325 Theoretical Article

Arab Journal for Security Studies 2020; Volume 36, Issue (2), Special Issue COVID-19 Pandemic, 325-337
Naif Arab University for Security Sciences

Arab Journal for Security Studies

املجلة العربية للدرا�سات الأمنية

https://nauss.edu.sa
https://journals.nauss.edu.sa/index.php/ajss

AJSS

The Security Challenges Faced by Border Security Personnel due to the Spread
of Coronavirus (COVID-19): Airport Security as an Example

 قطاع �أمن املطارات:)COVID-19( التحديات الأمنية التي تواجه املنافذ احلدودية النت�شار فريو�س كرونا
منوذجا
ً
ممدوح عبد احلميد عبد املطلب

*

 اململكة العربية ال�سعودية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة اجلنائية،ق�سم العلوم ال�شرطية
Mamdooh Abdelhameed Abdelmottlep*
Police Sciences Department, College of Criminal Justice, Naif Arab University for Security Sciences, Saudi Arabia
Received 15 Jun. 2020; Accepted 05 Jul. 2020; Available Online 05 Jul. 2020

Abstract

امل�ستخل�ص

Emergency medical cases present challenges, especially
for security and law enforcement agencies. This is the case
whether the threat is manmade such as Anthrax or biological
terrorist attacks or natural such as flu or coronavirus pandemics.
Strategies to face these situations are different according to
the reasons, levels, and trends of the threat – and according
to the potential danger to the strength of the police. In cases
where there are widespread epidemics, such as Coronavirus
COVID-19, police personnel are compelled to balance their
resources and efforts between these new responsibilities and the
requirements of their daily services that relate to the security
of both society and the individual. The ability of the Interior
Ministry and related agencies in public security depends on an
effective response to any emergency situation related to health,
and this mainly depends on the preparation and planning that
these agencies have with their strategic partners to face this
emergency.
This study clarifies the main issues that must be dealt
with by police officials in emergency medical cases. The
study concentrates on personnel working in border security, in
particular airport security personnel. The study revealed that
there are three threats facing police agencies in this matter: The
first threat relates to guaranteeing the continuation of security
operations that ensure the safety of air traffic, the second
threat relates to maintaining the safety of personnel in airport
security, and the third threat relates to the problem of social
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منوذجا
 326التحديات الأمنية التي تواجه املنافذ احلدودية النت�شار فريو�س كرونا ( :)COVID-19قطاع �أمن املطارات
ً

املطار ،والتحدي الثالث :يتعلق مب�شكلة التجمعات املجتمعية التي تتعامل
معها �أجهزة ال�شرطة بو�صفها م�ستجي ًبا �أول ًّيا ،كالعاملني يف املطارات
واملنافذ ،وقد تعد ق�ضايا ال�سالمة العامة للعاملني يف �أجهزة ال�شرطة
جديدة ن�سب ًّيا يف هذه احلقبة من العمل الأمني ،لذلك تتطلب مزيدً ا من
التن�سيق والتعاون بني الأجهزة الأمنية وال�شرطية املختلفة من ناحية،
وبني غريها من اجلهات املعنية ب�إنفاذ القانون ،من ناحية �أخرى ،ولقد
انتهت الدرا�سة �إىل جمموعة من التو�صيات التي تعمل على مواجهة حاالت
الطوارئ الطبية مبا ي�ضمن �أمن املطار والعاملني يف هذا القطاع الأمني،
و�أبرزت الدرا�سة �أهمية تنفيذ �إ�سرتاتيجية «الأمن الواح د �One- Stop-Se
 »curityواعتماد نظام فعال لفح�ص وتقييم �أخطار امل�سافرين قائم على
الأدلة ،Evidence-based Risk Assessment and Communication
ريا ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات �إدارة �أمن احلدود Border Security
و�أخ ً
) Management (BMSب�شكل فعال.

gatherings that are dealt with by police agencies as the primary
response, such as personnel in airports and at borders. Issues
of the general safety of personnel working in police agencies
could be considered relatively new in this era of security work.
Therefore, this requires more coordination and cooperation
between different security and police agencies from one angle
and between other agencies concerned with law enforcement
from another angle.
The study concludes with a number of proposed policies that
work to face emergency medical situations and guarantee the
security of airports and personnel working in the security sector.
The study highlighted the importance of implementing the “OneStop-Security” strategy and adopting an effective system for
examining and evaluating the risk of evidence-based travelers
- Evidence-based Risk Assessment and Communication, and
finally the use of Border Security Management (BMS) strategies
effectively.

 .1المقدمة

الأو�ضاع االقت�صادية العاملية ،ووف ًقا لتوقعات تقرير �آفاق االقت�صاد
العاملي ال�صادر عن �صندوق النقد الدويل ،ف�إنه من املتوقع �أن ي�شهد
ً
انكما�شا حادًّا بن�سبة  3%عام  ،2020فقد حدث
االقت�صاد العاملي
انخفا�ض حاد يف الطلب على البرتول والغاز ،وانخف�ضت معدالت
التجارة الدولية ،و�صاحب ذلك هبوط �أ�سواق املال العامليةً ،
ف�ضل عن
الت�أثري ال�سلبي للأزمة على عدد كبري من القطاعات ،مثل :قطاعات
ال�سياحة والطريان وامل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة ،واخلدمات
الرتفيهية (�أمني� ،2020 ،ص.)5 .
ولعل من الالفت للنظر �أن هذه التوقعات تتفق مع تقرير �آفاق
االقت�صاد العربي ال�صادر من �صندوق النقد العربي يف �إبريل ،2020
ومع تقرير منظمة العمل الدولية ال�صادر يف �إبريل  2020الإ�صدار
الثاين ،وتقرير االحتاد الإفريقي حول �أثر كرونا على االقت�صاد
الإفريقي ال�صادر يف �إبريل  ،2020وتقرير املنتدى االقت�صادي
الدويل ال�صادر يف �إبريل  2020ب�ش�أن حتديد الأوليات واملبادئ امللحة
لإدارة الأثر االقت�صادي العاملي لفريو�س كرونا امل�ستجد .و�أخ ًريا
تقرير مكتب �شرق �آ�سيا واملحيط الهادي التابع للبنك الدويل يف
تقريره عن فريو�س كرونا الأثر واال�ستجابة ال�صادر يف �إبريل 2020
(IMF, 2020a; IMF, 2020b; ILO, 2020; African Union,

يف  31دي�سمرب من عام  2019مت �إبالغ املكتب الإقليمي ملنظمة
ال�صحة العاملية يف ال�صني بحاالت االلتهاب الرئوي امل�سبب ملر�ض
غري معروف مت اكت�شافه يف مدينة ووهان مبقاطعة هوبي ال�صينية،
ومت �إعالن فريو�س (كورونا اجلديد) املعروف با�سم COVID-19
على �أنه امل�سبب لتلك احلاالت من ِق َبل ال�سلطات ال�صينية يوم  7يناير
.2020
وتعتمد �أكرث اجلهات احلكومية يف العامل على التقرير اليومي
الذي ت�صدره جامعة جونز هوبكنز ،بالواليات املتحدة الأمريكية،
بالتن�سيق مع الإح�صاءات التي تن�شرها امل�ؤ�س�سات ال�صحية الوطنية،
وي�شري �آخر حتديث للبيانات يف �صباح يوم  8يونيو � 2020إىل �أن عدد
احلاالت امل�ؤكد �إ�صابتها على م�ستوى العامل و�صل �إىل 7,017,519
حالة ،وبلغ عدد الوفيات  402,894حالة وفاة ،وما زالت الواليات
املتحدة الأمريكية ت�سجل �أعلى معدل �إ�صابات تليها الربازيل ،ورو�سيا،
وبريطانيا ،والهند ،و�إ�سبانيا ،و�إيطاليا ،بينما ت�شكل بلجيكا �أعلى
ن�سبة وفيات باملقارنة مع عدد الإ�صابات؛ حيث بلغت  83.6%تليها
بريطانيا  60.4%و�إ�سبانيا  ،58.1%و�إيطاليا  ،%55.8ثم فرن�سا
 ،%44.8وعلى م�ستوى العامل العربي ،بلغ عدد احلاالت امل�ؤكدة التي
مت ت�سجيلها يف قاعدة البيانات ،ال�سعودية  ،101.914وقطر ،68.790
والإمارات  ،38.808وم�صر  ،34.079والكويت ( 31.848جونز
هوبكنز.)2020 ،
ويف �إطار هذا ال�سياق تتفق �أغلب التقارير الدولية على
ت�أثري االنت�شار ال�سريع لوباء فريو�س كرونا يف الدول؛ حيث عانت
الأنظمة ال�صحية فيها من ال�ضغط ال�شديد عليها مبا يفوق قدرتها
اال�ستيعابية ،كما �أثرت قرارات الغلق الكامل �أو اجلزئي �سل ًبا على
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2020; World Economic Forum, 2020; World Bank East

( )Asia and Pacific, 2020; World Bank, 2020البنك الدويل،
2020؛ �صندوق النقد العربي)2020 ،
م�شكلة الدرا�سة

مل تكن امل�ؤ�س�سات والأجهزة الأمنية مبعزل ع ّما يحدث يف العامل؛
حيث واجهت �أجهزة ال�شرطة على م�ستوى العامل ثالث م�شكالت
رئي�سة وهي:

ممدوح عبد احلميد عبد املطلب

امل�شكلة الأوىل :متثلت يف كيفية �ضمان ا�ستمرارية الت�شغيل الأمني
للقطاع ال�شرطي يف ظل انخفا�ض قوة الأمن وال�شرطة
العاملة؛ نتيجة �إ�صابة بع�ضهم باملر�ض وات�ساع وتنوع
�أعمالها على نحو كبري؛ نتيجة ات�ساع رقعة انت�شار الوباء؛
لذلك يجب و�ضع خطط تت�ضمن ا�ستمرارية العمل يف ظل
تخفي�ضات حمتملة يف القوى العاملة ال�شرطية ترتاوح ما
بني � 10إىل  40يف املئة.
امل�شكلة الثانية :متثلت يف كيفية املحافظة على ال�سالمة ال�صحية
للعاملني يف �أجهزة ال�شرطة ،وعائالتهم وكذلك ت�أمني
املجتمع ال�شرطي نف�سه من �أخطار انت�شار الوباء به.
امل�شكلة الثالثة :متثلت يف التجمعات املجتمعية التي تتعامل معها
�أجهزة ال�شرطة بو�صفها م�ستجي ًبا � ًأول ،وكيف ميكن
املحافظة على التما�سك املجتمعي يف ظل �أزمة كرونا.
والواقع �أنه مع ات�ساع هذه التحديات وات�ساع رقعة التداعيات
الأمنية على جميع �أجهزة ال�شرطة ،برز قطاع ت�أمني املنافذ واحلدود
وخ�صو�صا قطاع �أمن
الإقليمية بو�صفه �أهم القطاعات الأمنية،
ً
املطارات؛ حيث ي�شكل هذا القطاع ن�سبة  65%من حركة الدخول
واخلروج من املنافذ احلدودية ملعظم دول العامل ،ولذلك �سوف
تركز هذه الدرا�سة على التحديات الأمنية النت�شار فريو�س كرونا
على العاملني ب�أمن املطارات ،و�سوف نتناول هذه التحديات بالتحليل
والفح�ص مع اقرتاح �إ�سرتاتيجية التعامل مع التداعيات الأمنية
النت�شار الوباء (.)Abdelmottlep, 2019
�أهمية الدرا�سة

وا�ستنادًا �إىل ما �سبق طرحه ،ف�إن �أهمية الدرا�سة الراهنة
ترجع �إىل عدة اعتبارات تتمثل يف �أن مو�ضوع الدرا�سة ال ي�شكل
وخ�صو�صا تدابري ال�شرطة
حج ًما كب ًريا يف تراث علوم ال�شرطة،
ً
املتعلقة بال�صحة العامة ،ومن ثم ف�إنَ االفتقار �إىل هذا النوع من
الدرا�سات جعل الباحث ي�شعر بوجود ثغرة علمية حتتاج �إىل البحث.
على الرغم من وجود عدد قليل من الدرا�سات املرتبطة بالتدابري
الأمنية املتعلقة بال�صحة العامة يف العامل الغربي ،ف�إن ربطها بحاالت
وخ�صو�صا حينما ي�صبح االنت�شار الوبائي على
االنت�شار الوبائي،
ً
م�ستوى العامل ،يعاين من غياب درا�سات وحتليالت علمية يف هذا
ال�صدد؛ نظ ًرا الختالف معدالت االنت�شار واختالف �أمناط التدابري
ال�شرطية املقررة يف الدول ملواجهة هذا الوباء.و�أخ ًريا ،تربز �أهمية
هذه الدرا�سة من الناحية العملية ،من خالل م�شاركة �أجهزة ال�شرطة
خرباتها ومعلوماتها يف هذا املجال مع غريها من �أجهزة ال�شرطة على
م�ستوى العامل من �أجل حتقيق معدالت �أف�ضل يف �أمن املجتمع و�سالمة
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الأفراد املقيمني يف هذا املجتمع ،وهذا النوع من هذه الدرا�سات ي�شكل
رافدً ا من روافد املعرفة ال�شرطية يف هذا املجال.
�أهداف الدرا�سة

وعلى ذلك ف�إن �أهداف هذه الدرا�سة قد حتددت يف هدف علمي
يرتبط بنظرية �أداء املرفق الأمني �أثناء الأزمات والكوارث ،ويتمثل يف
حماولة اختبار قدرة االجتاهات واخلطط النظرية املرتبطة بالأداء
الأمني �أثناء الأزمات والكوارث على مواجهة كارثة انت�شار وباء كرونا،
ويقوم هذا الهدف على �أ�سا�س �أن االختبار العلمي للنظريات ي�ؤدي
�إىل �إثراء علوم الإدارة ال�شرطية ،وت�أكيد تلك الأطر النظرية التي
تف�سر الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة ،لذلك حتتاج املرحلة الراهنة من
تطور العلوم ال�شرطية �إىل �إجراء مثل هذه االختبارات ،وتزداد هذه
احلاجة لي�س يف العامل العربي فح�سب ،بل يف غالبية الدول؛ نظ ًرا
حلداثة الت�أ�صيل العلمي للعلوم ال�شرطية .وهدف جمتمعي يتمثل
يف درا�سة ت�أثري انت�شار الوباء على قدرة الدولة ممثلة يف م�ؤ�س�ستها
وخ�صو�صا الأجهزة الأمنية على املحافظة على النظام العام
املختلفة
ً
وحتقيق �أمن املجتمع و�سالمة �أفراده .هي اذن درا�سة و�صفية حتليلية
تهدف �إىل حتقيق الأهداف العلمية والأهداف املجتمعية املرتبطة
بالأداء الأمني يف ظل الأزمات والكوارث ال�صحية.
ت�سا�ؤالت الدرا�سة

لقد �سبق الإ�شارة �إىل �أن الدرا�سة احلالية ،تعد درا�سة و�صفية
ت�ستهدف حتديد �أبرز التحديات الأمنية التي تواجهه قطاعات
ال�شرطة املختلفة وال�سيما قطاع �أمن املنافذ احلدودية� ،أثناء انت�شار
وباء كرونا ،كما ت�ستهدف حتديد �أف�ضل احللول التي ميكن لأجهزة
ال�شرطة اعتمدها ملواجهة الت�أثريات ال�سلبية النت�شار COVID-19
�سواء على �أداء �أجهزة الأمن �أو على ا�ستمرارية قطاع الأمن يف حتقيق
احلماية والنظام العام املنوط به حتقيقه ،لذلك فهي ال تعتمد على
فر�ض الفرو�ض بقدر اعتمادها على طرح جمموعة من الت�سا�ؤالت
التي حتاول الدرا�سة �أن يجد �إجابات مو�ضوعية لها .تنطلق الدرا�سة
الراهنة من ت�سا�ؤل حموري يتمثل يف ما التحديات الأمنية النت�شار
وباء فريو�س كرونا على العاملني ب�أمن املنافذ احلدودية؟
وينبثق عن هذا الت�سا�ؤل املحوري عدد من الت�سا�ؤالت الفرعية
الآتية :ما التحديات الأمنية النت�شار وباء فريو�س كرونا على �أمن
املنافذ احلدودية؟ ،وما ت�أثري انت�شار الوباء على العاملني يف �أجهزة
ت�أمني املطارات؟ ،وكيف ي�ؤثر انت�شار فريو�س كرونا على ا�ستمرارية
الأعمال الأمنية يف قطاع �أمن املنافذ احلدودية يف املطارات؟ ،وما
�أف�ضل املمار�سات الدولية يف ت�أمني املطارات �أثناء انت�شار فريو�س
كرونا؟
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 .2منهج الدراسة

تعتمد الدرا�سة الراهنة على املنهج العلمي كطريقة للك�شف عن
احلقائق املو�ضوعية من �أجل و�صف امل�شكلة وتف�سريها ،و�سوف يتم
ا�ستخدام املنهج العلمي من خالل بع�ض الأ�ساليب والأدوات التي
تتالءم مع طبيعة و�أهداف الدرا�سة من ناحية وت�سا�ؤالت الدرا�سة من
ناحية �أخرى وذلك كما يلي �أ�سلوب املنهج الو�صفي ،و�سيتم من خالله
التعرف على التحديات الأمنية التي تواجه قطاعات ال�شرطة املختلفة،
وال �سيما قطاع �أمن املنافذ احلدودية مع انت�شار فريو�س كرونا� .أ�سلوب
املنهج املقارن ،و�سيتم من خالله التعرف على �أف�ضل املمار�سات الدولية
ملواجهة حتديات انت�شار فريو�س كرونا يف القطاعات الأمنية� .أ�سلوب
املنهج اال�ستداليل ،و�سيتم من خالله التعرف على �أف�ضل التوجهات التي
يقرتح الأخذ بها ملواجهة حتديات انت�شار  COVID-19يف قطاع �أمن
املنافذ احلدودية .كما ا�ستندت الدرا�سة الراهنة �إىل عدة �أدوات جلمع
البيانات ،منها تقارير الأمم املتحدة ومنظماتها ومكاتبها املختلفة،
وتقارير املنظمات املعنية بفريو�س كرونا ،وكذلك �أوراق ال�سيا�سات
والكتب والدوريات املتخ�ص�صة التي تناولت مو�ضوع الدرا�سة.
 .1 .2مجاالت الدراسة

ترتبط جماالت الدرا�سة وتعتمد على املناهج والأدوات امل�ستخدمة
لتحقيق الهدف من �إجرائها ،وعامة ميكن حتديد ثالثة جماالت
تتمثل يف:
املجال الب�شر:ي :يوجد فارق يف امل�صطلحات بني الأمن �Securi
 ،tyوال�شرطة  ،Policeو�إنفاذ القانون  ،Law Enforcementحيث
يرتبط م�صطلح الأمن  Securityبكل ما له عالقة ب�أمن املجتمع
و�سالمة الأفراد املقيمني فيه ،لأن الأمن م�س�ؤولية املجتمع كله ،لذلك
فهو ي�شمل كل الأدوار املنوطة ب�أجهزة الأمن اخلا�ص �Private Se
 curityو�أجهزة الأمن العام  ،Public Securityوجميع م�ؤ�س�سات
املجتمع املعنية بتحقيق الأمن ال�شامل� ،سواء �أكانت حكومية �أم
مدنية ،يف حني يقت�صر م�صلح ال�شرطة  Policeعلى الدور الذي
تقوم به الدولة لتحقيق الأمن العام� ،سواء للمجتمع � Societyأو
للأفراد  Peoplesحيث يرتبط حتقيقه بوزارة الداخلية �أو وزارة
الأمن الداخلي ،بينما يعني م�صطلح �إنفاذ القانو ن �Law Enforce
 ،mentكل الأجهزة املعنية يف الدولة التي منحها القانون �سلطة
�إنفاذ قواعده ،ولذلك فهي ت�شمل �أجهزة ال�شرطة والأمن والبلديات
وامل�صالح احلكومية وغريها ،وبناء على ذلك �سوف تقت�صر الدرا�سة
الراهنة على التحديات الأمنية التي تواجه قوى ال�شرطة على وجه
اخل�صو�ص� ،أثناء مواجهتها النت�شار فريو�س كرونا.
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املجال املكاين :هو املنافذ احلدودية لأمن املطارات ،وبالتايل
فالدرا�سة �سوف تناق�ش التحديات التي تواجه قطاع �أمن املطارات
التجارية حتديدً ا دون املنافذ الربية �أو املنافذ البحرية.
املجال الزمني :تركز الدرا�سة الراهنة على تناول التحديات
الأمنية التي تواجه �أجهزة ال�شرطة العاملة يف قطاع املطارات خالل
الفرتة من بداية انت�شار فريو�س كرونا على نحو دويل يف مار�س 2020
و�إىل  15يونيو .2020

 .3اإلطار النظري

 .1 .3مهام األجهزة الشرطية واألمنية وأجهزة
إنفاذ القانون أثناء األوبئة الصحية

ن�شر مكتب الإنرتبول ( )Interpol, 2020واليوروبول (Europol,

 )20200ومكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية (�UNO

 ،)DC, 2020جمموعة من املبادئ التوجيهية التي يجب على �أجهزة
ال�شرطة والأمن و�إنفاذ القانون مراعاتها خالل فرتة انت�شار الوباء،
ويف هذا ال�سياق �أطلق الإنرتبول جمموعة من املبادئ التوجيهية
الدولية التي تهدف �إىل تعزيز �سالمة وفاعلية �أفراد �أجهزة ال�شرطة،
وهذه املبادئ التوجيهية ،التي �أُع َّدت وف ًقا لأف�ضل املمار�سات الدولية
وتو�صيات منظمة ال�صحة العاملية ،توفر معلومات عن كيفية حماية
�أفراد ال�شرطة لأنف�سهم و�أ�سرهم ،وتربز خمتلف املهام التي ت�ؤديها
هذه الأجهزة خالل انت�شار وباء ما .ومن �أبرز هذه املهام ،مراقبة
احلدود وحفظ النظام العام؛ وم�ساعدة ال�سلطات ال�صحية الوطنية
على ك�شف احلاالت وحتديد من�شئها؛ و�إحاطة ال�سكان عل ًما بتدابري
ال�صحة العامة؛ وت�أمني عمليات ت�سليم املعدات الطبية �أو نقل املر�ضى،
والت�صدي للمجرمني الذين يرون يف ّ
تف�شيه فر�صة �سانحة لإمناء �أو
تنويع �أن�شطتهم ،وال �سيما الرتهيب وال�شروع يف ن�شر العدوى عمدً ا،
و�أخ ًريا يتعني �أن تن�سجم جميع التدابري التي تتخذها �أجهزة �إنفاذ
القانون الوطنية يف هذا ال�صدد مع الت�شريعات الوطنية وااللتزامات
الدولية ال�سارية.
وميكن حتديد املهام الرئي�سة لأجهزة ال�شرطة �أثناء تف�شي الأوبئة
ال�صحية� ،سواء الناجتة عن انت�شار فريو�س كرونا �أو تلك الناجتة من
التهديدات البيولوجية يف الآتي:
 .2 .3دعم تطبيق التدابير الصحية العامة

لعل من �أهم الوجبات التي يتم تكليف �أجهزة الأمن بها ،هي
دعم تطبيق التدابري ال�صحية العامة التي تفر�ضها الدولة �أو التي يتم

ممدوح عبد احلميد عبد املطلب

التوافق عليها دول ًّيا ،وت�شارك �أجهزة ال�شرطة يف امل�ساعدة يف تطبيق
تدابري الوقاية ال�صحية يف املعابر احلدودية ،ويف املناطق اخلا�ضعة
للحجر ال�صحي ،ويتم ذلك من خالل �إدارة �أماكن احلجر ال�صحي،
ولذلك تهتم �أجهزة ال�شرطة هنا بالعمل لتوثيق ال�شراكات مع �شركات
الأمن اخلا�صة و�أجهزة �إنفاذ القانون ال�صحية �أو البلديات �أو مع
القوات امل�سلحة .فر�ض طوق �أمني حول امل�ست�شفيات و�أماكن تخزين
الأدوية وامل�ستلزمات الطبية ،و�أماكن وجود امل�س�ؤولني عن تقدمي
الرعاية ال�صحية� .إدارة وتنظيم جتمعات الأ�شخا�ص يف الأماكن
الأمنية التي يتم تقدمي خدمات تتعلق بالأمن �أو احلرا�سات �أو ال�سفر
�أو تقدمي خدمات الرتاخي�ص والت�صاريح الأمنية.
وتطلع �أجهزة ال�شرطة بدور مهم يف تنفيذ التدابري الوطنية
املت�صلة بال�صحة العامة على ال�سكان ،وذلك بالتن�سيق مع الأجهزة
ال�صحية بالدولة ،كما ميكن لها �أن تراقب مدى التزام اجلمهور
بالتعليمات ال�صحية ،وكذلك تتبع حركة امل�صابني �أو املخالطني ،ويف
هذا ال�صدد توجد بع�ض التجارب الدولية التي مت �أخذها يف احل�سبان.
ت�ستخدم ال�شرطة يف ال�صني والإمارات العربية املتحدة ،خوذات ذكية
مت تطويرها با�ستخدام تقنيات الذكاء اال�صطناعي والواقع املعزز
لالكت�شاف املبكر للم�صابني ،وكذلك التعرف على الوجه والت�صوير
بالأ�شعة حتت احلمراء ،ومبقدور هذه اخلوذات والنظارات امللحقة
بها قيا�س درجة حرارة مئة �شخ�ص خالل دقيقتني مب�سافة مرت وتنبيه
مرتديها عند ر�صد ارتفاع حرارة �أحد الأ�شخا�ص ،وميكنها �إطالق
تنبيه للتدليل على ال�شخ�ص امل�صاب.
فر�ضت كوريا اجلنوبية ً
عزل �إجبار ًّيا ملدة �أ�سبوعني على �أ�شخا�ص
املخالطني لغريهم ممن ت�أكدت �إ�صابتهم بفريو�س COVID-19
وطرحت وزارة الداخلية وال�سالمة بها تطبي ًقا للهواتف الذكية لزيادة
كفاءة احلجر ال�صحي و�ضمان التزام املواطنني بالبقاء يف منازلهم
واحلد من فر�ص انت�شار العدوى �إىل غريهم يف حالة �إ�صابتهم.
و�أطلقت الهيئات ال�صحية يف �أملانيا تطبي ًقا لل�ساعات الذكية
ي�سجل بيانات عن احلالة ال�صحية مل�ستخدمه ،وتعر�ض البيانات
املجمعة يف خريطة تفاعلية على الإنرتنت مفتوحة امل�صدر ،وت�سمح
هذه البيانات لأجهزة ال�شرطة وللجمهور � ً
أي�ضا مبعرفة م�ستويات
انت�شار  COVID-19يف �أملانيا عن طريق البحث بالرمز الربيدي
ملنطقة معينة يف الدولة.
كما طرح املركز الوطني لإدارة الأزمات بوزارة ال�صحة ال�سعودية
تطبيق (تطمن) وبرنامج (توكلنا) وبرنامج (تباعد) ملتابعة احلالة
ال�صحية للأ�شخا�ص املحالني للحجر ال�صحي يف املنازل ،وتي�سري
التوا�صل معهم .وت�ستهدف هذه التطبيقات �أربع فئات ت�شمل:
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امل�صابني للفريو�س وامل�شتبه يف �إ�صابتهم واملخالطني لهم ،وكذلك
العائدون من خارج البالد ،وتت�شارك هذه املعلومات مع �أجهزة
ال�شرطة للر�صد واملتابعة.
�شجعت �أجهزة ال�شرطة والأجهزة املعنية على ا�ستخدام
كذلك ّ
تطبيق وات�ساب بو�صفه �أكرث تطبيقات الرتا�سل الفوري �شعبية على
م�ستوى العامل؛ وذلك ملواجهة انت�شار ال�شائعات عن الوباء ،ففي
جنوب �إفريقيا و�سنغافورة و�إندوني�سيا والهند وم�صر ومنظمة ال�صحة
العاملية مت ا�ستخدام التطبيق لتقدمي ن�صائح و�إح�صاءات موثقة عن
 COVID-19بعدة لغات (اللغة الإجنليزية والعربية والفرن�سية
والإيطالية والإ�سبانية والهندية والربتغالية) ،وت�شمل هذه املعلومات
البيانات ال�صحية و�سبل الوقاية وت�صحيح املفاهيم املغلوطة و�إجابات
للأ�سئلة ال�شائعة ون�صائح ال�سفر للم�صابني �أو املخالطني �أو الأ�صحاء
(تقرير حكومة امل�ستقبل� ،2020 ،ص.)5 .
مت ا�ستخدام الروبوتات لتعقيم امل�ست�شفيات والأماكن العامة
وفح�ص درجات حرارة املر�ضى للحد من التوا�صل املبا�شر بني
املر�ضى والطواقم الطبية وتقليل فر�ص العدوى؛ وذلك يف كل
من ال�صني وتون�س ،كما ت�ستخدم بع�ض امل�ست�شفيات يف ال�صني
روبوتات للتعقيم بوا�سطة الأ�شعة فوق البنف�سجية التي تق�ضى على
 COVID-19والبكترييا العالقة من خالل تدمري حم�ضها الوراثي
ومنعها من التكاثر ،وتتميز تلك الروبوتات ب�إمكانية التحكم فيها عن
بعد وتقليل االعتماد على النطاقات الكيميائية.
قامت ال�صني با�ستخدام الطائرات بدون طيار يف تعقيم الأماكن
العامة ومراقبة التزام ال�سكان بالعزل املنزيل وحتديد املارة امل�صابني
بارتفاع درجات احلرارة وتو�صيل العينات الطبية �إىل املختربات
ونقل ال�سلع ال�ضرورية للمناطق النائية ،وا�ستخدمت كل من �شرطة
الواليات املتحدة الأمريكية وبع�ض املقاطعات ال�صينية الطائرات
بدون طيار املزودة مبكربات �صوت؛ وذلك من �أجل تفريق االزدحام
ومراقبة التزام ال�سكان بالعزل املنزيل ،ومت تكرار التجربة يف دول
�أخرى مثل�( :إيطاليا و�إ�سبانيا وفرن�سا واململكة املتحدة الربيطانية).
 .3 .3تطوير جهود المكافحة لمواجهة ظهور فرص
إجرامية جديدة مع اختالف معدالت الجريمة المرتبطة
بانتشار COVID-19

�أعد الإنرتبول تقيي ًما عامل ًّيا لتهديدات اجلرمية وت�أثريها على
العمل ال�شرطي يف �ضوء تغري بيئة �إنفاذ القانون ب�شكل جذري ب�سبب
 ،COVID-19وقد ا�ستخل�ص التقرير نتائجه من املعلومات التي
وردت له من الدول الأع�ضاء ( 194دولة)( ،الإنرتبول )2020 ،وقد
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متثلت �أهم النتائج املرتبطة بعمليات حفظ الأمن والنظام العام
متمثل يف ظهور فر�ص �إجرامية جديدة بفعل  COVID-19وقد
�أثر ذلك على اجلرمية ب�شكل عام على م�ستوى الدول ،وقد �أعطى
فر�صا جديدة
الوباء للمجموعات الإجرامية املحفزات ،و�أتاح لها ً
الرتكاب اجلرمية ،وقد ركز التقرير على �إظهار الزيادة امللحوظة
يف التهديدات ال�سيربانية ومن ذلك �أ�سماء النطاقات والربجميات
مع ازدياد معدالت جرائم الن�صب الإلكرتوين .زيادة يف ا�ستهداف
مقدمي اخلدمات ال�صحية ،وكذلك زيادة يف ا�ستهداف نقاط بيع
املنتجات الأ�سا�سية ال�صحية ،وكذلك املنتجات الغذائية الأ�سا�سية
بو�صفها البنية الأ�سا�سية احليوية للمجتمع .زيادة يف معدالت االجتار
غري امل�شروع مبعدات الوقاية ال�شخ�صية والأدوية امل�ضادة للفريو�سات
والأدوية املغ�شو�شة واملزيفة.
وزيادة يف معدالت القرو�ض املرتبطة بالربا الفاح�ش من الأفراد
وال�شركات الذين انخف�ض دخلهم ب�شكل ملحوظ� ،أو ال�شركات التي
على حافة الإفال�س .وزيادة ملحوظة يف معدالت �سرقات امل�صانع
و�أماكن العمل مع انخفا�ض معدل جرائم ال�سرقات التي نالت �أماكن
الإقامة �أو الإعا�شة ،وذلك بفعل بقاء عدد �أكرب من الأفراد يف
منازلهم .زيادة ملحوظة يف حاالت العنف الأ�سري ،وتظهر البالغات
زيادة يف معدالت االعتداء على الن�ساء والأطفال .زيادة يف �أن�شطة
اجلناة ال�ساعني �إىل احل�صول على مواد االعتداءات اجلن�سية وزيادة
معدالت اجلرائم املرتبطة باجلن�س .زيادة يف معدالت االعتداء على
امل�ست�شفيات والأماكن ال�صحية؛ حيث تعمل امل�ست�شفيات وامل�ؤ�س�سات
الطبية للحفاظ على �سالمة الأفراد امل�صابني  COVID-19ولذلك
عمدت الأن�شطة الإجرامية على عزل امل�ست�شفيات عن املنظومة
الأ�سا�سية والبنية الإلكرتونية اخلا�صة بها؛ ما �أدى �إىل ت�أخري يف
اال�ستجابة الطبية ال�سريعة خالل هذه الأوقات ،مع زيادة يف معدالت
الت�شكيك يف النظام ال�صحي للدولة.
ر�صد الإنرتبول � ً
أي�ضا زيادة يف الربامج والر�سائل الإلكرتونية
التي تدعي كذ ًبا احتواءها على معلومات �أو �إر�شادات من �أجهزة
حكومية ب�ش�أن التعامل مع فريو�س كوفيد  19وي�ؤدي االت�صال بهذه
الربامج �أو الر�سائل �إىل وقوع الفرد �ضحية لعملية ابتزاز �إلكرتوين
(الإنرتبول European Union Agency for Law En�( )2020 ،
.)forcement Cooperation, 2020, pp. 4-16
 .4 .3إدارة عمليات حفظ النظام العام

ت�شمل عمليات حفظ النظام العام ثالثة حماور رئي�سة ،الأمن
العام وال�صحة العامة وال�سكينة العامة ،ويرتبط فر�ض احلجر
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ال�صحي وكذلك انت�شار الوباء داخل املجتمع بقيام الدولة بتقييد
حركة الأ�شخا�ص والب�ضائع وتنظيم عمليات التعامل مع النظم
ال�صحية ،وكذلك فر�ض تدابري املراقبة ال�صحية (عبد املطلب،
 .)2019وتتمثل �أهم التحديات الأمنية املرتبطة بذلك يف املخاوف
من نق�ص الأغذية وفر�ض التدابري ال�صحية� ،إىل حدوث تكالب من
الأفراد� ،إما على املنتجات ال�صحية و�إما على الأغذية ب�سبب اخلوف
من نق�ص هذه املنتجات �أو اخل�شية من عدم متكن الأفراد من
التحرك ب�سبب فر�ض حظر التجوال �أو طوق �أمني ،ولذلك فقد حتدث
ا�ضطرابات �أهلية �أو �أعمال �شغب.
نتيجة لنق�ص املوارد الب�شرية يف املجال ال�شرطي التي ميكن
ا�ستخدامها لتحقيق الأمن املرتبط ب�أماكن احلجز �أو ال�سجون ،فقد
حتدث عمليات فرار نتيجة حاالت الفزع التي قد ت�صيب املحتجزين
�أو املقيمني يف هذه الأماكن .وقد ي�ؤدي نق�ص اللوازم ال�صحية
واملعدات الطبية ومعدات الوقاية ال�شخ�صية� ،أو تخزينها يف �أماكن
حمددة �إىل تكالب الأفراد عليها �أو �إىل االعتداء على القائمني على
توزيعها �أو ال�سرقة؛ ما يتطلب اال�ستعانة مبن يقوم بحرا�سة وت�أمني
هذه الإمدادات وتوفري احلماية لها.
يرتبط � ً
أي�ضا بعمليات حفظ النظام وحماية ال�صحة العامة دور
�أكرب لأجهزة ال�شرطة يف تعزيز م�ستوى الرقابة ملنع ارتكاب �أفعال
متعمدة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل انت�شار العدوى ،ومنها ما ظهر �أخ ًريا
من حاالت لأ�شخا�ص يب�صقون وي�سعلون يف وجه الأ�شخا�ص املكلفني
ب�إنفاذ القانون؛ وذلك من �أجل ترهيبهم� ،أو قد يتعمد بع�ض الأفراد
امل�صابني باالنتقال من مناطق موبوءة �إىل مناطق غري موبوءة على
الرغم من حاالتهم ال�صحية �أو قد يعمد بع�ض الأ�شخا�ص �إىل بيع
بع�ض العينات امللوثة يف ال�سوق الإلكرتوين.
فر�صا للربح ال�سريع يف �سياق
قد يتيح تف�شي وباء ً COVID-19
الطلب املتزايد على منتجات الوقاية ال�شخ�صية وال�صحية ،وقد
ي�ؤدي ذلك �إىل زيادة يف كميات املواد الطبية املقلدة �أو املغ�شو�شة،
وخ�صو�صا م�ستح�ضرات تعقيم اليدين والأدوية امل�ضادة للفريو�سات
ً
واملالريا واللقاحات وجمموعات �أدوات التحليل الطبية املت�صلة بـ
والكمامات اجلراحية وحيدة اال�ستخدامEuropean( ،
ِ COVID-19

Union Agency for Law Enforcement Cooperation, 2020,

.)pp. 4-16
هذه هي �أبرز مهام الأجهزة ال�شرطية والأمنية و�أجهزة �إنفاذ
القانون �أثناء الأوبئة ال�صحية� ،سواء �أكانت ناجتة عن انت�شار طبيعي
للوباء �أم من خالل تهديد بيولوجي متعمد ،ون�شري يف نهاية هذا
العر�ض �إىل �أن اليوروبول يف تقريره املن�شور يف نهاية �إبريل  2020قد

ممدوح عبد احلميد عبد املطلب

قيم ت�أثري جائحة كرونا  COVID-19على املجتمع الدويل فيما يتعلق
بجرائم الإرهاب واجلرمية املنظمة ،وقد ق�سم التقرير هذا الت�أثري
�إىل ثالث مراحل ،مرحلة ت�شمل التوقعات احلالية والفورية على املدى
الق�صري ومرحلة متو�سطة املدى �ستظهر خالل هذا العام �أو العامني
املقبلني ،واملرحلة الأخرية هي املرحلة طويلة املدى ،ور�صد التقرير
ازديادًا مطردًا يف معدالت تلك اجلرائم �أثناء املرحلة الأوىل؛ ما عزز
لديه احتمال ا�ستمرار ذلك يف املراحل الالحقة ،وقد �أ�شار التقرير
�إىل �أن هذه املراحل الثالث �سوف يكون لها ت�أثري ت�شغيلي متعلق
ب�سلطات �إنفاذ القانون و�أجهزة ال�شرطة لي�س يف �أوروبا فح�سب ،و�إمنا
يف معظم دول العامل.

 .4خطط االستجابة الشرطية لمعدالت انتشار
فيروس كرونا COVID-19

 .1 .4مستويات خطة مواجهة وباء كرونا COVID-19

�أ�صدر مكتب مكافحة املخدرات واجلرمية بالأمم املتحدة،
ً
دليل مل�ساعدة �أجهزة ال�شرطة يف البلدان املختلفة على اال�ستجابة
للتحديات الأمنية التي �أفرزها انت�شار وباء كرونا  ،COVID-19ولقد
اقرتح الدليل �أن تكون لدى �أجهزة ال�شرطة ـ بو�صفها املنوط بها حتقيق
النظام العام ـ خطة ملواجهة تلك الكارثة مكونة من ثالثة م�ستويات،
وت�شمل امل�ستويات الثالث للخطط املقرتحة ما يلي (ROCA, 2020,
:)pp. 3-10
 .1 .1 .4المستوى اإلستراتيجي الذهبي

وهذا امل�ستوى يجب �أن ي�شمل التدابري ال�شرطية التالية:
ـ تخ�صي�ص بع�ض املوارد اللوج�ستية وتفعيل خطط االت�صاالت
الداخلية واخلارجية املتعلقة بالعمليات ال�شرطية الداخلية من
�أجل �إبالغ وطم�أنة اجلمهور يف املجتمع وطلب امل�ساعدة منهم
لتعزيز االلتزام بالإجراءات االحرتازية امل�صاحبة النت�شار
.COVID-19
ـ حتديد التهديدات الإ�سرتاتيجية امل�صاحبة النت�شار COVID-19
مثل الف�ساد والر�شوة واالحتيال والغ�ش يف اللوازم واملواد الطبية،
والإرهاب ،واجلرائم اخلطرية واملنظمة ،واالجتار غري امل�شروع
باملخدرات والأ�سلحة والب�ضائع واالجتار بالب�شر ،واجلرائم
ال�سيربانية وا�ستخدام �شبكات  ،Darknetويتطلب ذلك �إن�شاء
فرق متخ�ص�صة جلمع املعلومات واعرتا�ض التهديدات� ،سواء
�أكانت مادية �أم تنظيمية �أم قائمة على ا�ستخدام �شبكة الإنرتنت.
و�ضمان التوا�صل الف ّعال مع جميع املجتمعات املت�ضررة ،وال �سيما
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املجتمعات املهم�شة ،مثل من ال يحملون �أور ًقا ثبوتية ،والالجئني
واملعوقني وامل�شردين والأقليات والأ�سر الفقرية ،وت�سهيل تقدمي
اخلدمات وامل�ساعدات االجتماعية والإن�سانية لهم ،و�إجراء
مواءمة بني الأو�ضاع القانونية وحقوق الإن�سان وبني الإجراءات
املفرو�ضة لالحتفاظ باللياقة ال�صحية لهم واحل�صول على تعاون
منهم ب�ش�أن حالة الطوارئ.
ـ �إعادة توجيه الأن�شطة الأمنية نحو دعم �سلطات الدولة يف حتديد
وخ�صو�صا
ال�ضحايا الذين يحتاجون �إىل امل�ساعدة ال�شرطية،
ً
�ضحايا العنف القائم على نوع اجلن�س .وحتديد �أولويات العمل
ال�شرطي وتعليق �إجراءات وتدابري الأخطار غري ال�ضرورية.
�أخريا �إن�شاء مركز القيادة والتحكم و�إدارة الأخطار والأزمات
والكوارث.
 .2 .1 .4المستوى التكتيكي الفضي

ت�صمم اخلطط التكتيكية على �أ�سا�س تنفيذ التدابري الأمنية يف
بعدها الإ�سرتاتيجي من خالل حتديد �إجابات للأ�سئلة التالية :ما
املطلوب تنفيذه؟ ومن املكلف بالتنفيذ؟  Who will do whatوكيف
�سيتم التنفيذ؟  ،How it will be doneوملاذا �سوف يتم تنفيذ ذلك؟
 .Why must it be doneولذلك يجب على املخطط التكتيكي لهذه
التدابري �أن ي�ضع يف ح�سبانه ثالثة عنا�صر رئي�سة متكنه من تنفيذ
هذا التخطيط بنجاح وهذه العنا�صر هي:
ـ العن�صـر الأول :االحتواء� :أي احتواء الأخطار التي ت�شكل تهديدً ا
للنظام العام من �أمن عام و�صحة و�سكينة عامة.
ـ العن�صـر الثاين :ال�سيطرة� :أي القدرة على �إدارة املوارد املدربة
بفاعلية ،والت�شارك املجتمعي.
ـ العن�صـر الثالث :االت�صال والتوا�صل� :أي حتقيق االت�صال الداخلي
مع املجتمع ال�شـرطي وحتقيق التوا�صل اخلارجي مع اجلمهور من
خالل الإعالم �أو و�سائل التوا�صل االجتماعي با�ستخدام عدة
لغات مبا فيها لغات الأقليات واال�ستماع �إىل التعليقات ووجهات
النظر املختلفة.
 .3 .1 .4المستوى التشغيلي البرونزي

يقوم هذا امل�ستوى اخلطي على تنفيذ التكتيكات التي مت �صياغتها
يف امل�ستوى الف�ضي ،ويعتمد جناح ال�شرطة يف تنفيذ هذه اخلطط
على تبادل املعلومات بني امل�ستويات الثالثة؛ حيث يتم �إبالغ النتائج
والدرو�س امل�ستفادة للقيادة التكتيكية التي �سرتاجع التكتيكات
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منوذجا
 332التحديات الأمنية التي تواجه املنافذ احلدودية النت�شار فريو�س كرونا ( :)COVID-19قطاع �أمن املطارات
ً

�إذا لزم الأمر ،وتتوا�صل مع القيادة الإ�سرتاتيجية ،التي �سرتاجع
الإ�سرتاتيجيات �إذا لزم الأمر ،ويتوا�صلون مع القيادة التكتيكية التي
�سرتاجع التكتيكات ويتوا�صلون مع القيادة الت�شغيلية وهكذا.
 .2 .4توصيات لعمل المطارات بعد جائحة كورونا

وبناء على ما �سبق ،مت �صياغة خم�س تو�صيات لعمل املطارات
بعد جائحة كورونا ،ومت الأخذ يف احل�سبان عدم وجود �آليات وا�ضحة
ملراقبة حركة الركاب و�إخ�ضاعهم لالختبار ،وم�ساعدة �سلطات املطار
على متابعة امل�صابني و�إلزامهم بالعزل ال�صحي ،لذلك �س ُي�ساعد
وخ�صو�صا مع اقرتاب
توافر هذه الآليات يف احلد من انت�شار العدوى
ً
عودة حركة ال�سفر اجلوي �إىل طبيعتها ،وفيما يلي ن�ستعر�ض خم�س
تو�صيات (.)Pillai S, 2020
 .1 .2 .4تطبيق إدارة الهوية من أجل إدارة التنقل

على املطارات �إعادة ت�صميم �إجراءات ال�سفر اجلوي للم�ساعدة
يف ال�سيطرة على انت�شار فريو�س كورونا ،وينبغي �أن ُي�صبح فح�ص
واختبار امل�سافرين جز ًءا من �إجراءات ال�سفر الإلزامية على �أن يتم
�إجرا�ؤه قبل املغادرة �أو الو�صول ،بالإ�ضافة �إىل توفري �إمكانية متابعة
ال�سجالت ال�صحية ال�صادرة من املراكز ال�صحيةُ .ويكن حتقيق
هذا من خالل ا�ستخدام تطبيق �إدارة الهوية على الهواتف الذكية،
وبدعم من �إطار �ضمان
ويت�ضمن حتديد الهوية وال�سجالت الطبية
ٍ
التوثيق.
تعاون جمل�س املطارات الدويل واحتاد النقل اجلوي الدويل يف
تنفيذ مبادرة ( ،)One IDوتُركز هذه املبادرة على تب�سيط �إجراءات
ال�سفر والرتكيز على امل�سافر؛ مبا يعني متكني امل�سافر من ت�أكيد
هويته عرب الإنرتنت �أو �شخ�ص ًّيا �إىل اجلهة املعنية يف كل خطوة من
�إجراءات ال�سفر ،مع احلفاظ على خ�صو�صية البيانات ال�شخ�صية.
ُويكن تعديل تطبيق (وان �آي دي) و�إ�ضافة ال�سجالت الطبية �إليه،
وكذلك �أنظمة التعقب يف حالة امل�سافرين الذين �سيتم عزلهم ذات ًّيا.
وحينها ُيكن �أن يُ�سهِ م يف م�ساعدة البلدان على احتواء وباء كورونا.
ومن املُمكن � ً
أي�ضا حتويل البوابات الإلكرتونية احلالية يف املطارات
ب�سرعة لت�سمح بفح�ص وتعقب ومراقبة حركة الركاب ا�ستنادًا �إىل
ال�سجالت ال�صحية املُحدّثة .وعلى �سبيل املثال� ،س ُيطلب من كل
لفح�ص طبي ،ويف
م�سافر ا�ستخراج بطاقة هوية خا�صة ،كما �سيخ�ضع
ٍ
هذه احلالة �سيكون فح�ص الإ�صابة بفريو�س كورونا يف املطار �أو يف
�إحدى امل�ست�شفيات قبل ال�سفر ،وهي خطوة ُت�شبه عملية ختم الت�أ�شرية
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الإلزامية يف معظم البلدان .و�س ُي�سمح ملن ظهر خلوه من الفريو�س �أو
ظهرت نتيجة التحليل �سلبية بال�سفر ،بينما يبقى الآخرون ال�ستكمال
الفحو�صات الطبية .ويف املرحلة الثانية من االختبار� ،سيو�ضع امل�سافر
عند و�صوله �أو رحيله يف منطقة احلجر ال�صحي التخاذ �إجراءات
�أخرى .وي�سمح تطبيق (وان �آي دي) بتحقيق التعاون الالزم بني
احلكومات والأطقم الطبية ،وينبغي للمطارات و�شركات الطريان
تغيري بع�ض �أ�ساليب عملها للتكيف مع تغيريات تفر�ضها جائحة كورونا
والإ�سهام يف احلد من انت�شار العدوى (.)Pillai S, 2020
 .2 .2 .4إدارة ومراقبة الحاالت المعزولة

يحاول بع�ض الأ�شخا�ص جتنب احلجر ال�صحي ،ومن املُرجح
ا�ستمرار ذلك ،وت�ستطيع املطارات ا�ستخدام تطبيق (وان �آي دي)
لل�سماح بالدخول �أو اخلروج عرب البوابات الإلكرتونية ا�ستنادًا �إىل
تقنية التعرف على الوجه �أو با�ستخدام �شرائح حتديد الهوية مبوجات
الراديو ( ،)RFIDوهذا من �ش�أنه �أن ُي�ساعد ال�سلطات يف �ضمان بقاء
الأ�شخا�ص عند ال�ضرورة يف احلجر ال�صحي ،ومن املمكن تطبيق هذه
الطريقة يف التحقق فو ًرا ودون تكاليف باهظة ،كما ُيتيح تطبيق �إدارة
الهوية خدمات حتديد املوقع اجلغرايف لعزل امل�سافرين بعد ال�سفر،
�سواء �أكانوا حتت �إجراءات العزل الذاتي �أم حتت �إ�شراف ُمبا�شر،
وقد يعمل التطبيق � ً
أي�ضا كبوابة للتوا�صل مع امل�صابني وتزويدهم
باخلدمات ال�ضرورية وامل�ساعدة الطبية الالزمة.
 .3 .2 .4المطارات كمراكز للمعلومات

و�سط جائحة كورونا ت�أتي تهدئة خماوف امل�سافرين ك�أحد
التحديات الرئي�سة �أمام املطارات ،وبالإ�ضافة �إىل �ضمان عدم
�سفر امل�صابني ،ينبغي �أن تتحول املطارات �إىل مراكز للمعلومات؛ ما
ي�ساعد يف ن�شر الوعي ب�ش�أن فريو�س كورونا ،وذلك من خالل �شا�شات
الإعالنات �أو الأك�شاك التفاعلية التي تعمل باللم�س �أو تطبيق الأجهزة
املحمولة لإدارة الهوية.
 .4 .2 .4التباعد الجسدي

ل�ضمان التباعد اجل�سدي واملحافظة على امل�سافة املطلوبة بني كل
�شخ�ص و�آخر ،يلزم حتديد عدد الركاب الذين ميكن �أن ت�ستوعبهم
املطارات يف اليوم الواحد .كما ميكن اال�ستفادة من م�ساحات البيع
بالتجزئة وخدمات املعامالت اخلالية من اللم�س عن طريق الهواتف
و�أنظمة املالحة الداخلية لتوجيه حركة امل�سافرين.
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 .5تدابير الرعاية الصحية للموظفين والعاملين
في أجهزة الشرطة

على مرافق املطارات واملوظفني اتباع بروتوكوالت ال�صحة
وال�سالمة بحزم على جميع امل�ستويات ،مبا يف ذلك تنظيف الأمتعة،
وينبغي للمطارات �أن ُتاكي �شركات الأدوية وامل�ست�شفيات التي ال تقبل
�أي هام�ش خط�أ يف جودة الهواء ونظافة الأ�سطح (.)Pillai, 2020
وميثل مطار  Cincinnatiالدويل �شمال والية كنتاكي الأمريكية
أمنوذجا عمل ًّيا لكيفية ا�ستخدام التكنولوجيا يف زيادة كفاءة اخلدمة
� ً
املقدمة وتقليل �أوقات انتظار امل�سافرين ،فقد كان املطار يعاين من
تكد�س امل�سافرين الذين كانوا يق�ضون  45دقيقة على الأقل يف انتظار
اخل�ضوع للفح�ص الأمني من قبل م�سئولني من �إدارة �أمن املوا�صالت.
وملعاجلة امل�شكلة ،بادرت �إدارة املطار بتطبيق حل تقني يعتمد
أ�سا�سا على تقنية «�إنرتنت الأ�شياء»؛ حيث ن�شرت �شبكة من �أجهزة
� ً
ا�ست�شعا ٍر وبرجميات تقوم بدورها بالتقاط �إ�شارات «الواي فاي»
والبلوتوث التي ت�صدر من هواتف الركاب لتوفري بيانات عن �أوقات
دخول وخروج الركاب من ال�صفوف وقيا�س الوقت ال�ضائع يف فرتة
االنتظار ،وبعد ا�ستخدام هذه التقنية ،انخف�ض وقت االنتظار �إىل �أقل
من  15دقيقة يف املتو�سط بالن�سبة للفح�ص الأمني العام و�أقل من 5
دقائق يف التحقق ال�سريع الأويل الذي يختاره بع�ض الركاب ،وميكنهم
من ا�ستخدام م�سار �أ�سرع للفح�ص ال�شامل� ،أما يف �أوقات الذروة
فيكون وقت االنتظار �أقل من  30دقيقة.
وميكن تطبيق نف�س النظام التقني الذي ي�ساعد يف معرفة بيانات
مواقع الركاب يف حل حتديات �أخرى تواجهها املطارات بخالف
�أوقات االنتظار للفح�ص الأمني؛ مثل �صف ال�سيارات على �سبيل
ازدحاما داخل املطار و�أي املواقع
املثال� ،أو ملعرفة �أكرث الأماكن
ً
�أف�ضل لفتح مطاعم �أو حمال جتارية ،و�شملت التغريات يف �إدارة
مطار �سين�سيناتي بدء موظفي الأمن عملهم قبل بدء و�صول الركاب
بنحو  20-15دقيقة ،وذلك لت�سريع وترية املرور من الفح�ص الأمني،
(.)GOVTECH, 2017
يدعم احتاد النقل اجلوي الدويل  IATAفريق مهام ا�ستعادة
الطريان التابع ملجل�س منظمة الطريان املدين الدويل CART
بهدف توفري �إر�شادات عملية للحكومات وم�شغلي ال�صناعة لإعادة
ت�شغيل قطاع النقل اجلوي الدويل والتعايف من  COVID-19بطريقة
من�سقة ،وقد �شملت التدابري املقرتحة املجاالت الأربع الرئي�سة حلركة
الطريان ،وهي املطارات والطائرات وطاقم ال�ضيافة وحركة ال�شحن
اجلوي (.)IATA, 2020a, pp. 16-18
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ومن التدابري الأخرى يف املطارات ،حتقيق م�سافات التباعد
االجتماعي الآمنة يف جميع املراحل التي يخ�ضع لها امل�سافرون ،ومن
ذلك طوابري االنتظار ،وا�ستخدام �أغطية الوجه للركاب والأقنعة
للموظفني مبا يتما�شى مع اللوائح املحلية ،مع توفري خيارات اخلدمة
الذاتية لت�سجيل الو�صول من قبل الركاب قدر الإمكان للحد من نقاط
االت�صال وقوائم االنتظار ،وي�شمل ذلك ت�سجيل الو�صول عن ُبعد
با�ستخدام بطاقات ال�صعود الإلكرتونية املطبوعة يف املنزل ،وو�ضع
احلقائب ب�شكل ذاتي مرفقة ببطاقات احلقائب املطبوعة يف املنزل،
وال�صعود الذاتي للطائرة.
و�شدد على �ضرورة �أن يكون ال�صعود على منت الطائرة ً
فعال قدر
الإمكان مع �إعادة ت�صميم مناطق البوابة مبا يتنا�سب مع التدابري
اجلديدة ،وتخفيف �أولويات ال�صعود للحد من االزدحام ،وقيود الأمتعة
اليدوية ،مع التنظيف والتعقيم ب�شكل دائم للمناطق الأكرث ا�ستخدا ًما،
ومبا يتما�شى مع اللوائح املحلية ،ومن التدابري املقرتحة من قبل «�إياتا»
على منت الرحالت ،تغطية �أوجه امل�سافرين بدون ا�ستثناء و�أقنعة
الوجه لأطقم الطريان طوال الرحلة ،وخدمات مب�سطة للم�أكوالت
وامل�شروبات التي تخفف من حركة الأطقم يف الطائرة واالت�صال
بامل�سافرين� ،إىل جانب تكثيف عمليات التنظيف للطائرة.
وتتمثل التدابري املقرتحة عند الو�صول �إىل املطار يف �إجراء
فح�صوات درجات احلرارة من قبل موظفي احلكومات املدربني
عند نقاط الدخول يف مباين املطارات ،و�أمتتة عمليات التحكم
باجلوازات واجلمارك من خالل ا�ستخدام تطبيقات الأجهزة الذكية
وتقنيات البيومرتيةً ،
ف�ضل عن ت�سريع �إجراءات ا�ستالم الأمتعة
لتمكني امل�سافات االجتماعية عن طريق احلد من االزدحام واالنتظار
(.)IATA, 2020b

 .6خطط االستجابة الشرطية لمعدالت
انتشار فيروس كرونا  COVID-19في قطاع
المطارات ضمن إستراتيجيات إدارة أمن
الحدود )Border Security Management (BMS

ي�شدد اخلرباء العاملون يف جمال مراقبة احلدود ب�شكل متزايد
على احلاجة �إىل دمج وتب�سيط العمليات والإجراءات والقدرات التي
يعتمد عليها العاملون يف القطاع الأمني من �شرطة و�إنفاذ قانون و�أمن
وغريهم من �سلطات احلدود امل�س�ؤولني عن ت�أمني حركة الأ�شخا�ص
واملركبات عرب احلدود الوطنية.
ولذلك مت يف نوفمرب  ،2010اعتماد «�إ�سرتاتيجية �إدارة احلدود
املتكاملة»  ،Integrated Border Management Strategyوت�شمل
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 334التحديات الأمنية التي تواجه املنافذ احلدودية النت�شار فريو�س كرونا ( :)COVID-19قطاع �أمن املطارات
ً

تفتي�ش الأ�شخا�ص والب�ضائع وت�أمني احلركة عرب املنفذ من خالل
الربط املتكامل بني جميع الإدارات املعنية يف املنفذ احلدودي� ،سواء
�أكان بر ًّيا �أم بحر ًّيا �أم جو ًّيا ،ويعتمد جناح هذه الإ�سرتاتيجية على
اال�ستخدام الفعال لقواعد البيانات لدى اجلهات واملنظمات الدولية،
مثل ا�ستخدام قاعدة بيانات الإنرتبول امل�سماة Interpol Stolen
) and Lost Travel Documents (SLTDومن خالل ا�ستخدام
تقنيات  MINDوتقنيات  FINDوهي تقنيات متعددة طورها
الإنرتبول ت�سمح ملوظفي ال�شرطة والأمن و�إنفاذ القانون يف املطارات
واملوانئ احلدودية بالتحقق من هويات ال�سفر على الفور ،وكذلك
ت�سمح بالو�صول �إىل قواعد البيانات اجلنائية ذات ال�صلة ،وكذلك
الو�صول �إىل الهويات البيولوجية (.)ICMPD, 210
وي�سهم تنفيذ هذه الإ�سرتاتيجية يف حت�سني ا�ستخدام الآليات
القائمة ،مثل :قواعد البيانات وامل�ساعدة القانونية املتبادلة
ونظم املعلومات وتعزيز دور ال�سلطات املركزية يف تبادل الأدلة يف
التحقيقات عرب احلدود وبناء الثقة بني هذه ال�سلطات وتعزيز القدرة
الأمنية على تعاون �أكرث فاعلية بني املعنيني ب�أمن احلدود بالدول
املختلفة ،كما مت تو�سيع نطاق التحقيقات واملحاكمات اجلنائية لت�شمل
االعرتاف املتزامن بنتائجها بني الدول ،بالإ�ضافة �إىل �إن�شاء وحدات
�شرطية معنية ب�أمن احلدود م�شكلة من ممثلني ملنافذ حدودية من
دول خمتلفة ،لتعزيز التعاون الأمني امل�شرتك وتبادل املعلومات
وحتديد الركاب اخلطرين �أو املعر�ضني لأخطار عالية �أثناء ال�سفر،
�ضمن نظام فعال لفح�ص وتقييم �أخطار امل�سافرين القائم على الأدلة

Evidence-based Risk Assessment and Communication
)(Jentes et al., 2016

واقرتح االحتاد الدويل للنقل اجلوي  IATAيف  20مايو ،2020
جمموعة من التدابري يتعني على املعنيني بحركة الطريان اعتمادها،
وت�شمل �شركات الطريان وامل�سافرين والعاملني ب�أمن املطار وال�سلطات
املدنية الأخرى العاملة يف قطاع النقل اجلوي؛ بحيث يقت�صر الدخول
�إىل مبنى املطار على عمال املطار ،و�شركات الطريان وامل�سافرين مع
ا�ستثناءات ملرافقي امل�سافرين من �أ�صحاب الهمم� ،إىل جانب �إجراء
فحو�صات درجات احلرارة من قبل موظفي احلكومات املدربني عند
نقاط الدخول يف مباين املطارات ()IATA, 2020a, pp. 16-18
وتتمثل تدابري ال�شرطة يف املطارات يف �إطار اال�ستعدادات الأمنية
يف :جاهزية املطار وا�ستعداد املوظفني العاملني يف قطاع الأمن،
واال�ستعداد الت�شغيلي للقوات ال�شرطية ،مع ت�أكيد ا�ستقرار م�ستوى
الأمان الأ�سا�سي حلركة الطريان طب ًقا �إىل (IATA,( )AHM 621
.)2016, pp. 65-68
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 .1 .6أمن المطار

ت�شمل التدابري املقررة مزيدً ا من التحكم يف حركة الأفراد
واملركبات من و�إىل املناطق الأمنية ذات اخل�صو�صية املتعلقة
بالت�شغيل الأمني ،ويتطلب ذلك قوات �شرطية مدربة وم�ؤهلة ومنا�سبة
حلركة الت�شغيل وكذلك �أجهزة ومعدات �أمنية فعالة ،لإمكانية تقييم
�أي �أخطار �أمنية وحتديد مدى اخلطر واجتاهه وت�أثريه على حركة
الطريان.
كما يجب �أن يكون هناك تن�سيق بني �أمن اجلوزات وبني الكيانات
الأمنية الأخرى يف املطار ،مثل بوابات الدخول و�أمن الطائرات ،و�أمن
ال�شحن ،ويجب �أن تكون هناك مرونة كافية يف املناطق امل�سموح فيها
احلركة ،وتللك املحظورة بناء على املعلومات املتجددة واملتوافرة.
ويجب �أن تكون هناك � ً
أي�ضا مرونة متغرية ب�ش�أن ت�صاريح الدخول
واملناطق امل�صرح لبع�ض الأ�شخا�ص بالتواجد فيها من عدمه ،فقد
يطلب من بع�ض املوظفني العاملني يف قطاع الأمن �أداء عمل �إ�ضايف
م�صرحا لهم،
نتيجة انت�شار الوباء ،ويف هذه احلالة يجب �أن يكون
ً
وفق من�شورات االحتاد الدويل للنقل اجلوي .IATA Position Paper
 .2 .6بوابات الفحص األمني

تعد نقاط التفتي�ش والفح�ص الأمني واحدة من البنى التحتية
الأ�سا�سية لت�أمني املطارات ،وت�شري مدونة قواعد ت�أمني املطارات
نقاطا �أ�سا�سية و�أخرى ثانويةً ،
�إىل �أنها ت�شمل ً
ونقاطا خا�صة بحركة
ً
ونقاطا خا�صة بالعاملني يف املطار و�أخرى بالعاملني يف
النقل،
الطائرات و�أطقم ت�شغيلها ،ولذلك ينبغي �أن تكون هناك تدابري مت
التن�سيق باتخاذها مع ال�سلطات ال�صحية ،ل�ضمان �إجراء الفح�ص
الطبي على النحو املطلوب مع �ضمان تنفيذ معايري منظمة الطريان
املدين الدويل الأ�سا�سية اخلا�صة بالت�أمني.
وتو�صي التوجهات ال�صادرة من االحتاد الدويل للنقل اجلوي
بوجوب �إجراء فح�ص املوظفني والطاقم يف نقاط تفتي�ش خم�ص�صة،
ك�إجراء وقائي �إ�ضايف لل�صحة ،وب�صورة منف�صلة عن الركاب .ويجب
�أن يركز فح�ص الطاقم يف املقام الأول على الك�شف عن املتفجرات
على النحو الذي قررته منظمة الطريان املدين الدويل يف التعديل 17
للملحق  .17ويجب مراجعة خطط اال�ستجابة للطوارئ يف املطارات
ل�ضمان تعديل الإجراءات يف حالة حدوث �أعمال تدخل غري قانوين �أو
حوادث �أمنية خطرية ل�ضمان رد فعل وا�ستجابة منا�سبني (IATA,
.)2016, pp. 65-68
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 .3 .6فحص المسافرين العابرين الترانزيت

يجب �أن تهدف �إجراءات نقل الركاب �إىل اال�ستفادة الق�صوى
مما ي�سمى �إ�سرتاتيجية «الأمن الواحد »Stop-Security -One
ف�سوف يعمل ذلك على التتبع ال�سريع حلركة الركاب يف املطار،
وي�سهم يف الوقت نف�سه باحلد من التعر�ض املحتمل للأخطار
ال�صحية بني جمموعات الركاب امل�سافرة املختلفة يف املطار .كما
يجب يف الوقت نف�سه التن�سيق بني عمليات نقل الركاب وعمليات تتبع
حقائبهم و�أمتعتهم على نحو ت�شغيلي متزامن.
ويزيد تنفيذ �إ�سرتاتيجية «الأمن الواحد »One- Stop-Security
من التعاون والت�آزر بني الدول املت�شاركة يف تنفيذها ،حيث مبقت�ضى
اتباع هذه الإ�سرتاتيجية االعرتاف املتبادل بني الدول بالرتتيبات
الأمنية ال�شاملة املتخذة نحو ت�أمني املطارات واحلركة اجلوية ،وعلى
�أ�سا�س االعرتاف بتكاف�ؤ التدابري الأمنية من �أجل جتنب االزدواجية
غري ال�ضرورية لل�ضوابط الأمنية ،ومن �أجل زيادة اال�ستدامة العاملية
لنظام �أمن الطريان (�International Civil Aviation Organiza
)tion, 2018, Item 5
 .4 .6موظفو أمن المطار

من �أجل �ضمان ا�ستمرارية الأعمال بكفاءة ،ويف ظل انت�شار
الوباء ،يجب ت�شجيع م�شغلي املطارات والعاملني يف نقاط التفتي�ش
الأمنية على ا�ستخدام التعلم عن بعد والتدريب القائم على احلا�سوب
 CBTبقدر الإمكان للحفاظ على كفاءة املوظفني ومهارتهم املكت�سبة
من التدريب.

 .7استنتاجات الدراسة

انطلقت الدرا�سة الراهنة من ت�سا�ؤل حموري متثل يف :ما
التحديات الأمنية النت�شار وباء فريو�س كرونا على العاملني ب�أمن
وخ�صو�صا العاملني يف قطاع ت�أمني املطار؟،
املنافذ احلدودية؟
ً
وانبثق من هذا الت�سا�ؤل املحوري عد ُد من الت�سا�ؤالت الفرعية �شملت:
ما التحديات الأمنية النت�شار وباء فريو�س كرونا؟ وما ت�أثري انت�شار
الوباء على العاملني يف �أجهزة ال�شرطة؟ وكيف ي�ؤثر انت�شار الوباء
على ا�ستمرارية الأعمال الأمنية يف قطاع �أمن املنافذ احلدودية؟ وما
�أف�ضل املمار�سات الدولية يف ت�أمني املطارات �أثناء انت�شار فريو�س
كرونا؟
ولقد انتهت الدرا�سة �إىل وجود ثالثة حتديات تواجه �أجهزة
ال�شرطة يف هذا ال�ش�أن ،التحدي الأول :يتعلق ب�ضمان ا�ستمرار
العمليات الأمنية لت�أمني حركة الطريان ،والتحدي الثاين :يتعلق
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بكيفية املحافظة على �سالمة العاملني يف �أمن املطار ،والتحدي
الثالث :يتعلق مب�شكلة التجمعات املجتمعية التي تتعامل معها �أجهزة
ال�شرطة بو�صفها م�ستجي ًبا � ًأول ،كالعاملني يف املطارات واملنافذ،
وبناء على هذه التحديات �أ�صدرت الوكاالت واملنظمات الدولية املعنية
بحركة املنافذ احلدودية جمموعة من التعليمات والتوجيهات �أوجبت
على الدول اتباعها قبل �إعادة فتح املنافذ الدولية.
ولذلك بد�أت كثري من املطارات العاملية يف اعتماد �أجهزة التعرف
على مالمح الوجه ،وا�ستخدام تقنيات الذكاء اال�صطناعي و�أدوات
امل�سح البيومرتية ،وت�صميم م�سارات حتدد حركة امل�سافرين من
وقت الدخول �إىل وقت ركوب الطائرات مع تركيب عوازل �شفافة
بني املوظفني والركاب وتركيب بوابات تعقيم و�أجهزة لر�صد درجات
احلرارة للم�سافرين والعاملني يف املطار يف كل املداخل احليوية،
بالإ�ضافة �إىل تركيب �أجهزة لقيا�س معدالت �ضربات القلب والتنف�س
لفرز وعزل الركاب �أو العاملني الذين قد ميثلون خطر العدوى على
غريهم من �أجل فح�صهم فرد ًّيا ،قبل ال�سماح لهم بال�سفر �أو العمل،
ونقرتح ا�ستخدام هذه الأجهزة لي�س فقط على املدى القريب املرتبط
بانت�شار الوباء ،و�إمنا � ً
أي�ضا ميكن ا�ستخدامها ل�ضبط حاالت مر�ضية
أ�شخا�صا من ال�سفر ،وتقلل من حاالت الطوارئ يف
�أخرى قد متنع �
ً
�أثناء الطريان ،و�أخ ًريا �ضرورة ارتداء اجلميع للكمامات الطبية،
وكذلك تعقيم الأمتعة اخلا�صة بالركاب �أو العاملني �أو العابرين.
ت�ستخدم مطارات �أخرى �أجهزة روبوتات من �أجل تعقيم
الأر�ضيات على مدار ال�ساعة ،كما مت ا�ستخدام �أجهزة التعرف على
هوية املرتددين على املنافذ احلدودية من �سمات وجهوهم ،وبد�أت
املطارات يف التو�سع يف تركيب �أجهزة فح�ص �أج�سام الأ�شخا�ص عن
طريق الر�صد الإ�شعاعي؛ حيث يقوم جهاز فح�ص الأ�شخا�ص بفح�ص
كامل ج�سم الإن�سان با�ستخدام جرعة �صغرية و�آمنة من الأ�شعة
ال�سينية لإعطاء �صورة كاملة خلارج وداخل اجل�سم.
و�أ�صبحت املعلومات الطبية ـ التي متثل بروفيل املري�ض ـ للمرتددين
على املنافذ احلدودية من عاملني �أو م�سافرين �أو عابرين �أو متعاملني،
ت�شكل �أهمية كربى للتعامل �أثناء انت�شار الوباء ،و�سوف يكون لها فاعلية
�أكرث مع تزايد التن�سيق بني املنافذ احلدودية وم�شاركة املعلومات
الواردة فيها بني منافذ وموانئ ال�سفر والو�صول ،بحيث ي�صل امل�سافر
�إىل وجهته ومعه ملفه الطبي الذي ّ
تطلع عليه مطارات الو�صول لت�سهيل
مهمة املرور من دون تكرار �إجراءات �صحية قد تكون معقدة.
وتعتمد � ً
أي�ضا الإجراءات ال�صحية املقرتحة ،على زيادة االعتماد
على التقنية ،مثل :تطبيقات الهاتف املحمول ،للقيام بعمليات حجز
تذاكر ال�سفر وت�صريح الدخول وتذكرة ال�صعود للطائرة و�صور
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منوذجا
 336التحديات الأمنية التي تواجه املنافذ احلدودية النت�شار فريو�س كرونا ( :)COVID-19قطاع �أمن املطارات
ً
_https://www.amf.org.ae/sites/default/files/AEO

احلقائب ورقمها ،وت�شري هذه الإجراءات جمي ًعا �إىل اعتماد قواعد
جديدة حتكم احلركة اجلوية يف املنافذ احلدودية مع انت�شار وباء
كرونا وبناء على التزام الدول باعتماد هذه الإجراءات �سوف يتم
ت�صنيف املطارات �إىل فئات خمتلفة �ضمن منظومة عالية اخلطورة
�أو متو�سطة �أو �ضئيلة ،و�سوف يرتبط ت�سيري رحالت جوية لوجهات
ال�سفر بهذا الت�صنيف.

املراجع الأجنبية

 .8الخاتمة

lenges of Coronavirus Outbreak. General Policy

هذه الدرا�سة ،متت بتكليف من املجلة العربية للدرا�سات الأمنية،
التي ت�صدر من جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،العدد اخلا�ص
عن املنظور الأمني لفريو�س كرونا� ،ضمن حمور الأمن ال�شامل يف
أمنوذجا»،
مواجهة الأزمات والكوارث« ،جائحة كرونا ً � COVID-19
وهي بذلك تن�ضم وتتكامل مع جمموعات الدار�سات الأخرى املعنية
بدرا�سة تداعيات فريو�س كرونا على الأمن يف الدول املختلفة.
وقد تناولت بحث �إ�سرتاتيجية الأمن املتعلقة باحلدود �أثناء
فرتات انت�شار الأوبئة ،و�أبرزت الدرا�سة �صحة االعتماد عليها من
خالل تنفيذ �إ�سرتاتيجية «الأمن الواحد »One- Stop-Security
واعتماد نظام فعال لفح�ص وتقييم �أخطار امل�سافرين قائم على
الأدل ة �Evidence-based Risk Assessment and Communi
ريا ا�ستخدام �إ�سرتاتيجيات �إدارة �أمن احلدودBorder
 ،cationو�أخ ً
)Security Management (BMSب�شكل فعال.
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