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Abstract

This research provides knowledge about the experience of
China, Singapore and South Korea in managing the COVID-19
pandemic crisis. It presents the most prominent international
strategic frameworks to confront the risks of crises and disasters and the rates of infection, recovery, and death resulting from
COVID-19 in the three countries. It also reveals the foundations
on which the experiences of those countries depended in crisis
management, in terms of the principles from which they originated and the operational mechanisms that they depended on, and
shows how consistent these experiences are with the international strategic frameworks.
The research arrived at a number of results, the most important of which are the following: The success of the experiences of
these three countries in managing the COVID-19 pandemic crisis
is shown by their control of the outbreak curve, the principles they
based their action on, and the mechanisms they adopted. It is also
shown by their reliance on a strategic approach in managing the
crisis and at the same time by the benefit they gained from previous
experience in similar health crises. The research also concluded
that the experiences of these countries emphasized the importance
of the principles of community participation, firmness, readiness
and early preparedness in crisis management, in addition to the
importance of scientific methods and the level of knowledge and
awareness the society has regarding crisis management.
The research arrived at a number of conclusions, the most
important of which are that Arab countries can benefit from the
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امل�ستخل�ص

يتناول البحث التعريف بتجربة ال�صني و�سنغافورة وكوريا اجلنوبية يف
 وعر�ض �أبرز الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية،�إدارة �أزمة جائحة احلمة التاجية
 وم�ستوى معدالت الإ�صابة،اخلا�صة مبواجهة �أخطار الأزمات والكوارث
 وك�شف عن،والتعايف والوفيات الناجمة عن احلمة التاجية يف الدول الثالث
املرتكزات التي قامت عليها جتارب تلك الدول يف �إدارة الأزمة من حيث
وبي
ّ . والآليات التنفيذية التي اعتمدت عليها،املبادئ التي انطلقت منها
.مدى ان�سجام تلك التجارب مع الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية
 �أن جناح جتارب: من �أهمها،وخل�ص البحث �إىل عدد من النتائج
الدول الثالث يف �إدارة �أزمة جائحة احلمة التاجية يظهر من خالل التحكم
 و�أنها،مبنحنى التف�شي واملبادئ التي انطلقت منها والآليات التي اعتمدتها
 م�ستفيدة يف الوقت ذاته،اعتمدت على النهج الإ�سرتاتيجي يف �إدارة الأزمة
 كما خل�ص.من الدرو�س ال�سابقة التي مرت بها يف �أزمات �صحية م�شابهة
البحث �إىل �أن جتارب تلك الدول �أكدت �أهمية مبادئ امل�شاركة املجتمعية
 و�أهمية الأ�سلوب العلمي،واحلزم والت�أهب واال�ستعداد املبكر يف �إدارة الأزمة
.وامل�ستوى الثقايف للمجتمع يف �إدارة الأزمة
 �أنه ميكن للدول: من �أهمها،وانتهى البحث �إىل عدد من التو�صيات
 و�أن هناك حاجة،العربية اال�ستفادة من جتارب الدول الآ�سيوية الثالث

، الأزمة، جتارب �آ�سيوية، الدرا�سات الأمنية:الكلمات املفتاحية
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أمنوذجا
 394جتارب �آ�سيوية يف �إدارة الأزمات� :أزمة جائحة احلمة التاجية �
ً

لإجراء مزيد من الدرا�سات حول جتارب تلك الدول يف �إدارة الأزمات
ال�صحية لثبوت جناحها وخرباتها املرتاكمة يف هذا املجال

experiences of these three Asian countries, and that there is a
need to conduct more studies on the experiences of these countries in managing health crises to prove their success and accumulated experience in this field

 .1المقدمة

ف�إن هناك ً
دول ا�ستطاعت �أن تواجه هذه الأزمة وتنجح يف التغلب
منوذجا مله ًما لعدد من دول العامل ،وباملقابل
عليها ،فغدت جتربتها
ً
ف�إن هناك ً
دول �أخفقت يف �إدارة هذه الأزمة ،وتعر�ضت خل�سائر كبرية
يف الأرواح .والناظر يف جتارب دول العامل يف التعامل مع �أزمة جائحة
احلمة التاجية يجد �أن هناك عددًا من الدول الآ�سيوية قد جنحت يف
احتواء الأزمة ،كفيتنام وتايوان و�سنغافورة وال�صني واليابان وكوريا
اجلنوبية بالرغم من �أن بع�ض تلك الدول ال ميلك �إمكانات كبرية ،وال
نظ ًما �صحية متطورة ،يف الوقت الذي �أخفق فيه عدد كبري من الدول
الغربية يف التعامل مع الأزمة بالرغم من �إمكاناته الكبرية وتقدم
نظمه ال�صحية واخلدمية والإدارية ،مثل� :إيطاليا و�إ�سبانيا والواليات
املتحدة الأمريكية.

تتعدد الأزمات والكوارث التي ت�صيب دول العامل ،وتتنوع ما بني
طبيعية تت�سبب بها الطبيعة وب�شرية تن�سب لفعل الإن�سان ،كما تختلف
م�سبباتها و�شدتها و�آثارها وتتباين حدود ت�أثريها وات�ساع نطاقها،
وتختلف معها الدول يف �أ�ساليب �إدارتها و�سبل معاجلة تداعياتها،
باختالف �إمكاناتها والأدوات والإ�سرتاتيجيات التي ت�ستخدمها،
وم�ستوى اخلربات الذي تتمتع به يف التعامل مع الأزمات والكوارث،
ومدى قدرتها على توظيف تلك الإمكانات واخلربات يف �إدارتها .وبناء
على تلك املعطيات تنجح الدول يف احتواء �أخطار الأزمات والكوارث،
فتخرج منها ب�أقل اخل�سائر ،وتخفق دول �أخرى ،فتتعاظم خ�سائرها.
وقد �أدركت الأمم املتحدة يف وقت مبكر حجم الأخطار التي
تخلفها الأزمات والكوارث التي حتدث يف مناطق خمتلفة من العامل؛
�إذ قد يت�سبب بع�ضها يف خ�سارة مئات الآالف من الأرواح ،وت�شريد
ماليني النا�س ،عالوة على اخل�سائر االقت�صادية التي تتجاوز ماليني
الدوالرات ،كالزلزال الذي �ضرب �شمال �شرق ال�صني �سنة ،1976
وقتل نحو ن�صف مليون �إن�سان ،والإع�صار الذي حدث يف بنغالد�ش
�سنة  1970وقتل نحو ن�صف مليون �إن�سان ،وجائحة الإنفلونزا
الآ�سيوية التي اجتاحت العامل يف �سنة 1957م وقتلت نحو مليوين
�إن�سان .فدعت الأمم املتحدة من خالل �أجهزتها املتخ�ص�صة دول
العامل لال�سرت�شاد بالقرارات والأطر والإ�سرتاتيجيات التي تبنتها
ملواجهة �أخطار الأزمات والكوارث ،كقرار اجلمعية العامة رقم
 236/44لعام  1989القا�ضي بالإعالن عن عملية خالل ت�سعينيات
القرن الع�شرين تهدف �إىل احلد من ت�أثريات الأزمات والكوارث،
وقرار اجلمعية العامة رقم  188/48لعام  1993القا�ضي ب�ضرورة
زيادة الوعي ب�أهمية �سيا�سات احلد من الأزمات والكوارث ،وو�ضع
برنامج عمل م�ستقبلي خا�ص ب�إدارة الأزمات والكوارث ،و�إ�سرتاتيجية
الأمم املتحدة للحد من �أخطار الأزمات والكوارث لعام  ،1999و�إطار
عمل ِ�سنداي ،و�إ�سرتاتيجية �آ�سيا واملحيط الهادي للأمرا�ض النا�شئة
وطوارئ ال�صحة العامة لعام .2015
ويف �سياق تعر�ض دول العامل لأزمة جائحة احلمة التاجية التي
بد�أت �شرارتها يف �شهر دي�سمرب من عام  2019يف مدينة ووهان
ال�صينية وخلفت ما يزيد على  30مليون �إ�صابة ،و�أكرث من مليون وفاة،
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م�شكلة البحث

�أثبتت ال�صني وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة قدرتها على �إدارة �أزمة
جائحة احلمة التاجية من خالل �أ�ساليب و�أدوات م�ستمدة من �أ�صول
ومناهج �إدارة الأزمات ،وا�ستطاعت �أن حتد من هذه اجلائحة العاملية
�إىل م�ستويات متدنية جمنبة بذلك �شعوبها �أزمات متتالية ومتعددة
االجتاهات يف الوقت الذي �أخفق فيه كثري من دول العامل يف �إدارة
هذه الأزمة ،ومنها عدد من الدول ذات النظم االقت�صادية والإدارية
وال�صحية والتكنولوجية املتقدمة ،ك�إيطاليا وفرن�سا و�إ�سبانيا .وظهر
جناح هذه الدول الآ�سيوية يف �إدارة �أزمة احلمة التاجية من خالل
املعدالت املنخف�ضة يف الإ�صابات والوفيات ،ومن خالل املبادئ التي
انطلقت منها ،والآليات التنفيذية التي اعتمدتها يف احتواء الأزمة،
وات�ساق نهجها مع الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية اخلا�صة ب�إدارة
الأزمات والكوارث ،ف�شكلت مناذج جديدة لإدارة الأزمات ال�صحية
ا�ستلهمها كثري من دول العامل .وبناء على ما �سبق �صاغ الباحثان
م�شكلة البحث يف الت�سا�ؤل الرئي�س الآتي :كيف جنحت ال�صني وكوريا
اجلنوبية و�سنغافورة يف �إدارة �أزمة جائحة احلمة التاجية؟
ت�سا�ؤالت البحث

تفرع عن الت�سا�ؤل الرئي�س للبحث الت�سا�ؤالت الفرعية الآتية:
ـ ما الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية اخلا�صة مبواجهة �أخطار الأزمات
والكوارث؟
ـ ما م�ؤ�شرات منحنى الإ�صابات والتعايف والوفيات اخلا�ص بجائحة
احلمة التاجية يف ال�صني وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة؟

يا�سر عبد الكرمي اخلمي�س ،نواف فهد �أبو خ�شبة

ـ ما املبادئ التي �أ�سهمت يف جناح جتارب ال�صني وكوريا اجلنوبية
و�سنغافورة يف �إدارة �أزمة احلمة التاجية؟
ـ ما الآليات التنفيذية التي امتازت بها جتارب ال�صني وكوريا
اجلنوبية و�سنغافورة يف �إدارة �أزمة احلمة التاجية؟
�أهداف البحث

حاول البحث حتقيق الأهداف الآتية:
ـ تبيان الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية اخلا�صة مبواجهة �أخطار
الأزمات والكوارث.
ـ ا�ستقراء م�ؤ�شرات منحنى الإ�صابات والتعايف والوفيات اخلا�ص
بجائحة احلمة التاجية يف ال�صني وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة.
ـ التعرف �إىل املبادئ التي �أ�سهمت يف جناح جتارب ال�صني وكوريا
اجلنوبية و�سنغافورة يف �إدارة �أزمة احلمة التاجية.
ـ الك�شف عن الآليات التنفيذية التي امتازت بها جتارب ال�صني
وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة يف �إدارة �أزمة احلمة التاجية.
�أهمية البحث

تظهر �أهمية البحث يف �سياق الرتاكمات املعرفية للعلوم الإدارية
والإ�سرتاتيجية وال�صحية ،حيث تتجلى الأهمية العلمية للبحث من
خالل التعريف ب�أبرز الأطر الإ�سرتاتيجية التي تبنتها الأمم املتحدة
ملواجهة �أخطار الأزمات والكوارث ،ومن خالل ر�صد م�ؤ�شرات منحنى
الإ�صابات والوفيات من جراء احلمة التاجية يف ال�صني وكوريا
اجلنوبية و�سنغافورة ،وحتليل دالالت تلك امل�ؤ�شرات .كما تتجلى
الأهمية العلمية للبحث من خالل ت�سليطه ال�ضوء على �أبرز املبادئ
والآليات التنفيذية التي امتازت بها جتارب هذه الدول يف �إدارة
جائحة احلمة التاجية .وتظهر الأهمية العملية للبحث يف املجاالت
الإدارية والإ�سرتاتيجية وال�صحية؛ ما يفيد الدار�سني واملهتمني بهذه
املجاالت يف التطبيقات العملية امل�ستندة �إىل �أ�س�س ومرتكزات �إدارة
الأزمات .ويفيد البحث القطاعات العامة واخلا�صة امل�س�ؤولة عن
�إدارة الأزمات يف الدول الراغبة يف اال�ستفادة من التجارب الناجحة
يف �إدارة �أزمة جائحة احلمة التاجية �أو تفادي تكرار �أزمات م�شابهة
يف امل�ستقبل.
حدود البحث

احلدود املو�ضوعية :متثلت احلدود املو�ضوعية للبحث يف �إدارة
�أزمة جائحة احلمة التاجية يف ال�صني وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة.
احلدود املكانية :اقت�صرت احلدود املكانية للبحث على ثالث
دول �آ�سيوية ،هي :ال�صني وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة.
احلدود الزمانية� :أجرى البحث خالل الن�صف الأول من عام
 ،2020وهي الفرتة التي �شهد فيها العامل وما يزال �أزمة جائحة

395

احلمة التاجية ،فجمع فيها الباحثان البيانات املتعلقة بهذه اجلائحة
يف كل من ال�صني وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة ،وقد غطت الفرتة
املمتدة من �شهر دي�سمرب  2019حتى نهاية �شهر مايو .2020

 .2منهجية البحث

ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي التحليلي يف عر�ضهما للأطر
الإ�سرتاتيجية الدولية يف مواجهة �أخطار الأزمات والكوارث ،وجتارب
كل من ال�صني وكوريا اجلنوبية و�سنغافورة يف �إدارة �أزمة جائحة
احلمة التاجية ،واعتمدا الطريقة اال�ستقرائية يف و�صفهما لواقع
اجلائحة يف تلك الدول من خالل قراءة وحتليل املنحنيات اخلا�صة
بالإ�صابات والتعايف والوفيات ،ويف تقدميهما لأبرز املبادئ التي قامت
عليها جتارب تلك الدول ،والآليات التنفيذية التي اعتمدت عليها يف
مواجهة اجلائحة.

 .3الدراسات السابقة

واجه الباحثان �صعوبة يف الركون �إىل درا�سات و�أبحاث علمية
تتناول �إدارة �أزمة جائحة احلمة التاجية عامة ،ويف منطقة �آ�سيا
خا�صة ،على الرغم من �أهمية املو�ضوع الذي ي�شغل العامل؛ �إذ �إن
�أغلب الكتابات التي تناولت هذه الأزمة كانت ذات طابع �صحفي،
�أو �أبحاث جتريبية �صحية تتعلق بالفريو�س امل�سبب للجائحة .ومن
الدرا�سات التي اعتمد عليها الباحثان لإثراء الرتاث املعريف للبحث
درا�سة خليفة ( )2020التي جاءت بعنوان «كيف تغري التكنولوجيا
�إدارة احلياة اليومية خالل �أزمة كورونا» ،واعتمدت الدرا�سة على
املنهج الو�صفي يف حتليلها ملجاالت ا�ستخدام التكنولوجيا خالل �أزمة
احلمة التاجية ،وهدفت �إىل التعريف ب�أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا
يف احلياة اليومية ،وازدياد االعتماد عليها خالل �أزمة جائحة احلمة
التاجية� ،سواء يف مواجهة احلمة التاجية �أم يف جماالت الإدارة والعمل
عن بعد ،وهدفت �إىل تقدمي مناذج لتوظيف التكنولوجيا لت�سيري
حياة املجتمعات يف العمل والتعليم وال�سياحة والقمم واالجتماعات
احلكومية عن بعد ،وا�ست�شراف حياة املجتمعات يف مرحلة ما بعد
�أزمة جائحة احلمة التاجية� .أما درا�سة الدويك ( )2017التي جاءت
بعنوان :االجتاهات احلديثة يف �إدارة الأزمات الدولية :ال�شرق الأو�سط
منوذجا .فهدفت �إىل �إبراز االجتاهات احلديثة يف �إدارة �أزمة ال�شرق
ً
الأو�سط؛ حيث بينت �أهم املفاهيم الأ�سا�سية لإدارة الأزمات الدولية،
وا�ستعر�ضت �أبرز النظريات يف العالقات الدولية ،ويف �إدارة الأزمات
ال�سيا�سية ،وك�شفت عن االجتاهات احلديثة يف �إدارة الأزمات يف
منطقة ال�شرق الأو�سط خالل القرنني الع�شرين واحلادي والع�شرين.
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أمنوذجا
 396جتارب �آ�سيوية يف �إدارة الأزمات� :أزمة جائحة احلمة التاجية �
ً

واعتمدت الدرا�سة على املنهج الو�صفي م�ستخدمة املقارنة بني الإدارة
الأمريكية والإدارة الرو�سية والإدارة الإ�سرائيلية والإدارة الرتكية،
والإدارة الأوروبية يف �إدارة �أزمة ال�شرق الأو�سط.
تعد درا�ستا خليفة والدويك من الدرا�سات احلديثة ،فدرا�سة
خليفة �أجريت يف عام  ،2020ودرا�سة الدويك يف عام  ،2017وقد
اعتمدت كلتاهما على املنهج الو�صفي التحليلي ،وتقاطعتا يف ذلك مع
البحث احلايل .وتناولت درا�سة خليفة �إدارة جائحة احلمة التاجية
با�ستخدام التكنولوجيا ،وهي تلتقي من هذه الزاوية مع البحث،
وتناولت درا�سة الدويك االجتاهات احلديثة يف �إدارة �أزمة ال�شرق
الأو�سط ،وهي تتقاطع مع البحث يف مو�ضوع �إدارة الأزمات.
اقت�صرت درا�سة خليفة على ا�ستخدام التكنولوجيا يف �إدارة �أزمة
احلمة التاجية ،ومل تتعر�ض �إىل �إدارتها ب�أ�سلوب �شامل ،كما جاءت
درا�سته عامة ،ومل تتناول جتارب دول بذاتها ،بخالف البحث احلايل
ً
متناول
الذي تناول مو�ضوع �إدارة �أزمة اجلائحة ب�شكل �شمويل،
املو�ضوع يف ثالث دول �آ�سيوية� .أما درا�سة الدويك فقد تناولت مو�ضوع
�إدارة الأزمات يف ال�شرق الأو�سط من منظور �سيا�سي ،ومل ت�سقطه على
دولة بعينها� ،أما البحث احلايل فقد جاء ب�صبغة �إدارية و�إ�سرتاتيجية،
وتركز مو�ضوعه على �أزمة حمددة ويف منطقة جغرافية حمددة.

 .4المبحث األول :األطر اإلستراتيجية لألمم
المتحدة في إدارة أخطار األزمات والكوارث

دفعت اخل�سائر االقت�صادية والب�شرية الناجمة عن الأزمات
والكوارث يف العامل جمعية الأمم املتحدة �إىل اتخاذ جمموعة من
القرارات وتبني جمموعة من الأطر الوقائية اخلا�صة باحلد من
�أخطار الأزمات والكوارث التي ت�صيب عددًا من دول العامل .ففي 22
دي�سمرب  1989اتخذت اجلمعية العامة للأمم املتحدة القرار رقم
 236/44القا�ضي بالإعالن عن عملية بعيدة املدى خالل ت�سعينيات
القرن الع�شرين تهدف �إىل احلد من ت�أثريات الأزمات والكوارث،
تبعته بالقرار رقم  182/46وتاريخ  19دي�سمرب  1991القا�ضي
ب�ضرورة اعتماد نهج تكاملي يف �إدارة الأزمات والكوارث ،وتعميم
ثقافة وقائية على م�ستوى العامل� ،إدرا ًكا منها بالعالقة الوثيقة بني
متطلبات التنمية و�ضرورات احلد من خ�سائر الأزمات والكوارث،
ويف  23دي�سمرب  1993طالبت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
قرارها رقم  188/48ب�ضرورة زيادة الوعي ب�أهمية �سيا�سات احلد
من الأزمات والكوارث ،وو�ضع برنامج عمل م�ستقبلي خا�ص ب�إدارة
الأزمات والكوارث .وانطال ًقا من هذه الثوابت والتطلعات الأممية
تبنت الأمم املتحدة جمموعة من الإ�سرتاتيجيات والأطر اخلا�صة
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ب�إدارة الأزمات والكوارث التي ت�شكل �أط ًرا ومعايري مرجعية لدول
العامل يف �إدارتها للأزمات والكوارث التي متر بها .وميكن �سرد هذه
الإ�سرتاتيجيات والأطر على النحو الآتي:
 .1 .4إستراتيجية األمم المتحدة للحد من أخطار
األزمات والكوارث (1999 )RDSI

تبنت الأمم املتحدة يف عام 1994م �إ�سرتاتيجية «يوكوهاما» للحد
من �أخطار الكوارث بهدف �إنقاذ الأرواح الب�شرية وحماية الأ�صول
واملمتلكات الوطنية من �أخطار الأزمات والكوارث (United Nations,
 ،)1994, pp. 6-13وبعد املراجعات املتعددة من قبل الأمم املتحدة
لإ�سرتاتيجية «يوكوهاما» تبنت يف قرارها رقم  54/219لعام 1999م
الإ�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ( ،)ISDRوا�ستحدثت �أمانة
�سر الإ�سرتاتيجية الدولية للحد من الكوارث ( )UNISDRملراقبة
مدى التزام الدول بهذه الإ�سرتاتيجية ،و�ضمان تنفيذها .وتقوم
ر�ؤية هذه الإ�سرتاتيجية على متكني جميع املجتمعات من ال�صمود
�أمام الأخطار الطبيعية وما يت�صل بها من كوارث تكنولوجية وبيئية،
من �أجل تقليل اخل�سائر البيئية والب�شرية واالقت�صادية واالجتماعية،
و�أكدت مرتكزاتها على �أن يقر كل جمتمع حملي بالأ�ساليب التقليدية
يف مواجهة الأزمات والكوارث ،و�أن يعززها بو�سائل جديدة و�إجراءات
عاجلة ،وعلى �ضرورة اعتماد نهج التنمية امل�ستدامة للتقليل من الت�أثر
بالأزمات والكوارث ،وت�أكيد �أن الوقاية من الأزمات والكوارث خري من
اال�ستجابة لها .وهدفت الإ�سرتاتيجية �إىل زيادة الوعي العام ب�أخطار
الأزمات والكوارث ،والتزام ال�سلطات العامة باحلد من تلك الأخطار،
وحتفيز ال�شراكة بني التخ�ص�صات والقطاعات على جميع امل�ستويات،
وزيادة حت�سني املعرفة العلمية ب�أ�سباب الكوارث و�آثار الأخطار
الطبيعية ،وما يت�صل بها من كوارث تكنولوجية وبيئية على املجتمعات.
واعتمدت الإ�سرتاتيجية على جمموعة من الآليات التنفيذية لتحقيق
�أهدافها ،ومن هذه الآليات� :إدراج الوقاية من الكوارث يف الربامج
واملناهج التعليمية ،و�إ�شراك ال�سلطات العامة وقادة املجتمع ورجال
الأعمال واخلرباء يف ال�شراكات ،وربط جهود احلد من الكوارث
ب�صورة �أوثق بق�ضايا البيئة والتنمية امل�ستدامة ،وتعزيز �آليات التعاون
الوطنية والإقليمية والدولية ،وو�ضع م�ؤ�شرات ومعايري متفق عليها دول ًّيا
لتحليل وتقييم الآثار البيئية واالجتماعية واالقت�صادية للكوارث على
املجتمعات ،و�إن�شاء قاعدة بيانات وطنية و�إقليمية وعاملية خم�ص�صة
للحد من الكوارث ،وزيادة فر�ص الإ�سهامات العلمية يف �صنع القرار
لإدارة الأخطار والوقاية من الكوارث(  (�The United Nations Of
.)fice for Disaster Risk Reduction, 2001
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 .2 .4إطار عمل ِ

اعتمدت الأمم املتحدة �إطار ِ�سنداي للحد من �أخطار الكوارث
للفرتة من عام  2015حتى عام  2030يف مدينة ِ�سنداي باليابان يف
 18مار�س  .2015وميثل �إطار ِ�سنداي الإطار البديل لإطار عمل هيوغو
الذي �أقر لدعم بناء قدرات الأمم املتحدة واملجتمعات على مواجهة
الأزمات والكوارث للفرتة من عام  2005حتى عام ( 2015منظمة
الأمم املتحدة� ،2015 ،ص .)13-10 .وقد منح �إطار ِ�سنداي دع ًما
للعمل الدويل يف جمال احلد من �أخطار الكوارث ،وركز على �إدارة
الأخطار ،واتقاء حدوث �أخطار جديدة ،واحلد من الأخطار احلالية
وتعزيز القدرة على املواجهة ،حيث متثلت غايته يف منع ن�شوء �أخطار
الكوارث ،واحلد من الأخطار القائمة من خالل تطبيق تدابري متكاملة
و�شاملة اقت�صادية ،و�إن�شائية ،وقانونية ،واجتماعية ،و�صحية ،وثقافية،
وتعليمية ،وبيئية ،وتكنولوجية ،و�سيا�سية ،وم�ؤ�س�سية حتول دون التعر�ض
للأخطار وال�ضعف يف وجه الكوارث ،وحتد منهماِّ ،
وتعزز اال�ستعداد
للت�صدي لها والتعايف منها ،ومن ثم ِّ
تعزز القدرة على مواجهتها.
�أما هدفه العام فتمثل يف �إدارة �أخطار الكوارث يف جمال التنمية من
منظور متعدد الأخطار على جميع امل�ستويات ،وداخل جميع القطاعات
وفيما بينها .و�أقر �إطار �سنداي ـ �إىل جانب الهدف العام ـ عددًا من
الأهداف التف�صيلية التي ت�سهم يف حتقيق غاية الإطار وهدفه العام،
ومتثلت هذه الأهداف التف�صيلية يف ال�سعي للحد من عدد الوفيات
والأ�شخا�ص املت�ضررين من الكوارث بحلول عام  ،2030وخف�ض
اخل�سائر االقت�صادية والأ�ضرار التي تلحق بالبنية التحتية واخلدمات
الأ�سا�سية الناجمة مبا�شرة عن الكوارث ،مع زيادة عدد البلدان التي
لديها �إ�سرتاتيجيات وطنية للحد من �أخطار الكوارث ،وتعزيز التعاون
الدويل مع البلدان النامية ،ورفع م�ستوى نظم الإنذار املبكر اخلا�صة
ب�أخطار الأزمات والكوارث� .أما بالن�سبة لأولويات �إطار �سنداي فتمثلت
يف فهم �أخطار الكوارث ،وتعزيز �إدارة �أخطار الكوارث ،واال�ستثمار
يف احلد من �أخطار الكوارث ،ورفع درجة اال�ستعداد ملواجهة الكوارث
من �أجل الت�صدي الف َّعال لها ،و�إعادة البناء على نحو �أف�ضل.
وقام �إطار �سنداي على جمموعة من املبادئ احلاكمة لعمله
التي ركزت على حتميل كل دولة امل�س�ؤولية الأ�سا�سية عن اتقاء خطر
الكوارث واحلد منه ،بو�سائل ت�شمل التعاون الدويل والإقليمي ودون
الإقليمي والثنائي ،مع �أهمية الت�شارك يف امل�س�ؤوليات بني خمتلف
�أطياف املجتمع واحلكومات املركزية وال�سلطات الوطنية املتخ�ص�صة
والقطاعات واجلهات املعنية ،وحماية الأ�شخا�ص وممتلكاتهم
و�صحتهم وم�صادر رزقهم وو�سائلهم الإنتاجية ،واملوارد الثقافية
والبيئية ،واحرتام وتعزيز حقوق الإن�سان والتنمية ،كما ركزت مبادئ
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�سنداي على �أهمية فهم �أ�سباب �أخطار الأزمات والكوارث والت�صدي
للعوامل الكامنة وراء تلك الأخطار عن طريق اال�ستثمارات العامة
واخلا�صة ،واتباع نهج متعدد الر�ؤى واتخاذ القرارات بطريقة �شاملة
تت�سم بالدراية بالأخطار ،واعتربت �أن احلد من �أخطار الكوارث �أم ٌر
جوهري لتحقيق التنمية امل�ستدامة و�إعادة البناء على نحو �أف�ضل
(The United Nations Office for Disaster Risk Reduction,
.)2020
 .3 .4إستراتيجية آسيا والمحيط الهادي لألمراض
المستجدة وطوارئ الصحة العامة )APSED III( 2015

اعتمدت الن�سخة الأوىل من هذه الإ�سرتاتيجية يف  2005ملواجهة
التحديات الأمنية وال�صحية التي تتعر�ض لها منطقة �آ�سيا واملحيط
الهادي ،فركزت على بناء احلد الأدنى من القدرات للتعامل مع
تف�شي الأمرا�ض والأوبئة ،وحاالت الطوارئ ال�صحيةُ ،
وطورت هذه
الإ�سرتاتيجية يف ن�سختها الثانية عام  ،2010بهدف تطوير القدرات
املن�صو�ص عليها يف اللوائح ال�صحية الدولية� .أما الن�سخة احلالية من
هذه الإ�سرتاتيجية ،فقد اعتمدت يف عام  ،2015وركزت على تعزيز
وا�ستدامة وظائف ال�صحة العامة الأ�سا�سية واملطلوبة للحفاظ على
النظام ال�صحي ب�أكمله وتقويته يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي،
م�ستندة يف ذلك �إىل جمموعة من الأطر الدولية ،ك�إطار ِ�سنداي
للحد من �أخطار الكوارث  ،2030 - 2015و�أهداف التنمية امل�ستدامة
( ،)SDGsوجدول �أعمال الأمن ال�صحي العاملي ( ،)GHSAواللوائح
ال�صحية اخلا�صة بالأمرا�ض ذات املن�ش�أ احليواين.
وتقوم ر�ؤية هذه الإ�سرتاتيجية على �أن تكون منطقة �آ�سيا واملحيط
الهادي قادرة على اال�ستعداد حلاالت الطوارئ ال�صحية العامة والك�شف
عنها واال�ستجابة لها من خالل امل�س�ؤولية اجلماعية لإدارة الأمن
ال�صحي .ومتثل هدفها العام يف تعزيز القدرة على اال�ستجابة من خالل
حت�سني �أنظمة ال�صحة العامة الأ�سا�سية ،وزيادة االت�صال والتن�سيق
الإقليميني ،واال�ستثمار يف حت�سني الأداء امل�ستمر� .أما �أهدافها الفرعية
فتمثلت يف تعزيز الت�أهب الفعال للأمرا�ض النا�شئة وحاالت الطوارئ
ال�صحية ،واحلد من �أخطار الأمرا�ض النا�شئة وحاالت الطوارئ
ال�صحية العامة ،وتعزيز االكت�شاف املبكر وتقييم حاالت التف�شي
والطوارئ ال�صحية العامة ،وتعزيز اال�ستجابة ال�سريعة واملنا�سبة
والتعايف من الأمرا�ض النا�شئة ،وبناء �شراكات �إ�سرتاتيجية ومتويل
م�ستدام للت�أهب واال�ستجابة لل�صحة العامة ،وتعزيز الوقاية من خالل
الرعاية ال�صحية.وركزت �إ�سرتاتيجية منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي
على اال�ستعداد للطوارئ ال�صحية العامة ،واملراقبة وتقييم الأخطار
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أمنوذجا
 398جتارب �آ�سيوية يف �إدارة الأزمات� :أزمة جائحة احلمة التاجية �
ً

واال�ستجابة ،واملختربات ،والأمرا�ض حيوانية امل�صدر ،والوقاية،
والإبالغ عن الأخطار ،والت�أهب والإنذار واال�ستجابة على ال�صعيد
الإقليمي ،والر�صد والتقييم ،واعتمدت هذه الإ�سرتاتيجية على جمموعة
من املبادئ ،هي :الرتكيز على الدولة ،و�شمولية الأخطار ،والنهج
املرحلي ،والتعليم امل�ستمر من �أجل التح�سني ،واملنافع العامة الإقليمية
والعاملية ،وال�شراكة من �أجل العمل اجلماعي ،والتطلع �إىل امل�ستقبل،
واال�ستدامة املالية (.)World Health Organization, 2017
 .4 .4المثال النموذجي للصحة في برنامج التواصل مع
المستخدمين التابع لإلطار العالمي للخدمات المناخية.

تبنت املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية هذا النموذج يف عام
2014م ،وقد �أعده جمموعة من اخلرباء الدوليني والفريق اال�ست�شاري
املعني باحلد من �أخطار الكوارث ،كربنامج الأمم املتحدة الإمنائي،
و�إ�سرتاتيجية الأمم املتحدة الدولية للحد من الكوارث ،والبنك
الدويل .ومتثلت غاية النموذج يف حت�سني النتائج ال�صحية وتعزيز
�إدارة الأخطار املرتبطة باملناخ على ال�صحة ،وهدف �إىل تعزيز
ال�شراكات والتوا�صل ،والبحوث املناخية وال�صحية ،وتطوير قدرات
املناخ وال�صحة ،وتعميم عمليات ال�صحة واملناخ ،وقدم النموذج
ً
�شروطا لتنفيذه ،منها :امللكية الأ�صلية للإطار العاملي للخدمات
املناخية ( )GFCSوم�شاركة ال�صحة على �أرفع امل�ستويات يف هذا
الإطار ،و�إخ�ضاع تعهدات �أ�صحاب امل�صلحة يف جمايل ال�صحة واملناخ
للم�ساءلة ا�ستجاب ًة الحتياجات قطاع ال�صحة و�أهدافه ،ودعم الآليات
التنفيذية وال�سيا�سية يف قطاعي ال�صحة واملناخ ،وااللتزام املايل
وال�سيا�سي بالإطار العاملي املناخي ( )GFCSمن قبل الوكاالت العاملة
يف جمايل ال�صحة واملناخ ،والتن�سيق والتعاون يف حت�سني اخلدمات
ال�صحية واملناخية ،ويف �إدارة الأزمات والكوارث .وتو�صل النموذج �إىل
عدد من النتائج ،وهي :دعم ال�شراكات املناخية وال�صحية ،واملمار�سات
املجتمعية واخلرباء والداعمني واملنفذين للأعمال ال�صحية واملناخية،
وت�أ�سي�س منتدى بحوث �صحة ومناخ عاملي ،ودعم وت�شجيع القدرات
البحثية امل�شرتكة يف جمايل ال�صحة واملناخ ،وتعزيز �إدارة الأخطار
ال�صحية واملناخية من خالل دعم �شركاء ال�صحة (املنظمة العاملية
للأر�صاد اجلوية� ،2014 ،ص.)33 ،25 .
 .5 .4إستراتيجية منظمة الصحة العالمية للوقاية من
عدوى الحمة التاجية ومكافحتها

�أقرت منظمة ال�صحة العاملية هذه الإ�سرتاتيجية يف  25يناير ،2020
بعد �أن بد�أت جائحة كورونا باالنت�شار يف العامل ،م�ستلهمة فحواها من

)AJSS 2020; Volume 36, Issue (3

�إ�سرتاتيجية الوقاية من العدوى ومكافحتها خالل الرعاية ال�صحية
حلاالت الإ�صابة باحلمة التاجية امل�سببة ملتالزمة ال�شرق الأو�سط
التنف�سية (منظمة ال�صحة العاملية� ،2020 ،ص .)1 .ومتثل الهدف
العام لهذه الإ�سرتاتيجية يف الوقاية من انت�شار العدوى ومكافحتها
�أثناء الرعاية ال�صحية حلاالت الإ�صابة املحتملة وامل�ؤكدة بعدوى احلمة
التاجية� ،أما �أهدافها التف�صيلية ،فتمثلت يف �ضمان الفرز والتعرف
املبكر والتحكم يف امل�صدر ،وتطبيق االحتياطات النموذجية على
جميع املر�ضى ،وتنفيذ احتياطات �إ�ضافية جتريبية ،وتطبيق ال�ضوابط
الإدارية ،وتطبيق ال�ضوابط البيئية والهند�سية .وحتقي ًقا لهذه الأهداف
تبنت �إ�سرتاتيجية الوقاية من عدوى احلمة التاجية ومكافحتها عددًا من
الآليات التنفيذية ،منها :ت�شجيع العاملني يف جمال الرعاية ال�صحية على
التحلي بدرجة عالية من اال�شتباه ال�سريري ،وتعميم اللوحات التوعوية يف
الأماكن العامة ،والت�أكيد على نظافة اليدين والأجهزة التنف�سية ،والت�أكد
من �أن جميع املر�ضى يغطون �أنوفهم و�أفواههم مبنديل �أو مبرفق اليد
عند ال�سعال �أو العطا�س ،.وتنظيف اليدين باملطهر الكحويل �أو ال�صابون
واملاء ،وو�ضع املر�ضى يف غرف جيدة التهوية ،و�أال تقل امل�سافة عن مرت
واحد بني �أ�سرة جميع املر�ضى ،وارتداء الأقنعة الطبية من قبل العاملني
يف الرعاية ال�صحية .وهناك �آليات �أخرى تتعلق بتدريب العاملني يف
جمال ال�صحة ،وبالبنية التحتية الأ�سا�سية ملرافق الرعاية ال�صحية،
ك�ضمان توافر تهوية منا�سبة يف مرافق الرعاية ال�صحية ،والتنظيف
البيئي املنا�سب ،وترك م�سافة مرت واحد على الأقل بني املر�ضى (منظمة
ال�صحة العاملية� ،2020 ،ص.)5-1 .

 .5المبحث الثاني :تجربة الصين تجاه جائحة
الحمة التاجية COVID-19
تعاملت ال�صني كدولة عظمى مب�س�ؤولية عالية جتاه جائحة
احلمة التاجية مع تلقيها �إ�شارات الإنذار املبكر لهذه اجلائحة،
و�أخذت باملنطق الإ�سرتاتيجي ال�شامل ،فوظفت �إمكاناتها االقت�صادية
والتكنولوجية وال�صحية والب�شرية ،وا�سرت�شدت يف الوقت ذاته بالأطر
منوذجا �آ�سيو ًّيا ذا
والإ�سرتاتيجيات الدولية املعتمدة ،م�شكلة بذلك
ً
�أبعاد �شمولية يف احلد من انت�شار اجلائحة وانخفا�ض معدالت الإ�صابة
والوفيات ،فاحتذى به عدد من دول العامل.
وقد عر�ض الباحثان مالمح التجربة ال�صينية يف �إدارة �أزمة
جائحة احلمة التاجية من خالل ثالثة مو�ضوعات ،تناول يف الأول
منها الواقع اخلا�ص بهذه اجلائحة من حيث معدالت الإ�صابة،
والوفيات الناجمة عنها ،وحاالت التعايف منها� ،أما املو�ضوع الثاين،
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فقد ذكر الباحثان املرتكزات التي قامت عليها التجربة ال�صينية ،ويف
املو�ضوع الثالث ّبي الباحثان تقاطعات التجربة ال�صينية مع الأطر
الإ�سرتاتيجية الدولية ملواجهة �أخطار الأزمات والكوارث.
 .1 .5مستوى اإلصابات والتعافي والوفيات بالحمة
التاجية في الصين

عر�ض الباحثان منحنى الإ�صابات والتعايف والوفيات يف ال�صني
بد ًءا من �شهر دي�سمرب  2019الذي ظهرت فيه �أول حالة �إ�صابة م�ؤكدة
يف ال�صني ،حتى نهاية �شهر مايو  .2020وقد جاء م�ستوى الإ�صابات
والتعايف والوفيات على النحو املبني يف ال�شكل .1
يظهر ال�شكل � 1أن حاالت الإ�صابة باحلمة التاجية يف ال�صني
بد�أت يف �شهر دي�سمرب من  ،2019وكانت مب�ستوى منخف�ض ب�سبب
حالة عدم اليقني حيال هذا النوع من الفريو�سات� ،سواء لدى
ال�صني �أو دول العامل قاطبة من حيث التعرف �إىل نوعه وخ�صائ�صه
وم�سبباته ونتائجه ،وقد �أدت حالة اجلهالة يف التعامل معه �إىل
ارتفاع كبري يف معدالت الإ�صابة والوفيات يف ال�صني خالل �شهري
يناير وفرباير حتى بدت ال�صني خالل هذه الفرتة �أنها عاجزة عن
مقاومته واحلد من انت�شاره ،لكن مع نهاية �شهر فرباير تكونت لدى
ال�صني اخلربة الكافية يف التعامل مع معدالت االنت�شار ومعرفة
�آليات انتقال عدوى احلمة التاجية ،ف�أظهرت قدرة كبرية يف احلد
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من معدالت الإ�صابة والوفيات ،فارتفعت ب�شكل كبري معدالت التعايف،
وو�صلت �إىل حالة الذروة التي بد�أ فيها منحنى الإ�صابات باال�ستقرار
واالنحدار ،مع ثبات وانخفا�ض ملحوظني يف معدالت الوفيات خالل
�أ�شهر مار�س ،و�إبريل ،ومايو ،وهذا يعود �إىل ال�سيا�سات والإجراءات
التي اتخذتها احلكومة ال�صينية يف املجاالت ال�صحية واالجتماعية
والإدارية واخلدمية.
 .2 .5مرتكزات التجربة الصينية في إدارة أزمة جائحة
الحمة التاجية

ر�أى الباحثان �أن التجربة ال�صينية يف �إدارة �أزمة احلمة التاجية
قامت على جمموعة من املبادئ والآليات التنفيذية التي �أ�سهمت يف
جناحها ،وب ّيناها على النحو الآتي:
 .1 .2 .5المبادئ

انطلقت التجربة ال�صينية يف تعاملها مع جائحة احلمة التاجية
من عدد من املبادئ التي �شكلت القاعدة الأ�سا�سية للتجربة ال�صينية
الناجحة ،وهي:
ـ القيادة املركزية واملوحدة للحزب ال�شيوعي ال�صيني؛ �إذ تولت
القيادة العامة املركزية للحزب ال�شيوعي ال�صيني ممثلة
يف رئي�سها «�شي جني بينغ» �إىل جانب ( )90مليون ع�ضو يف

�شكل  - 1م�ستوى الإ�صابات والتعايف والوفيات يف ال�صني ()World Health Organization, 2020

Figure 1 – Number of Coronavirus cases, recoveries, and deaths in China
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أمنوذجا
 400جتارب �آ�سيوية يف �إدارة الأزمات� :أزمة جائحة احلمة التاجية �
ً

احلزب ال�شيوعي زمام املبادرة يف التخطيط والتوجيه و�إ�صدار
الأوامر والتعليمات اخلا�صة مبواجهة جائحة احلمة التاجية منذ
اللحظات الأوىل النت�شارها ،وت�شكيل خلية �أزمة قيادية للت�أهب
واال�ستجابة لتحديات اجلائحة.
ـ االمتثال املجتمعي للتوجيهات والأوامر احلكومية؛ حيث �أبدى
ً
وتفاعل كبريين مع ال�سيا�سيات
ال�شعب ال�صيني ا�ستجابة
واخلطط التي اتخذتها احلكومة ال�صينية ،والتزم بها مب�ستوى
عال ،ماجعل تلك التوجيهات والأوامر �أكرث فاعلية وذات نتائج
ٍ
عملية و�سريعة.
ـ اال�ستفادة من التجارب ال�سابقة يف التعامل مع الأزمات والكوارث
التي تعر�ضت لها ال�صني يف �أوقات �سابقة ،كمتالزمة االلتهاب
التنف�سي احلاد (�سار�س) الذي ظهر لأول مرة يف ال�صني يف
نوفمرب  ،2002وهذا يتفق مع متطلبات و�شروط الإدارة الناجحة
للأزمات والكوارث (منظمة مايوكلينك ال�صحية.)2020 ،
ـ الت�أهب واال�ستجابة ال�سريعة كمبد�أ �أ�سا�سي يف التعامل مع الأزمات
رئي�سا يف التعامل ال�صيني مع جائحة
والكوارث الذي كان منطل ًقا ً
احلمة التاجية ،على عك�س النموذج الأمريكي الذي ات�سم بالرتدد
وتف�ضيل االقت�صاد على ال�صحة( (�Johns Hopkins Universi
.)ty, 2020
ـ احلزم والتعامل اجلدي مع �أخطار الأزمات والكوارث ،وتطبي ًقا
لهذا املبد�أ �أظهرت ال�صني ّ�صرامة يف التعامل مع جائحة احلمة
التاجية منذ اليوم الأول النت�شارها؛ حيث فر�ضت ال�سلطات
�إغال ًقا ً
كامل للعديد من املدن التي حتتوي على ع�شرات املاليني
من ال�سكان.
ـ الأخذ باملنطق الإ�سرتاتيجي يف التعامل مع الأزمات والكوارث ،من
حيث توظيف كافة القوى والإمكانات الوطنية لتحقيق الهدف
املن�شود ،وهذا ما �أخذت به ال�صني يف احلد من انت�شار جائحة
احلمة التاجية.
 .2 .2 .5اآلليات التنفيذية

اتخذت ال�صني جمموعة من الآليات ذات الطابع العملي لإدارة
نوعا من التفرد،
�أزمة احلمة التاجية التي �أك�سبت التجربة ال�صينية ً
منوذجا يحتذى به يف التعامل مع هذه اجلائحة على
وجعلت منها
ً
م�ستوى العامل .وقد �أو�ضح الباحثان هذه الآليات التنفيذية على النحو
الآتي:
ـ ت�شكيل خلية �أزمة قيادية ونظم وقائية م�شرتكة :فمنذ بداية
تف�شي اجلائحة �شكلت ال�صني خلية قيادية لال�ستجابة لتحديات
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الوباء برئا�سة رئي�س جمل�س الدولة «يل كه ت�شيانغ» ،ونائب
رئي�س جمل�س الدولة «�سون ت�شون» للإ�شراف على �أعمال الوقاية
والتحكم يف انت�شار الوباء يف �إقليم «هوبي» ،و�أقامت نظام الوقاية
وال�سيطرة امل�شرتكة ،ونظام التن�سيق والتوزيع املوحدين بهدف
اتخاذ التدابري الوقائية ال�شاملة الأكرث �صرامة على م�ستوى
ال�صني.
ـ ح�شد الطاقات والتعبئة الوطنية :مع بداية انت�شار جائحة كورونا
يف مدينة ووهان عا�صمة �إقليم هوبي ال�صيني توجه �إليها 330
فري ًقا طب ًّيا مكو ًنا من  40000من العاملني الطبيني و16000
مهني يف ق�سم الطب املركز والعدوى واجلهاز التنف�سي والدورة
الدموية ،قادمني من � 19إقلي ًما �صين ًّيا� ،إىل جانب �أكرث من
 4000جندي من جي�ش التحرير ال�شعبي ال�صيني ،فبنى
م�ست�شفيني متخ�ص�صني بطاقة ا�ستيعابية ت�صل �إىل � 2500سرير
يف غ�ضون � 10أيام ،ومت تركيب  16م�ست�شفى متحر ًكا ميدان ًّيا
م�ؤقتًا ،و�أر�سلت كميات كبرية من اخل�ضراوات والفواكه ،واملواد
التموينية ،وامل�س ــتلزمات الطبية من خمتلف مناطق البالد �إىل
مدينة ووهان و�إقليم هوبي ،للحفاظ على الأمن الغذائي لل�سـكان
املحليني (.)Xinhua Net, 2020
ـ اال�ستجابة احلرفية لتو�صيات العلماء وخرباء ال�صحة من قبل
الدولة :اعتمدت ال�صني بدرجة عالية على توجيهات و�إر�شادات
العلماء يف جمال ال�صحة ،لتعميمها على جميع �أفراد املجتمع
ومراقبة تطبيقها ،وقد �أدى الأطباء وخرباء ال�صحة ال�صينيون
دو ًرا مه ًّما يف الوقاية من اجلائحة ومكافحتها؛ �إذ ا�ستطاعوا
الو�صول �إىل الت�سل�سل اجليني للفريو�س يف غ�ضون خم�سة �أيام،
لقاحا �إىل
وبعد ً 60
يوما من اكت�شاف الت�سل�سل اجليني �أدخلوا ً
مرحلة التجارب ال�سريرية بعد اعتماده من الهيئة اخلا�صة،
ويعد «ت�شونغ نان�شان»� ،أخ�صائي اجلهاز التنف�سي يف الأكادميية
ال�صينية للهند�سة �أول من �أكد �أن احلمة التاجية تنتقل من
�شخ�ص �إىل �آخر ،و�أن الك�شف املبكر والعزل املبكر والت�شخي�ص
املبكر والتزام الأفراد بغ�سل اليدين ب�شكل متكرر وارتداء الكمامة
والتقليل من التجمعات من �أهم الو�سائل الفاعلة يف الوقاية من
انتقال العدوى (.)Beijin News, 2020
ـ التوجيه االقت�صادي نحو �إدارة الأزمة :متتلك ال�صني �أكرب و�أ�شمل
منظومة �صناعية يف العامل ،مما �ضمن الإنتاج والنقل والتوزيع
وا�سع النطاق للمواد الأ�سا�سية املختلفة �أثناء فرتة اجلائحة،
ويبلغ �إجمايل حجم الإنتاج اليومي للكمامات يف ال�صني 100
مليون قطعة.
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ـ توظيف نظم الذكاء اال�صطناعي :يعد قطاع التكنولوجيا �إىل
جانب القطاع ال�صحي �أدوات املواجهة الرئي�سة التي ا�ستخدمتها
ال�صني يف الوقاية من احلمة التاجية ومكافحتها؛ حيث اعتمدت
على نظم الذكاء اال�صطناعي يف عمليات الت�شخي�ص والعالج
واملراقبة وتقدمي الن�صائح والإر�شادات ال�صحية وفر�ض
النظام والت�أكد من التزام ال�سكان بالتعليمات والأوامر الر�سمية
(خليفة�2020 ،أ) ،فقدّمت �شركة « »Infervisionنظ ًما للذكاء
اال�صطناعي خم�ص�صة لت�شخي�ص املر�ضى عن بعد ومراقبة
حاالتهم ب�شكل م�ستمر ،كما قامت �شركة «علي بابا» ببناء نظام
ذكاء ا�صطناعي قادر على ت�شخي�ص املر�ض بدقة  %96وخالل
ثوانٍ معدودة ،وا�ستخدمت ال�صني � ً
أي�ضا نظم «البلوك ت�شني»
يف ت�سريع عملية متابعة االحتياجات والدعم اللوج�ستي الالزم
من معدات طبية و�أدوات ملتابعة املر�ضى ،واعتمدت «الروبوتات»
كبديل مكمل للطواقم الطبية ،وعلى الطائرات بدون طيار
«الدرونز» للتوعية والتطهري وامل�سح الطبي لل�سكان ،و�سيارات
الإ�سعاف ذات القيادة الآلية لنقل املر�ضى وتو�صيل املواد الطبية،
ووظفت البيانات العمالقة والهواتف الذكية يف تتبع خط �سري
امل�صابني ،معتمدة يف ذلك على تقنية االت�صاالت من اجليل
اخلام�س ،وفيما يتعلق ببناء غرف العزل ال�صحي ا�ستخدمت
الطباعة ثالثية الأبعاد (خليفة2020 ،ب).
حزما �شديدً ا يف �إدارتها
ـ العزل والإغالق املحكمني� :أبدت ال�صني ً
لأزمة جائحة احلمة التاجية ،وعمدت �إىل �إحكام الإغالق
واحلجر الكامل لل�سكان واملدن امل�صابة ،و�أغلقت �آالف امل�صانع
وامل�ؤ�س�سات الكربى ،و�أ�صدر جمل�س الدولة ال�صيني يف ال�ساد�س
والع�شرين من يناير قرا ًرا بتمديد عطلة عيد الربيع لعام  2020ـ
بالن�سبة جلميع امل�ؤ�س�سات التعليمية ـ �إىل الثاين من فرباير ،ملنع
تف�شي اجلائحة يف باقي املدن (The State Council_The
 ،)People’s Republic of China, 2020وتعقبت ال�سلطات
ال�صينية انتقال النا�س من مواقع العزل ،فقيدت حركة ما يقرب
من  760مليون �شخ�ص ،وهو ما يعادل �ضعف عدد �سكان الواليات
�صارما مع حتويل
املتحدة وكندا م ًعا ،حيث فر�ضت حج ًرا �صح ًّيا ً
جميع احلاالت التي ي�شتبه ب�إ�صابتها بالعدوى �إىل �صاالت ريا�ضية
ومراكز احتجاز �ضخمة ،وتوفري رعاية �صحية جيدة وفحو�صات
منتظمة ،ف�أثبتت التجربة ال�صينية القائمة على ال�صرامة
والإغالق الكامل وح�صر الوباء وعزل امل�صابني فاعلية وقدرة
عاليتني يف مواجهة الأزمة ،وهذا ما ظهر من خالل االنخفا�ض
الكبري يف معدل الإ�صابات والوفيات؛ ما جعل التجربة ال�صينية
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يف �إدارة �أزمة جائحة احلمة التاجية الأكرث انت�شا ًرا يف العامل (�أبو
كرمي.)2020 ،
وفيما يتعلق بتقاطعات التجربة ال�صينية يف �إدارة �أزمة جائحة
احلمة التاجية مع الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية اخلا�صة مبواجهة
�أخطار الأزمات والكوارث ،ر�أى الباحثان �أن مبادئ التجربة ال�صينية
و�آلياتها التنفيذية تن�سجم مع �أهداف تلك الأطر الإ�سرتاتيجية التي
ترمي �إىل �إنقاذ الأرواح الب�شرية وحماية الأ�صول واملمتلكات الوطنية
من �أخطار الأزمات والكوارث من خالل تدابري متكاملة و�شاملة يف
املجاالت االقت�صادية والقانونية وال�صحية والثقافية واالجتماعية
والتكنولوجية التي ن�صت عليها �إ�سرتاتيجية الأمم املتحدة للحد من
�أخطار الأزمات والكوارث ،و�إطار عمل �سنداي ،و�إ�سرتاتيجية �آ�سيا
وغرب املحيط الهادي للأمرا�ض النا�شئة وطوارئ ال�صحة العامة،
و�إ�سرتاتيجية منظمة ال�صحة العاملية للوقاية من عدوى احلمة
التاجية ومكافحتها .وتلتقي مبادئ التجربة ال�صينية مع مبادئ �إطار
عمل ِ�سنداي التي �أكدت الت�شارك يف امل�س�ؤوليات بني احلكومة الوطنية
والقطاعات واجلهات املعنية وخمتلف �أطياف املجتمع ،و�أهمية فهم
�أ�سباب الأخطار ومعاجلتها ،واتخاذ القرارات بطريقة �شاملة تت�سم
بالدراية بالأخطار� .أما بالن�سبة للآليات التنفيذية اخلا�صة بالتجربة
ال�صينية ،ف�إنها تن�سجم مع �آليات تطبيق �إ�سرتاتيجية منظمة ال�صحة
العاملية للوقاية من عدوى احلمة التاجية ومكافحتها من حيث الرتكيز
على التدابري الوقائية يف عموم مرافق الدولة ،وبخا�صة العاملون يف
املرافق ال�صحية ،وت�أكيد م�س�ألة العزل ال�صحي والتباعد االجتماعي،
وتعميم التوعية ال�صحية على املجتمع.

 .6المبحث الثالث :تجربة سنغافورة

تناول الباحثان يف عر�ضهما للتجربة ال�سنغافورية يف �إدارة �أزمة
جائحة احلمة التاجية ثالثة مو�ضوعات ،ب ّينا يف الأول منها واقع
اجلائحة يف �سنغافورة من حيث م�ستوى الإ�صابات والتعايف والوفيات،
ويف الثاين ذكرا مرتكزات التجربة ال�سنغافورية من حيث املبادئ التي
قامت عليها والآليات التنفيذية التي اعتمدتها� ،أما املو�ضوع الثالث،
فقد ّبي فيه الباحثان تقاطعات التجربة ال�سنغافورية مع الأطر
والإ�سرتاتيجيات الدولية اخلا�صة ب�إدارة الأزمات والكوارث.
 .1 .6مستوى اإلصابات والتعافي والوفيات في
سنغافورة

�أعلنت �سنغافورة عن �أول حالة �إ�صابة م�ؤكدة يف ال�ساد�س
والع�شرين من �شهر يناير عام  ،2020وتوالت بعدها حاالت الإ�صابة
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بن�سب متفاوتة ما بني تاريخ �أول �إ�صابة حتى نهاية �شهر مايو عام
 .2020التي اكتفى بها الباحثان لر�صد واقع اجلائحة يف �سنغافورة
من حيث معدالت الإ�صابة والتعايف والوفيات ،وهي فرتة كافية لقراءة
التجربة ال�سنغافورية يف تعاملها مع �أزمة جائحة احلمة التاجية من
واقع منحنيات االنت�شار والتعايف والوفيات .وقد ر�صد الباحثان هذه
املنحنيات كما هو مبني يف �شكل .2
بني �شكل � 2أن حاالت الإ�صابة باحلمة التاجية يف �سنغافورة بد�أت
يف �شهر يناير من عام  ،2020وكانت مب�ستوى منخف�ض حتى نهاية
ال�شهر ذاته؛ �إذ مل تتجاوز � 16إ�صابة وارتفع عدد الإ�صابات ن�سب ًّيا
حتى و�صل �إىل � 102إ�صابة يف نهاية �شهر فرباير ،و� 879إ�صابة يف
نهاية �شهر مار�س ،لكن االرتفاع امللحوظ كان خالل �شهري �إبريل
ومايو� ،إذ و�صل عدد الإ�صابات �إىل � 15641إ�صابة يف نهاية �شهر
�إبريل ،و � 34366إ�صابة يف نهاية �شهر مايو .ويظهر ال�شكل  2االرتفاع
الكبري يف معدالت التعايف خالل �شهري �إبريل ومايو ،مع االنخفا�ض
امللحوظ يف معدالت الوفيات ،فخالل �شهري يناير وفرباير مل ت�سجل
�سنغافورة �أي حالة وفاة ،و�سجلت ثالث وفيات خالل �شهر مار�س،
وو�صل العدد �إىل  14وفاة يف �شهر �إبريل ،و�إىل  24وفاة حتى نهاية
�شهر مايو .ويرجع �سبب تدين حاالت الوفاة مع االرتفاع امللحوظ يف
معدالت التعايف �إىل ال�سيا�سات والإجراءات التي اتخذتها �سنغافورة
يف املجاالت ال�صحية واالجتماعية والإدارية واخلدمية.

�شكل  - 2م�ستوى الإ�صابات والتعايف والوفيات يف �سنغافورة

 .2 .6مرتكزات تجربة سنغافورة في إدارة أزمة جائحة
الحمة التاجية

متثلت جتربة �سنغافورة يف �إدارة �أزمة جائحة احلمة التاجية
يف جمموعة من املبادئ والآليات التنفيذية التي كانت �سبب جناح
التجربة ال�سنغافورية ،وقد ب ّينها الباحثان على النحو الآتي:
 .1 .2 .6المبادئ

ارتكزت جتربة �سنغافورة يف �إدارتها لأزمة احلمة التاجية على
املبادئ الآتية (�سيخ:)2020 ،
ـ �إدراك حكومة �سنغافورة لأهمية الدور املجتمعي يف احلد من �أزمة
جائحة احلمة التاجية ،وهذا ما �أكده رئي�س الوزراء ال�سنغافوري
«يل ه�سني لونغ» يف خطابه امل�ؤرخ يف  7يونيو  2020الذي دعا فيه
�إىل تعزيز العقد االجتماعي يف �سنغافورة ،واعترب وحدة ال�شعب
ومرونته العن�صرين الوحيدين القادرين على �إجناح خطط
احلكومة يف �إدارة الأزمة (.)Gov.sg, 2020
ـ التاريخ الطويل ل�سنغافورة يف التعامل مع الأزمات والكوارث،
ك�أزمة متالزمة االلتهاب التنف�سي احلاد (�سار�س) التي انتقلت
�إليها عن طريق ال�صني يف عام 2003م ،وهذا يتفق مع �أ�س�س
الإدارة الناجحة للأزمات والكوارث.
ـ اال�ستجابة ال�سريعة كمبد�أ �أ�سا�سي يف التعامل مع الأزمات الذي كان

()World Health Organization, 2020

Figure 2 – Number of Coronavirus cases, recoveries, and deaths in Singapore
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رئي�سا يف تعامل �سنغافورة مع �أزمة جائحة احلمة التاجية؛
منطل ًقا ً
حيث بد�أت ا�ستعدادات احلكومة منذ ظهور احلمة التاجية يف
مدينة ووهان ال�صينية ،وقبل انتقاله �إىل �أرا�ضي �سنغافورة.
ـ احلزم والتعامل اجلدي مع �أخطار الأزمات والكوارث ،من حيث
تطبيق قواعد �صارمة ما بني الرتهيب والرتغيب لإحكام �إدارتها
للأزمة ،وفر�ضت عقوبات �شديدة على خمالفي تلك القواعد من
املواطنني واملقيمني (.)Fortune, 2020
ـ الأخذ باملنطق الإ�سرتاتيجي يف التعامل مع �إدارة الأزمات
والكوارث ،من حيث توظيف جميع القوى والإمكانات الوطنية يف
�إدارة الأزمات ،وهذا ما طبقته �سنغافورة يف �إدارتها لأزمة جائحة
احلمة التاجية يف جماالت الأمن الغذائي وال�صحي واالقت�صادي.
ـ االلتزام مببد�أ ال�شفافية :يف حني واجهت بع�ض دول العامل �أزمة
احلمة التاجية بالإنكار ،واتهام الأعداء بامل�س�ؤولية عن افتعال
الأزمة؛ كانت ال�شفافية والتدفق احلر للمعلومات من املبادئ
الأ�سا�سية التي اعتمدتها �سنغافورة يف �إدارة �أزمة احلمة التاجية.
ـ �إدراك الت�أثري النف�سي للأزمة على ال�سكان ،واتخاذ التدابري
الالزمة ملعاجلتها يف ظل �أزمة جائحة احلمة التاجية.
ـ االعتماد على مبد�أ الثقة يف مواجهة الأزمة ،وتطبي ًقا لهذا املبد�أ
دعا رئي�س الوزراء ال�سنغافوري املواطنني �إىل الثقة بالنف�س وقوة
االقت�صاد والدولة للتغلب على الأزمة.
 .2 .2 .6اآلليات التنفيذية

اعتمدت جتربة �سنغافورة يف �إدارتها لأزمة جائحة احلمة التاجية على
جمموعة من الآليات التنفيذية ،وقد ذكرها الباحثان على النحو الآتي:
ـ تطبيق التدابري الوقائية ب�شكل حازم :فمنذ الإعالن عن ظهور
احلمة التاجية يف مدينة ووهان ال�صينية بد�أت �سنغافورة ب�إجراء
فحو�ص مبا�شرة على امل�سافرين القادمني من مدينة ووهان،
وو�سعت دائرته على القادمني من ال�صني ،ويف الأول من فرباير
فر�ضت حظ ًرا على جميع الوافدين من ال�صني ،ثم و�سعته يف الأول
من �شهر مار�س لي�شمل مواطني الدول التي انتقلت �إليها اجلائحة،
ك�إيران وكوريا اجلنوبية و�إيطاليا .وتتبعت ال�سلطات املتخ�ص�صة
أ�شخا�صا ُيحتمل �إ�صابتهم
يف �سنغافورة م�سار كل �شخ�ص التقى � ً
باحلمة التاجية ،و�أعطت توجيهات لأ�صحاب العمل مبنح �إجازات
للعمال امل�شتبه يف �إ�صابتهم ،و�إعفاء العمال من احل�ضور لأماكن
العمل ،وفر�ضت �إجراءات احلجر ال�صحي امل�شددة على من تت�أكد
�إ�صابتهم باحلمة التاجية ،مع التوجيه بتوفري حاجاتهم التموينية،
وتو�صيلها �إىل منازلهم (�سيخ.)2020 ،
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ـ اال�ست�شعار املبكر للخطر ورفع درجته �إىل امل�ستوى الربتقايل :منذ
بداية انت�شار الأزمة يف مدينة ووهان ا�ست�شعرت ال�سلطات يف
�سنغافورة خطر الأزمة ،ورفعت درجته �إىل امل�ستوى الربتقايل،
وهو امل�ستوى الذي ي�سبق مبا�شرة امل�ستوى الأحمر الذي ميثل �أعلى
م�ستويات اخلطر (.)Pharmaceutical-technology, 2020
ـ فر�ض عقوبات م�شددة على خمالفي �أوامر ال�سلطات اخلا�صة
ب�إدارة الأزمة من املواطنني واملقيمني :حيث فر�ضت ال�سلطات
يف �سنغافورة غرامة مالية قدرها (� )10آالف دوالر �سنغافوري
بحق خمالفي قواعد احلجر ال�صحي من املواطنني� ،أما من
يخالف هذه القواعد من املقيمني ،فقد فر�ضت عليه عقوبة
الوقف الفوري عن العمل ،والرتحيل ،واحلظر الدائم من العمل
يف �سنغافورة (حممود.)2020 ،
ـ تطبيق �إ�سرتاتيجية توا�صل �سيا�سي �سريعة وف ّعالة ،من حيث
ن�شر الأخبار املتوازنة واملوثوقة عن معدالت الإ�صابة والتعايف
والوفيات ،وتبني خطاب �سيا�سي مركز و�صريح يف التعامل مع
�أزمة احلمة التاجية.
ـ معاجلة التداعيات النف�سية لأزمة احلمة التاجية :حيث اهتمت
�سنغافورة بالأبعاد النف�سية املرتبطة باجلائحة واحلجر املنزيل،
ف�ألزمت املدر�سني بالتوا�صل مع الطالب ب�صورة دورية ،وقدمت
منظمات املجتمع املدين ا�ست�شارات نف�سية جمانية ب�صورة
مبا�شرة �أو من خالل الإنرتنت للتخفيف من حدة التوتر واخلوف
املرتبطة ب�إجراءات احلجر ال�صحي.
ـ اال�ست�شراف امل�ستقبلي مل�سارات الأزمات وتداعياتها :عر�ضت
احلكومة ال�سنغافورية خارطة طريق وا�ضحة مل�ستقبل الأزمة
توقعت فيها تقل�ص الناجت املحلي الإجمايل خالل عام  2020بني
 4و ،%7وخ�سائر اقت�صادية يف عدد من القطاعات ،فخ�ص�صت
نحو ( )100مليار دوالر �سنغافوري من ميزانية  2020ملواجهة
الأزمة من خالل توجيهها لدعم الو�ضع املعي�شي للمواطنني،
ورفع م�ستوى املرافق ال�صحية ،وحماية الوظائف ،واحلفاظ على
اال�ستقرار املايل ،ودعم خطوط االئتمان ،والتغيريات الت�شريعية
(.)Ministry of Foreign Affairs Singapore, 2020
ـ االهتمام بالفئات والقطاعات الأكرث ت�ضر ًرا :حيث �أن�ش�أت احلكومة
جمل�سا وطن ًّيا للوظائف يعالج �أو�ضاع من فقدوا
ال�سنغافورية
ً
وظائفهم ،كما ا�ستحدثت احلكومة و�شركات الت�أجري اخلا�صة
�صندو ًقا بقيمة  55مليون دوالر �أمريكي ،يح�صل من خالله �سائقو
�سيارات الأجرة ،وال�سائقون امل�ست�أجرون من القطاع اخلا�ص على
�إعانة مالية قدرها  14دوال ًرا �أمريك ًّيا يوم ًّيا ملدة ثالثة �أ�شهر تبد�أ
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من يوم  14فرباير للعام احلايل ( 2020حممود.)2020 ،
ً
ملحوظا بني مرتكزات التجربة
ور�أى الباحثان �أن هناك تواف ًقا
ال�سنغافورية وم�ضامني الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية ملواجهة
الأزمات والكوارث ،فهي تن�سجم مع �أهدافها الرامية �إىل زيادة
الوعي العام ب�أخطار الأزمات والكوارث ،واحلد بدرجة كبرية من
الإ�صابات والوفيات واخل�سائر االقت�صادية والوقاية من انت�شار
العدوى ومكافحتها �أثناء الرعاية ال�صحية حلاالت الإ�صابة املحتملة
وامل�ؤكدة التي ن�صت عليها �إ�سرتاتيجية الأمم املتحدة للحد من
�أخطار الأزمات والكوارث ،و�إطار عمل �سنداي ،و�إ�سرتاتيجية �آ�سيا
وغرب املحيط الهادي للأمرا�ض النا�شئة وطوارئ ال�صحة العامة،
و�إ�سرتاتيجية منظمة ال�صحة العاملية للوقاية من عدوى احلمة
التاجية ومكافحتها .كما تتقاطع مبادئ التجربة ال�سنغافورية
مع مبادئ �إطار عمل ِ�سنداي يف مبادئ حتمل الدولة امل�س�ؤولية
بالدرجة الأوىل عن اتقاء �أخطار الأزمات والكوارث ،وم�شاركتها
مع املجتمع ،مع ت�أكيد �أهمية التن�سيق بني القطاعات املتخ�ص�صة
و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني ،واتباع نهج �شمويل تعددي يف املعاجلة،
ومع مبادئ �إ�سرتاتيجية �آ�سيا واملحيط الهادي للأمرا�ض النا�شئة
وطوارئ ال�صحة العامة يف �ضرورة التعليم امل�ستمر وال�شراكة من
�أجل العمل اجلماعي والتطلع امل�ستقبلي .كما تن�سجم الآليات
التنفيذية اخلا�صة بالتجربة ال�سنغافورية ،مع �آليات التنفيذ يف
�إ�سرتاتيجية الأمم املتحدة للحد من الأخطار والأزمات يف العمل

على حت�سني عمليات الإنذار املبكر ،واللجوء ،وتعزيز التفاعل
اال�ستباقي للحد من الأخطار والتطبيقات الإ�سرتاتيجية يف املعاجلة،
ومع �آليات التطبيق يف �إ�سرتاتيجية منظمة ال�صحة العاملية للوقاية
من عدوى احلمة التاجية ومكافحتها يف ت�أكيد التدابري الوقائية يف
معاجلة الأزمة ،والتعويل يف ذلك على الوعي املجتمعي.

 .7المبحث الرابع :تجربة كوريا الجنوبية
جذبت التجربة الكورية يف التعامل مع �أزمة جائحة احلمة
التاجية اهتمام عدد من دول العامل؛ �إذ متكنت من �إبطاء منحنى
تف�شي اجلائحة ،حمافظة يف الوقت ذاته على الن�شاط االقت�صادي
واال�ستقرار الأمني واالجتماعي وال�صحي؛ حيث تعاملت مع الأزمة
ب�أ�سلوب ا�ستباقي وقائي ،مركزة فيه على الوعي الثقايف لأفراد
املجتمع جتاه التوجيهات والإر�شادات احلكومية اخلا�صة ب�إدارة
الأزمة ،وعلى اخلربة املكت�سبة من التجارب ال�سابقة التي تعاملت
فيها مع �أزمات الأوبئة وحاالت تف�شي الأمرا�ض ،فا�ستطاعت �إىل حد
كبري التحكم مب�سارات الأزمة ،الأمر الذي �شجع ً
دول كثرية على تبني
النموذج الكوري ،مثل� :أملانيا وبريطانيا.
 .1 .7مستوى اإلصابات والتعافي والوفيات في
كوريا الجنوبية

�أعلنت كوريا اجلنوبية عن �أول حالة �إ�صابة م�ؤكدة يف  20يناير

�شكل  - 3م�ستوى الإ�صابات والتعايف والوفيات يف كوريا اجلنوبية

()World Health Organization,2020

Figure 3 – Number of Coronavirus cases, recoveries, and deaths in South Korea
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 ،2020وتوالت بعدها حاالت الإ�صابة بن�سب متفاوتة ما بني تاريخ
�أول �إ�صابة حتى نهاية �شهر مايو عام  .2020التي اكتفى بها الباحثان
لر�صد واقع اجلائحة يف كوريا اجلنوبية من حيث معدالت الإ�صابة
والتعايف والوفيات ،وهي فرتة كافية لقراءة التجربة الكورية يف تعاملها
مع �أزمة جائحة احلمة التاجية من واقع منحنيات االنت�شار والتعايف
والوفيات .وقد ر�صد الباحثان هذه املنحنيات كما هو مبني يف �شكل .3
يظهر �شكل � 3أن حاالت الإ�صابة باحلمة التاجية يف كوريا
اجلنوبية بد�أت يف �شهر يناير من عام  ،2020وكانت مب�ستوى
متدنٍ حتى نهاية ال�شهر ذاته؛ �إذ مل تتجاوز � 11إ�صابة ،وارتفع عدد
الإ�صابات ب�شكل الفت حتى و�صل �إىل � 3150إ�صابة يف نهاية �شهر
فرباير ،ويرجع هذا االرتفاع �إىل انت�شار احلمة التاجية بني �أتباع
الطائفة امل�سيحية التي تتبع كني�سة «�شني ت�شيوجني» �أثناء ت�أديتهم
ال�شعائر الدينية داخل الكني�سة ،كما ارتفع عدد الإ�صابات وو�صل �إىل
� 9786إ�صابة يف نهاية �شهر مار�س ،ويعود هذا االرتفاع امللحوظ يف
عدد الإ�صابات خالل �شهر مار�س �إىل عمليات الفح�ص املو�سع التي
و�صلت �إىل �أكرث من � 40ألف عملية فح�ص يوم ًّيا ،لكن منحنى التف�شي
بد�أ يف اال�ستقرار الن�سبي خالل �شهر �إبريل؛ �إذ بلغ عدد الإ�صابات
خالله �أقل من  ،1000مقارنة ب�شهر مار�س الذي جتاوز عدد
ً
ملحوظا يف
الإ�صابات فيه � 6500إ�صابة .و�شهد �شهر مايو ا�ستقرا ًرا
منحنى التف�شي؛ �إذ بلغ عدد الإ�صابات خالله � 703إ�صابات .ويظهر
�شكل رقم� 3:أن منحنى التعايف ارتفع ب�شكل الفت خالل �شهر مار�س؛
�إذ و�صل �إجمايل عدد املتعافني يف نهايته �إىل  5567متعاف ًيا ،مقارنة
بـ 27متعاف ًيا خالل �شهر فرباير ،وا�ستمرت معدالت التعايف باالرتفاع
يف كوريا خالل �شهر �إبريل؛ �إذ و�صل �إجمايل عدد املتعافني فيه �إىل
 9072متعاف ًيا ،وو�صل عدد املتعافني يف كوريا مع نهاية �شهر مايو �إىل
 10422متعاف ًيا.
ً
انخفا�ضا
واملتتبع ملنحنى الوفيات كما يظهر يف ال�شكل ،يلحظ
يف معدالت الوفيات ،مقارنة مبنحنى التف�شي ،فخالل �شهري يناير
مل ت�سجل كوريا اجلنوبية �أي حالة وفاة ،و�سجلت  17حالة وفاة خالل
�شهر فرباير ،وو�صل العدد الإجمايل للمتوفني يف نهاية �شهر مار�س
�إىل  162متوفى ،و�إىل  247متوفى خالل �شهر �إبريل ،و�إىل 270
متوفى مع نهاية �شهر مايو ،ويرجع �سبب تدين حاالت الوفاة يف كوريا
اجلنوبية مع االرتفاع امللحوظ يف معدالت التعايف �إىل ال�سيا�سات
والإجراءات الوقائية اال�ستباقية التي اتخذتها احلكومة الكورية يف
املجاالت ال�صحية ،وبخا�صة عمليات الفح�ص املبكر واملو�سع.
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 .2 .7مرتكزات التجربة الكورية في إدارة أزمة جائحة
الحمة التاجية

انطلقت التجربة الكورية يف �إدارة الأزمة من جمموعة من املبادئ
والآليات التنفيذية التي �أ�سهمت يف جناحها ،وقد عر�ضها الباحثان
على النحو الآتي:
 .1 .2 .7المبادئ

اعتمدت التجربة الكورية يف �إدارة �أزمة جائحة احلمة التاجية
على املبادئ الآتية:
ـ اخلربة املكت�سبة من التجارب ال�سابقة يف التعامل مع �أزمات الأوبئة
وحاالت تف�شي الأمرا�ض ،ك�أزمة متالزمة االلتهاب التنف�سي
احلاد (�سار�س) التي تعر�ضت لها كوريا يف  ،2003وهذا يعد
رئي�سا يف الإدارة الناجحة للأزمات والكوارث.
مبد�أ ً
ـ الوعي املجتمعي جتاه الأزمات ،فكلما امتلك املجتمع م�ستوى �أعلى
من الثقافة يف التعامل مع الأزمة التي يتعر�ض لها ،كانت حظوظه
�أعلى يف التغلب عليها ،وهذا املبد�أ هو ما مييز التجربة الكورية يف
التعامل مع �أزمة جائحة احلمة التاجية.
ـ اال�ستجابة احلازمة للأزمة ،وتطبيق قواعد �صارمة يف املجال ال�صحي.
ـ التعامل الإ�سرتاتيجي مع �إدارة الأزمات والكوارث ،من حيث
توظيف الإمكانات الوطنية وا�ستنفار جميع القطاعات وتوجيه
جهودها نحو مكافحة الأزمة والتغلب عليها.
ـ ال�شفافية والتدفق احلر للمعلومات من املبادئ الأ�سا�سية التي
ميزت التجربة الكورية يف �إدارة �أزمة احلمة التاجية.
ـ ا�ستخدام العلم يف التغلب على الأزمات من املبادئ التي ميزت
خ�صو�صا.
عموما والتجربة الكورية
التجارب الآ�سيوية ً
ً
 .2 .2 .7اآلليات التنفيذية

اعتمدت التجربة الكورية على جمموعة من الآليات العملية التي
ميزتها عن غريها من التجارب العاملية يف �إدارة �أزمة جائحة احلمة
التاجية ،منها:
ـ توظيف النظم التكنولوجية :وظفت كوريا اجلنوبية نظم الذكاء
اال�صطناعي يف عمليات الت�شخي�ص والعالج واملراقبة وتقدمي
الن�صائح والإر�شادات ال�صحية؛ حيث ا�ستخدمت تطبيق تتبع
مركزي تقني « »Corona 100mالذي ُيبلغ املواطنني باحلاالت
امل�صابة على بعد  100مرت من مكان وجودهم .واعتمدت على
الطائرات بدون طيار (الدرون) لتعقيم املناطق الأكرث خطورة
كامل�ست�شفيات واملناطق املحيطة بها (�أبو كرمي ،)2020 ،كما
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أمنوذجا
 406جتارب �آ�سيوية يف �إدارة الأزمات� :أزمة جائحة احلمة التاجية �
ً

طورت �شركة « »Seegeneاختبا ًرا �سري ًعا للك�شف عن الإ�صابة
با�ستخدام اخلوارزميات والبيانات احلا�سوبية ،فاجلهاز الكوري
به ذراع روبوت ما�صة ل�سحب العينة وخلطها ب�سوائل املحاليل
للت�أكد من الإ�صابة من عدمها؛ ما مكن الدولة من �إجراء االختبار
حلوايل مليون مري�ض يف زمن قيا�سي (املركز الأوروبي لدرا�سات
مكافحة الإرهاب واال�ستخبارات.)2020 ،
ـ امل�سح املبكر وال�شامل وتتبع ب�ؤر التف�شي :تبنت كوريا اجلنوبية
�سيا�سة الفح�ص املبكر واملو�سع ،فالر�صد املبكر للم�صابني ي�سمح
بالعالج املبكر لهم ويزيد من فر�ص �شفائهم ،والفحو�ص املو�سعة
ت�سهم يف ر�صد احلاالت اخلفيفة التي ال تظهر عليها �أعرا�ض
الإ�صابة؛ حيث يقوم امل�س�ؤولون يف املجال ال�صحي باالت�صال
بجميع الأ�شخا�ص الذين اختلط معهم امل�صابون باحلمة التاجية،
وا�ستدعائهم لإجراء الفحو�ص الالزمة لهم .ويعد �إجراء
الفح�ص على ال�سائقني �أثناء القيادة واحدً ا من التدابري التي
جذبت انتباه العامل ،حيث ميكن للمواطنني �إجراء الفح�ص وهم
داخل �سيارتهم (�صحيفة اليوم ال�سابع.)2020 ،
ـ الإطالق الوا�سع حلمالت التوعية االجتماعية ،كحملة «الن�أي
االجتماعي» التي �أطلقتها احلكومة لت�شمل جميع �أنحاء كوريا.
ـ �إلغاء ع�شرات الفعاليات الثقافية والفنية واملو�سيقية ،كحفالت
فرقة «كي بوب» ال�شهرية ،والألعاب الريا�ضية (�صحيفة ال�شرق
الأو�سط.)2020 ،
ور�أى الباحثان �أن هناك مواءمة بني التجربة الكورية والأطر
الإ�سرتاتيجية الدولية ملواجهة �أخطار الأزمات والكوارث تتجلى
يف توافق التجربة الكورية مع �أهداف �إ�سرتاتيجية الأمم املتحدة
للحد من �أخطار الأزمات والكوارث من حيث ال�سعي لتحقيق
زيادة الوعي العام بتلك الأخطار وحتفيز ال�شراكة بني احلكومة
واملجتمع ،والهدف العام لإ�سرتاتيجية �آ�سيا واملحيط الهادي
للأمرا�ض النا�شئة الذي يرمي �إىل تعزيز القدرة على اال�ستجابة
من خالل حت�سني �أنظمة ال�صحة العامة الأ�سا�سية ،والهدف العام
لإ�سرتاتيجية منظمة ال�صحة العاملية للوقاية من العدوى ومكافحتها
عند اال�شتباه بالإ�صابة بعدوى احلمة التاجية الذي يدعو للوقاية من
انت�شار العدوى ومكافحتها .وتتفق مبادئ التجربة الكورية مع مبادئ
�إطار عمل ِ�سنداي يف �أهمية اتباع النهج ال�شمويل واتخاذ القرارات
بطريقة �شاملة تت�سم بالدراية بالأخطار ،و�ضرورة امل�شاركة
املجتمعية يف املعاجلة وحتمل امل�س�ؤولية مع احلكومة ،ومع مبادئ
�إ�سرتاتيجية �آ�سيا واملحيط الهادي للأمرا�ض النا�شئة يف ال�شراكة
والعمل اجلماعي والتطلع �إىل امل�ستقبل خالل �إدارة الأزمة والتعلم
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امل�ستمر من التجارب ال�سابقة .وفيما يتعلق بالآليات التنفيذية
اخلا�صة بالتجربة الكورية ،ف�إنها تتالءم مع الآليات التنفيذية
لإ�سرتاتيجية الأمم املتحدة للحد من �أخطار الأزمات والكوارث يف
�أهمية الو�سائل العلمية يف معرفة الأ�سباب ومعاجلة الواقع والآثار،
وتطوير النماذج القيا�سية لعوامل اخلطر و�آثارها ،وزيادة فر�ص
الإ�سهامات العلمية يف �صناعة القرارات اخلا�صة مبعاجلة الأزمة،
كما تتالءم مع �آليات تنفيذ �إ�سرتاتيجية منظمة ال�صحة العاملية
للوقاية من العدوى ومكافحتها يف الأخذ باالحتياطات الوقائية،
والتعويل على م�ستوى الوعي االجتماعي ودعمه يف الوقاية من
العدوى ،وبخا�صة اتباع �آلية التباعد االجتماعي.

 .8الخاتمة
 .1 .8النتائج

عر�ض الباحثان الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية اخلا�صة مبواجهة
الأزمات والكوارث ،ودلفا بعدها �إىل ا�ستقراء التجارب ال�صينية
وال�سنغافورية والكورية من حيث م�ستوى الإ�صابات والتعايف والوفيات،
واملبادئ التي انطلقت منها تلك التجارب ،والآليات التنفيذية التي
ا�ستخدمتها يف �إدارة �أزمة جائحة احلمة التاجية ،وب ّينا النقاط التي
تتقاطع فيها تلك التجارب مع الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية ،لي�صال
بعدها �إىل عدد من النتائج والتو�صيات التي ب ّيناها على النحو الآتي:
بناء على مناق�شة الباحثني لت�سا�ؤالت البحث ،و�إجابتهما عنها
خل�صا �إىل النتائج الآتية:
ـ جناح التجربة ال�صينية وال�سنغافورية والكورية يف �إدارة �أزمة
جائحة احلمة التاجية يظهر من خالل التحكم مبنحنى التف�شي
واملبادئ التي انطلقت منها والآليات التي اعتمدتها.
ـ اعتماد التجارب الثالث على النهج الإ�سرتاتيجي يف �إدارة الأزمة
من خالل توظيف �إمكانات الدولة وا�ستنفار قطاعاتها لتحقيق
الهدف املن�شود املتمثل يف احلد من اجلائحة والتحكم مب�ساراتها.
ـ ا�ستفادة التجارب الثالث يف �إدارة الأزمة من الدرو�س ال�سابقة
التي مرت بها يف �أزمات �صحية م�شابهة.
ـ �أكدت التجارب الثالث �أهمية مبادئ امل�شاركة املجتمعية واحلزم
والت�أهب واال�ستعداد املبكر يف �إدارة الأزمة.
ـ ك�شفت التجارب الثالث عن �أهمية الأ�سلوب العلمي يف �إدارة الأزمة
من خالل توظيف نظم الذكاء اال�صطناعي يف املعاجلة.
ـ �أدى امل�ستوى الثقايف للمجتمع جتاه الأزمات دو ًرا مه ًّما يف التجارب
الثالث من حيث تفهم التعليمات احلكومية اخلا�صة بالأزمة
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وااللتزام بها.
ـ هناك ان�سجام ّبي بني التجارب الثالث والأطر الإ�سرتاتيجية
الدولية ملواجهة �أخطار الأزمات والكوارث؛ ما �أ�سهم يف جناحها.
 .2 .8التوصيات

بناء على النتائج التي انتهى �إليها البحث �أو�صى الباحثان مبا ي�أتي:
ـ ميكن لعدد من الدول يف املنطقة العربية اال�ستفادة من التجربة
ال�صينية وال�سنغافورية والكورية يف �إدارة الأزمات ال�صحية التي
ً
م�ستقبل.
قد حتدث
ـ ميكن للدول العربية �أن توائم نهج وخطط �أجهزتها املتخ�ص�صة
ب�إدارة الأزمات والكوارث مع الأطر الإ�سرتاتيجية الدولية
اخلا�صة مبواجهة �أخطار الأزمات والكوارث.
ـ �إجراء مزيد من الدرا�سات حول التجارب الآ�سيوية يف �إدارة الأزمات
ال�صحية لثبوت جناحها وخرباتها املرتاكمة يف هذا املجال.
ـ ميكن لعدد من الدول العربية �أن تعزز تعاونها مع الدول الآ�سيوية
ذات التجارب الناجحة يف جمال �إدارة الأزمات.

المصادر والمراجع
املراجع العربية

خليفة� ،إيهاب�2020( .أ) .الإدارة الذكية :كيف توظف ال�صني
التكنولوجيا ملكافحة فريو�س كورونا؟ �أبو ظبي :مركز امل�ستقبل
للدرا�سات والأبحاث املتقدمة.
خليفة� ،إيهاب2020( .ب) .كيف تغري التكنولوجيا �إدارة احلياة
اليومية خالل �أزمة كورونا ،جملة امل�ستقبل للأبحاث والدرا�سات
املتقدمة ،العدد ال�صادر يف �إبريل� ،أبو ظبي :مركز امل�ستقبل
للأبحاث والدرا�سات املتقدمة.
الدويك ،عبد الغفار .)2017( .االجتاهات احلديثة يف �إدارة الأزمات
منوذجا .املجلة الدولية لأبحاث الأزمات،
الدولية :ال�شرق الأو�سط
ً
املجلد الأول ،الريا�ض :جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
�سيخ ،حممد .)2020( .من داخل �سنغافورة :كيف متكنت احلكومة
من �إدارة �أزمة كورونا؟ �أبو ظبي :مركز امل�ستقبل للدرا�سات
والأبحاث املتقدمة.
�صحيفة ال�شرق الأو�سط .)2020( .كيف ت�سيطر كوريا اجلنوبية على
«كورونا» دون �إجراءات عزل؟ العدد ال�صادر يف  11مار�س ،2020
.https://aawsat.com
�صحيفة اليوم ال�سابع .)2020( .تعرف على جتربة كوريا اجلنوبية
الناجحة يف مواجهة وباء كورونا ،العدد ال�صادر يف  19مار�س

407

.https://www.youm7.com .2020
�أبو كرمي ،من�صور .)2020( .جتارب عاملية ملواجهة تف�شي فريو�س
كورونا .عمان :مركز الناطور للدرا�سات والأبحاث.
حممود� ،صدفة .)2020( .النموذج ال�سنغافوري :جتارب �آ�سيوية
ناجحة للحد من انت�شار «كورونا»؟ �أبو ظبي :مركز امل�ستقبل
للدرا�سات والأبحاث املتقدمة.
املركز الأوروبي لدرا�سات مكافحة الإرهاب واال�ستخبارات.
( .)2020جتربة كوريا اجلنوبية يف مواجهة احلمة التاجية،
توظيف الذكاء اال�صطناعي ،تقرير «� 15 ،»11إبريلhttps:// ،
.www.europarabct.com/
منظمة مايو كلينك ال�صحية .)2020( .متالزمة االلتهاب التنف�سي
احلاد (�سار�س) ،الواليات املتحدة الأمريكيةhttps://www. ،
.mayoclinic.org/
منظمة الأمم املتحدة� .)2015( .إطار عمل هيوغو :2005- 2015
بناء قدرات الأمم واملجتمعات على مواجهة الكوارث.
منظمة ال�صحة العاملية .)2020( .الوقاية من العدوى ومكافحتها
�أثناء الرعاية ال�صحية عند اال�شتباه يف الإ�صابة بعدوى احلمة
التاجية امل�ستجد (.)COVID-19
املنظمة العاملية للأر�صاد اجلوية .)2014( .املثال النموذجي
لل�صحة يف برنامج التوا�صل مع امل�ستخدمني التابع للإطار العاملي
للخدمات املناخية.
املراجع الأجنبية

Beijin News. (2020). Zhong Nanshan: Person-to-person
transmission of the new coronavirus. http://www.
bjnews.com.cn/news.
Fortune. (2020). Singapore’s coronavirus response has
contained the outbreak—but its strategy is hard to
replicate. https://fortune.com.
Gov.sg. (2020). PM Lee Loong: Overcoming the Crisis
of Ageneration. https://www.gov.sg/
Johns Hopkins University. (2020). east asia offers mixed
lessons in covid-19 response. https://hub.jhu.edu.
Minister for Foreign Affairs Singapore. (2020). France
24’s “The Interview” with Minister for Foreign Affairs
Dr Vivian Balakrishnan. https://www.mfa.gov.sg.
Pharmaceutical-technology. (2020). Coronavirus in Sin-

)AJSS 2020; Volume 36, Issue (3

أمنوذجا
�  �أزمة جائحة احلمة التاجية: جتارب �آ�سيوية يف �إدارة الأزمات408
ً
United Nations. (1994). Yokohama Strategy and Plan of
Action for a Safe World. Yokohama, Japan, 23-27
May. https://www.un.org.

gapore: COVID-19 measures and impact. https://
www.pharmaceutical-technology.com.
The State Council_The People’s Republic of China.

World Health Organization. (2020). Coronavirus Disease

(2020). The General Office of the State Council on

(COVID-19) Dashboard. https://covid19.who.int/ta-

the Extension of 2020 Notice of Chinese New Year

ble

Holiday. , Available through: http://www.gov.cn.

World Health Organization. (2017). Asia Pacific Strategy

The United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2001).

for Emerging, Diseases and Public Health Emergencies.

International Strategy for Disaster Reduction. https://www.

Xinhua Net. (2020). Wuhan is the place where the victory is decisive, and the general secretary is always
concerned. http://www.xinhuanet.com/politics.

eird.org/eng/acerca-eird/marco-accion-eng.htm.
The United Nations Office for Disaster Risk Reduction.
(2020). Sendai Framework for Disaster Risk Reduction. https://eird.org/americas/index-eng.html.

AJSS 2020; Volume 36, Issue (3)

