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Abstract

امل�ستخل�ص

This research shows future strategies for managing risks
of epidemics and disasters in light of the negative impacts
and repercussions affecting the world in the light of the new
coronavirus crisis.
The research includes an introductory section and four
sections. The first section describes the research problem
by highlighting the main question and sub-questions of the
research. The research objectives, importance and terminologies
are also presented in this section. The second section discusses
the management of risks associated with epidemics and health
disasters. It explains how we can be prepared and ready
to face them. The third section sheds light upon the most
critical consequences affecting the health, economic, social,
psychological, and political fields because of the outbreak of
COVID-19. The fourth section explores the most important
strategic transitions that may happen in the future after the end
of the coronavirus pandemic. The lessons learned and the harsh
experience affecting the world during the epidemic outbreak are
elucidated in this section.
In its concluding section, the research presents some
findings and recommendations for highlighting the risks of
epidemics and disasters. It demonstrates that a paradigm shift
should be made for enhancing the capabilities and preparedness
of countries in the future. Subsequently, we can prevent or at
least reduce the negative effects of such disasters.

يتناول هذا البحث الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لإدارة �أخطار الأوبئة
والكوارث يف �ضوء التداعيات والآثار ال�سلبية التي تعر�ض لها العامل يف
.�ضوء جتربة �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد
 تناول املبحث الأول:ويت�ضمن البحث خالف التمهيد �أربعة مباحث
،منها م�شكلة البحث من حيث الت�سا�ؤل الرئي�س والت�سا�ؤالت الفرعية
 وتناول املبحث الثاين مو�ضوع �إدارة.و�أهداف البحث و�أهميته وم�صطلحاته
.�أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية وكيفية الت�أهب واال�ستعداد ملواجهتها
 فقد تناول �أهم التداعيات التي تعر�ض،�أما املبحث الثالث من البحث
لها العامل من جراء انت�شار مر�ض كورونا امل�ستجد يف املجاالت ال�صحية
 ثم تناول املبحث الرابع.واالقت�صادية واالجتماعية والنف�سية وال�سيا�سية
ً
م�ستقبل بعد انتهاء
والأخري �أهم التحوالت الإ�سرتاتيجية املتوقع حدوثها
هذه اجلائحة يف �ضوء الدرو�س امل�ستفادة والتجربة القا�سية التي عا�شها
.العامل �أثناء انت�شار الوباء
وقد اختتم البحث مبجموعة من النتائج والتو�صيات التي ت�ؤكد يف
جمملها وحمتواها مدى خطورة هذه الأوبئة والكوارث و�ضرورة �إحداث
ً
م�ستقبل مبا ميكن من منع هذه
نقلة نوعية يف قدرة وت�أهب دول العامل
.الكوارث �أو على الأقل احلد من �آثارها
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الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لإدارة �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية يف ظل جتربة �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد

 .1المقدمة

يف نهاية عام 2019م ظهرت يف الأفق �إرها�صات لأزمة �صحية
خطرية؛ وذلك ب�إعالن ال�صني عن ظهور وانت�شار فريو�س يف مدينة
ووهان التابعة لإقليم هوبي ،وقد �سمي فيما بعد بفريو�س كورونا
امل�ستجد ( ،)COVID-19و�سرعان ما تخطى هذا الوباء حدود
ال�صني و�أ�صاب الغالبية العظمى من دول العامل.
وعلى الرغم من �أن العامل قد �شهد من قبل الكثري من الأزمات
التي بلغت �أق�صاها خالل احلربني العامليتني الأوىل والثانية ،ف�إن
الأطراف التي �شاركت يف هذين احلربني �أو املت�أثرة بنتائجهما
كانت تعرف من هي الأطراف املتحاربة ،ومدى امل�سار املتوقع لهذه
ً
جمهول
احلروب ،بينما يف حالة هذا الوباء ف�إن العامل يحارب عد ًوا
�ضرب وما زال ي�ضرب جميع مناحي احلياة ،و�أجرب �أكرث من ن�صف
�سكان العامل على البقاء يف منازلهم.
ومنذ �إعالن منظمة ال�صحة العاملية يف الثالثني من يناير 2020
ر�سم ًّيا تف�شى الوباء ،و�أنه �أ�صبح ي�شكل حالة طوارئ �صحية عامة
تبعث على القلق الدويل ،ثم عادت �أكدت يف احلادي ع�شر من مار�س
2020م حتول الفا�شية �إىل جائحة بعد و�صولها �إىل �أكرث من (160
دولة) ،ومنذ هذه اللحظة �أ�ضحت �أزمة وباء كورونا العنوان الرئي�س
يف خمتلف و�سائل الإعالم يف جميع دول العامل ،و�أعلنت معظم الدول
حالة اال�ستنفار الق�صوى ملواجهة هذا التحدي الذي نقل العامل من
حالة اال�ستقرار الن�سبي �إىل حالة القلق والتوتر؛ حيث ترتب على
الوباء �شبه توقف لعجلة الزمن ،وتعطل الأعمال ،بل و�شلل ن�سبي يف
جميع اقت�صاديات حتى �أغنى الدول املتقدمة اقت�صاد ًّيا ،خا�صة و�أن
العامل مل يكن م�ستعدً ا بال�شكل اجليد ملواجهة �آثار هذا الوباء يف ظل
غياب حالة من التوقع �أو التنب�ؤ باحتماالت حدوث مثل هذه الكارثة.
وقد تنب�أ الكثري من الباحثني ومراكز البحوث واملنظمات املعنية
يف العامل �أن عامل ما بعد كورونا �سوف يختلف كث ًريا عن عامل ما
قبله ،و�أن هذه التجربة ال�صعبة �سوف تدفع العامل �إىل درا�سة و�إعداد
ً
م�ستقبل من حت�سني قدرة الدول بجميع
�إ�سرتاتيجيات خمتلفة متكنها
قطاعاتها على التنب�ؤ والتعامل مع �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية
يف حال حدوثها ،ومبا ميكن من �إدارة هذه الأخطار ب�شكل يحد من
تداعياتها و�آثارها ال�سلبية ،و�أن هذه الإ�سرتاتيجيات لن تتوقف فقط
على تطوير قدرات القطاع ال�صحي ،و�إمنا �سوف متتد �إىل تغيري
منهجي و�إ�سرتاتيجي يف جماالت متنوعة حتد من توقف احلياة التي
ميكن �أن حتدثها تلك الأوبئة والكوارث ال�صحية.
ويف ال�سياق ال�سابق ف�إن هذه الدرا�سة �سوف تتطرق �إىل حماولة
درا�سة وعر�ض والتنب�ؤ باالجتاهات الإ�سرتاتيجية امل�ستقبلية املتوقعة
يف جمال �إدارة �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية.
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 .2المبحث األول :منهجية الدراسة وأهم
المصطلحات
 .1 .2مشكلة الدراسة

�سبق الإ�شارة يف مقدمة الدرا�سة �إىل �أن �أزمة تف�شي وباء كورونا
(� )COVID-19صنفها البع�ض ب�أنها من �أخطر الأزمات التي
واجهتها الب�شرية بعد احلربني العامليتني الأوىل والثانية ،ولعل �أحد
الأ�سباب الرئي�سة التي فاقمت من حجم الكارثة هو عدم التنب�ؤ �أو
توقع حدوث كارثة بهذا احلجم ،وبالتايل عدم اال�ستعداد الكايف من
جانب الدول ملواجهة تداعيات كارثة بهذا احلجم.
ولعل غياب هذا اال�ستعداد قد �أدى �إىل تفاقم التداعيات والآثار
ال�سلبية لها وامتدادها �إىل جميع جماالت ومكونات احلياة الب�شرية.
ويكفي التدليل على حدة هذه اجلائحة و�صعوبة �آثارها مبا حدث
من اكتظاظ امل�ست�شفيات يف �أنحاء العامل بامل�صابني الذين و�صل
عددهم طب ًقا لإح�صاءات منظمة ال�صحة العالية وجامعة جونز
هوبكينز الأمريكية �إىل �أكرث من ( 13مليون) م�صاب حتى تاريخ 15
يوليو  ،2020وو�صول �أعداد الوفيات �إىل �أكرث من ( )500.000حالة
وفاة (Coronavirus disease (COVID-19) Situation Report
 )– 177, 2020ومل يتوقف الأمر عند اجلانب ال�صحي ،بل امتدت
التداعيات �إىل جميع مقومات ا�ستمرارية احلياة ب�شكلها الطبيعي،
فقد �أدت �إىل حجر الب�شر يف منازلهم ،وتوقفت عجلة االقت�صاد،
وتعطلت حركة ال�سفر وال�سياحة ،وانقطع ما يقرب من ( )1.6مليار
طفل و�شاب يف  161دولة من الذهاب �إىل م�ؤ�س�ساتهم التعليمية
(�سافيدرا ،)2020 ،وتعطلت م�صالح الب�شر نتيجة �إغالق امل�ؤ�س�سات،
�سواء احلكومية �أو اخلا�صة.
وعلى الرغم من اجلهود الكبرية التي بذلتها ومازالت تبذلها
الدول وجميع املنظمات املعنية ملكافحة هذا الوباء ،ف�إن املمار�سات
والتداعيات التي حدثت قد �أظهرت �أن هناك حاجة م�ستقبلية لبناء
واعتماد �إ�سرتاتيجيات و�آليات �أكرث فاعلية لإدارة �أخطار الأوبئة
والكوارث ال�صحية ب�أ�سلوب علمي ،وهذا ما �سوف تتناوله هذه
الدرا�سة.
 .2 .2تساؤالت الدراسة

يتمثل الت�سا�ؤل الرئي�س لهذه الدرا�سة يف الآتي :ما الإ�سرتاتيجيات
امل�ستقبلية لإدارة �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية  ...يف ظل جتربة
�أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد .وكمدخل للإجابة عن الت�سا�ؤل الرئي�س
تطلب الأمر الإجابة عن الت�سا�ؤالت الفرعية التالية :ما املق�صود
ب�إدارة الأخطار ومراحلها و�أدواتها ودورها يف �إدارة الأوبئة والكوارث
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ال�صحية؟ ،وما التداعيات املختلفة لأزمة فريو�س كورونا امل�ستجد؟،
وما الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية املتوقعة لإدارة �أخطار الأوبئة والكوارث
ال�صحية يف �ضوء الدرو�س امل�ستفادة من �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد؟
 .3 .2أهداف الدراسة

يف �ضوء الت�سا�ؤالت ال�سابقة ميكن حتديد �أهداف الدرا�سة يف
التعرف على املفاهيم اخلا�صة ب�إدارة الأخطار وكيفية اال�ستفادة
منها يف �إدارة �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية .وا�ستعرا�ض �أهم
التداعيات الناجتة عن �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد (حتى الآن)
وعلى جميع امل�ستويات املختلفة .والتو�صل �إىل حتديد لأهم مالمح
الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية املتوقعة لإدارة �أخطار الأوبئة والكوارث
ال�صحية يف �ضوء الدرو�س امل�ستفادة من التجربة.
 .4 .2أهمية الدراسة

ت�ستمد هذه الدرا�سة �أهميتها من �أهمية احلفاظ على �صحة
الإن�سان باعتباره العن�صر الأ�سا�سي واملحوري يف عملية التنمية،
وعلى اعتبار �أن ال�صحة هي ال�سبب الرئي�س لتمتع الإن�سان بعقل وفكر
�سليم ،بالإ�ضافة �إىل �أن جميع الد�ساتري والنظم ال�سيا�سية يف دول
العامل تت�ضمن م�س�ؤولية الدول عن توفري الرعاية ال�صحية ملواطنيها.
وتتجلى الأهمية �أي�ض ًا يف تزايد حجم التحديات والتداعيات
وامل�صاعب الناجتة عن وباء فريو�س كورونا امل�ستجد ،وما تركته
هذه التحديات من �آثار �أدت �إىل �شبه توقف للحياة الإن�سانية لفرتات
زمنية متفاوتة من دولة لأخرى.
�إن الأزمة امل�شار �إليها قد �أو�ضحت �أن هناك ق�صو ًرا وعدم
جاهزية لدى الكثري من الدول واملنظمات املعنية للتعامل مع هذا
النوع من الأزمات .كما �أن هناك فر�صة بعد انتهاء هذه اجلائحة ،ويف
�ضوء الدرو�س امل�ستفادة منها �إىل حت�سني وتطوير قدرات العامل وفق
ر�ؤية �إ�سرتاتيجية لي�س فيما يتعلق باملنظومة ال�صحية فقط ،و�إمنا يف
جميع �أن�شطة ومكونات احلياة الب�شرية� ،سواء يف االقت�صاد �أو ال�سفر
�أو التعليم �أو التطبيقات التقنية ....وغريها للتعامل بفاعلية مع هذه
النوعية من الأزمات.
 .5 .2المنهج المستخدم في الدراسة

اعتمد الباحث على ا�ستخدام املنهج الو�صفي الذي يعتمد على
جمع البيانات ال�ضرورية من م�صادرها العلمية املختلفة حلل م�شكلة
معينة �أو مواجهة موقف معني والتحليل الكامل جلميع البيانات التي
مت جمعها وحتليلها ب�أكرب درجة من الدقة واملو�ضوعية (بازرعة،
.)1995

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

 .6 .2أهم المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في
الدراسة

الأزمة
الأزمة لغة طب ًقا ملا ورد يف قامو�س خمتار ال�صحاح هي «ال�شدة �أو
القحط» (�أني�س1424 ،هـ� ،ص.)6 .
�أما عن التعريف اال�صطالحي ف�إن هناك تعريفات متعددة ،فعلى
�سبيل املثال يعرفها (ال�شعالن� ،2012 ،ص )12 .ب�أنها «خلل نتيجة
لأو�ضاع غري م�ستقرة يرتتب عليها تطورات غري متوقعة نتيجة عدم
القدرة على احتوائها من قبل الأطراف املعنية التي غال ًبا ما تكون
بفعل الإن�سان» .ويعرفها معجم وب�سرت ب�أنها «نقطة حتول �إىل الأف�ضل
�أو الأ�سواء ،و�أنها حلظة حا�سمة �أو و�ضع �أو موقف بلغ مرحلة حرجة»
(�إ�صالح.)2002 ،
وهناك � ً
أي�ضا من يعرفها �إدار ًّيا ب�أنها «ظاهرة غري م�ستقرة متثل
و�صريحا لبقاء املنظمة وا�ستمراريتها وتتميز بدرجة
تهديدً ا مبا�ش ًرا
ً
معينة من الأخطار ،ومتثل نقطة حتول يف �أو�ضاع غري م�ستقرة تعود
�إىل نتائج غري مرغوبة ت�ؤثر �سل ًبا على كفاءة وفاعلية متخذ القرار،
وت�ؤدي �إىل خ�سارة مادية ومعنوية وج�سدية يف �سمعة املنظمات
ومكانتها وم�ستقبلها» (الالمي والعي�ساوي� ،2015 ،ص.)12 .
ال�صحة Health
طب ًقا لد�ستور منظمة ال�صحة العاملية املنعقد يف نيويورك عام
 1946ف�إن ال�صحة تعني «حالة من اكتمال ال�سالمة بدن ًّيا وعقل ًّيا
واجتماع ًّيا ،ال جمرد انعدام املر�ض �أو العجز (منظمة ال�صحة
العاملية.)2020 ،
الأزمة ال�صحية Health Crisis
هي حالة �صعبة �أو نظام �صحي معقد ي�ؤثر على الب�شر يف منطقة
�أو عدة مناطق جغرافية.
الكارثة Disaster
ارتباك خطري يف وظائف املجتمع ينتج عنه خ�سائر اقت�صادية �أو
بيئية �أو ب�شرية �أو �إدارية على نطاق يتجاوز قدرة املجتمع املت�ضرر على
مواجهتها باالعتماد على موارده الذاتية (اليون�سكو� ،2016 ،ص.)8 .
الوباء Epidemic
هو انت�شار مفاجئ و�سريع ملر�ض يف رقعة جغرافية ما فوق معدالته
املعتادة يف املنطقة(.)WHO, 2020a
اجلائحة The Pandemic
عبارة عن �أعلى درجات اخلطورة يف قوة انت�شار الفريو�س ،وذلك
بانت�شاره يف �أكرث من منطقة جغرافية يف العامل ولي�س يف قارة �أو �إقليم
(�سديري.)2020 ،

الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لإدارة �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية يف ظل جتربة �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد
الأخطار Risks

هي حدث مادي �أو ظاهرة �أو ن�شاط ب�شري يحتمل �أن ي�سبب
ال�ضرر ،وقد يحدث خ�سارة يف الأرواح �أو �أذى �أو �ضر ًرا يف املمتلكات
�أو ارتبا ًكا اجتماع ًّيا واقت�صاد ًّيا �أو تدهو ًرا بيئ ًّيا ،وميكن �أن ي�شمل هذا
ظرو ًفا كامنة قد متثل تهديدات يف امل�ستقبل وتكون متباينة الن�ش�أة
(�إطار عمل هيوغو� ،2008 ،ص.)62 .
�إدارة الأخطار Risk Management
تعرف ب�أنها «جمال التو�صل ملنع اخلطر والتقليل من حجم
اخل�سائر عند حدوثه ،والعمل على عدم تكراره بدرا�سة �أ�سباب حدوث
كل خطر لتالفيه ،كما متتد �إىل تدبري الأموال الالزمة للتعوي�ض عن
اخل�سائر التي حتدث» (عبد املنعم و�آخرون� ،2008،ص.)6 .
وهناك من يعرفها ب�أنها «العملية التي ت�شمل تعريف الأخطار
وحتديدها وحتليلها وتقييمها و�إعداد اال�ستجابات املالئمة لها ،ومن
ثم الرقابة على تنفيذ تلك اال�ستجابات (اجلراح� ،2018 ،ص.)32 .
الت�أهب Preparedness
«هي القدرات واملعارف التي قامت بتنميتها احلكومات �أو
منظمات اال�ستجابة الفنية� ،أو املجتمعات املحلية والأفراد الذين
ميكنهم توقع �أثر �أحداث �أو ظروف الأخطار املحتملة �أو الو�شيكة �أو
احلالية واال�ستجابة لها ب�صورة فعالة» (�إطار عمل هيوغو،2008 ،
�ص.)4 .
منظمة ال�صحة العاملية World Health Organization
هي واحدة من عدة وكاالت تابعة للأمم املتحدة متخ�ص�صة يف
جمال ال�صحة ويرمز لها بالرمز ( )WHOوقد �أن�شئت يف ال�سابع من
�إبريل عام 1948م ومقرها احلايل يف جنيف ب�سوي�سرا ،وهي ال�سلطة
التوجيهية والتن�سيقية �ضمن منظومة الأمم املتحدة فيما يخ�ص
املجال ال�صحي (منظمة ال�صحة العاملية.)2020 ،

 .3المبحث الثاني :إدارة أخطار األوبئة والكوارث
الصحية

الكوارث هي نتائج اجلمع بني الأخطار و�أوجه ال�ضعف الناجتة
عن تفاعل معقد بني عوامل عديدة ومت�شابكة يقع الكثري منها �ضمن
نطاق ال�سيطرة الب�شرية ،ويخرج البع�ض عن هذه ال�سيطرة ،لذا ف�إنه
يجب التح�سب واال�ستعداد لهذه الأخطار الناجتة عن الكوارث ومنع
وقوعها �أو على الأقل احلد من ت�أثريها بدرجة كبرية ،وذلك لن يت�أتى
�إال من خالل تعزيز القدرات والإ�سرتاتيجيات املكونة لعملية �إدارة
اخلطر وب�شكل علمي.
ويف �إطار ما �سبق ف�إن الباحث �سوف يتناول يف هذا املبحث
املفاهيم اخلا�صة بالأخطار وكيفية تقييمها و�إدارتها خا�صة يف جمال
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�أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية ،وكذلك مناق�شة �آليات وكيفية
التنب�ؤ والت�أهب ملواجهة هذه الأوبئة والكوارث حال حدوثها؛ وذلك
على النحو التايل:
 .1 .3إدارة األخطار

 .1 .1 .3مفهوم الخطر وإدارته

اخلطر هو مفرد �أخطار ،ويعرف لغة ب�أنه الإ�شراف على الهالك
�أو ما يهدد الأمن وال�سالمة.
�أما يف اال�صطالح فهناك تعريفات متعددة منها �أن اخلطر هو
مزيج من النتائج �أو العواقب حلدث ما مع احتمالية حدوثه( (�Coun
 .)cil of the European union, 2011, p. 10ويعرفه اجلراح
(� ،2018ص )29 .ب�أنه املح�صلة الناجتة عن احتمال حدوث حدث
غري مرغوب ،مع الآثار ال�سلبية الناجتة عن ذلك احلدث التي ت�شكل
تهديدً ا كل ًّيا �أو جزئ ًّيا لتحقيق الأهداف املر�سومة.
ويعرفه ( )Williams, 1991, p. 11ب�أنه «عدم الت�أكد املمكن
قيا�سه ،وتتحقق �إمكانية القيا�س يف تلك احلاالت التي ميكن فيها
ا�ستخدام وتطبيق نظرية االحتماالت وذلك بهدف قيا�س درجة عدم
الت�أكد (اجلراح� ،2018 ،ص .)30 .و�أ ًّيا كانت التعريفات املتعلقة
مبفهوم اخلطر فقد �أو�ضح (اجلراح� ،2018 ،ص� )30 .أنها عملية
تت�ضمن ثالثة عنا�صر هي:
ـ حدث �أو حالة غري مرغوب فيها.
ـ حالة من عدم الت�أكد اخلا�صة بامل�ستقبل.
ـ الت�أثري ال�سلبي على حتقيق الأهداف املخططة.
ويف �ضوء ما �سبق ف�إن حجم اخلطر ميكن حتديده يف �ضوء
عاملني هما احتمال احلدوث ،وم�ستوى الت�أثري ال�سلبي.
 .2 .1 .3أهمية إدارة الخطر

�سبق الإ�شارة يف املبحث ال�سابق �إىل �أن �إدارة اخلطر هي جمال
للتو�صل ملنع اخلطر والتقليل من حجم اخل�سائر عند حدوثه ،والعمل
على عدم تكراره ،وذلك بدرا�سة �أ�سباب حدوث كل خطر لتالفيه
ً
م�ستقبل وت�ستمد عملية �إدارة اخلطر �أو الأخطار �أهميتها من العوامل
التالية:
ـ تعزيز م�ستوى الأمن وتقليل اخلوف من حاالت عدم الت�أكد يف
امل�ستقبل.
ـ املحافظة على املوارد املادية من حيث توجيهها نحو احلاالت ذات
احلاجة الأكرب.
ـ توجيه اجلهود نحو احلاالت التي ت�شكل التهديد الكبري مل�ستقبل
املنظمة �أو الكيان الإداري.
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ـ امل�ساعدة يف حت�سني جودة عمليات التخطيط الإ�سرتاتيجي.
ـ حتديد البدائل املتاحة للتعامل مع الأخطار املحتملة.
ـ حتديد الأخطار قبل حدوثها وترتيب �أولويات التعامل معها.
ـ التقليل من م�ستوى التعر�ض للأخطار.
ـ تنفيذ �إجراءات التعامل مع الأخطار بفاعلية من حيث التكلفة
والوقف (اجلراح� ،2018 ،ص.)35-34 .
 .3 .1 .3عوامل نجاح إدارة األخطار

تهدف عملية �إدارة الأخطار �إىل احلد من حاالت عدم الت�أكد
اخلا�ص بامل�ستقبل ،ومبا ميكن من الك�شف عن �أكرب قدر من الأخطار
قبل وقوعها و�إعداد وتنفيذ اال�ستجابات املالئمة لتجنب �أو تقليل
الآثار ال�سلبية للأخطار� ،إال �أن هناك عدة عوامل ت�سهم يف النجاح
يف �إدارة الأخطار ،منها على �سبيل املثال ما يلي:
ـ �إ�سهام جميع اجلهات ذات العالقة يف جهود �إدارة الأخطار.
ـ �أن تكون جميع املعلومات متاحة للأطراف امل�شاركة يف ن�شاطات
�إدارة الأخطار.
ـ وجود قنوات ات�صال مفتوحة بني جميع املعنيني ب�إدارة الأخطار.
ـ قابلية جميع �إجراءات �إدارة الأخطار للتطبيق العملي.
ـ �أن تتوافق وتتواءم الإجراءات املتبعة لإدارة الأخطار مع طبيعة
ومتطلبات بيئة العمل.
ـ �أن ميثل االعتقاد ب�أهمية �إدارة الأخطار جز ًءا من ثقافة املنظمة يف
جميع م�ستوياتها الإدارية.
ـ �أن يتم ا�ستخدام وتبني منهج �شامل يهدف �إىل ك�شف وحتليل
ومعاجلة جميع �أنواع الأخطار املحتملة (اجلراح� ،2018 ،ص.
.)37-36
 .2 .3خطوات ومراحل إدارة األخطار

حدد (عبداملنعم و�آخرون� ،2008 ،ص )6 .عدة خطوات لإدارة
اخلطر (ال�شكل  )1وهي:
ـ تعريف الأخطار :وهي اخلطوة الأ�سا�سية للتعرف على الأخطار
املحيطة.
ـ حتليل الأخطار :ويتم يف هذه املرحلة ت�صنيف اخلطر والوقوف
على م�صادره الأ�صلية.
ـ تقييم اخلطر :ويعني حتديد عن�صري اخلطر من حيث الآثار التي
يحدثها كل خطر ،واحتمال احلدوث.
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ـ التحكم يف الأخطار :ويف هذه املرحلة يتم حتديد �أف�ضل الطرق
التي ميكن ا�ستخدامها لتقليل احتمال حدوث اخلطر و�آثاره.
ـ املراقبة واملتابعة الدورية :وتهدف �إىل ا�ستك�شاف �أي م�صادر
خطر جديدة �أو ف�شل التحكم يف �أخطار �سابقة.
ويرى بع�ض الباحثون �أن عملية �إدارة الأخطار تت�ضمن املراحل
التالية ( )Cooper et al., 2005, p. 49و(اجلراح� ،2018 ،ص)39 .
ت�أ�سي�س �إطار �إدارة الأخطار ،وك�شف وحتديد الأخطار ،وحتليل الأخطار،
وتقييم الأخطار ،والتعامل مع الأخطار ،والرقابة ،واالت�صال .وميكن
تف�صيل املراحل اخلم�س الأوىل من هذه املراحل كما يلي:
 .1 .2 .3المرحلة األولى :مرحلة تأسيس إطار إدارة األخطار

ومتثل املرحلة الأ�سا�سية التي ت�ؤثر يف درجة جناح وفاعلية �إدارة
الأخطار .وت�شمل ما يلي:
ـ حتديد الأهداف التي ت�سعى املنظمة �أو الكيان الإداري �إىل
حتقيقها.
ـ حتديد املوارد الالزمة لعمليات �إدارة الأخطار.
ـ حتديد مدى و�إمكانية احل�صول على املعلومات الالزمة لإدارة
الأخطار.
ـ حتديد جميع الأطراف املعنية ب�إدارة الأخطار.
ـ �صياغة الآليات التي تت�ضمن وت�ضمن ا�ستمرارية حتديد وتقييم
الأخطار.
ـ التخطيط لكيفية دمج �إجراءات �إدارة الأخطار مع بقية الإجراءات
الإدارية يف املنظمة.
ـ التعريف الدقيق للمفاهيم ذات العالقة ب�إدارة الأخطار ،وكيفية
قيا�س هذه املفاهيم.
ـ تعزيز ثقافة �إدارة الأخطار باملنظمة.
 .2 .2 .3المرحلة الثانية :تحديد األخطار

وتهدف هذه املرحلة �إىل ك�شف وحتديد الأخطار التي ميكن �أن
ت�شكل تهديدًا .و�سوف ينتج عن هذه املرحلة قائمة بالأخطار التي ميكن
ً
م�ستقبل .وهناك عدد من االعتبارات
�أن تهدد املنظمة �أو الكيان الإداري
التي ميكن �أن ت�سهم يف جناح وزيادة فاعلية عملية حتديد الأخطار..
منها على �سبيل املثال ما ذكره اجلراح (� ،2018ص:)43-44 .
ـ التبكري يف عملية حتديد الأخطار.
ـ تو�سيع م�صادر املعلومات.

الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لإدارة �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية يف ظل جتربة �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد

ـ عدم �إهمال �أي خطر يتم اكت�شافه مهما �صغر �ش�أنه.
ـ اال�ستعانة بذوي املعرفة واخلربة يف حتديد الأخطار.
ـ توثيق الأخطار التي يتم حتديدها.
وهناك عدد من الطرق والأ�ساليب التي ميكن ا�ستخدامها يف
عملية حتديد الأخطار لكل منها جوانب القوة وجوانب ال�ضعف.
وتتحدد الطريقة املنا�سبة يف �ضوء االعتبارات التالية :طبيعة التهديد
�أو الأخطار التي تواجهها املنظمة ،والوقت املتاح ،واملوارد املتاحة،
ومدى الإملام بالطرق املختلفة لتحديد الأخطار.
و�صنف البع�ض طرق حتديد الأخطار يف ثالث جمموعات هي:
املجموعة الأوىل :املراجعة التاريخية للكوارث ال�سابقة .واملجموعة
الثانية :تقييم احلا�ضر .واملجموعة الثالثة :الطرق الإبداعية.
ويندرج حتت املجموعات ال�سابقة عدد من الطرق منها الع�صف
الذهني ( ،)Brainstormingواملراجعة التاريخية (Historical
 ،)Reviewwواملقابلة ( ،)Interviewواال�ستبانة (�Question
 ،)naireوقوائم الفح�ص ( ،)Checklistsوخمططات ال�سبب والأثر
( ،)Cause and Effect Diagramsو�شجرة اخلط�أ (،)Fault Tree
وطريقة دلفي ( ،)Delphi Techniqueوحتليل (.)SOWT
 .3 .2 .3المرحلة الثالثة :تحليل األخطار

ميكن تعريف حتليل الأخطار ب�أنه العملية التي يتم من خاللها
تقدير احتمال حدوث اخلطر ،وتقدير م�ستوى ت�أثريه يف حال حدوثه،
وت�صنيف الأخطار وف ًقا حلجمها (Council of the European
 ،)union, 2011, p. 25ويرى اجلراح (� ،2018ص� )61 .أن هناك
عددًا من العوامل التي ميكن �أن ت�سهم يف جناح عملية حتليل الأخطار
من �أهمها ما يلي:
ـ �إجراء حتديد دقيق للأخطار.
ـ ا�ستخدام املعلومات ذات املوثوقية العالية ن�سب ًّيا.
ـ توثيق نتائج عملية حتليل الأخطار.
ـ تكرار عملية حتليل الأخطار ب�شكل دوري.
وهناك عدة مناهج لتحليل الأخطار ميكن حتديدها يف التحليل
الكيفي �أو النوعي ،والتحليل الكمي الب�سيط ،والتحليل الكمي .ويت�ضمن
كل منهج من هذه املناهج عدة مقايي�س ،حيث ي�ستخدم املنهج الأول
مقايي�س و�صفية لو�صف احتماالت حدوث الأخطار وم�ستوى ت�أثريها،
وتعترب نتائج هذا النوع من التحليل �أقل دقة من نتائج التحليل �شبه
الكمي �أو الكمي الذي ي�ستخدم الأ�ساليب الريا�ضية واحلا�سوبية.
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 .4 .2 .3المرحلة الرابعة :تقييم الخطر

وهناك عدد من الطرق الإح�صائية التي ميكن بوا�سطتها تقييم
درجة اخلطر لكن �أب�سطها و�أكرثها فاعلية هو و�صف درجة اخلطر
ب�أنها عالية جدًّا ،عالية ،متو�سطة ومنخف�ضة كما هو مو�ضح يف
اجلدول  .1وتعتمد عملية تقييم درجة اخلطر على عاملني هما ت�أثري
اخلطر ،احتمال حدوث اخلطر (عبد املنعم و�آخرون� ،2008 ،ص.
.)13
 .5 .2 .3المرحلة الخامسة :االستجابة لألخطار

ويف هذه املرحلة يتم اتخاذ الإجراءات الالزمة للتعامل مع اخلطر
مثل منع حدوث اخلطر ،وجتنب اخلطر ،وتخفيف م�ستوى ت�أثري
اخلطر ،وم�شاركة اخلطر (البحث عن �شريك قادر على تخفي�ض
�آثار اخلطر) ،والت�أمني (حتويل �آثار اخلطر �إىل جهات متخ�ص�صة)،
وقبول اخلطر.
 .3 .3التأهب للكوارث

�أدى ت�ضاعف الكوارث امل�سجلة على مدى العقدين الأخريين �إىل
قيام الأمانة الإ�سرتاتيجية الدولية للأمم املتحدة للحد من الكوارث
ومكتب ال�ش�ؤون الإن�سانية ب�إ�صدار �إطار عمل يهدف �إىل بناء قدرة
الأمم واملجتمعات على مواجهة الكوارث من خالل جمموعة من
الإر�شادات وامل�ؤ�شرات ،والقيام ب�شكل منهجي ب�إدراج نهج احلد
من الأخطار يف تنفيذ الت�أهب حلاالت الطوارئ وبرامج اال�ستجابة
والإنعا�ش (�إطار عمل هيوجو� ،2008 ،ص.)1 .
ولتحقيق هذه الأهداف �أو�ضح �إطار عمل هيوغو خم�س �أولويات
هي:
ـ �إيالء الأولوية للحد من �أخطار الكوارث.
ـ حت�سني املعلومات املتعلقة بالأخطار والإنذار املبكر.
ـ بناء ثقافة لل�سالمة والقدرة على مواجهة الأخطار.
ـ احلد من الأخطار يف القطاعات الرئي�سة.
ـ تعزيز الت�أهب واال�ستجابة للكوارث الطبيعية.
جدول  - 1تقييم درجة اخلطر
االحتمال
الت�أثري

عال
ٍ
متو�سط
منخف�ض

Table 1 – Risk level evaluation

عالٍ

متو�سط

منخف�ض

عال جدًّا
ٍ
عال
ٍ
متو�سط

عال
ٍ
متو�سط
منخف�ض

متو�سط
منخف�ض
منخف�ض جدًّا
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�شكل  - 1خطوات �إدارة الأخطار (عبداملنعم و�آخرون� ،2008 ،ص)7 .

وقد حدد هذا الإطار عددًا من املبادئ التوجيهية لتحقيق عمليات
احلد من الكوارث ،وهذه املبادئ هي:
ـ يتطلب احلد من �أخطار الكوارث ب�صورة فعالة �إ�سهام املجتمع
املحلي.
ـ تقع على عاتق الدول امل�س�ؤولية الرئي�سة عند تنفيذ تدابري احلد من
�أخطار الكوارث.
ـ يجب �إدماج احلد من �أخطار الكوارث يف الأن�شطة الإمنائية.
ـ ي�ؤدي نهج مواجهة الأخطار املتعددة �إىل حت�سني الفاعلية.
ـ تنمية القدرة الإ�سرتاتيجية للحد من الأخطار.
ـ الأخذ بالالمركزية فيما يتعلق بامل�س�ؤولية عن احلد من �أخطار
الكوارث.
ـ ق�ضايا اجلن�سني عامل �أ�سا�سي يف �أخطار الكوارث ويف احلد من
تلك الأخطار.
ـ ال�شراكات بني القطاعني العام واخلا�ص �أداه مهمة للحد من
�أخطار الكوارث.
ـ يلزم مواءمة احتياجات احلد من الأخطار بح�سب كل و�ضع على
حدة.
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Figure 1 – Risk management steps

 .1 .3 .3العناصر الرئيسة في التخطيط من أجل التأهب
للكوارث

حدد �إطار هيوغو (�إطار عمل هيوغيو )2008 ،عددًا من العنا�صر
�سواء من ناحية الإنذار املبكر للأخطار التي مت ر�صدها والتنب�ؤ بها،
�أو بالن�سبة لإدارة املعلومات واالت�صاالت التي اعتربها �ضرورية للدول
حتى تتمكن من مواجهة الكوارث ،وهذه العنا�صر هي:
�أو ًال -ر�صد الأخطار والتنب�ؤ بها والإنذار املبكر ب�ش�أنها
يق�صد بتنظيم الإنذار املبكر توفري املعلومات يف الوقت املنا�سب
وب�صورة فعالة ،من خالل م�ؤ�س�سات حمددة ت�سمح للأفراد املعر�ضني
للأخطار باتخاذ �إجراءات لتجنب الأخطار التي يتعر�ضون لها واحلد
منها ،ويف هذا املجال يجب �أن تتوىل امل�ؤ�س�سات املعنية ما يلي:
ـ حتديد اجلهات التي ميكنها �إ�صدار الإذن ب�إ�صدار الإنذارات
للجمهور وحتديد املنظمات التي يجب �إخطارها والإجراءات
التي ينبغي اتباعها ،وكذلك حتديد الو�سائل �أو النظم املنا�سبة
لإ�صدار الإنذار ا�ستنادًا �إىل حالة اخلطر الو�شيكة.
واف للأخطار
ـ ينبغي �أن ت�ستند نظم الإنذار املبكر �إىل تقييم ٍ
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ولأوجه ال�ضعف والقدرة على جميع امل�ستويات.
ـ �أن تكون نظم الت�أهب والإنذار م�صممة بحيث ت�صل �إىل جميع
ال�سكان ،مبن فيهم ال�سكان املو�سميون واملقيمون يف املناطق
النائية.
ـ الت�أكد من ا�ستخدام و�سائل ات�صال متعددة لن�شر الإنذار من قبيل
و�سائل الإعالم اجلماهريي.
ـ ينبغي مواءمة نظم الن�شر مع احتياجات املجتمع املعني ،وينبغي
� ً
أي�ضا مواءمة بالغات ور�سائل الإنذار مع االحتياجات املحددة
للمعر�ضني لأخطار �شديدة ومراعاة االختالفات الثقافية
واالجتماعية والتعليمية واللغوية.
ـ ينبغي �أن تكون امل�ؤ�س�سة �أو الكيان املكلف ب�ش�ؤون الإنذار ،مرتبطة
با�ستمرار ب�شبكة ر�صد جمهزة ومن�سقة ميكنها توفري حتليل
م�ستمر للبيانات �أثناء وقوع الكارثة.
ـ �أن تكون هناك �أن�شطة لتوعية اجلمهور وتثقيفه با�ستمرار ،ب�ش�أن
الت�أهب للكوارث كجزء من املناهج الدرا�سية بد ًءا من املدار�س
االبتدائية وانتها ًء باجلامعة.
ثانياً� -إدارة املعلومات واالت�صاالت
يجب يف هذا املجال مراعاة ما يلي:
ـ اال�ستمرار يف �إبالغ املعلومات والتعليمات الدقيقة واملفيدة للجمهور
طوال فرتة الكارثة ،ولي�س فقط خالل فرتة الإنذار املبكر.
ـ �أن ت�صل املعلومات ال �إىل ال�سكان املعر�ضني للخطر فقط ،بل
وللجماهري عامة.
ـ ينبغي �أن ت�سند امل�س�ؤولية عن �إبالغ املعلومات للجمهور خالل فرتة
الطوارئ �إىل �إدارة حمددة �أو فريق حمدد.
ـ �أن ت�سهم منظمات املجتمع املدين يف توفري املعلومات التي حت�صل
عليها من امل�صادر املعنية بن�شر املعلومات عن الأزمة.
ـ �أن يتم توفري الدعم التقني وغريه من �أ�شكال الدعم يف �إعداد
�إ�سرتاتيجيات الإعالم واالت�صاالت لتح�سني اال�ستجابة املقدمة.
ـ ينبغي �أن ي�شارك القطاع اخلا�ص مع جميع قطاعات احلكومة
واجلمهور عامة يف دعم املعارف ون�شرها والتدريب عليها.
ثالثاً -الت�أهب لال�ستجابة
يتعلق تعزيز الت�أهب لال�ستجابة يف حاالت الكوارث والأوبئة
بهدفني رئي�سيني هما زيادة القدرة على التنب�ؤ ور�صد ال�ضرر املحتمل
واحلد منه �أو جتنبه �أو معاجلة التهديدات املحتملة .وتعزيز الت�أهب
لال�ستجابة يف حالة الكوارث �أو تقدمي امل�ساعدة للذين ت�أثروا من
الكارثة ب�صورة ج�سيمة .ويت�ضمن الت�أهب لال�ستجابة ثالث جماالت
�أ�سا�سية هي (�إطار عمل هيوغو:)2008 ،
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 اخلدمات اخلا�صة بالطوارئ والرتتيبات الإ�ضافيةيف هذا املجال ميكن ملراكز عمليات الطوارئ تن�سيق �أن�شطة
خمتلف اجلهات الفاعلة مثل :امل�ست�شفيات وجهات �إمداد الطاقة
واملياه وغري ذلك من اخلدمات الأ�سا�سية وف ًقا لطبيعة الكارثة.
وينبغي �أن ت�ؤدي عملية التخطيط للطوارئ �إىل و�ضع نظم لتتبع
كل االحتياجات املحتملة من ال�سلع الأ�سا�سية ،واخلدمات ،واملوارد
فعل ،وميكن توفريه ً
الب�شرية ،وما يتوافر منها ً
فعل يف حالة الطوارئ،
مثل :املوارد الطبية ،والأغذية واملياه ،و�أماكن الإيواء ...وغريها.
 دمج الإنعا�ش املبكر يف التخطيط للت�أهبويتمثل الإنعا�ش املبكر يف القرارات والإجراءات املتخذة بغر�ض
�إعادة �أو�ضاع العي�ش ال�سابقة على حدوث الكارثة �إىل ما كانت عليه
يف املجتمع املت�ضرر� ،أو حت�سني تلك الأو�ضاع مع ت�شجيع القيام
بالتعديالت ال�ضرورية وتي�سريها للحد من �أخطار الكوارث.
ويتطلب تخطيط الإنعا�ش املبكر ب�صورة ناجحة م�شاركة طائفة
وا�سعة من اجلهات الفاعلة ت�شمل الوزارات احلكومية املعنية،
وال�سلطات املحلية احلكومية ،مرافق اخلدمات العامة واخلا�صة،
املنظمات غري احلكومية ،ال�شركات التجارية� ،شبكات وو�سائل
الإعالم ،وال�سلطات املالية امل�س�ؤولة عن امليزانية.
 تخ�صي�ص املوارد والتمويلويق�صد به �إ�شراك املنظمات الدولية يف عملية التخطيط
للطوارئ ،ودمج احلد من �أخطار الكوارث يف عمليات التنمية الوطنية،
ويوجد كثري من املنظمات الدولية التي ميكن �أن ت�سهم بتقدمي امل�شورة
الفنية� ،أو تقدمي الدعم املايل للدول التي تكون يف حاجة لهذا الدعم؛
نظ ًرا لق�صور مواردها املالية عن املواجهة الفاعلة للكوارث والأوبئة،
ولعل ما يحدث من جانب منظمة ال�صحة العاملية والبنك الدويل
و�صندوق النقد الدويل وما تقدمه هذه امل�ؤ�س�سات من دعم لبع�ض
الدول الفقرية يف مكافحة وباء كورونا خري مثال على ذلك.
 .2 .3 .3نموذج لخطة الطوارئ المعنية بوباء اإلنفلونزا

يف عام  2007تنب�أ اخلرباء لدى منظمة ال�صحة العاملية ب�أن العامل
يقرتب من تف�شي وباء الإنفلونزا �أكرث من �أي وقت م�ضى ،و�أن هناك
حاجة ملحة لتقدمي دعم قوي من قطاعات متعددة من �أجل احلد
من الت�أثري ال�سريع ونتائجه على الإن�سانية ،وارت�أى ه�ؤالء اخلرباء �أن
انت�شار مر�ض من الأمرا�ض �سريعة العدوى التي ت�سجل معدالت وفيات
مرتفع من �ش�أنه �أن يرتتب عليه �آثار وخيمة من الناحية االقت�صادية،
و�أن ي�ؤدي �إىل تعطل احلياة املدنية وانهيار �شبكات ال�سالمة ،و�إفقار
ال�سكان ،وبالتايل يتعني على الدول الت�أهب ب�شكل منا�سب المت�صا�ص
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الآثار االقت�صادية واالجتماعية التي تنجم عن انت�شار وباء ما.
ويف هذا الإطار �أعد مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق ال�ش�ؤون
الإن�سانية عام  2007خطة مكونة من ( )39خطوة يجدر على
احلكومات و�شركائها النظر يف �إمكانية تنفيذها من �أجل تخفيف
الآثار التي قد ت�ؤثر على انت�شار وبائي (مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال�ش�ؤون الإن�سانية .)2007 ،وميكن تو�ضيح مكونات هذه اخلطة ب�شكل
خمت�صر على النحو التايل:
�أو ًال -التخطيط والتن�سيق على م�ستوى احلكومة املركزية
ـ يتعني �إدراج �سيا�سة الت�أهب للأوبئة �ضمن النظريات والهياكل
الوطنية لإدارة الكوارث.
ـ يجب �أن تت�سم �أدوار وم�س�ؤوليات خمتلف الكيانات احلكومية
وهياكل القيادة بالو�ضوح ال�صريح.
ـ على جلنة من خمتلف وزارات احلكومة �أن تدير عمليات الت�أهب،
ويجب الرتكيز ب�شكل كبري على ت�أهب قطاعات عديدة على
اختالفها� ،إىل جانب قطاعي �صحة الإن�سان و�صحة احليوان.
ـ على احلكومات حتديد �أي امليزانيات تُخ�ص�صها لعمليات التدخل
ملواجهة الأوبئة من خمتلف الوزارات.
ـ على احلكومات التحقق من �أن الإطار القانوين والتنظيمي ي�سمح
باتخاذ التدابري الالزمة يف حالة وقوع وباء ،من بينها التدابري
املتعلقة بال�سفر ،واحلجر ال�صحي ،والعزل ،والإبعاد عن املجتمع،
و�إغالق �أماكن التجمعات الب�شرية.
ـ ينبغي �إدماج م�صالح الفئات ال�ضعيفة واملهاجرين يف عملية
التخطيط.
ـ يتعني �إ�شراك املجتمع املدين واملجتمعات املحلية يف �إعداد خطط
الت�أهب للأوبئة.
ـ من املهم اختبار خطط الطوارئ على جميع امل�ستويات ،مبا فيها
القيام بعمليات حماكاة وا�ستقاء الدرو�س من هذه االختبارات.
ثانياً -التخطيط املحلي
ـ من املهم �أن ميتد التخطيط �إىل امل�ستوى املحلي.
ـ ينبغي لل�سلطات واجلماعات ال�سكانية املحلية �إعداد خطط لتطوير
القدرة على التعامل مع �أعداد كبرية من الوفيات.
ـ على احلكومات �إعداد خطة �أمنية �شاملة للت�صدي لأعمال ال�سرقة،
والتحايل ،والف�ساد ،واملظاهرات ،و�أعمال ال�شغب ،والتجارة غري
القانونية.
ـ على وزارة الدفاع التفكري يف نوع الوحدات الع�سكرية التي يجب
اال�ستعانة بها يف حالة حدوث وباء ما ،وحتديد كيفية تعبئتها،
وكيفية التن�سيق بينها وبني ال�شركاء املدنيني يف قطاعات �أخرى.
ـ يف الدول التي تعتمد على الأنظمة الإلكرتونية� ،ستكون البنية
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الأ�سا�سية لتكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت والعاملني فيها
ذات �أهمية حا�سمة.
ـ على �سلطات قطاع النقل والهيئات الفاعلة فيه تقلي�ص �أخطار
الإ�صابة بالوباء ،والتقليل من تغيب املوظفني عن النقل احليوي،
واملطارات واملوانئ ،ويف من�ش�آت ال�شحن والتفريغ ،من �أجل كفالة
�إمدادات الأدوية واملواد الغذائية لال�ستمرار حتى خالل املرحلة
ال�ساد�سة من املراحل التي و�ضعتها منظمة ال�صحة العاملية.
ـ على القطاع املايل التخطيط لكفالة ا�ستمرار الأعمال من �أجل
ت�أمني خدمات النقد ،واالعتماد املايل ،واخلدمات امل�صرفية
وخدمات الدفع والرواتب واملعا�شات.
ـ ينبغي للحكومات العمل مع الفاعلني املحليني والدوليني يف جمال
العمل الإن�ساين من �أجل �إعداد خطط لتحديد من لديه القدرات
الالزمة لتلبية االحتياجات الأ�سا�سية للفئات املت�أثرة (كالطعام
وال�صحة وامل�أوى واملاء وخدمات ال�صرف ال�صحي) يف حالة
حدوث وباء.
ثالثاً -تخطيط الطوارئ لكفالة ا�ستمرار اخلدمات الأ�سا�سية
ـ على امل�صالح احليوية و�ضع خطط لكفالة ا�ستمرار الأعمال من
�أجل احلد من انقطاعها.
ـ فيما يتعلق بخطط ا�ستمرار الأعمال ،يتعني على املنظمات (�أ)
بحث �سبل التعامل مع ن�سب مرتفعة من تغيب املوظفني والتخفيف
من وط�أته على ن�شاطها( ،ب) و�ضع هياكل قيادة وا�ضحة املعامل،
(ج) تقييم احلاجة �إىل املخزونات الإ�سرتاتيجية من الإمدادات
واملعدات والتجهيزات( ،د) حتديد من �سيقوم مباذا ومتى وكيف،
(هـ) حتديد الأفراد ،والإمدادات ،والتجهيزات ال�ضرورية لكفالة
ا�ستمرار الوظائف احليوية( ،و) تعيني وتدريب موظفي املناوبة
مللء املنا�صب احليوية( ،ز) و�ضع املبادئ الإر�شادية ب�ش�أن �أولوية
احل�صول على اخلدمات احليوية( ،ح) التخطيط ملواجهة �أخطار
ال�سالمة املتعلقة بعملياتها وقنوات الإمداد( ،ط) الت�أهب لتمكني
املوظفني من العمل من منازلهم( ،ي) �إدراج احلاجة �إىل الرعاية
الأ�سرية ورعاية الأبناء للعاملني الأ�سا�سيني( ،ك) �إدراج احلاجة
خلدمات الرعاية النف�سية من �أجل �إبقاء العاملني يف حالة تت�سم
بالفاعلية.
ـ يتعني تكليف �أ�شخا�ص حمددين عاملني يف املنظمات وال�شركات
بالتخطيط للت�أهب للأزمات.
ـ على املنظمات وال�شركات اال�ستعداد ملواجهة تقليل ال�سفر ،وتقليل
اللقاءات وج ًها لوجه.
ـ على �أرباب العمل توعية املوظفني بتدابري الوقاية وال�صحة
وال�سالمة والتخفيف من وط�أة الكوارث.
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رابعاً -الإعالم والتوعية والتوا�صل
ـ على احلكومات و�ضع �إ�سرتاتيجية توا�صلية لرفع وعي اجلمهور،
مبن فيهم املوجودون يف املناطق الريفية النائية.
ـ يتعني �إطالع اجلمهور على اخلطط احلكومية.
ـ بغية احلفاظ على ثقة اجلمهور ،يتعني على احلكومات �أن تربهن
ً
خططا حمكمة للت�أهب للطوارئ ،والقدرة على
على امتالكها
اتخاذ تدابري طارئة عند ال�ضرورة ،والقدرة على ت�أمني اخلدمات
الأ�سا�سية ب�صورة موثوقة ،والرتتيبات الكفيلة بعودة احلياة �إىل
جمراها الطبيعي ب�سرعة بعد حدوث الوباء.
ـ على احلكومات �إن�شاء خط وطني دائم لالت�صال وموقع �إلكرتوين
خا�صني بالوباء ليكونا مبثابة م�صدر للن�صائح واملعلومات ،وعليها
كذلك تعيني متحدثني با�سمها على الأ�صعدة الر�سمية والوطنية
والإقليمية.
ـ يتعني تقدمي التدريب على مهارات التوا�صل لفائدة الأ�شخا�ص
املكلفني مبهام التوا�صل.
ـ يتعني زرع الثقة بني �أفراد اجلمهور ،ون�شر املعلومات وحتديد فئة
الأ�شخا�ص املهددين.
ـ تعيني ممثلني لعملية الت�أهب للأوبئة يف �أو�ساط الأقليات من
ال�سكان مع تقدمي امل�ساعدة لتجاوز احلواجز اللغوية والثقافية.
ـ يتعني �أن تراعي عملية التوا�صل الفوارق بني �إنفلونزا الطيور
والإنفلونزا الب�شرية ،كما يجب تكييفها مع كل مرحلة من مراحل
الوباء التي و�ضعتها منظمة ال�صحة العاملية.
خام�ساً -الإبعاد عن بقية املجتمع
ـ على احلكومات �إعداد �إ�سرتاتيجية ب�ش�أن طريقة اتخاذ وتنفيذ
القرارات املرتبطة ب�إغالق املدار�س ،وال�سجون ،ودور الرعاية،
و�أماكن العمل.
ـ على وزارات الداخلية �إعداد �إ�سرتاتيجية متعلقة مبدى �ضرورة
وكيفية تقييد التكتالت اجلماعية.
ـ يف املرحلتني  4و  ،5يتعني على احلكومات �أن تو�صي بتقلي�ص ح�ضور
املوظفني ،وينبغي ت�شجيع االت�صال عن بعد ،والعمل من املنازل،
كما ينبغي �إعفاء املوظفني غري الأ�سا�سيني من احل�ضور للعمل.
ـ على احلكومات التفكري يف و�ضع «م�ؤ�شر مل�ستويات الأوبئة» يت�ضمن
تو�صيات لفائدة ال�سكان بغر�ض تنفيذ تدابري تختلف باختالف
م�ستوى خطورة الوباء.
�ساد�ساً -التنقل واحلدود
ـ على العاملني يف جمال النقل البحري واجلوي بحث �سبل و�ضع
قيود على النقل الدويل و�إجراءات تفتي�ش �إ�ضافية عند الدخول
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واخلروج.
ـ على وزارات النقل ووزارات الداخلية و�ضع �إ�سرتاتيجية حول
�ضرورة فر�ض و�إدارة تدابري مراقبة احلدود.
ـ يتعني على احلكومات بحث �ضرورة تقييد التنقل من املناطق
امل�صابة بالوباء والعودة �إليها وكيفيته.
ـ يتعني حتقيق توازن عند التعامل مع االحتواء والوباء والعدوى
وتقليل الأثر على التجارة يف تدابري مراقبة احلدود ،واحلجر
ال�صحي والتفتي�ش.
�سابعاً -التبعات على معابر احلدود
ـ يتعني تن�سيق عملية التخطيط مع البلدان الأخرى يف املنطقة التي
ُيحتمل �أن يكون لإجراءاتها �أثر عابر للحدود.
ـ على احلكومات تقدمي امل�ساعدة للرعايا الأجانب الذي ُحو�صروا
يف البلد ب�سبب �إغالق احلدود وتدابري احلجر ال�صحي� ،أو ب�سبب
تعطل و�سائل النقل ،كما ينبغي لها و�ضع �أنظمة ُتكن من التعرف
على هوية الوفيات من الأجانب والعمل مع القن�صليات من �أجل
ت�أمني �إجراءات الدفن �أو نقل اجلثث �إىل �أوطانها الأ�صلية.

 .4المبحث الثالث :تداعيات أزمة فيروس
كورونا المستجد

�سبق الإ�شارة يف مقدمة هذا البحث �إىل �أن وباء كورونا امل�ستجد
( )COVID-19يعد من �أخطر الأزمات التي �شهدها العامل بعد
احلربني العامليتني الأوىل والثانية ،و�أنه قد نقل العامل من حالة
اال�ستقرار الن�سبي �إىل حالة من القلق والتوتر ،بل الهلع ،ويرجع
ذلك �إىل التداعيات ال�سلبية التي �أحدثها يف جميع املجاالت� ،سواء
ال�صحية �أو االقت�صادية �أو االجتماعية �أو التعليمية...وغريها.
و�سوف يتناول الباحث يف هذا املبحث �أهم هذه التداعيات التي
�أحدثها انت�شار هذا الوباء وقبل عر�ض ومناق�شة هذه التداعيات،
�سوف يتم يف �إ�شارة خمت�صرة تو�ضيح ن�ش�أة وتطور هذا الفريو�س
و�أهم �أعرا�ضه وطرق انتقاله.
 .1 .4نشأة وتطور وطرق انتقال فيروس كورنا المستجد

مر�ض فريو�س كورونا 2019م الذي عرف اخت�صا ًرا بـ
( )COVID-19ويعرف � ً
أي�ضا با�سم املر�ض التنف�سي احلاد
املرتبط بفريو�س كورونا امل�ستجد  .)WHO, 2020b( 2019وهو
مر�ض تنف�سي حيواين املن�ش�أ ي�سببه فريو�س كورونا ( )2املرتبط
باملتالزمة التنف�سية احلادة ال�شديدة (�سار�س كوف Q & A on( )2
 .)COVID-19, 2020وقد اكت�شف الفريو�س امل�ستجد �أول مرة يف
مدينة ووهان ال�صينية التابعة لإقليم هوبي يف دي�سمرب عام ،2019
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و�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية يف احلادي ع�شر من فرباير � 2020أن
( )COVID-19هو اال�سم الر�سمي للمر�ض ،وانت�شر حول العامل منذ
ذلك الوقت م�سب ًبا جائحة فريو�س كورونا العاملية.
وتتمثل �أهم �أعرا�ض وخ�صائ�ص هذا الفريو�س يف الآتي
( )WHO, 2020cاحلمى وال�سعال و�ضيق التنف�س ،وهناك
�أعرا�ض �أخرى مثل الآالم الع�ضلية و�أمل احللق وغريها .ويف حني
ت�سلك معظم الإ�صابات م�سا ًرا حميدً ا قليل الأعرا�ض ،يتطور عدد
منها �إىل �أ�شكال �أكرث خطورة.
وتقدر ن�سبة عدد الوفيات �إىل عدد الإ�صابات بنحو 3.4%
لكنها تختلف تب ًعا للعمر ووجود �أمرا�ض �أخرى .ويف حني �أن غالبية
احلاالت امل�صابة تعاين من �أعرا�ض خفيفة ،لكن امل�صابني مبتالزمة
ال�ضائقة التنف�سية ( )ARDSقد يعانون من ف�شل عدد من الأع�ضاء،
وجلطات .وترتاوح املدة الزمنية الفا�صلة بني التعر�ض للفريو�س
يوما مبعدل و�سطي هو خم�سة
وبداية الأعرا�ض من يومني �إىل (ً )14
�أيام.
وينت�شر الفريو�س يف العادة بني الأ�شخا�ص �أثناء االت�صال الوثيق
بينهم ،غال ًبا عرب قطرات �صغرية من الرذاذ التي تنتج عن ال�سعال
والعط�س ،وت�سقط هذه القطرات عادة على الأر�ض �أو على الأ�سطح
ً
بدل من ال�سفر عرب الهواء مل�سافات طويلة ،ويف حاالت قليلة قد
ي�صاب بع�ض الأ�شخا�ص باملر�ض عن طريق مل�س الأ�سطح امللوثة،
ثم مل�س وجوههم ويكون الفريو�س �أكرث قابلية للعدوى خالل الأيام
الثالثة الأوىل بعد ظهور الأعرا�ض ،على الرغم من �أن العدوى ممكن
�أن حتدث قبل ظهور هذه الأعرا�ض ،ومن �أ�شخا�ص ال تظهر عليهم
�أعرا�ض املر�ض (.)Bai et al., 2020
وتت�ضمن الإجراءات الهادفة �إىل منع العدوى غ�سل اليدين ب�شكل
متكرر والتباعد االجتماعي ،وجتنب مل�س الوجه ،وين�صح بارتداء
الأقنعة الطبية ملن ي�شتبه بحملهم الفريو�س وللأ�شخا�ص الذين
يعتنون بهم .وال يوجد (حتى تاريخ �إعداد هذه الدرا�سة) لقاح �أو
عالج فريو�س فعال �ضد ( ،)COVID-19وترتكز اجلهود على عالج
الأعرا�ض ودعم الوظائف احليوية والعزل والتدابري التجريبية.
 .2 .4تداعيات وآثار أزمة كورونا

على الرغم من �أن الأزمات ال�صحية قد تت�ضمن يف طياتها
بع�ض الإيجابيات والفر�ص اخلا�صة بالتح�سني والتطوير خا�صة يف
املجال ال�صحي ،حيث �إن كث ًريا ما ي�أتي الإبداع من رحم الأزمات،
فقد ابتكر العلماء العديد من الأم�صال وامل�ضادات احليوية ملواجهة
�أوبئة وفريو�سات خطرية واجهها العامل يف فرتات زمنية متباينة �إال �أن
ذلك ال يعني �إغفال حجم االختالالت الكثرية خا�صة يف نظم احلوكمة
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ال�صحية واالقت�صادية ،بل وال�سيا�سية التي عانت منها دول العامل،
ومل تنج منها حتى الدول ال�صناعية الغنية مبواردها املالية التي تت�سم
بالتقدم العلمي والطبي والتي مل تتمكن من احتواء انت�شار الوباء ،بل
�إن خ�سائر العديد منها قد فاق خ�سائر ومعاناة بع�ض الدول الأقل
ً
وتقدما ،ويرجع ذلك �إىل عدم ا�ستعداد نظمها خا�صة ال�صحية
دخل
ً
للتعامل مع هذا الوباء (املع�شر.)2020 ،
وعلى الرغم من �أنه قد يكون من املبكر تقييم جميع الآثار
والتداعيات التي �أحدثها وباء كورونا ،حيث �إن الوباء مل ينت ِه بعد
(حتى تاريخ �إعداد هذه الدرا�سة) نتيجة عدم اكت�شاف عالج �أو لقاح
للتعامل الفاعل معه ،ف�إن الفرتة املنق�ضية منذ فرتة ظهور الوباء يف
نهاية عام  2019قد �أفرزت الكثري من امل�ؤ�شرات والتي تو�ضح وتقي�س
بع�ض التداعيات على جميع القطاعات ،خا�صة القطاعات الأكرث
ت�ضر ًرا ،وقد انخرطت مراكز البحوث والباحثني حول العامل لتناول
هذه التداعيات كل من وجهة نظرة وخلفيته و�سوف يتطرق الباحث
يف هذا اجلزء من البحث �إىل مناق�شة بع�ض هذه التداعيات خا�صة
املهمة منها ،وذلك من خالل عر�ضها حتت العناوين التالية التداعيات
ال�صحية ،والتداعيات االقت�صادية ،التداعيات االجتماعية والنف�سية،
والتداعيات ال�سيا�سية على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل.
 .1 .2 .4التداعيات الصحية

على الرغم من اعتياد الدول على التعامل مع الأزمات الأمنية
وال�سيا�سية واالقت�صادية ،ف�إنه مل يكن يف ح�سبان �أو تقديرات دول
العامل كافة وقوع �أزمة �صحية تتجاوز تداعياتها ومتطلبات مواجهتها
�إمكانات وقدرات تلك الدول؛ وذلك على الرغم من تعر�ض العامل يف
فرتات �سابقة لأزمات �صحية خطرية (مثل �أزمة الإنفلونزا الإ�سبانية
عام .)2018
وقد ترتب على ما �سبق وعلى �شرا�سة الوباء و�سرعة انت�شاره عدد
من التداعيات من �أهمها:
ـ تزايد �أعداد امل�صابني واملتوفني من جراء انت�شار الوباء خا�صة بعد
خروجه من حدود ال�صني وانت�شاره يف معظم بلدان العامل ،وعلى
الرغم من عدم �إمكانية التنب�ؤ بالأرقام النهائية لهذه اجلائحة
(نظ ًرا ال�ستمرارها حتى تاريخ �إعداد الدرا�سة) ف�إن �أعداد
امل�صابني حتى منت�صف يونيو  2020اقرتب من الثالثة ع�شر
مليون م�صاب ،واقرتب عدد املتوفني من ( )574,000حالة وفاة،
وذلك طب ًقا لتقديرات منظمة ال�صحة العاملية وجامعة جونز
هوبكنز الأمريكية ()Coronavirus disease (COVID-19
.)Situation Report – 177, 2020
ـ معاناة الكثري من الدول من عدم توافر من�ش�آت �صحية كافية

الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لإدارة �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية يف ظل جتربة �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد

ال�ستيعاب عمليات العزل ال�صحي للم�صابني �أو امل�شتبه يف
�إ�صابتهم ،خا�صة يف الدول الفقرية التي ال متتلك بنية �صحية
جيدة.
ـ تعر�ض عدد كبري من الأطقم الطبية التي تتعامل مع امل�صابني
للإ�صابة �أو الوفاة نتيجة ل�ضعف املنظومة اخلا�صة باحلماية
لهذه الأطقم.
ـ النق�ص ال�شديد (خا�صة يف بداية الأزمة) يف امل�ستلزمات الطبية
الالزمة لإنقاذ املر�ضى والوقاية من املر�ض (مثل �أجهزة التنف�س
ال�صناعي  -الكمامات) �إ�ضافة لعدم وجود لقاحات �أو �أدوية
للوقاية �أو العالج للفريو�س.
ـ �أظهرت اجلائحة �أن جمموعة ال�شركات ال�صحية الربحية (القطاع
نظاما �صح ًّيا
اخلا�ص ال�صحي) يف الكثري من الدول ال ت�صنع ً
و�أنها كما يراها (�أبو �سنة� )2020 ،شركات متناف�سة تتاجر يف
�سلعة ،وهي �صحة الإن�سان ،و�أن القطاع ال�صحي احلكومي هو
اجلهة املنوط بها مكافحة الأوبئة وحتمل تبعاتها.
وقد ترتب على ما �سبق عدم قدرة املنظومة ال�صحية خا�صة يف
الدول التي تعر�ضت حلجم �إ�صابات كبري �إىل اال�ستعانة مب�ؤ�س�سات
�أخرى مثل اجليو�ش وامل�ؤ�س�سات الأمنية املختلفة وم�ؤ�س�سات املجتمع
املدين للمعاونة يف مواجهة �أعباء اجلائحة.
 .2 .2 .4التداعيات االقتصادية

على الرغم من �صعوبة تقييم حجم ال�ضرر االقت�صادي ب�شكل
دقيق نظ ًرا المتداد �أثر اجلائحة �إىل جميع عنا�صر ومكونات النظام
االقت�صادي ،ف�إنه ميكن الإ�شارة �إىل �أهم التداعيات االقت�صادية
التالية:
ـ �أثرت اجلائحة على �أ�سواق الأ�سهم وال�سندات وال�سلع (مبا يف ذلك
النفط اخلام والذهب) فعلى �سبيل املثال يف  24فرباير 2020
انخف�ض م�ؤ�شر داو جونز ال�صناعي الأمريكي وم�ؤ�شر فوت�سي
الربيطاين ب�أكرث من  3%بعد انت�شار وتف�شي الوباء ب�شكل كبري
خارج ال�صني.
ـ وي�أتي ذلك بعد انخفا�ض م�ؤ�شرات البور�صة ب�شكل كبري يف القارة
الأوروبية عقب االنخفا�ضات الكبرية التي عرفتها �آ�سيا.
ـ يف  12مار�س � 2020أغلقت �أ�سواق الأوراق املالية يف منطقة �آ�ســيا
واملحيط الهادي مع تراجع م�ؤ�شر نيكاي الياباين  225نقطة
وبور�صة طوكيو �إىل �أقل من .20%
ـ �أثر انخفا�ض الطلب على ال�سفر وانخفا�ض ن�شاط امل�صانع وتوقف
بع�ضها على م�ستوى العامل على الطلب على النفط؛ مما ت�سبب يف
انخفا�ض �سعره ،وا�ضطر املنتجني �إىل توقيع اتفاق خلف�ض الإنتاج
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مبقدار  1.5مليون برميل يوم ًّيا.
ـ �أدى وجود قرو�ض كبرية من قبل ال�شركات امل�صنفة �إىل �إ�ضعاف
النظام املايل العاملي.
ـ �أ�شارت وكالة (بلومربج) وهي الوكالة العاملية ال�شهرية �إىل �أن
االقت�صاد العاملي مهدد بخ�سارة �أكرث من  160مليار دوالر نتيجة
تف�شي فريو�س كورونا.
ـ طب ًقا لتقديرات احتاد النقل اجلوي (�إياتا) ف�إن �صناعة الطريان قد
تخ�سر ما بني � 63إىل  113مليار دوالر من العائدات ب�سبب انخفا�ض
عدد امل�سافرين ( ،)Alverbro et al., 2020وقد �أ�شار االحتاد �إىل
�أن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا يف قطاع الطريان قد
يخ�سران  24مليار دوالر من �إيرادات الركاب مقارنة بعام ،2019
و�أن نحو  1.2مليون وظيفة يف املنطقة �ستت�أثر يف قطاع الطريان
وال�صناعات ذات ال�صلة� ،أي ما يعادل ن�صف وظائف القطاع يف
املنطقة البالغة  2.4مليون وظيفة (Airlines Need Up to $200
.)Billion to Survive Virus, IATA Says, 2020
ـ �أن �سوق العمل ـ طب ًقا لتقديرات منظمة العمل الدولية ـ �سوف
تعاين من �آثار مدمرة ال �سيما يف قطاعات ال�سفر وال�سياحة
و�صناعة ال�سيارات ،وترى املنظمة �أن قرابة  25مليون وظيفة
يف العامل معر�ضة لل�ضياع نتيجة تف�شي فريو�س كورونا ،وتقدر
اخل�سائر يف دخل العاملني بنحو  860مليار دوالر �أمريكي (وزارة
الإعالم اللبنانية.)2020 ،
و�سوف يرتتب على ذلك حتمل النظام املايل يف كثري من الدول
مبالغ كبرية ك�إعانات بطالة طب ًقا للنظم ال�سائدة يف هذه الدول.
وقد �صنفت �إحدى الدرا�سات الأخرى التداعيات االقت�صادية
على النحو التايل (العبيديل وعبداهلل:)2020 ،
�أو ًال -تداعيات اقت�صادية ق�صرية الأجل على املجال ال�صحي
وت�شمل تكلفة الإجراءات ال�صحية (حجر وحتاليل و�أدوية ...
�إلخ) ،وتكلفة الإجراءات الوقائية ال�صحية (معقمات  -كمامات ...
�إلخ) ،وتكلفة الإجراءات الوقائية غري ال�صحية (الرتتيبات الأمنية)،
و�ساعات العمل املفقودة للم�صابني.
ثانياً -تداعيات اقت�صادية ق�صرية الأجل يف املجاالت غري
ال�صحية
وت�شمل ت�ضرر بع�ض القطاعات املهمة التي ت�سهم يف الناجت
الإجمايل للدول؛ مثل ال�سياحة ،والطريان ،والبيع بالتجزئة ،قطاع
ال�ضيافة ،واملوا�صالت.
ثالثاً -تداعيات اقت�صادية طويلة الأجل
مثل �إفال�س بع�ض ال�شركات غري القادرة على تغطية التزاماتها
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املالية ،وت�سريح �أعداد من املوظفني خا�صة يف القطاع غري احلكومي،
وال�ضغط على ال�سيولة.
 .3 .2 .4التداعيات االجتماعية والنفسية

ترتب على انت�شار الوباء جلوء كل الدول �إىل عدد من الإجراءات
التي حتد من التباعد االجتماعي واالختالط حماولة للحد من
االنت�شار الوا�سع للوباء� ،سواء بالن�سبة للأ�صحاء �أو املر�ضي �أو امل�شتبه
يف حملهم للفريو�س ،وبالتايل توقف ذهاب املوظفني �إىل �أعمالهم،
ومت احلد من �ساعات اخلروج؛ بل �إنها و�صلت يف بع�ض الدول �إىل
منع اخلروج من املنازل لأيام عديدة ،ومت �إلغاء جميع الفعاليات
االجتماعية والريا�ضية واملنا�سبات اخلا�صة والعامة التي يرتتب عليها
جتمعات ب�شرية ،كما فقد الكثري من الأ�شخا�ص وظائفهم ،بالإ�ضافة
�إىل عزل املر�ضى وامل�شتبه بهم.
وقد يرتتب على هذه الإجراءات كما ت�ؤكد العديد من الدرا�سات يف
جمال علم النف�س حتديات �صحية وعقلية غري متوقعة ووا�سعة النطاق،
وقد �أو�ضح الباحثون يف هذا املجال �أن العديد من الأفراد املعزولني
عانوا من م�شكالت �صحية وعقلية على املدى الق�صري والطويل ،مبا
يف ذلك الإجهاد والأرق واالكتئاب والإرهاق العاطفي وحتى �إمكانية
تعاطي املخدرات (مركز جونز هوبكنز �أرامكو الطبي.)2020 ،
 .4 .2 .4التداعيات السياسية المحلية واإلقليمية والدولية

ترتب على �أزمة كورونا عدد من التداعيات ،طالت الدول� ،سواء
على امل�ستوى املحلي �أو الإقليمي �أو الدويل ،ميكن الإ�شارة �إىل بع�ضها
على النحو التايل (ك�شك:)2020 ،
ـ تعويل املواطنني يف الدول املختلفة بالدرجة الأوىل على �إجراءات
حكوماتهم التي حتملت �أعباء كبرية يف مواجهة الأزمة.
ـ �أهمية التحالفات وال�شراكات الدولية و�ضرورة تنويعها يف ظل
تغيري املعادالت ومراكز القوى التي عك�ست �أزمة كورونا بدايتها.
ـ مثلت �أزمة كورونا اختبا ًرا حقيق ًّيا ملبد�أ الت�ضامن الذي يعتمد على
التحالفات وال�شراكات الدولية ،مبا يعني �أن تلك التكتالت رمبا
ت�شهد حتوالت يف �أعقاب الأزمة.
ـ كانت دول اخلليج التي طاملا كانت هد ًفا حلمالت منظمة من جانب
منوذجا يحتذى به يف احرتام حقوق
املنظمات احلقوقية الدولية
ً
الإن�سان ،ولعل الأوامر ال�سامية التي �أ�صدرها خادم احلرمني
ال�شريفني يف بداية الأزمة با�ستيعاب وعالج املقيمني يف النظام
ال�صحي حتى ولو كانوا خمالفني خري دليل على ذلك.
ـ �أثبتت الأزمة �أن هناك حالة من االعتماد املتبادل بني دول العامل
(حتى و�إن بدا الأمر يف بداية الأزمة غري ذلك) و�أن م�صري العامل
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�سيظل واحدً ا مهما تباينت امل�صالح والقيم.
ـ �أعادت الأزمة ت�سليط ال�ضوء على دور املجتمع املدين والعمل
التطوعي �أثناء الأزمات و�أن هذا الأمر هو الذي يدعم دور
الأجهزة احلكومية ب�شكل كبري.
ـ �سلطت الأزمة ال�ضوء على الإعالم الطبي ،وهو جمال جديد يجدر
االعتناء به خالل ال�سنوات القادمة.
ـ �أظهرت الأزمة حاجة امل�ؤ�س�سات التعليمية والأمنية �إىل تطوير
ً
م�ستقبل.
برامج تدريبية للتعامل مع مثل هذه الأزمات
ـ �أظهرت الأزمة ه�شا�شة بع�ض املنظمات الإقليمية مثل االحتاد
الأوروبي ،وكذلك �ضعف ال�شراكات والتحالفات الدولية.
ـ �أظهرت الأزمة �ضعف ثقة ال�شركاء الأوربيني للواليات املتحدة
نتيجة الإجراءات اخلا�صة ب�إغالق حدودها مع ال�شركاء الأوربيني
�إبان الأزمة.
ـ الت�شكيك يف �أداء منظمات العمل اجلماعي الدولية خا�صة منظمة
ال�صحة العاملية التي نالت العديد من االنتقادات من بع�ض
الدول (خا�صة الواليات املتحدة الأمريكية) فيما يتعلق بدورها
يف �إدارة الأزمة ،وتركزت هذه االنتقادات واملالحظات يف ت�أخر
�صدور ت�صريحات ر�سمية من املنظمة ب�ش�أن تف�شي الفريو�س
ب�شكل كبري ،وذلك يف بداية تف�شي الوباء يف ال�صني .واقت�صار
دور املنظمة على �إ�صدار بيانات ب�ش�أن الو�ضع الراهن النت�شار
الفريو�س مع غياب الدور التوعوي والتن�سيقي بني الدول .وت�ضمني
بع�ض بيانات املنظمة لنوع من الرتهيب .والغياب امللحوظ ملنظمة
�أطباء بال حدود ،وهي منظمة دولية م�ستقلة ،كان لها دور فاعل
يف الت�صدي لفريو�س �أيبوال يف �إفريقيا عام .2014
ويجدر للباحث الإ�شارة �إىل �أن منظمة ال�صحة العاملية قد
�أ�صدرت بيانات متعددة ردت فيها على االنتقادات واملالحظات التي
طالت �أداءها يف ممار�سة دورها يف مواجهة الأزمة.

 .5المبحث الرابع :اإلستراتيجيات المستقبلية
المتوقعة في إدارة أخطار األوبئة والكوارث
الصحية

يف �ضوء التحديات والتداعيات والدرو�س امل�ستفادة من جتربة
جائحة كورونا ،فقد تنب�أ الكثري من الباحثني واملتخ�ص�صني ومراكز
البحوث ب�أن عامل ما بعد كورونا �سوف يكون خمتل ًفا عن عامل ما قبل
الوباء ،و�إن كان هناك البع�ض القليل من يرى �أنه لن حتدث تغيريات
جذرية خا�صة �إذا ما انتهى الوباء باكت�شاف عالج �أو لقاح.
ويرى الباحث �أن هناك فر�صة لإحداث بع�ض التغيريات الهيكلية
والإ�سرتاتيجية يف بع�ض املجاالت وذلك انطال ًقا من الآتي:

الإ�سرتاتيجيات امل�ستقبلية لإدارة �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية يف ظل جتربة �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد

ـ حجم التداعيات والآثار ال�سلبية التي عانت منها معظم الدول
ً
ً
�ضاغطا نحو �إحداث
عامل
وامل�ؤ�س�سات والتي �سوف متثل
تغيريات تقود �إىل احلد من �آثار الأوبئة والكوارث ال�صحية يف
ً
م�ستقبل.
حال حدوثها
فر�صا للتغيري قد ال تكون متاحة يف �أي
ـ �أن الأزمات غال ًبا ما تخلق ً
وقت �آخر يف الأوقات والظروف العادية.
فر�صا للتح�سني
ـ �أن الدرو�س امل�ستفادة من هذه الأزمة ميكن �أن تتيح ً
والتطوير ،ومن ال�صعب �إ�ضاعة هذه الفر�ص.
ً
يف �ضوء ما �سبق ف�إن الباحث يرى �أن هناك جمال ال�ستحداث
�إ�سرتاتيجيات جديدة �أو تطوير املعمول به حال ًّيا �أو كليهما م ًعا يف
جميع عنا�صر املنظومة التي تتعامل مع مثل هذه الأزمات يف الدول
املختلفة ،و�إن كان حجم التغيريات �سوف تختلف باختالف ظروف كل
ً
م�ستقبل
دولة �إال �أن الهدف النهائي هو حماولة تطوير قدرة العامل
للتعامل الفعال مع تلك الأزمات والكوارث مبا يحد من �آثارها ال�سلبية.
و�سوف يتناول الباحث يف هذا املبحث �أهم التحوالت الإ�سرتاتيجية
املتوقعة يف بع�ض املجاالت والأن�شطة التي لها ارتباط مبا�شر �أو غري
مبا�شر ب�إدارة �أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية �أو املت�أثرة ب�شكل كبري
بتداعياتها.
 .1 .5أهم التحوالت اإلستراتيجية المتوقعة في
القطاع الصحي

من املتوقع �أن ي�شهد القطاع ال�صحي �أو منظومة العمل ال�صحي
يف كثري من الدول حتوالت �إ�سرتاتيجية كثرية يف �ضوء حجم التبعات
التي عانى منها هذا القطاع خالل اجلائحة ،وكذلك يف �ضوء ما
�أفرزته هذه الأزمة من ثغرات ونقاط �ضعف يف هذا املجال املهم؛
وذلك بهدف تطوير نظام �صحي �شامل ميتلك كفاءات مدربة وبنية
حتتية وميزانيات للبحث العلمي ت�سهم يف مواجهة حتديات الأوبئة
والكوارث ال�صحية ،ويرى الباحث �أن التحوالت الإ�سرتاتيجية يف
املنظومة ال�صحية ت�شمل العنا�صر واملكونات التالية:
 الدفع مبنظومة الأمن ال�صحي يف كثري من الدول لتحتل مكانةوترتيب متقدم �ضمن منظومة الأمن ال�شامل �سواء من ناحية
الوقاية �أو العالج �أو التنب�ؤ و�إدارة �أخطار الكوراث والأزمات
ال�صحية.
 الإ�سرتاتيجيات اخلا�صة ب�إدارة �أخطار الأوبئة والكوارث� ،سواءمن حيث التنب�ؤ بها �أو حتديدها �أو حتليلها وتقييمها ،و�إدارة
الغمو�ض املرتبط بهذه النوعية من الكوارث ،ويف هذا الإطار ف�إن
الأمر �سوف يتوجه �إىل توفري كفاءات متخ�ص�صة واال�ستفادة من
التقنيات احلديثة و�أحدث ما تو�صل �إليه العلم يف جمال �إدارة
وتقييم الأخطار والتنب�ؤ بها.
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 اجتاه الدول �إىل �ضخ اال�ستثمارات يف القطاع ال�صحي� ،سواءيف البنية التحتية لهذا القطاع �أو يف �إنتاج امل�ستلزمات واملعدات
والأدوية يف حماولة لالعتماد على النف�س؛ حيث �أثبتت التجربة
حمدودية وفاعلية االعتماد على الآخرين.
 التوجه نحو و�ضع �إ�سرتاتيجيات جديدة �أو تطوير املعمول به يفجمال البحث العلمي خا�صة يف جمال علم الأوبئة والأمرا�ض
املعدية والعلوم اخلا�صة بتطوير اللقاحات والأدوية.
 التوجه الإ�سرتاتيجي نحو �إعادة ترتيب الأولويات ال�صحية؛ بحيثتكون مكافحة الفريو�سات والأمرا�ض املعدية يف ترتيب متقدم.
 التوجه نحو �إعادة النظر يف ت�شكيل الهرم الوظيفي لفئاتالعاملني يف القطاعات ال�صحية مع الرتكيز على التخ�ص�صات
املعنية مبكافحة الأوبئة والأمرا�ض املعدية.
 تطوير الإ�سرتاتيجيات احلالية اخلا�صة ب�سال�سل التوريد اخلا�صةباملواد واملعدات وامل�ستلزمات الطبية.
 دعم وتطوير الإ�سرتاتيجيات الهادفة �إىل ت�شجيع الفح�ص الذاتيوتوفري الأدوية لأ�صحاب الأمرا�ض املزمنة دون احلاجة لزيارة
امل�ست�شفيات �أو املراكز ال�صحية ب�شكل متكرر.
تقدما يف جمال ال�صحة
 تطوير �إ�سرتاتيجيات عالجية �أكرث ًالنف�سية والدعم النف�سي للأفراد والأ�سر �أثناء الأزمات والكوارث.
 تطوير �إ�سرتاتيجيات خا�صة بالتقنيات الرقمية (�أمتتة القطاعال�صحي) با�ستخدام تقنيات الذكاء ال�صناعي.
 درا�سة وتطوير �إ�سرتاتيجيات وتطبيقات تقنية خا�صة بتقدميبع�ض اخلدمات ال�صحية عن بعد؛ بهدف احلد من فر�ص انتقال
العدوى.
	�إعادة النظر يف الإ�سرتاتيجية اخلا�صة مبنظومة الت�أمني الطبيللأفراد؛ بحيث يتم تو�سيعها لتغطي جميع الأمرا�ض مبا فيها
الأوبئة والأمرا�ض املعدية.
 بناء �شراكات �إ�سرتاتيجية مع القطاع الطبي (اخلا�ص) مباي�ضمن امل�شاركة الفاعلة لهذا القطاع يف حتمل تبعات الأوبئة
بجانب القطاع ال�صحي احلكومي.
 درا�سة تطوير �إ�سرتاتيجيات متكن من اال�ستخدام املزدوجلبع�ض املن�ش�آت والبنى التحتية مبا ميكن من اال�ستفادة منها يف
حال عدم قدرة املن�ش�آت ال�صحية القائمة على ا�ستيعاب حجم
الإ�صابات الناجتة عن الأوبئة.
	�إعادة �صياغة الإ�سرتاتيجيات اخلا�صة بالتعاون مع املنظماتالإقليمية والدولية العاملة يف املجال ال�صحي.
 عقد �شراكات جديدة مع م�ؤ�س�سات غري �صحية لتكون داع ًماللقطاع ال�صحي �أثناء الكوارث ال�صحية (مثل اجليو�ش،
امل�ؤ�س�سات الأمنية ،منظمات املجتمع املدين).
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 تطوير ا�سرتاتيجيات خا�صة بالإعالم الطبي باعتباره جما ًالجديد ًا �أفرزته ظروف الأزمة احلالية.
 .2 .5أهم التحوالت اإلستراتيجية المتوقعة في
القطاع االقتصادي

تتمثل �أهم التحوالت الإ�سرتاتيجية املتوقعة يف الآتي:
	�إ�سرتاتيجيات جديدة لإعادة هيكلة االقت�صاد العاملي بكل دولة علىحدة مع البحث عن �إ�سرتاتيجيات للخروج من اجلائحة ب�أقل خ�سائر
ممكنة.
	�إ�سرتاتيجيات تت�ضمن �إجراء تغيريات جوهرية يف بنية الأ�س�ساالقت�صادية ،وكذلك الت�شريعات والأنظمة للعديد من االقت�صاديات
العاملية؛ ما ي�ؤدي �إىل �أن تكون االقت�صاديات الوطنية خمتلفة يف
ال�سنوات القادمة.
 تزايد االعتماد على ال�سيا�سات املالية للتعامل مع الأزماتاالقت�صادية ً
بدل من النظر �إليها على �أنها �أزمات اجتماعية يف
الأ�سا�س.
 جلوء بع�ض الدول �إىل االقرتا�ض الداخلي واخلارجي للوفاءمبتطلبات اخل�سائر التي حتملتها �أثناء الأزمة ،وكذلك للوفاء
مبتطلبات احلزم التحفيزية املالية التي �أقرتها وترتب عليها زيادة
الدين العام.
 جهود وخطط �إ�سرتاتيجية من جانب م�ؤ�س�سات التمويل الدولية مثل�صندوق النقد والبنك الدويل مل�ساعدة الدول الفقرية واملت�ضررة من
الأزمة.
 تعزيز �إ�سرتاتيجية التجارة الإلكرتونية يف جمال جتارة التجزئة.	�إ�سرتاتيجيات خا�صة ب�إعادة هيكلة العالقات بني دول بع�ض الكياناتوالتكتالت ال�سيا�سية واالقت�صادية.
 ازدياد �أهمية بطاقات الدفع الإلكرتوين كبديل قوي عن طباعةالنقود الورقية.
 انتهاج �إ�سرتاتيجيات جديدة يف ت�سيري العمل مثل العمل عن بعد،واالعتماد على �ساعات عمل مرنة ،و�إعادة تعريف يوم العمل ،وطرق
جديدة لتقييم �أداء املوظفني ،وتغيريات جذرية يف بيئة العمل،
و�إ�سرتاتيجيات جديدة ال�ستيعاب العمالة التي �سيتم اال�ستغناء عنها
خا�صة يف القطاع اخلا�ص ،و�إعادة �صياغة بع�ض املواد القانونية
الواردة يف العقود� ،سواء املحلية �أو الدولية ،خا�صة فيما يتعلق بالبنود
والتعريفات اخلا�صة بالقوة القاهرة ،و�إ�سرتاتيجيات خا�صة بت�شجيع
اال�ستثمار يف امل�شروعات ذات العالقة باملنظومة ال�صحية بجميع
مكوناتها� ،إ�سرتاتيجيات خا�صة بتوفري موارد لإتاحة تغطية �صحية
�أكرب ملواطني الدولة ،و�إ�سرتاتيجيات خا�صة باملحفزات املالية مثل
�إعانات البطالة ودعم امل�ؤ�س�سات �أثناء الأزمات والكوارث ال�صحية.
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 .3 .5أهم التحوالت اإلستراتيجية المتوقعة في
قطاع التعليم تتمثل أهم هذه التحوالت فيما يلي:

 مزيد من الإ�سرتاتيجيات التي تدعم التو�سع يف نهج التعليم عنبعد وزيادة املنفق على التقنيات اخلا�صة بهذا النهج على ح�ساب
الإنفاق التقليدي ال�سابق على البنية التحتية واملن�ش�آت التعليمية.
 �سوف يكون لإ�سرتاتيجيات الذكاء اال�صطناعي والتقنياتالرقمية دور مهم يف دعم عمليات التعليم عن بعد.
	�إ�سرتاتيجيات جديدة خا�صة مبكونات العملية التعليميةوعنا�صرها (مناهج -طرق تدري�س -هيئة تدري�س -م�ؤ�س�سات
تعليمية) مبا يواءم نهج التعليم عن بعد.
 زيادة الإنفاق على تقنيات التعليم التي تدعم عمليات ونهجالتعليم عن بعد.
 التوجه الإ�سرتاتيجي للم�ؤ�س�سات التعليمية نحو ا�ستحداثمقررات درا�سية وتطوير برامج �أكادميية وتدريبية يف جمال
الأزمات والكوارث.
	�إ�سرتاتيجيات خا�صة بكيفية ت�أهيل الطالب و�أع�ضاء هيئاتالتدري�س ال�ستيعاب وتطوير قدراتهم للوفاء مبتطلبات نظم
التعليم اجلديدة.
 -تغري مفهوم املن�ش�أة التعليمية مبكوناتها التقليدية.

 .4 .5أهم التحوالت اإلستراتيجية المتوقعة في
مجال العالقات االجتماعية

�إن هذا النوع من التحوالت الإ�سرتاتيجية �سيكون حمورها وامل�س�ؤول
عنها �أفراد املجتمع ،وهذه املمار�سات والتحوالت املتوقعة �سيكون
هدفها الأ�سا�سي املزيد من حتقيق احلماية للفرد و�أ�سرته
واملقربني منه يف �ضوء التجربة ال�صعبة التي مرت بها املجتمعات
يف ظل انت�شار جائحة كورونا .وميكن الإ�شارة �إىل �أهم هذه
التحوالت املتوقعة يف الآتي:
	�إعادة ر�سم خارطة طريق جديدة للعالقات االجتماعية تعتمدعلى �إعادة وا�ستبعاد العالقات غري ال�ضرورية يف �إطار تعريف
جديد لهذه العالقات.
 مزيد من الإ�سرتاتيجيات والتحوالت التي تدعم االعتماد علىالنف�س واال�ستغناء عن بع�ض اخلدمات التي قد تكون م�صد ًرا
للخطر وانتقال العدوى.
 تغيري يف بع�ض العادات الغذائية� ،سواء من ناحية اال�ستغناء عنجلب الأغذية الطازجة من اخلارج �أو من ناحية اعتماد �أنواع من
الأغذية تدعم املناعة الذاتية.
 تغيري يف العادات ال�صحية واعتماد نظم �أكرث �أما ًنا ت�سهم يفاحلد من انتقال �أي عدوى (ب�شري.)2020 ،
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 زيادة الوعي ال�صحي بالطرق التي ت�ساعد يف احلماية من الأوبئةوالفريو�سات.
 زيادة يف م�ستويات حتمل الأفراد للم�س�ؤولية عن جميع �أفرادالأ�سرة ،والعمل على حمايتهم واحلفاظ عليهم من خطر الإ�صابة
بالأمرا�ض املعدية.
 تغيري يف مفهوم وثقافة ا�ستخدام امل�ساحات العامة �أو بيئة العمل. البحث عن و�سائل ترفيه منزليه لأفراد الأ�سرة خا�صة �صغارال�سن وال�شباب لتعو�ضهم عن ال�ساعات الطويلة من البقاء
باملنزل.
	�إ�سرتاتيجيات و�آليات جديدة ت�ساعد يف تعامل الأفراد مع املجتمعاخلارجي دون احلاجة للخروج من املنزل والبقاء خارج املنزل
ل�ساعات طويلة.
 احلد من ال�سفر الداخلي �أو اخلارجي.ويود الباحث الإ�شارة �إىل �أن �ضمان ا�ستمرار التحوالت االجتماعية
ال�سابقة لفرتات طويلة قد ال يكون �أم ًرا م�ؤكدً ا ،خا�صة يف حال انتهاء
اخلطر الذي قد يكون ً
كفيل الرتداد البع�ض �إىل العادات القدمية.
 .5 .5التحوالت اإلستراتيجية في العالقات الدولية

على الرغم من �صعوبة التنب�ؤ بحجم ومدى التحوالت التي ميكن
�أن حتدث يف هذا املجال نظ ًرا لديناميكية هذه العالقات وتداخلها
وت�أثرها مبتغريات وعوامل متعددة ،ف�إن بع�ض الباحثني قد تنب�أ
ب�إمكانية حدوت بع�ض التحوالت الإ�سرتاتيجية منها على �سبيل املثال
(�سديري2020 ،م) التحول �إىل منوذج جديد للعالقات الدولية
يت�ضمن:
 مزيدً ا من التكاتف واجلهود العاملية والإقليمية ملواجهة �آثارالكوارث والأوبئة ال�صحية.
 بناء منهجية عاملية لإدارة وتبادل البيانات ال�صحية. تبادل اخلربات يف جمال التعامل مع الأوبئة والكوارث ال�صحية.	�إحياء الهوية الوطنية الأ�صلية واالعتماد على الذات يف ر�سمال�سيا�سات ال�صحية التي حتقق الأمان ملواطني الدولة.
 بناء �شراكات �إ�سرتاتيجية بني الدول �أو بني امل�ؤ�س�سات العلميةوالبحثية خا�صة يف جمال �إنتاج اللقاحات والأدوية.
 تعزيز التعاون ال�صحي والأمني لي�شمل مهددات الأمن ال�صحيوالإن�ساين واعتبار منظومة الأمن ال�صحي جز ًءا مه ًّما من
منظومة الأمن ال�شامل يف جميع الدول.
 مناه�ضة العوملة وظهور قوميات جديدة تنتهج �سيا�ساتو�إ�سرتاتيجيات مناوئة لعمليات الهجرة.
 ال�سعي �إىل �إعداد ميثاق �شرف دويل واتفاقيات ت�ضمن التعاوناجلاد وتبادل املعلومات واخلربات بني الدول.
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 امل�شاركة يف �صياغة �إ�سرتاتيجية دولية للتدابري االحرتازيةاجلماعية بني الدول يف مواجهة اجلوائح.
	�إعداد ت�شريعات دولية تنظم ا�ستخدام الأدوية واللقاحات يف حالحدوث اجلوائح والكوارث ال�صحية.
	�إعادة �صياغة عالقات الدول باملنظمات الدولية العاملة يف جمالال�صحة ومكافحة الكوارث.
	�إعادة �صياغة �إ�سرتاتيجيات جديدة للتعاون بني الدول الأع�ضاءيف بع�ض التكتالت ال�سيا�سية واالقت�صادية يف �ضوء عدم و�ضوح
�آلية للعمل اجلماعي �أو التعاون الفعال �أثناء اجلائحة.
 .6 .5التحوالت اإلستراتيجية المتوقعة في قطاع
تكنولوجيا المعلومات

يعترب قطاع تكنولوجيا املعلومات من القطاعات املهمة التي
�أدت دو ًرا مه ًّما يف �إنقاذ العديد من القطاعات �أثناء الأزمة ،مثل
قطاع التعليم وال�صحة واخلدمات ،حيث قدمت �شركات تكنولوجيا
املعلومات �أدوات رقمية �ساعدت يف التغلب على كثري من املعوقات،
و�أ�سهمت يف تعزيز التما�سك االجتماعي ،وقد ا�ستخدمت ال�صني
التكنولوجيا الحتواء الوباء من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا الذكاء
اال�صطناعي وعلوم البيانات الكبرية وتطبيقات خمتلفة �أخرى
للك�شف عن املر�ضى وا�ستخدمت طائرات الدرون والروبوتات للو�صول
�إىل مناطق العزل (اجلوهري.)2020 ،
ومن املتوقع يف خالل الفرتة القادمة ويف �ضوء الدرو�س امل�ستفادة
من الأزمة احلالية �أن تزداد درجة اال�ستفادة من هذا القطاع
لدعم وال�صمود �أمام الأوبئة والكوارث ال�صحية من خالل ت�سخري
البيانات ال�ضخمة والذكاء اال�صطناعي ال�ستحداث �سلع عامة رقمية،
وا�ستخدام تكنولوجيا اجليل اخلام�س والذكاء اال�صطناعي وعلوم
البيانات الكبرية يف ت�سريع انتعا�ش الأعمال من خالل تطبيقات
مبتكرة.

 .6الخاتمة

تخل�ص الدرا�سة من خالل ما مت ا�ستعرا�ضه يف املباحث الأربعة
�إىل �أن انت�شار �أزمة فريو�س كورونا امل�ستجد وما ترتب عليه من
تداعيات خطرية طالت جميع مكونات احلياة يف جميع الدول ،خا�صة
فيما يتعلق منها ب�صحة الب�شر وحياتهم ،قد �أظهر �أن هناك حاجة
ً
م�ستقبل �إىل �إعادة النظر يف املنظومة اخلا�صة ب�إدارة �أخطار
ما�سة
الأوبئة والكوارث ال�صحية وتبني وتطوير �إ�سرتاتيجيات فاعلة ت�سهم
يف التنب�ؤ بهذه الأخطار والت�أهب لها مبا ميكن من مواجهتها واحلد
من �آثارها ال�سلبية ،وقد تو�صل الباحث يف نهاية البحث �إىل عدد من
النتائج والتو�صيات يوردها فيما يلي:
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 .1 .6النتائج

يف �ضوء ما مت ا�ستعرا�ضه يف املباحث الأربعة ف�إن الدرا�سة
ت�ستخل�ص النتائج التالية:
 �أن �أزمة تف�شي مر�ض كورونا امل�ستجد ( )COVID-19تعترب من�أخطر الأزمات التي واجهها العامل بعد احلرب العاملية الثانية.
	�أن جائحة كورونا قد خلفت �آثا ًرا وتداعيات كثرية امتدت �إىلجميع القطاعات ال�صحية واالقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية،
ونقلت العامل من مرحلة اال�ستقرار الن�سبي �إىل مرحلة القلق
والتوتر.
	�أن امتداد �آثار اجلائحة �إىل جميع عنا�صر ومكونات الدولةاحلديثة يرجع �إىل عدم التوقع بحدوث كارثة بهذا احلجم،
كاف ملواجهة �آثارها.
وبالتايل عدم وجود ا�ستعداد ٍ
ً
م�ستقبل
	�أن قدرة الدول على مواجهة هذه الأوبئة والكوارثيتطلب تطوير قدراتها يف جمال التنب�ؤ و�إدارة الأخطار واال�ستعداد
الكايف مبجموعة من ال�سيناريوهات الفاعلة.
	�أنه من املتوقع يف �ضوء التجربة القا�سية التي عا�شها العامل يفظل هذه اجلائحة ال�صحية �أن تكون هناك جمموعة من التحوالت
الإ�سرتاتيجية التي تطول جميع القطاعات ،وب�صفة خا�صة
القطاع ال�صحي واالقت�صادي واالجتماعي والتقني ،ومبا يدعم
قدرات الدول على مواجهة هذه النوعية من الكوارث يف حال
ً
م�ستقبل.
حدوثها
 .2 .6التوصيات

يف �ضوء النتائج ال�سابقة تو�صي الدرا�سة مبا يلي:
 �ضرورة �إدراك الدول بجميع م�ؤ�س�ساتها لأهمية وخطورةالتحديات املرتتبة على انت�شار الأوبئة والكوارث ال�صحية ،و�أن
الأمن ال�صحي يجب �أن يحظى ب�أهمية كبرية ومتقدمة �ضمن
املنظومة املتكاملة للأمن ال�شامل.
	�أهمية تطوير الدول لقدراتها العلمية والبحثية يف جمال �إدارة�أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية من خالل تطوير قدراتها
يف التخطيط وما يت�ضمنه من عمليات تنب�ؤ وتوقع بالأخطار
والتهديدات املتوقعة نتيجة انت�شار الفريو�سات.
 اتخاذ جميع الإجراءات التي من �ش�أنها تطوير املنظومة ال�صحيةودعمها مبا ي�سهم يف تاليف الثغرات التي �أفرزتها جائحة كورونا.
 و�ضع الآليات واالتفاقيات التي من �ش�أنها دعم التعاون الدويليف جمال مكافحة الأوبئة والكوارث ال�صحية ،خا�صة يف جمال
البحث العلمي امل�شرتك يف جمال الأدوية واللقاحات ودعم
املنظمات الدولية العاملة يف املجال ال�صحي مبا يزيد من
قدراتها و�إمكاناتها الب�شرية واملادية للقيام بدور فاعل يف �إدارة
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�أخطار الأوبئة والكوارث ال�صحية.
 اتخاذ جميع التدابري التي من �ش�أنها الت�أهب واال�ستعداد ملواجهةالأوبئة والكوارث ال�صحية من خالل �سيناريوهات معدة �سل ًفا
بهدف منع وقوع هذه الكوارث �أو احلد من تداعياتها.
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