َ ٌ ُ ْ َ
ُ ُ ٌ ُ َ َّ ُ
ِقصص تحكى ..وجهود تخلد

اﻟﻤﺤﺘƠƠƠﻮﻳƠƠƠƠƠﺎت
قصــــة الوبــــــــاء
قصــــة الجهــــود
قصــــة العطـــــاء

قــــصــــة
الوبــــــــــــــــــاء
2019

Jakelelm

 17ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺗﺴﺠﻴƠƠƠƠƠﻞ أول إﺻƠƠﺎﺑﺔ
ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻓƠƠƠƠﻲ ووﻫƠƠﺎن اﻟﺼƠƠﻴƠƠﻨﻴﺔ
اﻹﺑƠƠƠƠƠƠƠﻼغ ﻋƠƠƠƠƠﻦ ﺣƠﺎﻻت اﻟﺘƠƠƠﻬﺎب
رﺋﻮي ﻣﺠﻬƠƠƠƠƠﻮﻟƠƠƠƠﺔ اﻟﺴﺒﺐ
اﻟﺤﺎﻻت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺴﻮق ﻫﻮاﻧƠƠﺎن
ﻟﻠﻤﺄﻛﻮﻻت اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓƠﻲ ووﻫƠƠﺎن

2020
ً
عــالميــا

9

ً
سعوديا

ينــايــر

2

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺼﻴﻦ ﺗﻔﺸﻲ
ﻣﺮض ﻧﺎﺟﻢ ﻋﻦ
ﻓﻴﺮوس ﺟﺪﻳﺪ

10

ينــايــر

إﺟﻼء ﻋﺸﺮة ﻃﻼب
ﻣﺒﺘﻌﺜﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ
ووﻫﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ

2

أول ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﺒﺮ
اﻟﻬﺎﺗﻒ ﺣﻮل
اﻟﻔﻴﺮوس اﻟﺠﺪﻳﺪ

13

ينــايــر

فبراير

أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺨﻄﻮط
اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ
رﺣﻼﺗﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎض وﺟﺪة
وﺑﻴﻦ ﻏﻮاﻧﺰو اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ

6

ﻇﻬﻮر أول ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ

15

فبراير

فبراير

ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ
اﻟﺼﻴﻦ

ينــايــر

ﻇﻬﻮر أول ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻴﺎﺑﺎن

27

فبراير

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻣﺆﻗﺖ ﻟﻠﺪﺧﻮل
ﻷداء ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﻌﻤﺮة
وزﻳﺎرة اﻟﻤﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي

17

ينــايــر

اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺤﺺ اﻟﺮﻛﺎب
ﻓﻲ رﺣﻼت ﺟﻮﻳﺔ
ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻦ ووﻫﺎن

2

مارس

ﻇﻬﻮر أول ﺣﺎﻟﺔ
ﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺳﻌﻮدي

20

ينــايــر

ﻇﻬﻮر أول ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻲ
اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

4

مارس

ً
ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻌﻤﺮة ﻣﺆﻗﺘﺎ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ

22

ينــايــر

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﺆﻛﺪ اﻧﺘﺸƠƠƠƠƠﺎر ﻓﻴﺮوس
ﻛƠƠƠƠƠƠﻮروﻧƠƠƠﺎ ﻣƠƠƠﻦ اﻟﺒﺸƠƠƠﺮ
إﻟﻰ اﻟﺒƠƠƠﺸﺮ

31

9

دﻋﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌƠƠƠƠƠƠƠƠﺎﻟƠƠƠƠﻤƠƠƠﻴƠƠƠƠƠﺔ ﺑƠ
 10,000,000دوﻻر
ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻮﺑƠƠƠﺎء

ينــايــر

وزﻳﺮ اﻟﺼﺤƠƠƠﺔ واﻟﺨƠﺪﻣﺎت
اﻹﻧﺴﺎﻧƠƠƠƠﻴﺔ اﻷﻣƠﺮﻳﻜƠﻴﺔ
ﻳﻌﻠﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻃﻮارئ ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻔﻴﺮوس

11

مارس

11

مارس

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﻌﺎﻓﻲ أول
ﺣﺎﻟﺔ ﻟﻤﺼﺎب ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس

فبراير

أﻃﻠﻘﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ COVID-19
ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺑƠƠƠﺎء

12

مارس

ﺗﻌﻠﻴﻖ إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت
ﻓﻲ ﺻƠƠƠƠﺎﻻت اﻷﻓƠƠƠƠƠƠƠƠﺮاح
واﻻﺳﺘﺮاﺣﺎت وﻗƠƠƠƠƠƠﺎﻋƠﺎت
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎت واﻟﻔƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﻨﺎدق

23

فبراير

أﻏﻠﻘﺖ إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﺣﺪودﻫﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ

11

15

ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻟﻌﺎب وﺟﻤﻴﻊ
اﻟﺒﻄﻮﻻت واﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت

مارس

17

أﻋﻠﻨﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌƠƠƠƠﺎﻟﻤƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﻴƠƠƠƠƠﺔ أن
" COVID-19وﺑﺎء"

13

17

مارس

ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺤﻀﻮر ﻟﻤﻘﺮات
اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺟﻬﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص

مارس

أﺻﺪر ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ
اﻷﻣﺮاض "أﻣﺮ ﻋﺪم اﻹﺑﺤﺎر"
ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻔﻦ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ
ﻓƠƠƠﻲ اﻟﻤﻴƠƠƠﺎه اﻟﺨﺎﺿﻌƠƠƠﺔ
ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

17

مارس

إﻳﻘﺎف ﺻƠƠƠƠﻼة اﻟﺠﻤﻌﺔ
واﻟﺠﻤƠƠƠﺎﻋƠƠƠƠﺔ ﻟﺠƠƠƠﻤƠﻴﻊ
اﻟﻔƠﺮوض ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ
واﻻﻛﺘﻔƠƠƠﺎء ﺑﺮﻓﻊ اﻷذان
ﺑﺎﺳﺘﺜƠƠﻨƠƠƠƠﺎء اﻟﺤﺮﻣﻴƠƠƠﻦ
اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ

مارس

أﻋﻠﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ
ﺣƠƠƠƠƠƠƠﺎﻟƠƠƠƠƠﺔ اﻟﻄƠƠƠƠƠﻮارئ

14

مارس

23

مارس

ﻓﺮض ﺣﻈﺮ اﻟﺘﺠﻮل ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﻣƠƠƠﺪن اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ً
ﻟﻤﺪة  21ﻳﻮﻣﺎ

مارس

ﺑƠƠƠƠƠƠﺪأت أول ﺗﺠƠƠƠﺮﺑƠƠﺔ
ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻹﻧﺘﺎج ﻟƠƠƠƠﻘﺎح

24

مارس

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ أول ﺣﺎﻟﺔ
وﻓﺎة ﺑﺎﻟﻔﻴﺮوس

11

أبـــريـــل

ﻧﺸﺮ ﻣﺴﻮدة ﻟﻘﺎﺣﺎت
اﻟﻔﻴﺮوس اﻟﻤﺮﺷﺤﺔ
ﻟﻠﺘﻘﻴﻴﻢ

24

15

17

مايو

إﺻƠƠƠﺪار ﻣﻮﺟƠƠƠﺰ ﻋﻠﻤƠƠƠﻲ ﻋƠƠƠﻦ
ﻣﺘﻼزﻣƠƠƠﺔ اﻻﻟﺘﻬƠƠƠﺎب ﻣﺘﻌﺪد
اﻷﻧﻈﻤƠƠƠﺔ ﻟƠƠƠƠƠƠƠﺪى اﻷﻃﻔƠƠƠﺎل
واﻟﻤƠƠƠƠﺮاﻫﻘﻴƠƠƠƠƠƠƠﻦ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﻴﻦ
ﺑﺎﻟﻮﺑﺎء

أﻣﺮ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ
ً
اﻟﻌƠƠƠƠƠﻼج ﻣﺠƠƠƠƠƠƠƠƠﺎﻧﺎ ﻓƠƠƠƠƠƠƠﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤƠƠƠƠﺮاﻛﺰ
اﻟﻄƠƠƠƠﺒƠﻴƠƠƠƠƠƠﺔ اﻟﺤƠƠƠƠƠƠﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ

2

29

6

يونيو

أول ﻣﺆﺗƠƠƠƠƠƠﻤﺮ ﻟƠﻌƠƠƠƠƠƠƠƠﻠƠƠƠƠƠﻢ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﻋﻤƠƠƠﻞ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺨﺎﻃﺌƠƠƠƠƠƠƠﺔ
واﻟﻤﻀﻠﻠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺔ وﻣﻨﻌﻬﺎ

6

15

ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻨﻔﺎذ ﻣﺨﺰون اﻷدوﻳﺔ

13

يوليو

ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ﻋƠƠƠﻦ ﺣﺎﻟƠƠƠﺔ اﻷﻣƠƠƠﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ً
واﻟﺘﻐƠƠƠﺬﻳƠƠƠƠƠƠƠﺔ ﻋƠƠﺎﻟﻤƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﻴﺎ
 130+ﻣﻠﻴƠƠƠƠƠƠƠƠﻮن ﺷƠƠƠﺨﺺ
ﺳﻴﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺠﻮع اﻟﻤﺰﻣﻦ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺎم

أبريل

ﻣﻨƠƠƠﻊ دﺧﻮل ﻣƠƠƠﻦ ﺗﻘﻞ
ً
أﻋﻤﺎرﻫﻢ ﻋﻦ  15ﻋﺎﻣﺎ
اﻟƠƠƠﻰ ﺟﻤﻴƠƠƠﻊ ﻣﺘﺎﺟƠƠƠﺮ
وﻣﻨƠƠƠﻊ
اﻟﺘﺴƠƠƠﻮق
ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻷي ﺳﺒﺐ

 73دوﻟﺔ

ﻟﺪﻳﻬﺎ إﻧﺨﻔﺎض ﺷﺪﻳﺪ
ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰون

أبــريــل

ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺪار 24
ً
ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ
اﻟﺮﻳﺎض ،ﺗƠƠﺒƠƠƠƠƠƠƠƠﻮك ،اﻟﺪﻣﺎم
اﻟﻈﻬƠƠƠƠƠƠƠƠﺮان ،اﻟﻬƠƠƠƠƠƠﻔƠƠﻮف
ﺟƠƠƠﺪة ،اﻟﻄﺎﺋﻒ اﻟﻘﻄﻴﻒ،
و اﻟﺨﺒﺮ

يوليو

 24دوﻟﺔ

أبريل

ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﺪى  24ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺘﻲ ﻣﻜﺔ
اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ واﻟﻤﺪﻳﻨﺔ

يونيو

إﻳﻘﺎف ﻋﻘﺎر ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ
ﻛﻠﻮروﻛﻴﻦ ﻷﻧﻪ ﻟƠƠƠﻢ ﻳﻘﻠﻞ
ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت

مارس

26

أبــريــل

ً
رﻓﻊ ﻣﻨﻊ اﻟﺘﺠﻮل ﺟﺰﺋﻴﺎ
ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ً
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ  9ﺻﺒﺎﺣﺎ
ً
وﺣﺘﻰ  5ﻣﺴﺎء

4

أكتوبر

اﻟﺴﻤƠƠƠﺎح ﺑƠƠﺄداء اﻟﻌﻤƠƠƠﺮة
ً
واﻟﺰﻳﺎرة ﺗƠƠƠƠƠﺪرﻳﺠﻴﺎ

13

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ إﺟﺮاءات
اﻟﻌﻮدة اﻟﺘﺪرﻳﺠﻴƠƠﺔ ﻟﻠﺤƠƠƠƠƠƠƠﻴﺎة
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣﺮاﺣƠƠƠƠﻞ

أكتوبر

أﺻƠƠƠﺪرت ﻣﻨﻈﻤƠƠƠﺔ اﻟﺼﺤƠƠƠﺔ
ً
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻻﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات
ﻋﺎﺟﻠƠƠƠﺔ وﻃﻤﻮﺣƠƠƠﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﻣƠƠƠﻦ أﺛƠƠƠﺮ اﻟﻮﺑﺎء ﻋﻠƠƠƠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
ُ
واﻟﺼﺤﺔ واﻟﻨﻈﻢ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ

26

27

مايـــو

اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺈﻗﺎﻣƠƠﺔ ﺻƠƠƠƠƠƠﻼة
اﻟﺠﻤﻌﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ
اﻟﻔƠƠƠƠƠƠﺮوض ﻓƠƠƠƠƠﻲ ﻣﺴﺎﺟﺪ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻋﺪا اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﻓﻲ
ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ

أكتوبر

ﺻƠƠƠﺮف  500,000رﻳﺎل ﻟﺬوي
اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ ﺑﺴƠƠƠﺒﺐ اﻟﻔﻴﺮوس
ﻟƠƠƠﻜﻞ ﻋﺎﻣƠƠƠﻞ ﻓƠƠƠﻲ اﻟﻘﻄƠƠƠﺎع
اﻟﺼﺤƠƠƠﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ واﻟﺨﺎص،
ﻣﺪﻧﻲ وﻋﺴﻜﺮي ،ﺳﻌﻮدي
وﻏﻴﺮ ﺳﻌﻮدي

20

26

مايـــو

26

مايـــو

رﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﻟﺮﺣﻼت اﻟﺠƠƠƠƠƠﻮﻳﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺴﻔƠƠƠƠƠﺮ ﺑƠƠƠƠﻴƠƠƠƠƠƠƠﻦ
اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻮاﺻﻼت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

نوفمبر

إﻋƠƠƠﻼن اﻟﻤﺒƠƠƠﺪأ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻲ
ﺑﺸﺄن ﻋﻼج اﻟﻮﺑﺎء

3
153

21

يونيو

رﻓﻊ ﺗﻌﻠﻴƠƠƠƠƠƠƠƠﻖ اﻟﻨﺸﺎط
اﻟﺮﻳﺎﺿﻲ وﻋﻮدة ﺗﺪرﻳﺒﺎت
اﻷﻧﺪﻳﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻷﻟﻌﺎب

ديسمبر

مليار دوالر

مــــــــــن 2021 - 2020

 466مليار دوالر

أميركي عام 2025م

3-4

ديسمبر

اﻟﺠﻤﻌﻴƠƠƠﺔ اﻟﻌﺎﻣƠƠƠﺔ ﻟﻸﻣﻢ
اﻟﻤﺘﺤƠƠƠﺪة رﻛƠƠƠﺰت ﻋﻠƠƠƠﻰ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت ﺑﻤﺎ
ﻓﻲ ذﻟƠƠƠﻚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﻀﻤﺎن
ﻋﻼج ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت

31

21

ديسمبر

يونيو

رﻓƠƠƠﻊ ﻣﻨƠƠƠﻊ اﻟﺘﺠƠƠƠﻮل ﺑﺸƠƠƠﻜﻞ
ﻛﺎﻣﻞ واﻟﺴﻤﺎح ﺑﻌﻮدة ﺟﻤﻴﻊ
اﻷﻧﺸﻄƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺔ اﻻﻗﺘﺼƠƠƠƠﺎدﻳﺔ
واﻟﺘﺠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺎرﻳﺔ

إﺻƠƠƠƠƠƠﺪار أول ﺗﺄﻛƠƠƠﻴﺪ
ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄƠﺎرئ
ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت

22

يونيو

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ إﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ
ﺣƠƠƠﺞ 1441ﻫ ƠƠƠƠﺑﺄﻋƠƠƠﺪاد
ﻣﺤƠƠƠﺪودة اﻹﻋƠƠƠﻼن ﻋƠƠƠﻦ
إﻗﺎﻣﺔ ﻓﺮﻳﻀﺔ ﺣﺞ 1441ﻫƠ
ﺑﺄﻋﺪاد ﻣﺤﺪودة

2021

24

أغسطس

دﺧﻮل اﻟﻤƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﻮاﻃﻨƠƠƠƠƠƠƠﻴƠﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت وأﻓﺮاد أﺳﺮﻫﻢ
ﻣﻦ ﻏﻴƠƠƠƠƠƠƠﺮ اﻟﺴƠƠƠƠﻌﻮدﻳƠƠƠƠﻴﻦ
واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻤﻘﻴﻤﺔ
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﺪول
اﻟﻤﺠﺎورة

13

سبتمبر

رﻓﻊ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ
ﻣﻐﺎدرة اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ واﻟﻌﻮدة
ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
واﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ  1ﻳﻨﺎﻳﺮ 2021م

15

سبتمبر

ﺑﺪء اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻟﻘﺎح ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

27

ديسمبر

وﺟﻬﺖ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻄﻴﺮان
اﻟﻤﺪﻧﻲ اﻟﻨﺎﻗﻼت اﻟﺠﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﻤﺎح
ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺴﻌﻮدﻳﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻐﺎدرة

5

يــنــايـــر

اﺟﺘﻤƠƠƠﺎع ﻓﺮﻳﻖ اﻟﺨﺒﺮاء اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤƠƠƠﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
اﻟﻤﻌƠƠƠƠﻨƠƠƠƠƠﻲ ﺑﺎﻟﺘƠƠﺤƠƠƠƠﺼﻴƠƠƠƠﻦ
ﻻﺳƠƠƠﺘﻌﺮاض ﺑﻴﺎﻧƠƠƠﺎت ﻟﻘƠƠƠﺎح
Pﬁzer-BioNTech

11

5

يــنــايـــر

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺤﺞ واﻟﻌﻤﺮة رﻓﻊ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ
ً
اﻟﺤﺮام واﻟﻤﺴƠƠƠﺠﺪ اﻟﻨﺒﻮي ﺑﺪء
ﻣﻦ رﻣﻀﺎن  1442ﻫ Ơﻟﻠﻤﺤﺼﻨﻴﻦ

دﻋﻮة اﻟﻰ اﻻﻟﺘﺰام
اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ
ﺗﺤﺼﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺤﻲ

22

17

مــايــو

ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻮﻋﺪ رﻓﻊ
ﺗﻌﻠﻴƠƠƠƠƠﻖ اﻟﺴƠƠƠƠﻔﺮ
ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ

يــنــايـــر

إﻋﻼن اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻌƠƠƠƠƠƠƠﺎﻟﻤﻴﺔ
) (COVAXﺗﻮﻗƠƠƠﻴﻊ اﺗƠﻔﺎق
ﺷﺮاء ﻣﺴﺒﻖ ﻟ 40 Ơﻣﻠﻴﻮن
ﺟƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺮﻋƠƠƠƠƠƠƠƠﺔ ﻣƠƠƠƠﻦ ﻟﻘﺎح
Pﬁzer-BioNTech

25

1

فبراير

ﻣﻊ ﺗﻄﺒƠƠƠƠƠﻴƠƠƠƠﻖ COVAX
ً
ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺗﻠﻘƠƠƠƠƠﺖ ﻏƠﺎﻧƠƠƠﺎ أول
ﺟﺮﻋﺎت ﻟﻘﺎح ﻛﻮﻓƠƠƠƠﻴƠƠﺪ19-

أغسطس

اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
ﻣƠƠƠﻦ وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﻟﺪﺧﻮل أي
ﻣﻨﺸƠƠƠﺄة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ،
وﻋﻨƠƠƠﺪ اﺳƠƠƠﺘﺨﺪام وﺳƠƠƠﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ

يــنــايـــر

إﺻﺪار ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﺸﺄن
اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻘﺎح Moderna

24

أبريل

20

يونيو

إﻟﻐﺎء اﺷƠƠƠﺘﺮاط ﺗﺮك ﺻﻒ
ﻓƠƠƠﺎرغ ﺑﻴƠƠƠﻦ ﻛﻞ ﺻﻔﻴƠƠƠﻦ،
وإﻟﻐƠƠƠﺎء ﺗﻘﻠﻴƠƠƠﺺ ﻣƠƠƠﺪة
اﻻﻧﺘƠƠƠƠƠƠﻈƠƠﺎر ﺑﻴƠƠƠƠƠƠƠﻦ اﻷذان
واﻹﻗƠƠƠﺎﻣﺔ ،وإﻟﻐﺎء ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﻣƠƠƠﺪة إﻗﺎﻣƠƠƠƠƠƠƠƠﺔ ﺧﻄƠƠƠƠƠﺒﺔ
اﻟﺠﻤﻌﺔ وﺻﻼﺗﻬﺎ ،وإﻋﺎدة
اﻟﻤﺼﺎﺣƠƠƠﻒ ﻟﻠƠƠﻤﺴƠƠﺎﺟƠƠƠƠﺪ
واﻟﺴƠƠƠﻤﺎح ﺑƠƠƠﺈﻟﻘƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺎء
اﻟﻤﺤﺎﺿﺮات واﻟﺪروس

10
2

مارس

أكتوبر

اﺷﺘﺮاط اﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺑﺠﺮﻋﺘﻴﻦ
ﻟƠƠƠƠƠﺪﺧƠƠƠƠƠƠƠﻮل اﻟﻨƠƠƠƠƠƠﺸﺎﻃﺎت
واﻟﻤﻨﺎﺳƠƠƠﺒﺎت واﻟﻤﻨﺸƠƠƠﺂت
ورﻛﻮب اﻟﻄﺎﺋﺮات ووﺳƠƠƠﺎﺋﻞ
اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم

ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﺮﻋﺎت ﻟﻘﺎح
AstraZeneca

4

13

أكتوبر

إﻋﺎدة اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ
ﺣﻠﻘﺎت ﺗﺤﻔﻴﻆ اﻟﻘƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺮآن
اﻟﻜﺮﻳﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴƠƠƠƠƠﺎﺟƠƠƠƠﺪ
ً
واﻟﺪور اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ ﺣﻀﻮرﻳﺎ

مارس

ﻧﺸﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ ﻋﻠﻰ
ﻟﻮﺣﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻷول ﻣﺮة

15

أكتوبر

ﻋﺪم اﻹﻟƠƠƠƠƠﺰام ﺑﺎرﺗƠƠﺪاء
اﻟﻜﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻛƠﻦ
اﻟﻤﻔﺘƠƠƠƠƠƠƠƠƠﻮﺣƠƠƠƠﺔ

12

مارس

إدراج ﻟﻘﺎح
Johnson & Johnson
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت
اﻟﻄﻮارئ

15

أكتوبر

اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ
اﻹﺟﺮاءات اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻋﺘﻴﻦ
ﻟﻘﺎح ﻛﻮﻓﻴƠƠƠƠƠﺪ19-

8

Jakelelm

اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺣƠƠƠﻮل اﻟƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﻮﺑƠƠƠƠƠƠƠﺎء

ﻳﻨﺒﻐƠƠƠﻲ ﻋﻠﻴﻨƠƠƠﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴƠƠƠﺰ ﻋﻠƠƠƠﻰ اﻟﻔﺌﺎت
اﻷﺷƠƠƠﺪ ﻋﺮﺿƠƠƠﺔ ﻟﻠﺨﻄƠƠƠﺮ ،ﺣﻴƠƠƠﺚ إﻧﻨﺎ ﻟﻦ
ﻧﺴƠƠƠﺘﻄﻴﻊ ﺗﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ
ﻧﻀﻤﻦ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻼزم ﻟﺠﻤﻴﻊ دول
اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ ,اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ

ﻟﻘﺪ ﻗﻤﻨﺎ ﺑﻌﻤﻞ راﺋﻊ ﺑﺸƠƠƠﺄن اﻟﻔﻴﺮوس
اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻫﺬا ،اﻟﻌﺪو اﻟﺨﻔﻲ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ ،دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮاﻣﺐ

اﻟﻠﻘﺎح ﺳƠƠƠﻴﻘﻮم ﺑƠƠƠﺪور ﻣﻜﻤƠƠƠﻞ ﻟﻸدوات
اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺪﻳﻼ ﻟﻬﺎ
اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ,ﺗﻴﺪروس أدﻫﺎﻧﻮم ﻏﻴﺒﺮﻳﺴﻮس

9

Jakelelm

ﺳﺄﻛﻮن ﺻﺮﻳﺤﺎ ﻣﻌﻜﻢ ،وﻣﻊ ﻛﻞ اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﺒﺮﻳﻄƠﺎﻧƠﻲ؛ ﻋﺎﺋﻼت ﻛﺜﻴƠƠﺮة و ﻛﺜﻴƠƠﺮة ﺟƠƠƠﺪا،
ﺳﺘﻔﻘﺪ أﺣﺒﺎءﻫﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺤﻴﻦ وﻗﺘﻬﻢ
رﺋﻴﺲ وزراء ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ,ﺑﻮرﻳﺲ ﺟﻮﻧﺴﻮن

ﻟƠƠﻢ أﺳﺘﻄƠƠƠﻊ رؤﻳﺔ اﻟﻔﻴﺮوس
ﻳﺤﻠﻖ ﻓƠƠƠƠﻲ اﻟﺠƠƠƠﻮ
رﺋﻴﺲ روﺳﻴﺎ اﻟﺒﻴﻀﺎء ,أﻟﻜﺴﻨﺪر ﻟﻮﻛﺎﺷﻴﻨﻜﻮ

ً
إذا ﻛﻨﺖ ﻗƠƠƠﺎدرا وﻟﺪﻳﻚ اﻟﻮﺳƠƠƠﺎﺋﻞ ﻟﻠﻘﻴﺎم
ﺑﺬﻟﻚ ،اﺳƠƠƠﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﺧﺮاج ﻋﺎﺋﻠﺘƠƠƠﻚ ﻟﺘﻨﺎول
اﻟﻄﻌﺎم
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻜﺴﻴﻜﻲ ,أﻧﺪرﻳﺲ ﻣﺎﻧﻮﻳﻞ ﻟﻮﺑﻴﺰ أوﺑﺮادور

اﻟﻔﻴƠƠƠﺮوس ﻫﻮ ﻋﻤƠƠƠﻞ ﻣﻦ اﻟﻠƠƠƠﻪ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ
اﻟﺪول اﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻋﻠﻴﻨﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺰﻳﻤﺒﺎﺑﻮي ,إﻳﻤﺮﺳﻮن ﻣﻨﺎﻧﻐﺎﻏﻮا

ﻟﻢ ﻧﻘﺪم ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر ﻷﻧﻨﺎ
ﻻ ﻧﺮﻳﺪ إﺛﺎرة اﻟﺬﻋﺮ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ,ﺟﻮﻛﻮ وﻳﺪودو
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آﺛƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺎر اﻟƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﻮﺑƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺎء
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤƠﻴﺔ
ً
اجتمــــاعــــيا
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺎر ﺷﺎب ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺤﻘﻮا ﺑﺎﻟﻤﺪارس
واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
ﺗƠƠƠﺄﺟƠƠƠƠﻴƠƠƠƠƠﻞ وإﻟƠƠﻐƠƠƠƠƠﺎء اﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺎت اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
إﻟﻐﺎء اﻟﻤﻨƠƠƠƠƠƠƠﺎﺳﺒﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ
واﻻﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺪﻳﻨƠƠƠﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ
اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء
زاد اﻹﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﺮﻗﻤﻲ

ﺣﺎﻻت اﻟﻔﻘﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

100 - 71

ﻣﻠﻴƠƠƠﻮن ﺷﺨƠƠƠﺺ
اﻟﻔﻴﺮوس اﻟﻤƠƠﺴƠƠƠﺆول
اﻷول ﻋﻦ ﻓﻘƠƠƠƠƠﺮﻫﻢ

88

ﻣﻠﻴƠƠƠﻮن ﺷﺨƠƠƠﺺ
إﺿﺎﻓﻲ ﻋﺎﺷﻮا ﻓﻲ ﻓﻘﺮ
ﻣﺪﻗﻊ ﻋﺎم 2020

ً
اقتـــــصـــاديــــــا
 ٪4,9اﻧﻜﻤﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ 2020
إﻏﻼق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ وﺗﺴﺮﻳﺢ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت
اﻟﻜﺒﺮى
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ً
صحيـــــــــــا
ﻛﺸﻒ ﺿﻌƠƠƠƠﻒ اﻷﻧƠƠﻈƠﻤƠƠƠﺔ اﻟﺼƠƠﺤﻴƠƠﺔ
ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗƠƠﺪرة اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
ﺑﺴﺮﻋﺔ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ازدﻳﺎد اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻘﻠƠƠƠƠﻖ واﻻﻛﺘƠﺌﺎب واﻟﺘﺄﺛﻴﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
إﺟﻬﺎد اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤƠƠƠﺠƠƠƠﺎل اﻟﺼﺤƠƠƠƠƠﻲ
اﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎت اﻻﺣﺘƠƠƠƠﻔƠƠƠƠƠﺎظ ﺑﺎﻷدوﻳƠƠﺔ وﻋﺪم
اﻹﻓﺼﺎح ﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ
ﻇﻬƠƠƠƠƠﻮر اﻷدوﻳƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﺔ اﻟƠƠƠƠƠƠƠﻤƠƠƠƠﺰﻳƠƠƠƠƠƠﻔƠƠƠﺔ

اﻟﻨﻘﺺ ﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﺔ ،وﺷﻤﻞ
ُ
ﺷƠƠƠƠƠƠﺢ اﻹﻣƠƠƠƠﺪادات وارﺗﻔƠƠƠƠƠƠƠƠﺎع
اﻷﺳƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠﻌƠƠƠƠƠƠƠƠﺎر

ﻗﻴﻮد ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺗﻮرﻳﺪ اﻷدوﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

اﻟﺘﻔﺎوت اﻟﻜﺒƠƠƠƠﻴƠƠƠƠﺮ ﻓƠƠƠƠﻲ ﺗﻮﻓƠﺮ
اﻟﻤﻌﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨƠƠƠƠﺘƠƠﻠƠﻒ
دول اﻟﻌﺎﻟﻢ

ُ
اﻧﻬﻴƠƠƠƠﺎر اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ،
وﺗﺮك اﻟﻨﺎس أﻣﺎم ﺧﻴﺎر اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة
ﺑﺎﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪوى

ﻋƠƠƠƠﺪم ﻛﻔﺎءة "ﺑﻌƠƠﺾ" اﻷﻃﻘﻢ
اﻟﻄƠƠƠﺒƠƠﻴƠƠﺔ ﻓƠƠƠﻲ وﺣƠƠﺪات اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰة

ﻧﻘﺺ اﻟﻤﻌƠƠﺪات اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
وﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﺗﻬﺎ
اﻟﺪول

ﻓﺮﻧﺴƠƠƠﺎ وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ  ،وروﺳﻴﺎ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴƠƠƠﺎت ﺗﺼﺪﻳƠƠƠﺮ اﻟﻤﻌﺪات
اﻟﻄﺒﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻴﺔ وﺗﺨﺰﻳﻨﻬﺎ

ﺗﺮﻛﻴƠƠƠﺎ ,ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻋƠƠƠﻦ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﻠﻜﻤﺎﻣﺎت

اﻟﻬﻨƠƠƠﺪ  ,ﺣﻈƠƠƠﺮت ﺗﺼﺪﻳƠƠƠﺮ ﻋﻘƠƠƠﺎر
"ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ ﻛﻠﻮروﻛﻮﻳﻦ"

ﺻﺮﺑƠƠƠƠƠﻴƠƠƠﺎ ,ﻣﻨﻊ ﺗﺼƠƠƠƠƠﺪﻳﺮ
اﻷدوﻳƠƠƠƠƠƠƠﺔ

ّ
اﻟﺼﻴﻦ ,أﻛﺒﺮ ﻣﺼﻨﻊ ﻟﻠﻜﻤﺎﻣﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺧﺰﻧﺖ إﻣﺪاداﺗﻬﺎ

ﻓﺮﻧﺴƠƠƠﺎ ,ﻣﻨﻊ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟﺘﺤﺎﻟﻴﻞ و
اﻟﻤﻌƠƠƠﺪات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴƠƠƠﺔ و أةﻫƠƠƠﺰة
اﻟﺘﻨﻔﺲ
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ُْ
ُ
ƠƠƠﺮج ﻧﻈƠƠƠﺎﻣﻬƠƠﺎ
ﺣ
أ
ول
د
ِ

اﻟﺼﺤƠƠƠƠƠƠƠﻲ

السمة األبرز إلعالن انهيار المنظومة الصحة
حاالت نقص وتراجع المخزون لكل مما يلي

األكسجين

المعدات الطبية

ّ
أسرة المستشفيات

اللقـــاحــــــات

أسرة العناية المركزة
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إيطــاليـــــــا
مايو 2020

بسبب
عدم االلتزام بإجراءات الحظر

التحايل على إجراءات التباعد االجتماعي

نتج عنها
إعالن حالـــة طـــوارئ وطنيــة لمدة
 6أشهر بعد اكتشاف أول حالتين

تطــــــــبـــــــــيــــــق إجـــــــــــــراءات
إغـــــــــــالق صــــــــــــارمـــــــــــــــــة

زيادة ساعـــــــات العــمـل للعاملين
فـــــــي المجــــــــــــال الصـــــــــــــحي

إعــــــــــادة التوزيع بين األقاليم
لموظفـــــي الــــــــرعاية الصحية

إعـــــــادة تـــوظيــــف األطبـــاء المتقـــــاعدين والممرضــــــات المتـــخصصات
في الرعــــايـــة الصحيـــة

إنشاء مسارات توظيف أسرع
للممارســـيــــن الصحييــــــــــــن

تـــــــوظيـــــــف األفـــــــراد على
أساس العــــمــــــــل الـــــــحــــــر
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بريطـــــــانيـــــــــا
ينــــايـــــر 2021

بسبب
عدم البقاء في المنزل

01

عدم اإللتزام بإجراءات التباعد اإلجتماعي

نتج عنها

عـــدم تقييـــد الدخـــول عبـــر
المــــــوانــــــئ والمطارات

03

عدم شراء مواد االختبار
وتسليمها

عـــدم وجـــود خطة الكتشـــاف
الحاالت علـى أســاس المجتمع
واالختبار وتتبع االتصال

05

ســـاهم إخراج المرضـــى األكبر
ً
ســـنا من المستشـــفيات إلى
دور الرعاية بانتشار الفيروس

02

04

تـــم تخفيض حالـــة كوفيد19 -
مـــن المستـــــــــــوى  4إلـــى
المستــــــوى 3

06

عجـــز الهيئـــات العامـــة عـــن
مشـــاركة المعلومات الحيوية
والمشورة العلمية

07

ارضـــح جريج كالرك رئيـــس لجنة العلــــــــــــوم والـــتكـــــــنولوجيا ان
سياسة الحكومة ال تســـعى للوصول إلى "مناعة القطيع" لكن
النتيجة أصبحت الخيار الوحيد القابل للتـــــطبــــــيق
15
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الهنــــــــــــد
إبريـــــــــل 2021

بسبب
المشاركة في مهرجان كومبه ميال الهندوسي

نتج عنها

01

النمـــــو الهـــــائـــــل
في عدد الحــــاالت اليــوميــة

03

02

تركـــز منـشــآت األكسجـين
السائل فـــي شــرق الهنـــد

ّ
نقص األكسجين وأسرة المستشفــيات
والمعـــدات الطــــبــــيـــــة والـلـــــقــــاحــات

تــونــــــــــــــس
يوليـــــــو 2021

بسبب
تهاون السلطات المحلية
في التعامل مع الجائحة

نتج عنها
ارتفاع عدد اإلصابات اليومية
نقص أسرة العناية المركزية
إرتفاع عدد الوفيات اليومية ب  100وفاﻩ
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قــــصــــة
الجهـــــــــــــود

دور اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﺗﻨﻮﻋﺖ إﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ
ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وأﺑﺮزﻫﺎ:

وزارة الداخلية
وزارة التعليم
تعليق الدراسة وتطبيق نظام
التعليم عن بعد

الدعم المالي لرأس المال العامل
للمصانع في القطاعات ذات العالقة
بالجائحة ،وتحمل المقابل المالي

خدمة إعارة العاملين عبر برنامج
"أجير" لمنشآت القطاع الخاص

حضر التجول ومتابعة المخالفين
وتعليق للرحالت الدولية والداخلية
وغيرها

وزارة الصناعة
والثــروة المعــدنية

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية
دعم التوظيف بأثر رجعي منذ
بداية  1يوليو 2019

وزارة الشؤون البلدية والقروية
تأجيل تحصيل الرسوم المستحقة
على القطاع الخاص

رفع طــــــاقــة مصانـع المعقمات
ومضاعفة أعـــــدادهــــا

إعفاء الوافدين المنتهية
إقامتهم من اإلشتراط المالي
حتى  30يونيو 2020

دعم مالي للمنشآت بنسبة تبدأ
من  -50% 30من الـــــــــراتــــــــــــب
الشهري للــــمــــوظـــــــف

وزارة المالية

وزارة اإلعالم

صندوق التنمية الصناعية

تأجيل سداد أقساط القروض
المستحقة لعام 2020م ،لمدة عام
بقيمة تصل إلى  670مليون ريال

اطالق الحملة التوعوية لمواجهة
الوباء تحت شعار كلنا مسؤول

دعم المشاريع الصناعية المتأثرة عبر
هيكلة دفعات قروض جميع عمالئه من
المشاريع الصغيرة والمشاريع الطبية
المستحقة أقساطها خالل 2020
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البنك المركزي السعودي

الهيئة العامة للزكاة والدخل

 50مليار ريـــــــال لدعــــم المصارف
والمؤسسات الماليــة والمنشآت
الصغيرة والمــــــــتوسطة

تأجيل مهلة تقديم اإلقرارات والسداد
للمنشآت
تعليـــق فرض غرامات التأخر في سداد
األقساط والغرامات
تعليــــق تنفــيذ إجراءات إيقاف خدمات
المكلفين والحجز على األموال

صندوق تنمية الموارد البشرية )هدف(
 5.3مليارات ريال لدعم منشآت
القطاع الخاص للتوظيف والتدريب

الهيئة العامة لألوقاف
إطالق الصندوق المجتمعي بالتعاون مع
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
برأسمال  500مليون ريال

الجمارك السعودية
تأجيل تحصيل الرسوم الجمركية من
ً
عمالئها المستوردين لمدة  30يوما

هيئة المدن والمناطق االقتصادية الخاصة
مساندة مستثمري المدن االقتصادية
وضمان استمرارية أعمالهم

الهيئة العامة للطيران المدني
ربط جواز السفر الصحي في تطبيق توكلنا
باتحاد النقل الجوي الدولي "أياتا"

بنك التنمية االجتماعية
مليارا ريال لتدشين محفظة الرعاية
الصحية لتمويل  1000منشأة صحية
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إجراءات المنظومة الصحية
قامـــت المنظومة الصحية بدور اســـتثنائي إلدارة األزمة وتحديد
مهـــام المنصـــات والجهات المشـــاركة في االســـتجابة الصحية
لمواجهة كوفيد19-
اســـتخدام برنامـــج الرصـــد الوبائي
)حصن(
تفعيـــل برنامج )تقصي( اإللكتروني
لمتابعة الحاالت
تفعيل برنامج )تباعد(
تشكيــــــــل فـــــــرق متخصصـــــــة
للتقـــييم

إعداد ومــــراجـــعــــــة المحتوى
التوعوي

إنشاء نظام لتصعيد االستجابة
للسفر الدولي عند المنافذ

ً
مراجعـــة الوضع الوبائـــي عالميا
وتقديـــم تقاريـــر دوريـــة لمراحل
اإلنذار للسفر

وضـــع آليـــة تلـــزم المســـافرين
القادميـــن مـــن دول موبـــوءة
باإلفصاح عن أماكن تواجدهم

توسيع نطاق فحص المسافرين
ليشـــمل جميـــع القادميـــن عبر
الكاميرات الحرارية

تدريـــب العامليـــن بالمنافذ على
تطبيق اإلجراءات

مراجعة وتحديث خطط الطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية العتمادها
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كشف التسلسل الجيني
للفيروس

ربط نتائج العينات
ببرنامج )حصن(

إعـــــــــداد األدلــــــــــة اإلجـــــرائية
واإلرشـــادية لمكافحة العدوى
والستعدادات المرافق الصحية

تدريب الموظفين على المبادئ
األساسية لمكافحة العدوى

تحديـــد الكميـــات المطلوبة من
المستلزمات الطبية

اعتماد المختبـــرات إلجراء فحص
كوفيـــد 19-مـــن قبـــل المركـــز
الوطنـــي للوقايـــة مـــن األمراض
ومكافحتها

إصدار دليل توعـــوي للوقاية من
كوفيد19 -

وضع خطة القدرة االســـتيعابية
وتنفيذهـــا ومراقبـــة التدابيـــر
وتعديلهـــا بحســـب مســـتوى
االستجابة

تحديد المستشفيات المرجعية
الستقبال الحاالت

حصر أعداد غرف العـــزل والعناية
المــــــــركزة ورصــــــد أجــــهــــــزة
ومستهلكات الرعاية التنـفسية
وأجهـــزة ) (ECMOوالقـــــــــــوى
العـــــــــــــــاملة

متابعـــة إجـــراءات دخـــول وخروج
وتنظيم مـــــرضــــــــى الــعـــــــزل
بالمستشـــفيات المحـــــــــــــددة
الستقبال الحـــــــاالت

المتابعة اليومية لنسب إشغال
أســـرة العـــزل وأســـرة العنايـــة
المــــركــــــــزة ونســـــب اإلشغال
بالمستشــــفيـــــــات الـــــمحددة
الستقبال الحاالت
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تخصيص فرق وسيارات إسعاف للمرضى
المصابين والمشتبه بهم

تفعيل مراكز الرعاية الطبية المنزلية ومراكز الطب
االتصالي لتخفيف الضغط على المنشآت الصحية
تحديد المستشفيات الخاصة بإستقبال الحاالت
تحديد المختبرات الخاصة المرجعية الستقبال الحاالت
أخذ العينات من المرضى بواسطة مـــؤسسـات
القطاع الخاص المعتمدة

تحديد وتجهيـــز مراكز رعاية
أولية الستقبال الحاالت

اختيار المـــــــحــــاجــــــر المناسبة
وتجهيزها بالطواقـــم

المتــــــابعـــــــة المــستمرة
لمؤشرات إشـــغال المحاجر
في مختلف المناطق

حصر الموارد المتـــــاحة وتنظيم
اإلمداد في القطــــاعات الصحية
والمنـــــــــــــــــــــــــاطق

استعراض سالسل اإلمداد
وتحديد النقص ومكامن الخطر

تطوير مخزون مركزي احتياطي
لكل منطقة

توفيــــــــر مــــــصادر بـــــديــــلـة
للمستهلكات وقطع الغــــيار

التأكد من الحالة التشغيلية
وحصر كافة األنظمة والمعدات
وأعمال التشغيل والصيانة
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توفــــــــير مصـــــــــــادر بديــــــلـــــة
للمستهلكات وقطع الغيار

التأكد من سالمة عاملي التشغيل
والصيانة بالشركات المشغلة

تطبـــــيـــق االجـــــراءات االحتــــرازية بمقر العمل والمساكن الخاصة بأقسام
الصيانة والتشغـــــــيــــل
تشـــغيل المستشـــفيات الميدانية
ودعمها بالصيانة المستمرة
حصر أجهـــزة التنفـــس الصناعي في
جميـــع المنشـــآت الصحيـــة ولجميع
القطاعات
حصر أجهــــــزة التـــنـــفــس الصناعي
الخارجة عن الخـــــــــــدمــــة

تحديد أنواع أجهزة التنفس الصناعي
التي تخدم المرضى
وضع خطـــط ومتابعة يوميـــة لعملية

توفيـــر قطع الغيـــار الالزمـــة إلعادة
أجهزة التنفس الصناعي للخدمة

حصــــــر المستــــهلـــكـــات وقطـــع
الغيار المـــــوجودة

دراسة االحتياج وإعادة تشـــغيلــها
وتأهيـــــلها وتــــوزيــــعـــهــــا عـــلى
المستشفيات

الصيانة و اإلصالح الصناعي

حصر أجهزة  ECMOبجميع المنشـــآت

دعــــــم المختــــبـــرات المعتمدة لعمل

الصحية ومتابعة تشغيلها وصيانتها

الفحص باألجهزة والمستلزمات الالزمة

دعم فـــرق التطوع الصحـــي والتوعية

تشغيــــــل صنــــدوق الــوقـــف الصحي

والتثقيف الصحي
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تفعيل موقع الـــــوزارة للوقاية
من كوفيـــــــد19 -
تطويـــــر الخـــط الســــاخــن 937
تخصيص خدمة تطبيق )إشارة(
لفئة الصم
تفعيل دور العيادات االفتراضية
عــــــــــن بعــــــــــــد
تفعيـــــــــل منصــــــة شفـــــــاء

إطالق منصة )أناة( العلمية االجتماعية لتوفير الخدمات إلكترونيا
للممارسين الصحيين

نظام )تقصـــــــي( لتســــجــيـــل ومتابعة

خدمة )وصفتي( لصرف الدواء من
ً
الصيدلية األقرب للمستفيد مجانا

تطبيق )صحـــــــة( لتوفيــــر االستشارات
ً
الطبية الكترونيا عبر أطــــباء معتمدين

تطبيق )موعد( لحجز المواعيد في مراكز

الحاالت المشتبه بها والمصابة

الرعـــــــــــايـــــــــــة األوليـــــــــة

تطبيق )صحتــــــي( لتقديم الخدمات
الصحـــــيــــــــة لألفــــــــــــراد
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ﻣƠƠƠƠﺎذا ﻧﺤﺘƠƠƠƠƠﺎج
ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ؟

اﻟﻠﻘƠﺎﺣﺎت

9

باليـــــــــــين
جـــــــرعــــة

مستلزمات الحفظ

600

اﻹﺑƠƠƠƠƠﺮ

1

بليــــــــــون
إبــــــــــــــرة

القــــــــــــــــــواريـــــــــــر

6

مليــــــــون
ثـــالجـــــــة

ماليـــــــين قــــــــــارورة
مقــــــاومـــة للحــــرارة

التخلــص اآلمـــن مـــن اإلبـــــر المستخدمة

5

بالييـــــــــــــــن
صنــــــــــــدوق

الــنــقــــــــــل

8000
طائــــــرة بوينج

747

طائــــــــرة كارجـــــو

مــــــن النـــاس

2

جرعتان من اللقاح

23

كيلــــــــــو
ً
من الثلج الجاف يوميــا إلعادة تعبئة
ثالجات اللقاح فايزر وحفظها بدرجة)–(70
25
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قــــصــــة
العطــــــــــــــاء

ً

ﺻﻨﺪوق اﻟﻮﻗﻒ اﻟﺼﺤﻲ ودﻓﻊ اﻟﻮﺑﺎء

أنشئ الصندوق بقرار مجلس الوزراء عام

2018

أول صندوق وقفي صحي مستقل في السعودية
أحد الصناديق النوعية على
مستـوى الشرق األوسـط

شريـــك استراتيجي مع وزارة
الصحــــــــــة يهــــــدف إلــــــى

التــــشــــــــــجـــــيـــع عــــلـــى
فـــــعـــــل الخـــيـــر

بذل المساهمات التطوعية
لقطاع الرعــــاية الصحــيــة

إبراز الرعاية الصحية بوصفها
من أوجه فعل الـخــــيــــر

استثمــــار مـــــوارد الــصنـــدوق
لتوفير االحتياجات ذات األولوية

اإلسهــــام فـــــــي
التـــنميــة الصحيــة

مســاعـــدة المرضى
وتوفير مـا يلزمهم
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ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺼƠﺎدر دﻋﻢ اﻟﺼﻨﺪوق

األعيان والصكوك المالية واألسهم

التــــبــــرعـــات النــقـديــة والعينية
SR

غـــالل أوقــاف الصنـــــــدوق واستــــــثــماراتهـــا
SR

اإليرادات المحصلة من استثمارات الصندوق و تشغيل
المرافق الصحية التي يشرف عليها

ما تقـــــــــررﻩ الــــدولــــة مـن
إسهامات نقدية أو عينية

بنــــاء شــراكـــات فــاعــلــة مــع
الجــــهــات ذات العــــــالقــة
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559,279,395

22,462,000

8,067,400

42,726,400 158,700,000

28,100,000

5,700,000
ُ

Jakelelm

29

19,350,000

20,920,049

104,310,10

24,300,000

3,500,000

124,643,536
ُ

Jakelelm

30

416,143,099

368,714,500 15,783,550

5,995,049

25,000,000

650,000
ُ

Jakelelm

31

منصــة

للعــــــــــــالج الخيــــــــــــــــري

المساهمة في عالج المرضى

تحقيــــق الترابـــــط االجتماعي

تسهيـــــل وصــــول المحسنين

المحتاجين ممن ليس لديهم

بين أفــــــــــــــراد المجتمع

للمرضــــــــــــــــى المحتـــــــــــاجين
بموثوقيـــــــــــــــــــة

أهلية عالج داخل المملكة

من مميزاتها
ســـــــــــــــرعة

توفـير قنـاة

الـــوصـــــــــــــــــــــول

مــيـســــرة

للمرضى المحتاجين

وموثوقـة للتبرع

تمكين الجمعيــــــات

اإلسهام في

األهليـــــــة الصحية في

حوكمة العالج

تحقيق أثر إيجابي في

الخيري في المملكة

المجتمع

إنجــــــــــــــازاتها

3,076

70,449 +

مليون
ريــــــال

حاالت مستفيدة

إجمالي المساهمات

380,216,1

52

متبــــــــــــــــــــــــــــــرع

جمعيــــــة صحيــــــــــــة
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810,000+
شخـــــص

عدد المستفيدين من الصندوق
المبادرات والمشاريع ،وشملت

 27،292جلسة الغسيل الكلوي

 14ألف رحلة نقل للمرضى خالل

العادي والمتنقل للمرضى

فترة منع التجول

ً
 40،550مريــــض مستفيدا

 95,000مستفيـــــــــــد من

من خدمـات الرعاية المنزليــة

العيادات المتنقــــــــــــــــــــلة

ً
ً
دعم  23بحثا طبــــيا في عـــــالج

إنشاء مستشفيات ميدانية

كوفيــــــــــد19-

بسعة  550ســـــــرير

 120وحدة عناية مركزة في 4

توفير المستلزمات الطبية

مستشفيـــــــــــــــــــــات

لرجــــــــــــــــــال األمــــــن

دعــــــــــم تأسيس مركز اتصال

توفير االحتيــــــــاجات الطبيـــــــــة

التطــــــــــــــوع الصحي

للمحـــــــــــــــاجر الصحية

توفير المستلزمـــــــات الطبيـــــة

توزيع  5ماليين كمــــــــامة على

والوقائية للممارسين الصحيين

األســــــر المحتـــــاجة

العاملين في خط الدفاع األول
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عطــــاء

القطــــاع الخيــري

985

مبادرة قدمتها الجمعيات الخيرية
تضمنت الجوانب التالية

281

382

اإلغــــــاثــــــــــي

229

االجتـــماعـــــي

33

التنــــــــــــموي

بقيمة 527

التعليمي و التوعوي

160
الصــــحـــــــــــــي

مليــــون ريــــال

إجراء جلســـات غسيـــل
الكلى المـــنـــزلي

توزيع حـــقـــائــــب وقائية
صحية وإســـعـــــــــافية

توزيع األجهــــــزة الطبــية

سداد فواتــــيـــر الكهرباء

توفير وتوزيع المتطلبات
الغذائية

تهيئة العيــــادات الطبية
المتنــــــــقلة

توزيــــــــــع األدويـــــــــــــة

توزيع األجهزة الكهربائية

إعداد المراكز اإلرشادية لالستشارات النفسية والتربوية

سداد إيجارات المنازل
وتأثيثها

كســـــــــــــــــوة العيـــــــــد
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العطاء وفاء..
وطيب النفس..

ورقي حـــــال..
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اﻟﻤﺼﺎدر
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