعمالة الوافدة من( يوما  14) المنزلي لمدةالحجر  والمؤسسات بتطبيقإلزام الشركات  .8

 وصالونات التجميل النسائية. الحالقة الرجاليةإغالق محالت  .9

 

 م2020مارس  17
 

 ألذان بإستثناء الحرمين.برفع ا المساجد واإلكتفاء والجماعة فيإيقاف صالة الجمعة 

 

 م2020مارس  20

 

 أسبوعين. األجرة والقطارات لمدة والحافالت وسياراتالداخلي  رحالت الطيرانتعليق  .1

 .الطبية الصيدالنية واألجهزة األدوية والمستحضراتتصدير  الجمارك السعودية إيقاف .2

 

 م2020مارس  22
 

 ( يوما .21صباحا  لمدة ) 6مساء وحتى الـ  7أمر ملكي بمنع التجول من الـ 
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 م2020مارس  25
 

 مناطقهم.منع خروج سكان المناطق من  .1

 .مساءا   3 المنورة إلىوالمدينة  المكرمة،ومكة  الرياض،مدينة  التجول فيتقديم فترة منع  .2

 

 

 م2020مارس  26

فيروس  سبل مواجهةخادم الحرمين الشريفين، لبحث  برئاسة( G20إنعقاد القمة اإلستثنائية اإلفتراضية لمجموعة العشرين )

 .كورونا المستجد
 

 م2020مارس 28

 الخروج منها على مدار اليوم. المنورة أومنع الدخول لعدد من أحياء المدينة  .1

 إشعار آخر. الخاص حتىوالقطاع  الجهات الحكوميةتمديد العمل بتعليق الحضور لمقرات العمل في جميع  .2

 آخر.إشعار  األجرة والقطارات حتى الحافالت وسياراتونشاط الدولية والداخلية الجوية تعليق الرحالت  .3

 الساعة الثالثة مساءا .إبتداء من  جدة ليكونمحافظة  التجول في موعد منعتقديم  .4

 ساعة. 24المنورة وحظر التجول فيها لمدة  أحياء المدينةإغالق بعض  .5

 

 م2020مارس 30

كورونا  بفيروسالمصابين العالجية المجانية لجميع بتقديم الخدمات  -حفظه هللا –أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفيين  .1

 ومخالفي نظام اإلقامة. المواطنين والمقيمين من

 التجول فيها على مدار اليوم. المكرمة ومنع مدينة مكةمن أحياء  إحترازية إضافية بعددتطبيق إجراءات  .2
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 م2020إبريل  01
 

 تعيشها كافة دول العالم. الراهنة التيظل األوضاع  بلدانهم فيتمكين بعض الوافدين إستجابة لرغباتهم العودة إلى 

 م2020إبريل  02
 

 ( ساعة يوميا  حتى إشعار آخر.24مدى ) المنورة كافة على المكرمة والمدينةمكة  مدينتيمنع التجول في أرجاء 

 م2020إبريل  03

 )السعوديينمن رواتب موظفي القطاع الخاص  %60بتحمل الحكومة  -حفظه هللا –أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفيين  .1

 والسعوديات( في المنشآت المتأثرة.

 بدون مقابل. وخارج المملكة للوافدين داخل" هوية مقيم "  الشريفين تمديدإنفاذا  لتوجيهات خادم الحرمين  .2

 يرا  على أصحاب الحاالت اإلنسانية والطارئة.تصاريح التنقل بين المناطق( تيس )نظاميطلق خدمة خدمة األمن العام  .3

 ( عصرا .3الساعة ) الطائف والقطيف إلى مدينة الدمام ومحافظتيتقديم وقت بدء منع التجول في  .4

 
 

 م2020إبريل  04

الخروج منها  إليها أو بمنع الدخولوذلك  جدة، السكنية بمحافظةمن األحياء  إضافية بعددتطبيق إجراءات احترازية صحية 

 ( ساعة.24على مدار ) التجول فيها ومنع

 م2020إبريل  05
 

المواطنين الراغبين في العودة  الكترونية لتمكينإطالق خدمة  العهد،ولي  الشريفين وسموإنفاذا  لتوجيهات خادم الحرمين  .1

 إلى المملكة.

 جدة.عبد العزيز في مطار الملك  المغادرة عبر المتأخرين عنالمعتمرين  إجراءات سفرالبدء في  .2
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 م2020إبريل  06

أرجاء محافظات  وكذلك في الهفوف( الظهران، الدمام، تبوك، )الرياض، من:( ساعة يوميا  في كل 24على مدار ) منع التجول

 كافة. الخبر( القطيف، الطائف، )جدة،

 م2020إبريل  07

تنفيذ أحكام قضايا الرؤية  الخاص وتعليقالمدين لقضايا الحق  القضائية المتصلة بحبسأمر ملكي بتعليق تنفيذ األحكام  .1

 والزيارة. 

 تقديم ساعات منع التجول في بقية مناطق المملكة ليبدأ من الثالثة عصرا  إلى السادسة صباحا . .2

 م2020إبريل  10

 وصول أولى الرحالت المخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة.  .1

 ( أحياء بالمدينة المنورة.6نازل في )منع التجول والتنقل الكلي وعدم الخروج من الم .2

 م2020إبريل  11

 إشعار آخر.  بمنع التجول حتىعلى تمديد العمل  الشريفين بالموافقةخادم الحرمين  صدور أمر
 

 م2020إبريل  12

 تعليمات منع التجول.  المستثناة منالتجول للفئات  فترة منع التنقل خاللتحديث نماذج تصاريح 

 

 م2020إبريل  15

ة من المبادرات اإلضافية تمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل أمر ملكي كريم من خادم الحرمين الشريفين بالموافقة على حزم .1

 سداد مستحقات القطاع الخاص.

 ( ساعة.24ومنع التجول فيه على مدار ) منه،الدخول والخروج  الدمام ومنععزل حي األثير بمدينة  .2
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 م2020إبريل  16

من خالل  التعليم عمليات الحالية وإستمرارصفوفهم  الدراسية التي تليللصفوف  وطالبات التعليم العامنقل جميع طالب  .1

 .الخيارات المتاحة للتعليم عن بعد وفق التقويم الدراسي المعتمد

 الجهات الحكومية. العمل فيلمقرات  تعليق الحضورفترة  المنتهية خاللالوطنية  صالحية الهويةتمديد  .2

 كورونا. للتصدي لجائحة فيروسالدولية ( مليون دوالر أمريكي لمساندة الجهود 500المملكة تعلن عن مساهمتها بمبلغ ) .3

 

 م2020إبريل  17

 ( ساعة  وحتى إشعار آخر .24صامطة  والداير  على مدار ) وإلى محافظتيوالدخول والخروج من  منع التجول
 

 م2020إبريل  18

 والفاضلية( بمحافظة األحساء وحتى إشعار آخر. )الفيصلية،منع التجول والدخول والخروج من وإلى أحياء  .1

 المملكة. جميع مناطق وتطبيقه فيالتجول للتنقل خالل منع إعتماد نموذج موحد  .2

 )مدينةالخارج  العائدين منوالمواطنات  تٌقل المواطنين الرياض، خالد الدولي بمدينةرحلة إستثنائية تصل إلى مطار الملك  .3

 .ساعة( 40) أستغرقت نحو ( حيثبالواليات المتحدة أنجلوسلوس 

 

 م2020إبريل  19

آثار جائحة  الخارجية إلستعراض مستوى وزراء إستثنائيا  علىإجتماعا   اإلسالمي تعقد منظمة التعاون المملكة:برئاسة  .1

 كورونا.

 إنفاق الدولة السخي إلحتواء األزمة الحالية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.مباشرة قضايا جنائية جرى فيها إستغالل  .2
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 م2020إبريل  20

 .دعوة أصحاب األعمال والمنشآت إلى المسارعة بالتعريف بمواقع وتفاصيل المساكن الخاصة بالعمالة التابعة لمنشآتهم

 

 م2020إبريل  21

شهر رمضان المبارك، في المدن التي ال تخضع لتعليمات منع التجول على تعديل األوقات المسموح خاللها بالتجول خالل  .1

 مدار اليوم.

 اإلغالق في جميع أنحاء المملكة. لألنشطة المستثناة منإطالق خدمة إصدار تصاريح التنقل أثناء وقت منع التجول  .2

 م2020إبريل  22

خمس تسليمات إلى  الشريفين وتخفيفهاالحرمين  التراويح فيصالة إقامة  الشريفين علىموافقة خادم الحرمين صدور  .1

 .القرآن الكريم في صالة التهجد مع إستمرار تعليق دخول المصلين وإكمال

إغالق ظل  تأخير في المعتاد كاألشهر الماضية دون رمضان المبارك بوقتهاتحديد موعد رفع آذان صالة العشاء خالل شهر  .2

 .والجوامع مؤقتا   المساجد

تأشيرتي  والمقيمات حامليالمقيمين  يرغب منتمكين من  إستثنائي عنتقتضي وبشكل  " التي" عودة إطالق مبادرة .3

 السفر جوا لبلدانهم. والنهائي( من والعودة، )الخروج

على أنشطة القطاع   من اآلثار المالية واإلقتصادية الدولة للحدجهود  تستهدف دعمفي خطوة  إضافية،( مبادرات 3إطالق ) .4

 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. الخاص
 

 م2020إبريل  23

 .وحتى الثالثة فجرا   عصرا   الساعة الثالثة رمضان لتكون منشهر  المطاعم فينشاط  خاللها بفتح التي يسمحتعديل األوقات  .1

اإلجراءات  اإلحترازية  الوقائية  لمنع إنتشار فيروس كورونا  المشرفة ضمنالكعبة  وضعت حول الوقائية التيإزالة الحواجز  .2

 المستجد.
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جراء جائحة كورونا  إفطار للمتضررين توفير وجبات الصندوق المجتمعي بهدف " عبرإطالق مبادرة " إفطار رمضان .3

 المستجد.

 

 م2020 إبريل 25

الكامل  منع التجولمع اإلبقاء على  المملكة،في جميع مناطق  التجول جزئيا  صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين برفع منع 

 .المعزولة سابقا   المكرمة واألحياء في مدينة مكة

 

 م2020إبريل  26

مليون  995 مع جمهورية الصين بقيمةالمملكة توقع عقدا   العهد؛لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي إنفاذا   .1

 .روس كورونالفي ماليين فحص 9إلجراء  لاير،

 .األنشطة االقتصادية والتجاريةالسماح بفتح بعض  .2

 لممارسة أنشطتها دون قيود على الوقت المقاوالت والمصانع العودةالسماح لشركات  .3

 

 م2020 مايو 07

 وتصنيف المخالفات والعقوبات. كورونا المستجدتفشي فيروس  تسهم في التجمعات التيإعتماد الئحة الحد من  .1

 م2020مايو  12

 شوال( أيام عيد الفطر المبارك. 4رمضان وحتى  30منع التجول الكامل خالل الفترة من )
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 م2020مايو 26

( مراحل تهدف من خاللها إلى رفع المنع المفروض داخل المملكة 3أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خطة من )

لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، مع استمرار منع العمرة والزيارة وإيقاف الرحالت الدولية حتى إشعار آخر، ويمكن 

 التالية:إيضاح هذه الخطة بشكل موجز عبر النقاط 

 

 م2020مايو 28

 تغيير أوقات السماحو االحترازية،لإلجراءات بالتخفيف التدريجي هـ( 1441شوال  07-شوال  05) المرحلة األولىبدء  .1

 مساءا . الثالثةسادسة صباحا  حتى ليصبح من الساعة ال المكرمة،فيما عدا مدينة مكة  المملكة،بالتجول في جميع مناطق 

 فترة عدم منع التجول. الخاصة أثناء المملكة بالسيارةالسماح بالتنقل بين المناطق والمدن في  .2

إضافة إلى إستمرار عمل األنشطة المستثناة  ألعمالها، والتجارية وممارستهاالسماح بفتح المزيد من األنشطة االقتصادية  .3

 )الموالت(.المراكز التجارية  والتجزئة،تجارة الجملة  )محالتفي القرارات السابقة 

 الحالقة،وصالونات  التجميل، )صالوناتتحقق التباعد الجسدي بما في ذلك  األنشطة التي العلى إستمرار منع كافة التأكيد  .4

 ودور السينما(. والصحية،والنوادي الرياضية  الترفيهية،والمراكز 

 

 م2020مايو 31

وتغيير أوقات السماح بالتجول في  االحترازية، اإلجراءات هـ( لتخفيف1441شوال 28 –شوال  08) البدء بالمرحلة الثانية .1

 مساءا . الثامنةجميع مناطق المملكة، فيما عدا مدينة مكة المكرمة، ليصبح من الساعة السادسة صباحا  حتى 

 المستثناة بقرارات سابقة.إستمرار عمل جميع األنشطة  .2

 ماعدا المساجد في مدينة مكة المكرمة. المملكة،مساجد  الجمعة والجماعة لجميع الفروض فيالسماح بإقامة صالة  .3

 .بها حاليا   الصحية واإلحترازية المعمولاإلجراءات  الحرام وفقالمسجد  الجمعة والجماعة في إقامة صالةإستمرار  .4

المكتبية أنشطتها  والعودة لممارسة الخاص،شبه الحكومية ومنشآت القطاع  الحكومية والجهات تعليق الحضور للجهاترفع  .5

 مع وزارة الصحة والجهات ذات العالقة. االجتماعية بالتنسيق البشرية والتنميةالموارد  تضعها وزارة الضوابط التي وفق
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العامة التي تحددها الهيئة  الوقائية الالزمةباإلجراءات اإلحترازية والتدابير اإللتزام  الجوية الداخلية مع تعليق الرحالترفع  .6

 مع وزارة الصحة والجهات ذات العالقة. المدني بالتنسيق للطيران

 .المناطق بوصائل المواصالت المختلفة السفر بينرفع تعليق  .7

االجتماعية ومنع التجمعات لألغراض  األوقات،جميع  العامة فيإستمرار تطبيق إجراءات التباعد االجتماعي في األماكن  .8

 ( شخصا .50من ) ألكثر

  

 م2020 يونيو21

في  الحياة الطبيعيةحيث تتم العودة ألوضاع  االحترازية،هـ( لتخفيف اإلجراءات 1441شوال 29البدء بالمرحلة الثالثة )

اإللتزام بالتعليمات الصحية  المكرمة معمكة  عدا مدينة التجول فيماجميع مناطق المملكة ومدنها إلى ماقبل فترة إجراءات منع 

 السن والمصابينكبار  اإلصابة بخاصةمن  حماية الفئات األعلى خطرا   على المحافظة على االجتماعي والحرص الوقائية والتباعد

 بأمراض مزمنة وتنفسية.
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  فاعليتها وكفاءتهاشروط أهم و( COVID- 19جائحة كورونا ) المملكة لمواجهةإستجابة 
 

اإلجراءات اإلحترازية  وتفاوتت ومختلف،متباين  بشكل( COVID- 19المستجد )كورونا  مع فيروسقاطبة  دول العالمتعاملت 

 وألعتباراتعديدة  ألسباب ما بين إغالق وتطبيق أنظمة وتخصيص وتعليق في كيفيتها  وتنوعت  ألخرىوالتدابير الوقائية من دولة 

قرارات الجائحة عبر  والتصدي لهذه مع هذه األزمة العالمية باحترافية تعامل المملكة العربية السعودية الكثير ولكن قد يتفق  مختلفة،

ما قد  ؛ ساعدت بحمد هللا على الحد من إنتشار الفيروس إجراء وقرار (60)تجاوزت وإجراءات إحترازية ، وحزم دعم ومبادرات 

، ومع ذلك  فإن اإلجراءات الحكومية  بمفردها  اليمكنها  أن من إحتوائه  والتغلب عليه في فترة زمنية  قصيرة نسبياً بعون هللا يمكنها 

 .والمقيمين  بكل اإلجراءات والتعليمات  المتخذة من قبل السلطات الرسمية تضمن إحتواء الفيروس  مالم يلتزم الموطنين 

الخسائر على جميع المستويات  الجائحة وتقليلللتصدي لهذه  االحترازية ثمارهاتجني إجراءات الدولة  األمر وحتىوفي حقيقة 

 وإمتثاله لجميعفاألمر منوط بالدرجة األولى على وعي المجتمع  بفعالية وكفاءة؛ وغيرها ومختلف القطاعات الصحية واإلقتصادية

 األزمة بمشيئةهذه  أولوياتها ولتتجاوزلتضع صحة اإلنسان في أولى  بالدولة؛الرسمية التعليمات والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات 

 صحيا وإقتصاديا. الخسائر الممكنةهللا تعالى بأقل 

ً لتقرير بحثي و ( مؤشراً 130وإلى ) الدولية،كبرى للمنظمات  إلى أرقام إستند (Deep Knowledge Group) دوليوفقا

والتدابير  االحترازيةواإلجراءات  ويراجع القرارات الكبرى،البيانات  االصطناعي ورصدومعايير تعتمد على الذكاء  حسابياً،ومعياراً 

دولة مصنفة ( 20) تضم التي األولىالفئة في ( 17) السعودية المركزفقد إحتلت المملكة العربية  العالم؛تطبقها دول  الوقائية التي

 .(COVID- 19)كورونا المستجد  جائحة فيروسمواجهة  الوقاية والرعاية في وفعالية نظاميمستويات األمان الصحي  بحسب
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األمان الصحي وفعالية نظامي الوقاية والرعاية في مواجهة جائحة  األولى لمستوياتترتيب بلدان الفئة 

 (COVID- 19كورونا المستجد ) فيروس

 Deep Knowledge Group(http://www.dkv.global) المصدر:

 مرصد قطاع دعم األعمال
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بلدان الفئة األولى

ترتيب الدول للفئة األولى وفق مستويات األمان  الصحي لمواجهة فيروس كورونا

ترتيب الدول للفئة األولى وفق مستويات األمان  الصحي لمواجهة فيروس كورونا
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 المراجع

 الحكومية فيلخص الجهود  " تقريرتقرير وزارة اإلعالم بالمملكة العربية السعودية بعنوان " المملكة تواجه كورونا   .1

 م(.2020النسخة الثانية )مايو (،COVID- 19فيروس كورونا المستجد ) مكافحة إنتشار

 العالقة.المواقع الرسمية للجهات الحكومية ذات   .2

( في دول مجلس 19 -جائحة كورونا ) كوفيدتأثير  حصائي لدول مجلس التعاون الخليجي يتناولتقرير خاص للمركز اإل .3

 م( . 2020التعاون الخليجي  على الجوانب الصحية واإلجتماعية  واإلقتصادية  ، مايو)

 م.2020مايو  المستجد،الحكومية للمملكة العربية السعودية لمواجهة جائحة كورونا تقرير لغرفة الرياض عن المبادرات  .4

 (Strategic Gears)عن  "، صاردكورونا فيروس  إستجابة المملكة العربية السعودية لجائحة بعنوان "تقرير خاص  .5

 م.2020إبريل  اإلدارية، تقديم اإلستشاراتفي  جيرز متخصصةإستراتيجك  شركة

6. Deep Knowledge Transcendent Power( Deep Knowledge Group .) 

 

 


