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ملخص البحث 
تعد جائحة فريو�ض كورونا )كوفيد19( من اأكرث اجلائحات 

التحليل  اأظهر  وقد  االنت�سار،  يف  �سرعة  العامل  �سهدها  التي 

الزماين واملكاين لتف�سي هذا الوباء الطبيعة العابرة للحدود 

وطرق  اجلغرافية  البيئة  ظروف  واأن  املعدية،  للأمرا�ض 

ال�سني،  يف  والثقافية  الغذائية  بالعادات  املرتبطة  املعي�سة 

اأجمع  العامل  والتنقل يف  املوا�سلت  و�سائل  تقدم  ف�سل عن 

كان لها اأثرها البالغ يف االنت�سار ال�سريع للوباء، وقد تبني من 

تاأثري  على  للتعرف   time series الزمنية  ال�سل�سل  حتليل 

الزمن يف �سرعة انت�سار الوباء والتنبوؤ مب�ستقبله اأن اجلائحة 

يغري  جديد  �سيء  يطراأ  مامل  والتزايد  االنت�سار  يف  م�ستمرة 

من اجتاه ت�ساعدها كاكت�ساف م�سل للعلج، واأنه رغم حالة 

الفزع التى ت�سيب العامل اأجمع فاإن واقع احلال ي�سري اإىل اأن 

جائحة كوفيد19 لي�ست االأوىل من نوعها التى اجتاحت العامل 

بعد تخطيه مرحلة االأوبئة واملجاعات ولن تكون االأخرية، لذا 

ال ميكن اأن تعيد هذه اجلائحة العامل  ملا كان عليه يف مرحلة 

انت�سار االأوبئة واملجاعات نظرا لعدم ا�ستمراريتها، وانخفا�ض 

ن�سبة الهلك بها.

الكلمات املفتاحية: وباء  - جائحة -  فريو�ض - كورونا - 

اجلغرافيا الطبية - ال�سل�سل الزمنية - التحول الوبائي - العامل.

المقدمة
 pandemic جائحة  من  االآونة  هذه  يف  كله  العامل  يعاين 

اأكرث  من  يعد  والذي   ،Covid19 امل�ستجد  كورونا  فريو�ض 

ففي  االنت�سار،  يف  �سرعة  العامل  �سهدها  التي  اجلائحات 

غ�سون ثلثة اأ�سهر و�سل الوباء اىل اأق�سى مكان على �سطح 

اأثره  والتنقل  املوا�سلت  للتقدم يف و�سائل  االأر�ض حيث كان 

البالغ يف انت�سار الوباء ب�سرعة، ورغم االإجراءات االحرتازية 

التي طبقتها العديد من بلدان العامل اإال اأن الفريو�ض مازال 

يوا�سل تف�سيه وح�سد العديد من االأرواح.

TEMPORAL AND SPATIAL ANALYSIS OF 
THE SEQUENCE OF CORONAVIRUS INFECTION 

CASES IN THE WORLD : 
A STUDY IN MEDICAL GEOGRAPHY
Dr. Sahar Mohamed Awad Elzeeny

Ph.D in Medical Geography - 
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Abstract
The Covid19 pandemic is one of the fastest grow-

ing epidemics in the world, and the spatial anal-
ysis of this epidemic has demonstrated the trans 
boundary nature of infectious diseases, in addition 
to the geographical environment conditions and 
lifestyle associated with food and cultural habits 
in China, as well as the progress of transportation 
In the world it had a profound impact on the rap-
id spread of the pandemic, and that the pandemic 
continues to spread and grow unless something 
new changes the direction of its escalation as a 
serum discovery for treatment. Despite the state 
of panic afflicting the whole world, the reality of 
the situation indicates that the Covid19 pandemic 
is not the first of its kind  Which invaded the world 
after passing the stage of epidemics and famines 
and will not be the last, so it will not restore the 
world to what it was in the stage of epidemics and 
famines due to  inability to continue, and the low 
of fatality rate.
key words: Pandemic-Virus -Corona -
Medical Geography -Time Series -Epidemio-
logical Transition -The World.
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د/ �سحر حممد عو�ض الزيني التحليل الزمانى والمكانى لتسلسل حاالت اإلصابة بجائحة فيروس كورونا في العالم 
 دراسة فى الجغرافيا الطبية

أهمية الموضوع والهدف منه :
الذي  الدور  على  ال�سوء  ت�سليط  البحث يف  اأهمية هذا  تاأتي 

جائحة  انت�سار  درا�سة  يف  الطبية  اجلغرافيا  توؤدية  اأن  ميكن 

اجلغرافية  البيئة  درا�سة  خلل  من  وذلك  كورونا،  فريو�ض 

الطبيعية  ن�ساأته  وظروف   ،Disease ecology للمر�ض 

والب�سرية التي �ساعدت يف انت�ساره، ثم التتبع الزمانى واملكانى 

خلطوط �سري املر�ض منذ بداية ظهوره يف مدينة ووهان ال�سينية 

للمرة االأوىل، وانتقاله منها للمناطق املجاورة لها، ومنها لدول 

اجلوار، ثم انتقاله لباقي دول العامل، وحتول املر�ض الذي توطن 

ووهان يف بداياته اإىل وباء Epidemic يف غ�سون �سهرين ثم 

اإىل جائحة عاملية pandemic يف غ�سون ثلثة اأ�سهر فقط. 

 time ويتناول هذا البحث اأي�سا حتليل لل�سل�سل الزمنية

الوباء  انت�سار  �سرعة  يف  الزمن  تاأثري  على  للتعرف   series
العام  االجتاة  خط  معادلة  خلل  من  مب�ستقبله   والتنبوؤ 

منذ  والزمن  املر�ض  بني  العلقة  لتحديد   general trend
 30 وحتى   2019 دي�سمرب   31 املر�ض يف  االإعلن عن   بداية 

ل�سرعة  اللوغاريتمي  التتبع  يتم درا�سة  2020 م، كما  يونيو   

انت�سار الوباء، وهذا التحليل يظهر لنا الوقت الذى ا�ستغرقة 

انتقال املر�ض يف االألف حالة اإ�سابة االأوىل ومقارنته باالألف 

التالية و�سوال اىل اأكرث من ع�سرة مليني حالة م�سابة حتى 

30 يونيو 2020، والتي �سيت�سح منها اختزال الوقت وانت�سار 

الوباء ب�سكل كبري.

من  بالوباء  االإ�سابة  مل�ستقبل  بتحليل  الدرا�سة  تختتم  ثم 

 The Epidemiological الوبائي  التحول  نظرية  خلل 

Transition  التى �ساغها عبد الرحيم عمران، وهل ميكن 
اأن يعود العامل مرة اأخرى اىل املرحلة االأوىل )مرحلة االأوبئة 

يقرب من قرن م�سى  ما  اأن تخطتها منذ  بعد  واملجاعات(، 

وتباينت الدول يف مرورها باملرحلة الثانية )انح�سار االأوبئة(، 

واملرحلة الثالثة )االأمرا�ض املزمنة واأمرا�ض ال�سيخوخة( تبعًا 

ملعدالت النمو ال�سناعي واحل�ساري والطبي بها، اأم اأن هذا 

الوباء عار�ض ظهر و�سيختفى فى غ�سون �سهور حمدودة؟

 فروض البحث:
1. لتقدم و�سائل املوا�سلت والتنقل اأثره البالغ يف االنت�سار 

ال�سريع للوباء.

2. ميل خط االجتاه العام للوباء للرتفاع مامل يظهر عامل 

جديد يحد من �سرعة انت�ساره.

3. حتول منط املر�ض يف العامل من منط االأمرا�ض املزمنة 

واأمرا�ض ال�سيخوخة اإىل منط االأوبئة واملجاعات.

منهج  وإجراءات البحث:
اعتمدت الدرا�سة على عدد من مداخل البحث والدرا�سة يف 

 ،Disease Ecology اجلغرافيا الطبية كمدخل بيئة املر�ض

 ، ف�سل عن 
)1(Disease Diffusion ومدخل انت�سار املر�ض

عدد من االأ�ساليب امل�ساعدة فى التحليل الكمي واالإح�سائي 

حاالت  بتطور  اخلا�سة  البيانات  حتليل  ومت  والكارتوجرايف، 

 ،Excel  االإ�سابة والوفاة  باالعتماد على الربنامج االإح�سائي

وا�ستخدام برنامج Arc Gis لر�سم خرائط البحث.

. Disease Ecology أواًل:  البيئة الجغرافية للمرض
1. ظروف النشأة الطبيعية والبشرية. 

ي�سببه  معد  مر�ض  هو   Covid19 كورونا  فريو�ض  مر�ض 

فريو�ض هو ال�سابع من عائلة الفريو�سات التاجية كورونا 

 ،
)2( )E229. OC43, SARS, NL63, HKU1, MERS(

ال�سينية،  ووهان مبقاطعة هوباي  تف�سية يف مدينة  بدء  بعد 

حيث  اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية يف 31 دي�سمرب 2019م 

عن ظهور حاالت التهاب رئوى غري م�سببة يف مدينة ووهان 

ال�سينية، ويف 7 يناير تبني اأن �سبب املر�ض نوع جديد م�ستق 

املجموعة  عليه  اأطلقت  وقد  كورونا،  فريو�ض  �سللة  من 

الدولية  للجنة  التابعة  كورونا  فريو�سات  بدرا�سة  املخت�سة 

نظرا   ،)SARS-COV-2( فريو�ض  الفريو�سي  للت�سنيف 

للت�سابه مع فريو�ض كورونا امل�سبب ملر�ض �سار�ض كونه حيوانى 

 Zoonosis  )Gorbalenya,  ينتقل بني الب�سر  
)3(

املن�ساأ 

 .)et al, 2020, p. 2

)1(  ظهر هذا املدخل يف �ستينات القرن املا�سي، ويعتمد هذا االجتاه على درا�سة انت�سار املر�ض زمانيا و مكانيا . )ال�سبعاوي، 1997، �ض 33(.

)2( فريو�سات كورونا هي �سللة وا�سعة ت�سبب املر�ض للحيوان واالإن�سان، مت اكت�ساف اأول فريو�ض لهذه العائلة عام 1960م، وكان اأ�سهرها فريو�ض 

كورونا �سار�ض  SARS، والذي ظهر يف هونغ كونغ ال�سينية عام 2003م، وفريو�ض كورونا مري�ض MERS-Cov )فريو�ض كورونا امل�سبب ملتلزمة 

اجلهاز التنف�سي ال�سرق اأو�سطي( �سبيه ال�سار�ض او �سار�ض ال�سعودى، ومت ر�سده الأول مرة يف مدينة جدة باململكة العربية ال�سعودية يف �سبتمرب 

2012، )اآمال خليل، 2013، �ض4- 5(.

)3( مل حت�سم الدرا�سات العلمية بعد الظروف التي ت�سببت يف ن�ساأة الفريو�ض امل�سبب ملر�ض كوفيد 19 فهناك من رجحت اأنه ن�ساأ طبيعيا حيث تبني 

تطابق  بن�سبة 96% مع جينوم فريو�ض كورونا يف اخلفا�ض واآكل النمل احلر�سفي، واأنه انتقل مبا�سرة للإن�سان نتيجة التعامل املبا�سر اأو نتيجة حتور 

حدث �سهل عملية االنتقال )Zhou, et al, 2020,p.2(، وهناك اأخرى ت�سكك يف ذلك وترجح اأن يكون قد ن�ساأ يف خمترب ال�ستهداف االإن�سان.
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من  مبكر  وقت  يف  اأجريت  التي  الدرا�سات  اأ�سارت  وقد 

ال�سريع  االإنت�سار  على  قدرة  لديه  الفريو�ض  اأن  الوباء  اندالع 

بني الب�سر، وقد قدر عدد التكاثر االأ�سا�سي للفريو�ض بني 1.4 

– 3.9 وهو ما يعني اأنه من املتوقع اأن توؤدى كل حالة اإ�سابة 
جديدة  اإ�سابة  اأ�سعاف  لثلثة  االإ�سابة  حاالت  ت�ساعف  اىل 

ي�سنف  ثم  ومن  اللزمة،  الوقائية  التدابري  غياب  يف  وذلك 

ذلك  يف  وي�سبه  واالنت�سار  االنتقال  �سريع  اأنه  على  املر�ض 

ما  وهو   ،)Riou,2020.p.1 -3( 1918م  اإنفلونزا  فريو�ض 

اأثبته الوقت حيث اأعلنت منظمة ال�سحة العاملية يف30 يناير 

حالة الطوارئ، وحتول املر�ض اىل وباء، ثم اإىل جائحة يف 11 

مار�ض، وجتاوزت حاالت االإ�سابة يف نهاية �سهر يونيو اأي بعد 

�ستة اأ�سهر فقط نحو 10 مليون حالة اإ�سابة واأكرث من ن�سف 

مليون حالة وفاة .

هذا وقد �ساعدت ظروف البيئة اجلغرافية وطرق املعي�سة 

حيث  ال�سني  يف  والثقافية  الغذائية  بالعادات  املرتبطة 

من  املر�ض  انتقال  �سهولة  يف  الكبرية  ال�سكانية  التجمعات 

نحو  اأى  العامل  �سكان  خم�ض  ت�سم  فال�سني   ( الآخر  �سخ�ض 

الغذائية  عاداتهم  عن  ف�سل  ن�سمة(،  مليون  و355  مليار 

والفئران  كاخلفافي�ض  للأكل  مهياأة  غري  حيوانات  تناول  يف 

يجعلها  مما  احليوانات  من  متحرك  هو  ما  وكل  والثعابني 

م�سدرا لكثري من االأوبئة، ويوؤكد ذلك اأن م�سدر تف�سي وباء 

البحرية حيث  للماأكوالت  ووهان  مدينة  �سوق  كان   19 كوفيد 

الزحام وتداول احليوانات املختلفه، وتبني اأن جميع احلاالت 

امل�سابة قد زارت ال�سوق اأو اأنها كانت حلاالت خمالطة حلاالت 

.)W.H.O., 2020, Situation Report l( م�سابة

الناجتة  التنف�سية  القطرات  عرب  الفريو�ض  عدوى  وتنتقل 

واالت�سال  تقريبا،  مرتين  جمال  يف  والعط�ض  ال�سعال  عن 

عزل  الوقاية  طرق  اأهم  كانت  لذا  امللوثة،  للأ�سطح  املبا�سر 

التاأكد  اأو  ال�سفاء  يتم  له حتى  املخالط  اأو  امل�ساب  ال�سخ�ض 

من عدم االإ�سابة، واحلر�ض على النظافة ال�سخ�سية خا�سة 

غ�سل اليدين با�ستمرار باملاء وال�سابون، والتباعد االجتماعى 

  - اأ�سكالها  بكافة  التجمعات  منع  اأي   –  Social Distance
والبقاء باملنزل وعدم النزول اإال لل�سرورة. 

اأفقي من ال�سرق للغرب، وانتقل الكثري منها عرب املوانىء ال�سمالية على البحر  )4(  فقدميا اتخذت بع�ض االأوبئة كالطاعون والكولريا خط �سري 

املتو�سط يف �سهور و�سنوات كما حدث منذ اأكرث من 700 عام م�ست يف انتقال وباء الطاعون، فقد ا�ستغرق انتقال اأحد اأوبئة املر�ض12عاما فى العامل 

كله من ال�سني اإىل اآ�سيا ال�سغرى والبحر االأ�سود بداية من عام 1336م حتى 1348م، وت�سبب يف الق�ساء على نحو 35 مليونا فى اأوربا بواقع ربع 

ال�سكان تقريبا، )ال�سبعاوى، 1997، �ض293- 304(.

2. خطوط سير المرض
حمدد،        مكان  يف  حم�سورة  االأوبئة  ظهور  م�سكلة  تعد  مل 

يف  كان  كما  الآخر  مكان  من  لتتنتقل  طويل  وقتا  حتتاج  اأو 

قد  تكن  مل  احلالية  واملوا�سلت  النقل  و�سائل  الأن  املا�سي 

تعرف  ال  عاملية  م�سكلة  اأ�سبحت  واإمنا   ،
)4(

بعد  اكت�سفت 

جائحة  ا�ستطاعت  فقد  بها،  تعرتف  وال  اجلغرافية  احلدود 

فريو�ض كورونا Covid19 اأن تنت�سر وت�سل اإىل اأق�سى مكان 

اأ�سهر فقط، وقد �ساهم  على �سطح االأر�ض يف غ�سون ثلثة 

يف ت�سريع وترية انت�سار الوباء ليمثل �سكل عنكبوتيا ي�سعب 

�سهدته  الذى  الكبري  التكنولوجي  التطور  وح�ساره  ملحقته 

بلغ  فقد  اجلوى،  النقل  خا�سة  والتنقل،  املوا�سلت  و�سائل 

باال�سافة  دولة،   198 نحو  الفريو�ض  و�سلها  التى  الدول  عدد 

 ،  2020 31 مايو  15 جزيرة ومنطقة ) من�سة كورونا  اىل  

 .) https://corona-v.com
والتى    -  )1( �سكل    - الوباء  �سري  خطوط  تتبع  وعند 

بداأت من مدينة ووهان ال�سينية يف والية هوباي، �سنلحظ 

اجلوار  دول  اإىل  ووهان  من  امل�سافرين  عرب  املر�ض  انتقال 

لديها  حالة  ظهور  عن  يناير   13 تايلند  اأعلنت  حيث  اأوال، 

تلها  الطريان،  خطوط  طريق  عن  ووهان  من  قادمة 

15 يناير. ثم بداأت احلاالت يف الظهور تباعا يف  اليابان يف 

تنقلهم  عرب  هوباي  مبقاطعة  املحيطة  ال�سينية  املقاطعات 

واحلافلت  احلديدية  كال�سكك  املختلفة  املوا�سلت  بو�سائل 

 ،Distance Decay Theory لنظرية  طبقا  وال�سيارات، 

باالقرتاب من مناطق  العدوى  زيادة حاالت  تعنى هنا  والتى 

اأول حالة  20 يناير عن ظهور  اأعلنت كوريا يف  ، ثم  االإ�سابة 

حالة،   282 نحو  امل�سابة  احلاالت  اإجماىل  لي�سل  م�سابة، 

منها 278 حالة يف ال�سني موزعة على اأربع مناطق هي هوباي 

)5حاالت(،  بكني  حالة(،   14( جواجندواجن  حالة(،   258(

تايلند  هي  اجلوار  دول  يف  حاالت   4 و  )1حالة(،  �سنغهاي 

واليابان وكوريا، ونحو 3 حاالت وفاة جميعهم يف ال�سني 

.)W. H. O., 2020, Situation Report، l(
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وبنهاية �سهر يناير بلغ عدد املناطق امل�سابة بال�سني نحو  

عدد  ليبلغ  اأخرى  دولة   19 لنحو  الوباء  وو�سل  منطقة،   16

الدول امل�سجل بها حاالت اإ�سابة 23 دولة يف اأربع قارات هي 

�سهر  اأول  ويف  واأ�سرتاليا،  ال�سمالية  واأمريكا  واأوروبا  اآ�سيا 

ال�سينية  املناطق  جميع  اىل  و�سل  قد  الوباء  كان  فرباير 

)34 منطقة(، وظهرت اإ�سابات يف اأربعة دول جديدة لي�سل 

�سهر فرباير كان عدد  وبنهاية  27 دولة،  الدول اىل  اإجماىل 

الدول التى اندلع بها الوباء نحو57 دولة. 

ال�سني  طبقتها  التي  واالإجراءات  العلمي  التقدم  ورغم 

يف  جنحت  وقد  وح�ساره  الوباء  انت�سار  من  للحد  ب�سرامة 

اأوروبا  لي�سرب  اندلع خارجها  الوباء  اأن  اإال  باأرا�سيها،  ذلك 

يف  واأفريقيا  العربي  العامل  اىل  وينتقل   ، اإيران  ثم  واأمريكا، 

يف  ال�سحية  اأنظمتها  وف�سلت  الدول،  تدركه  مل  قيا�سي  زمن 

مواجهته مما اأدى اىل وفاة االآالف فيها ، وبنهاية �سهر مار�ض 

كان هناك اأكرث من 200 دولة ومنطقة اندلع فيها الوباء.

�سكل )1( الت�سل�سل الزمني الإنتقال جائحة كوفيد 19 بني دول العامل يف الفرتة من )31 دي�سمرب - 30 يونيو 2020(

 امل�سدر: ال�سكل من اإعداد الباحثة اعتمادا على تواريخ بيانات

Time series  ثانيا : تحليل السالسل الزمنية
 General trend العام  االتجاة  خط  ومعادلة 

لجائحة )كوفيد 19( في العالم.
ويف حماولة لدرا�سة تاأثري الزمن يف �سرعة انت�سار جائحة 

بالفريو�ض  االإ�سابة  والتنبوؤ بحاالت  العامل  فريو�ض كورونا يف 

من خلل معرفة معادلة خط االجتاه العام له 

 ،) Y= a + b X (

حيث متثل )Y( حاالت االإ�سابة بجائحة كوفيد 19، 

بينما متثل )X( الزمن باالأ�سبوع، 

وذلك خلل الفرتة من )1يناير- 30 يونيو2020(، 

فكما يت�سح من ملحق)1(، 

ومتابعة �سكل )2( كانت معادلة خط االجتاه العام هى 

 ، Y = 56550 X – 225933
وبلغت قيمة معامل االرتباط )R²( نحو )0.869(. 

د/ �سحر حممد عو�ض الزيني التحليل الزمانى والمكانى لتسلسل حاالت اإلصابة بجائحة فيروس كورونا في العالم 
 دراسة فى الجغرافيا الطبية

World Health Organization, 2020. Coronavirus disease 2019 
) COVID-19( Situation Report,1-162 
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�سكل )2( معادلة خط االجتاه العام حلاالت االإ�سابة بجائحة كوفيد 19 يف الفرتة من ) 1يناير -  30 يونيو 2020(

 امل�سدر: ال�سكل من اإعداد الباحثة اعتمادا على تواريخ بيانات ملحق )1(

والزمن  باجلائحة  االإ�سابة  حاالت  بني  االرتباط  اأن  اأي 

االنت�سار  يف  م�ستمرة  اجلائحة  فاإن  وعليه  وقوي،  طردى 

اجتاه  من  يغري  جديد  يطراأ  مامل  الوقت  مرور  مع  والتزايد 

�سعف  اأو  للعلج،  م�سل  كاكت�ساف   ، اجلائحة  ت�ساعد 

�سكان  وعى  رفع  حماوالت  من  الرغم  على  ،الأنه  للفريو�ض 

العامل بالطرق الوقائية واالإجراءات االحرتازية- التى توقف 

انت�سار املر�ض وكان لها نتائج اإيجابية وا�سحة حينما طبقت 

وتوقف  عليه  ت�سيطر  اأن  وا�ستطاعت  ال�سني  يف  ب�سرامة 

بعد  اأرا�سيها  على  جديدة  اإ�سابه  حاالت  ت�سجل  ومل  تزايده 

مرور اأربعة اأ�سهر من االإعلن عنه اإال من حاالت قادمة من 

خارج الدولة- اإال اأن هذه االإجراءات مل تطبق يف العديد من 

الرتفاع  اإما  ثمارها،  توؤتي  حتى  املطلوب  بال�سكل  العامل  دول 

ن�سبة اجلهل واال�ستهتار بني ال�سكان اأو لتقاع�ض احلكومات يف 

تنفيذ تلك االإجراءات، مما ت�سبب يف ارتفاع حاالت االإ�سابة 

لتتجاوز حتى االآن 10مليون حالة وارتفاع حاالت الوفاة اىل ما 

يتجاوز500 األف حالة، بن�سبة هلك بلغت 5.5% نتيجة عجز 

املر�سى  الكبرية من  االأعداد  ا�ستيعاب  ال�سحية يف  االأنظمة 

وتقدمي الرعاية ال�سحية اللزمة لهم.

ثالثا : التتبع اللوغاريتمي لسرعة انتشار الوباء
19 على  االإ�سابة بجائحة كوفيد  عند متابعة تطور حاالت 

�سكل  االأ�سي-  النمو  منحنى  ي�سمى  ما  اأو   - املنحنى اخلطى 

حلاالت  املتزايد  االإرتفاع  هو  نلحظه  ما  اأبرز  فاإن   ،)3(

�ستة  خلل  حالة  مليني  الع�سرة  جتاوزت  التى  االإ�سابة 

خارجة  االأمور  و�ستبدو  الوباء،  عن  االإعلن  من  فقط  اأ�سهر 

عن ال�سيطرة يف ظل االإجراءات املتتالية التي تتخذها الدول 

الإيقاف انت�سار املر�ض.

ولكن بالرغم من اأهمية هذه املنحنيات وقدرتها على التنبوؤ 

بكيفية انت�سار اجلائحة خلل الفرتة املقبلة، اإال اأنها لن تكون 

االنت�سار  هذا  عن  �ساملة  وا�سحة  �سورة  اإعطاء  على  قادرة 

نظرا لتزايد حاالت االإ�سابة ب�سكل هائل خلل فرتة ق�سرية، 

فخلل ع�سرين يوما من ظهور املر�ض جتاوزت اأعداد احلاالت 

ال100 حالة )20 يناير(، وقبل اأن مير اأ�سبوع اآخر جتاوزت 

 10000 ال  جتاوز  ثم  يناير(،   24( حالة   1000 ال  احلاالت 

بعد مرور  و100000 حالة  اآخر)1 فرباير(،  اأ�سبوع  حالة يف 

�سهر )7 مار�ض( و�سوال اىل املليون حالة االأوىل بعد اأقل من 

�سهر اآخر)4 ابريل(، لهذا مت اال�ستعانة باملنحنى اللوغاريتمى 

لتمثيل تطور حاالت االإ�سابة،الأن الزيادة فى حاالت االإ�سابة 

كانت لوغاريتمية اأي�سا  كما يت�سح من ال�سكل )4(.
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�سكل )3( تطور حاالت  االإ�سابة بجائحة كوفيد 19 يف العامل يف الفرتة من ) يناير - 30 يونيو 2020(

�سكل )4( التطور اللوغاريتمى حلاالت  االإ�سابة بجائحة كوفيد 19 يف العامل يف الفرتة من )  1يناير - 30 يونيو 2020(

 امل�سدر: ال�سكل من اإعداد الباحثة اعتمادا على بيانات 

 امل�سدر: ال�سكل من اإعداد الباحثة اعتمادا على بيانات 

World Health Organization, 2020. 
Coronavirus disease 2019 ) COVID-19( Situation Report,1-162 

World Health Organization, 2020. 
Coronavirus disease 2019 ) COVID-19( Situation Report,1-162 

يف  كبريا  �سعودا  اللوغاريتمي  املنحنى  حتليل  من  ويتبني 

حاالت االإ�سابة بدءا من املائة اإ�سابة و�سوال اىل عتبة ال 100 

األف اإ�سابة )17فرباير(، وهى الفرتة التي انت�سر فيها الوباء 

ب�سكل كبري يف ال�سني، ثم تظهر فرتة م�ستقرة مل يحدث فيها 

ا�ستطاعت  التى  الفرتة  وهي  االإ�سابة  حاالت  يف  كبري  تزايد 

فيها ال�سني وباقي الدول االآ�سيوية اأن حتتوى انت�سار املر�ض 

وت�سيطر عليه )حتى 2مار�ض(، ثم بداأ الوباء يتف�سي يف اأوربا، 

 11( فى  جائحة  اأ�سبح  الوباء  اأن  ال�سحة  منظمة  واأعلنت 

ومل  اأخرى،  مرة  الت�ساعد  يف  املنحنى  بداأ  عندها  مار�ض(، 

يكد ي�سرب اأوربا و�سوال اىل املليون حالة االأوىل حتى تف�سي 

الوباء يف اأمريكا ال�سمالية ومنه اىل اأمريكا اجلنوبية ثم اإىل 

اأفريقيا، اأي اأن املنحنى مل يرتفع ب�سكل ت�ساعدى فح�سب بل 

فرتة  ي�ستمر  اأن  ويتوقع   ، قفز  ثم  هداأ  ثم  قفزات  �سكل  اأخذ 

اأطول حتى يهداأ بعد اأن تف�سي يف دول اأمريكا اللتينية والدول 

املتدنى  الدخل  ذات  الكربى(  ال�سحراء  )جنوب  االأفريقية 

والتي ت�سم االأخرية 22 دولة من اأ�سل 25 دولة  االأوىل االأكرث 

تاأثرا بتف�سي االأمرا�ض املعدية طبقا ملوؤ�سر التعر�ض للأمرا�ض 

 )ميليندا مور واآخرون ، 2016، �ض25(.
)5(

املعدية 

)5(  �سمم هذا املوؤ�سر ليكون اأداة احلكومة االأمريكية والوكاالت الدولية من اأجل تزويدها بفهم وا�سح ملدى تاأثر الدول باالأمرا�ض املعدية، وبالتاىل 

امل�ساعدة على توفري املعلومات اللزمة التخاذ التدابري الوقائية للحد من اآثار التف�سي املحتمل، ومت ذلك على اأ�سا�ض �سبعة جماالت وا�سعة النطاق 

هي الدميوغرافية، الرعاية ال�سحية، ال�سحة العامة، ديناميات املر�ض، املجاالت ال�سا�سية املحلية والدولية، واملجاالت االقن�سادية  )ميليندا مور، 

) ix 2016، �ض
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الوباء ب�سكل فعال  انت�سار  اإبطاء   والأن هناك دوال مت فيها 

ومازالت اأخرى حتاول جاهدة احلد منه، كان من ال�سرورى 

الدول  هذه  ببع�ض  االإ�سابة  منحنيات  بني  مقارنة  اإجراء 

املتحدة  والواليات  اأوروبا،  واإيطاليا يف  اآ�سيا،  ال�سني يف  مثل 

�سكل   - اأفريقيا  يف  وم�سر  ال�سمالية،  اأمريكا  فى  االأمريكية 

حاالت  ملنحنى  �سيحدث  مبا  التنبوؤ  يف  يفيد  ما  وهو   -)5(

االإ�سابة باجلائحة  يف الفرتة القادمة.

وعند مقارنة منحنيات النمو اللوغاريتمي حلاالت االإ�سابة، 

بدء  منذ  ال�سني  يف  االإ�سابة  حلاالت  �سريعا  �سعودا  لوحظ 

ملحاوالتها  وكنتيجة  فرباير،   17 حتى  الوباء  عن  االإعلن 

انت�سار  من  للحد  االحرتازية  االإجراءات  من  العديد  تطبيق 

والتزامهم،  ال�سكان  ا�ستجابة  عن  ف�سل  وح�ساره  الوباء 

جنحت ال�سني يف احتواء الوباء وا�ستقر املنحنى قبل بلوغة 

100 األف اإ�سابة واأخذ خطا م�ستقيما كما يت�سح من ال�سكل 

واأمريكا، فقد  اأوربا  اأن اندلع خارجها لي�سرب  5، ولكن بعد 

من  بداية  ال�سريع  �سعوده  اإيطاليا  يف  االإ�سابة  منحنى  بداأ 

اإ�سابة  األف   100 ال  متخطيا  الذورة  اىل  لي�سل  فرباير   17

اأبريل، و بداية من �سهر مايو بداأ املنحنى يف  يف بداية �سهر 

معدل  انح�سار  ثم  ومن  الن�سبي  واال�ستقرار  البطيء  النمو 

باالإلتزام  االأوىل  بالدرجة  يرتبط  ما  وهو  االإ�سابات،  منو 

اإطار  يف  وذلك   ، االجتماعى  والتباعد  الوقائية  باالإجراءات 

غياب امل�سل امل�ساد للفريو�ض. 

اأما يف الواليات املتحدة االأمريكية فقد اأخذ املنحنى منطا 

عن  االإعلن  بداية  منذ  البطيء  بالنمو  بداأ  حيث  خمتلفا 

مار�ض،  �سهر  منت�سف  حتى  يناير   23 يف  م�سابة  حالة  اأول 

تخطت  قد  االإ�سابات  تكن  مل  تقريبا  اأ�سابيع   6 بعد  اأنه  اأي 

ويف  االإ�سابة،  حلاالت  ال�سريع  النمو  بداأ  ثم  اإ�سابة،   1000

اإ�سابة،  املليون  حاجز  جتاوزت  تالية  اأ�سابيع  �ستة  من  اأقل 

املنحنى  ومازال  فقط،  اأ�سابيع  اأربعة  يف  اإ�سابة  املليوين  ثم 

يعزى  وقد  بعد،  لل�ستقرار  ي�سل  مل  االآن  وحتى  ت�ساعد  يف 

ذلك لتباطوؤ الدولة يف اال�ستعداد ملواجهه الوباء القادم اإليها، 

حيث مل تتخذ اإجراءات ملنع ال�سفر وغلق املطارات والتباعد 

االجتماعي اإال يف منت�سف مار�ض ، اأي بعد �سهر ون�سف من 

املواطنني  التزام  عدم  عن  ف�سل  لديها،  اإ�سابة  اأول  ظهور 

يف  مظاهرات  اندالع  من  تبعه  وما   ، الوقائية  باالإجراءات 

اأثر  على  مايو  �سهر  منت�سف  االأمريكية يف  املدن  العديد من 

مقتل مواطن اأمريكي من اأ�سل اأفريقي ب�سكل عن�سري. 

ويف م�سر ورغم مرور18 اأ�سبوعا منذ االإعلن عن اأول حالة 

لديها  االإ�سابة  منحنى  اأن  لوحظ  فرباير،   15 يف  م�سابة 

اإىل  اأو اجتاها  �سريعا  ي�سهد �سعودا  ب�سكل متدرج، ومل  ينمو 

اإمكانات  �سعف  اىل  ذلك  يعزى  وقد  االآن،  حتى  اال�ستقرارا 

الرعاية  وتقدمي  االإ�سابة  حاالت  عن  الك�سف  يف  الدولة 

ال�سحية داخل امل�ست�سفيات واأماكن العزل ال�سحى املجهزة، 

للعزل  امل�سابة  50% من احلاالت  وهو ما جعلها تخ�سع نحو 

�سكل )4( التطور اللوغاريتمى حلاالت  االإ�سابة بجائحة كوفيد 19 يف بع�ض دول العامل 

يف الفرتة من )1يناير - 30 يونيو 2020(

 .World Health Organization, 2020 امل�سدر: ال�سكل من اإعداد الباحثة اعتمادا على بيانات 
Coronavirus disease 2019 ) COVID-19( Situation Report,1-162 
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 )p.c.r( االإ�سابة  عن  الك�سف  حتاليل  جترى  وال   ، املنزىل 

عدم  مع  خا�سة  املر�ض،  اأعرا�ض  عليهم  يظهر  من  جلميع 

التزام املواطنني واال�ستهتار باالإجراءات االحرتازية للحد من 

تف�سي املر�ض مما اأدى اىل تزايد اأعداد امل�سابني، وقد انعك�ض 

ذلك على ن�سبة التعايف من املر�ض حيث مل تتجاوز 27% من 

املتحدة  الواليات  يف   %40 بلغت  بينما  م�سر،  يف  امل�سابني 

االأمريكية ، يف حني ارتفعت يف اإيطاليا اىل اأكرث من 74%، ويف 

اعتمادا على  الباحثة  95% )من ح�ساب  اقرتبت من  ال�سني 

  .)worldmeters, 15\6\2020 اح�ساءات من�سة

  

رابعا : مستقبل اإلصابة بالوباء من خالل نظرية التحول 
 The Epidemiological Transition  الوبائي

الوفيات  ن�سب  يف  ملحوظا  هبوطا  العامل  دول  معظم  حققت 

الوفيات يف  اأن جتاوز معدل  فبعد  القرن احلاىل،  بها خلل 

الثامن ع�سر، مل يعد  القرن  االألف يف  40 يف  ال  العامل عتبة 

يبلغ اليوم �سوى 8 يف االألف )كاترين رولية، 2015، �ض 48(، 

نتيجة التقدم الكبري الذي اأحرزته الب�سرية يف جمال مقاومة 

االأمرا�ض وخا�سة املعدية منها، وكان لذلك اأثره الوا�سح يف 

ارتفاع متو�سط عمر الفرد، مما اأدى اإىل تزايد عدد ال�سكان 

الذين ي�سلون اإىل اأعمار متقدمة فوق �سن اخلام�سة وال�ستني، 

امليلد  عند  املتوقع  العمر  متو�سط  اأن  االإح�ساءات  وت�سري 

 25 نحو  من  اأي  الزمن  من  قرنني  خلل  مرات  ثلث  ارتفع 

2016م  عام  �سنة   72 نحو  ع�سر،اىل  الثامن  القرن  يف  عام 

.)W.H.O,2018,P.66(

يف  للوفيات  امل�سببة  االأمرا�ض  اأمناط  تغريت  لذلك  ونتيجة 

العامل يف الوقت احلا�سر ب�سكل كبري عما كانت عليه يف العقود 

 Chronic diseases املزمنة  االأمرا�ض  فقد حلت  املا�سية، 

 ،noncommunicable diseases واالأمرا�ض غري املنقولة

 communicable )املعدية(  املنقولة  االأمرا�ض  حمل 

57 مليون ن�سمة  2016 وفاة نحو  diseases، فقد �سهد عام 

املعدية  وغري  املزمنة  االأمرا�ض  كانت  العامل،  م�ستوى  على 

متثل 71% من اإجماىل حاالت الوفاة، وجاءت اأمرا�ض القلب 

يف املقدمة فكانت امل�سئولة عن ثلث حاالت الوفاة )%31.4(، 

تلها اأمرا�ض ال�سرطان بن�سبة 15.8%، ثم اأمرا�ض اجلهاز 

التنف�سي املزمنة بن�سبة 6.7%، مر�ض ال�سكري بن�سبة %2.8  

.)W.H. O., 2018,p.7(

وقد ظهر هذا التحول ال�سحي بو�سوح يف الدول ال�سناعية 

اأكرث تاأخرا  ، يف حني ظل 
)6(

الكربى مثل الواليات املتحدة  

اأمريكا  دول  وبع�ض  الكربى  ال�سحراء  جنوب  اأفريقيا  يف 

اللتينية، والعديد من البلدان االآ�سيوية حيث كانت االأمرا�ض 

هي  ال�سل  االإ�سهال،االإيدز،  اأمرا�ض  وفيات  مثل  املعدية، 

املهيمنه بنحو 60% من جملة الوفيات وخا�سة بني االأطفال.

الثانية  باملرحلة  مرورها  يف  العامل  دول  تباينت  ثم  ومن 

املزمنة  )االأمرا�ض  الثالثة  واملرحلة  االأوبئة(،  )اإنح�سار 

واأمرا�ض ال�سيخوخة واأمرا�ض من �سنع االإن�سان( من مراحل 

 The Epidemiologic لل�سكان  الوبائي  التحول  نظرية 

، تبعًا ملعدالت النمو ال�سناعي واحل�ساري 
)7(

 Transition
والطبي بها، فهل تت�سبب جائحة فريو�ض كوفيد 19 يف عودة 

العامل  ملرحلة االأوبئة واملجاعات بعد اأن تخطتها منذ ما يقرب 

من قرن م�سى.

 19 الوفيات بجائحة كوفيد  من خلل متابعة تطور حاالت 

على م�ستوى العامل لوحظ اأنها مل تتجاوز حتى االآن ن�سبة %1 

من اأ�سباب الوفاة، ون�سبة ال�سفاء منها تتجاوز50 %، ومن ثم 

رغم حالة الفزع التى ت�سيب العامل اأجمع ، فاإن واقع احلال 

ي�سري اإىل اأن جائحة فريو�ض كورونا لي�ست االأوىل من نوعها 

التى اجتاحت العامل بعد تخطيه مرحلة االأوبئة واملجاعات ، 

ولن تكون االأخرية، فهناك العديد من اجلائحات التي اأثارت 

االأرواح،  مليني  وح�سدت  الفائت  القرن  يف  العاملي  الذعر 

والتي  1919م،   -  1918 االإ�سبانية  االنفلونزا  وباء  منها 

اأ�سابت خم�ض �سكان العامل واأودت بحياة ما يرتاوح من40-

االإ�سهال  واأمرا�ض   ،Tuberculosis وال�سل   ،Pneumonia الرئوي  االلتهاب  1900 هي  عام  الوفاة  امل�سئولة عن  االأوىل  اأ�سباب  الثلثة  كانت   )6(

والتهاب االأمعاء Diarrhea, Enteritis، وجميعها اأمرا�ض منقولة، وكانت متثل ما يقرب من ثلث الوفيات 31 %، ثم تغري منط االأمرا�ض امل�سئولة 

االأوىل  اأ�سباب  الثلثة  7٪، هي   stroke ال�سرطان23%،والذبحة  القلب%31،  اأمرا�ض  املزمنة مثل  االأمرا�ض  فاأ�سبحت   1998 الوفاة يف عام  عن 

)Rockett I. R. H., Dec.1999, p.2 (امل�سئولة عن الوفيات حيث ميثلون معًا نحو 61 %من جملة الوفيات

)7( تدر�ض نظرية التحول الوبائي )االنتقال الوبائي( لعبد الرحيم عمران، التغريات ال�سكانية واأ�سبابها واآثارها ح�سب مبادئ علم الوبائيات، وكذلك 

مبادئ علمي الدميوجرافيا واالجتماع، وتو�سح النظرية اأن االأمرا�ض ال�سائدة يف املجتمع متر بثلثة عهود، عهد االأوبئة واملجاعات، عهد انح�سار 

واالقت�سادي،  واحل�ساري،  ال�سناعي  النمو  ملعدالت  تبعًا  الدول  بها  متر  املراحل  وهذه  ال�سيخوخة،  واأمرا�ض  االنتكا�سية  االأمرا�ض  عهد  االأوبئة، 

والطبي. )عمران، 1988، �ض 96 - 109(.
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org/arabic/node/656(، االنفلونزا االأ�سيوية التى ظهرت 
يف ال�سني بني عامى )1957 - 1958م( وت�سببت يف وفاة 4 

مليون ن�سمة، انفلونزا هوجن كوجن )1968 - 1969م( وبلغت 

مليون حالة، وغريها   4 -1 العامل من  بها يف  الوفيات  ن�سبة 

من االأوبئة، ورغم ذلك مل تعيد العامل  ملا كان عليه يف مرحلة 

انت�سار االأوبئة واملجاعات نظرا لعدم ا�ستمراريتها، وانخفا�ض 

نتيجة  الهلك(،  امل�سابني)ن�سبة  اإجماىل  املتوفني من  ن�سبة 

االأم�سال  اكت�ساف  يف  املتخ�س�سه  العلمية  الكوادر  جهود 

واالأدوية التى توقف مثل هذه االأوبئة.

بجائحة   fatality rate الهلك  ن�سبة  تطور  منحنى  وي�سري 

العامل  يف  الهلك  ن�سبة  اأن   )6( �سكل   -19 كوفيد  فريو�ض 

نهاية    %5 اىل  لتنخف�ض  امل�سابني عادت  اأعداد  تزايد  رغم 

�سهر يونيو، بعد اأن ارتفعت نتيجة حتول الوباء اىل جائحة من 

1.6% اىل 7% يف منت�سف �سهر مايو، ورمبا يعزى ذلك اىل 

حالة اال�ستقرار التى متر بها دول بداية ظهور الوباء كال�سني 

حيث ي�سري املنحنى بها اىل الثبات منذ منت�سف �سهر اأبريل، 

االأوربيه  الدول  بها  مرت  التى  الن�سبى  اال�ستقرار  كذلك 

حاالت  انخفا�ض  وبالتاىل  الوباء  تف�سي  بذروة  مرورها  بعد 

الوفاة بها كما حدث يف ايطاليا حيث ي�سري املنحنى بها اىل 

املتحدة  الكربى كالواليات  الدول  الن�سبي، وحماوالت  الثبات 

االأمريكية يف معاجلة مر�ساها واحلد من حاالت الوفاة مما 

اأدى اىل انخفا�ض ن�سبة الهلك بها كما ي�سري املنحنى بها.

ف�سل عن اأن هناك العديد من الدول خا�سة ذات االأنظمة 

لديها  الوفاة  حاالت  عن  تعلن  ال  كم�سر  ال�سعيفة  ال�سحية 

املزمنة  االأمرا�ض  بند  حتت  الوفاة  اأ�سباب  وت�سجل  بدقة 

واالأ�سباب االأخرى، وقد لوحظ ارتفاع يف ن�سبة الهلك لديها 

االأخري  االأ�سبوع  من  بدءا  مايو  �سهر  نهاية  انخفا�سه يف  بعد 

يف �سهر يونيو وذلك بعد متديد فرتات العمل وتقليل �ساعات 

احلظر.

يف   19 كوفيد  وفيات  حاالت  تتبع  عن  درا�سة  اأ�سارت  وقد 

والتزايد  للوباء  ال�سريع  االنت�سار  من  الرغم  على  اأنه  العامل 

اأن عدد  اإال  النامى،  العامل  الكبري حلاالت االإ�سابة يف بلدان 

 ، املرتفع  الدخل  ذات  املتقدمة  البلدان  يف  يرتكز  الوفيات 

 ، االأمريكية  املتحدة  الواليات  هي  بلدان  خم�سة  ت�سم  حيث 

اإيطاليا، اململكة املتحدة، اإ�سبانيا، فرن�سا نحو 70 % من جملة 

14% فقط هي ما ت�سجله  اأن ن�سبة  الوفيات العاملية، يف حني 

بلدان العامل النامى، ويرجع ذلك اىل جودة ت�سجيل البيانات 

واالإعلن عنها يف الدول املتقدمة، فبع�ض التقديرات ذكرت 

اأن احلاالت يف كثري من بلدان العامل النامي تقل بن�سة %60 

 .)Schellekens, 2020, p.2(عن املعلن

�سكل )6( تطور ن�سبة الهلك بجائحة كوفيد 19 يف العامل 

يف الفرتة من )1يناير - 30 يونيو 2020(

 .World Health Organization, 2020 امل�سدر: ال�سكل من اإعداد الباحثة اعتمادا على بيانات 
Coronavirus disease 2019 ) COVID-19( Situation Report,1-162 
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الخاتمة.
اإن غاية اأي بحث هو ك�سف الغطاء عن التحديات وامل�سكلت 

التي تواجه املجتمع، حماوال اأن يوجه وي�ساعد اأ�سحاب القرار 

على الفهم الدقيق جلميع اأبعاد هذه امل�سكلت وبالتاىل اإيجاد 

احللول لها.

فريو�ض  جائحة  تف�سي  اأظهر  ال�سابق  العر�ض  خلل  ومن 

وبالتاىل  املعدية،  للأمرا�ض  للحدود  العابرة  الطبيعة  كورونا 

اأجمع  العامل  حكومات  بني  اخلطوات  تن�سيق  اإىل  احلاجة 

من اأجل احلد من انت�سارها وخا�سة يف الدول ذات االأنظمة 

و�سرورة  التف�سي،  لهذا  عر�سة  االأكرث  ال�سعيفة  ال�سحية 

التنف�سي  حاالت  ور�سد  االأمرا�ض  ملراقبة  تدابري  اتخاذ 

ال�سفافية، وو�سع مناذج حماكاة من  واالإعلن عنها مبنتهى 

اأجل اإعداد اأنظمة ت�ستجيب ب�سكل فعال الأي تهديد بتف�سي اأي 

وباء قبل خروجه عن ال�سيطرة. 

الب�سر  م�سئولية  تعترب  وامل�ستقبلية  الراهنة  احلياة  فنوعية 

ب�سيطا،  كان  مهما  دوره  فرد  كل  ياأخذ  اأن  والبد   ، جميعا 

فال�سلوك الب�سري قا�سما م�سرتكا يف زيادة انت�سار وترية اأي 

ال�سكان  التى ميار�سها  ال�سيئة  العادات  تتغري  واإن مل  مر�ض، 

على م�ستوى العامل ، �ست�سيع جهود جميع اجلهات التنفيذية 

يتعلق  ما  وهو  جغرافيا  بعدا  للمر�ض  الأن  �سدى،  والعلماء 

اجتماعيا  بعدا  له  اأن  كما  �سريه،  وخطوط  انت�سارة  بطريقة 

وهي بيئة املخالطني للمر�ض وطرق معي�ستهم ، ولن يتوقف اأي 

وباء بالعلج وحده.
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المالحق
ملحق )1( ح�ساب معادلة االإجتاه العام حلاالت االإ�سابة بجائحة كوفيد 19 يف العامل 

خلل الفرتة من )31 دي�سمرب - يونيو 2020 (

�ض )X(�ض )Y (اال�سبوعال�سهر
�ض × �ض

)Y*X(

�ض 2

)X2(

يناير

32000االول حتى يوم 7

3131الثاين من 8 اىل 14

25225044الثالث من 15 اىل 21

95123285369الرابع من 22 حتى 31

فرباير

2165548662016االول حتى يوم 7

1757258786025الثاين من 8 اىل 14

27716616629636الثالث من 15 اىل 21

863476043849الرابع من 22 حتى 29

مار�ض

16524813219264االول حتى يوم 7

40607936546381الثاين من 8 اىل 14

149608101496080100الثالث من 15 اىل 21

458748115046228121الرابع من 22 حتى 31

ابريل

528832126345984144االول حتى يوم 7

565141137346833169الثاين من 8 اىل 14

552354147732956196الثالث من 15 اىل 21

6932191510398285225الرابع من 22 حتى 30

مايو

581802169308832256االول حتى يوم 7

576151179794567289الثاني من 8 الى 14

6447971811606346324الثالث من 15 اىل 21

10417501919793250361الرابع من 22 حتى 31

يونيو

8647682017295360400االول حتى يوم 7

8910042118711084441الثاين من 8 اىل 14

10173002222380600484الثالث من 15 اىل 21

14773662333979418529الرابع من 22 حتى 30

101853472761821637354324

)b( 56550ب

)a( 225933-ا

امل�سدر : امللحق من اإعداد الباحثة ومت ح�ساب احلاالت اال�سبوعية اعتمادُا على بيانات 

)طريقة ح�ساب معادلة االجتاه انظر : نا�سر عبد اهلل ال�سالح، حممد حممود ال�سرياين، 1420،�ض 518 - 526 (.

World Health Organization, 2020. 
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