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ونشــرح فــي هــذا املقال املوجــز منــوذج إدارة األزمــة من منظــور فلســطيني، وعناصر االســتراتيجية 
وخصائصهــا، واإلجــراءات اإلداريــة املرتبطــة بهــا، ومعاييــر التنفيــذ والــدروس املســتفادة، وميثــل 
هــذا النمــوذج نهــج احلكومــة وأداَءهــا فــي التعامــل مــع اجلائحــة منــذ منتصــف كانــون الثانــي 

وحتــى 25 أيــار 2020.

منــذ بــدء عملهــا، تواجــه احلكومــة احلاليــة ظروفــاً سياســية واقتصاديــة داخليــة وخارجية 
ــاإلدارة األمريكيــة ضمــن حتالــف  ــة فرضهــا االحتــال مدعومــاً ب معقــدة وبالغــة الصعوب
أنتــج »صفقــة القــرن« اخلارجــة عــن القانــون الدولــي واالتفاقيــات املوقعــة، ومــا ارتبــط بهــا 
مــن حصــار سياســي ومالــي أمريكــي، وقرصنــة إســرائيلية ألموالنــا، واعتــداءات مســتمرة 
لســرقة األراضــي والعقــارات وهــدم املنــازل وتعطيــل مشــاريع التنميــة ســيما فــي القــدس 
ــد  ــا – كوفي ــروس كورون ــة »في ــي هــذا العــام جــاءت أزمــة اجلائحــة العاملي ومحيطهــا. وف
19« التــي تطــّور فهُمنــا لطبيعتهــا وحجمهــا وتأثيرهــا علينــا بشــكل ســريع ومتراكــم 
ــات  ــخ احلكوم ــي تاري ــب ف ــي األصع ــروف ه ــذه الظ ــة. ه ــة املاضي ــهر القليل ــال األش خ
ــة  ــة احلالي ــادة واحلكوم ــل القي ــك تعم ــم ذل ــطينية، ورغ ــة الفلس ــطينية والقضي الفلس
بجــد وثبــات واســتباقية وبجهــود موظفيهــا علــى تقــدمي األفضــل للمواطنــن وتثبيــت احلق 
ــاً خاصــاً  الفلســطيني. وفــي ظــل هــذه األزمــة األخيــرة، انتهجــت فلســطن منوذجــاً مرن
ــار اخلصوصيــة الفلســطينية كأرض محتلــة محــدودة  ــإدارة األزمــات، يأخــذ بعــن االعتب ب
املــوارد، وليتيــح هــذا النمــوذج دوراً فعــاالً لــكل مســتوى مــن مســتويات إدارة األزمــة، ومــا 
ــة حكوميــة وشــعبية، كل ذلــك بالشــراكة مــع  انبثــق عنهــا مــن جلــان، وأجهــزة تنفيذي
ــيادة  ــى س ــة عل ــة، وباحملافظ ــة واخلارجي ــة )stakeholders( الداخلي ــات املعني ــة اجله كاف
ــن  ــتخلصناه م ــا اس ــاح اإلداري وم ــذا النج ــل ه ــان، لنحِم ــوق اإلنس ــرام حق ــون واحت القان

ــا مســتقبلية. دروس وعبــر ملواجهــة أي قضاي

منوذج االستراتيجية الصارمة والتوازن بني الصحة واالقتصاد

ــال اســتراتيجية وإجــراءات  ــن خ ــة، م ــس الدول ــذه األزمــة، بتوجيهــات رئي ــة ه أدارت احلكوم
احترازيــة ووقائيــة مبكــرة وحازمــة ملواجهــة الفيــروس واحلــد مــن انتشــاره واحملافظــة علــى 
صحــة املواطنــن وأرواحهــم، ومتثــل ذلــك بإغــاق احلــدود، وفــرض التباعــد االجتماعــي، وحظــر 
التجمعــات، وفــرض احلجــر الصحــي املنزلــي، وإغاق املناطــق املوبوءة وعدم الســماح لســكانها 
باالنتقــال خارجهــا، وتعطيــل التعليــم وكافــة القطاعــات األخــرى باســتثناء الصحــة وبعــض 
القطاعــات احليويــة مثــل األمــن وساســل التوريــد. ومــن املزايــا التــي ظهــرت لهــذا النمــوذج 
ــوءة،  ــه فــي املناطــق املوب ــه علــى الســيطرة علــى ســرعة انتشــار الفيــروس ومحاصرت قدرت
ــي  ــام الصح ــاعد النظ ــا س ــاء مم ــار الوب ــؤ انتش ــات وتباط ــل اإلصاب ــي تقلي ــاهم ف ــث س حي
لاســتجابة للحــاالت املصابــة دون ضغــط شــديد. ومتكنــت احلكومــة مــن مواجهــة التحديات 
مــن خــال اســتدامة اإلجــراءات التــي مت اإلعــان عنهــا للتصــدي للوبــاء، وخلــق حالــة التــوازن 

الدقيــق بــن اإلجــراءات الصحيــة والضغوطــات االقتصاديــة واالجتماعيــة.
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مبادئ استراتيجية مواجهة الوباء

ولنجــاح تطبيــق اإلســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة وبــاء الكورونــا، حــددت احلكومــة عــدة مبــادئ 
مهمــة أخــذت بعــن االعتبــار هــدف اإلســتراتيجية القائمــة أوالً علــى منــع وصــول الوبــاء إلــى 
فلســطن واحلــد مــن انتشــاره للمحافظــة علــى صحــة املواطنــن وأرواحهــم، وكذلــك احتياجــات 

جميــع الشــركاء، ومــن خصائــص هــذه االســتراتيجية االســتباقية التــي أدت الــى توقيــت 
القــرارات مبــا يخــدم املواطنــن ويحــد مــن تفشــي الوبــاء )بُعــد نظــر(. ومــن ميــزات هــذه

املعايير األساسية لنموذج إدارة األزمة 

ــي  ــليمة الت ــس الس ــطن األس ــي فلس ــا ف ــاء الكورون ــة وب ــتراتيجية مكافح ــادئ اس ــت مب مثّل
ــاً  ــادئ، ووفق ــذه املب ــاً له ــاح وفق ــا بنج ــي مت تطبيقه ــتراتيجية والت ــر اإلس ــا معايي ــت عليه بُني
ــة ارتبطــت مبســوؤوليات وصاحيــات محــددة علــى األرض تكاملــت فيمــا بينهــا  آلليــات تنفيذي

ــة. ــج إيجابي ــي نتائ لتعط

الصحــة  منظمــة  أشــادت 
ــأداء  ــطن ب ــي فلس ــة ف العاملي
ــي  ــطينية الت ــة الفلس احلكوم
متقدمــة  إجــراءات  اتخــذت 
فيــروس  انتشــار  ملكافحــة 
احلكومــة  أن  وأكــدت  كورونــا، 
مــا  تفــوق  بإجــراءات  تقــوم 
ــاد  ــاً، وأش ــه دولي ــى ب ــو موص ه
بــدور رئيــس الــوزراء القيــادي 
هــذه  إدارة  فــي  وحكومتــه 
األزمــة بشــكل جــدي حــازم، 
الصحــة  وزارة  أن  إلــى  وأشــار 
منظمــة  مبعاييــر  ملتزمــة 
ــوم  ــا تق ــة وأنه ــة العاملي الصح
ــد  ــه للح ــن عمل ــا ميك ــكل م ب
ــطة  ــرض بواس ــار امل ــن انتش م
املرضــى،  فحــص  إجــراءات 
العامــة،  والصحــة  واحلجــر، 
للتخفيــف مــن اآلثــار الســلبية 

للمواطنــن. علــى 

االســتراتيجية التواصــل الفعــال مع جميــع اجلهات 
ــع  ــمل جمي ــي، وتش ــي والدول ــد الوطن ــى الصعي عل
األجهــزة احلكوميــة املدنيــة واألمنيــة والقطــاع اخلاص 

ــي  ــة ف ــة، واملرون ــات الدولي ــي واجله ــع املدن واجملتم
اتخــاذ القــرارات التــي ركــزت علــى منــع تفشــي الوباء 
وخفــض البيروقراطيــة اإلداريــة وإصــدار القــرارات 
بالســرعة الازمــة وتخصيــص املــوارد املاليــة املطلوبــة 
دون تأخيــر، مــع احملافظــة علــى عجلــة احليــاة اليوميــة 

باحلــد األدنــى. ولتحقيــق مبــدأ الشــفافية، فقد مت 
تزويــد املعلومــات للجمهــور بشــكل دقيــق ومتواصــل 
ــات  ــرارات والتوجيه ــع الق ــاء وجمي ــة الوب ــأن حال بش
ــاعات  ــع اإلش ــى من ــا أدى ال ــه، مم ــدي ل ــذة للتص املتخ
وطمأنــة املواطنــن حيــث مت عقــد أكثــر مــن 100 مؤمتر 
صحفــي، وأصــدرت جلنــة املتابعــة اليوميــة 85 تقريــر 

متابعــة حتــى اآلن، وارتبــط بذلــك اإلنســيابية 

والوضــوح فــي اتخــاذ قــرارات يتبعهــا تعليمات 
ــة  ــات مُمكّن ــؤوليات وصاحي ــة ومس ــراءات تنفيذي وإج
ــا  ــذ م ــع مــن تنفي للجهــات اخملتصــة ليتمكــن اجلمي
ــل  ــي ظ ــدد وف ــت احمل ــي الوق ــم ف ــوب منه ــو مطل ه

ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق اإلنســان. 
وقــد متــت االســتفادة مــن جتــارب الــدول األخــرى 
ــاء علــى الصعيــد اإلقليمــي  فــي مكافحــة هــذا الوب

أو العاملــي.
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ــات،  ــة إلدارة األزم ــة العاملي ــات اإلداري ــع املمارس ــة م ــر إدارة األزم ــجمت معايي ــد انس لق
ــملت: وش

1- القيادة الفاعلة إلستراتيجية مواجهة األزمة – مستويات إدارة األزمة وهيكلها.

2- املرونة في العمليات احلكومية اإلدارية والصحية واستمرار تقدمي اخلدمات األساسية.

٣- احلفاظ على ساسل تزويد األدوية واألغذية ومراقبة األسواق.

٤- اإلعام والشفافية وتوفير املعلومات الصحيحة للمواطنن بشكل يومي.

5- اجلهــود األمنيــة وتطبيــق القــرارات ميدانيــا للحفــاظ علــى بيئــة آمنــة ضمــن ســيادة القانــون                      
واحتــرام حقــوق اإلنســان.

٦- تكامل الشراكات مع اجملتمع املدني والقطاع اخلاص والدول املانحة.

 القيادة الفاعلة الستراتيجية مواجهة األزمة – مستويات وهيكل إدارة األزمة

ــات  ــة تداعي ــر ملواجه ــتراتيجي مبكّ ــكل اس ــطينية بش ــية الفلس ــادة السياس ــتجابت القي اس
انتشــار اجلائحــة عامليــاً، حيــث مت إعــان حالــة الطــوارئ باملرســوم الرئاســي األول يــوم 05 آذار 2020، 
والــذي مت جتديــده ملــدة شــهر آخــر، وثــم إعــان احلالــة مــرة أخــرى بتاريــخ 5 أيــار 2020 وملــدة شــهر. 

ومنــذ بــوادر ظهــور الوبــاء وانتشــاره عامليــاً ســيما فــي الصــن منتصــف كانــون الثانــي 2020، بــدأ 
مجلــس الــوزراء مبتابعــة حالــة الوبــاء العاملــي بشــكل مســتمر، وأدركــت القيــادة الفلســطينية 
ــن  ــد م ــطن وحت ــى فلس ــروس ال ــول الفي ــع وص ــتباقية متن ــر اس ــاذ تدابي ــة اتخ ــه وأهمي خطورت
انتشــاره. ومنــذ البدايــة وبعــد صــدور املرســوم الرئاســي األول بشــأن حالــة الطــوارئ، مت تشــكيل 
ــة إلتخــاذ القــرارات  هيــكل إلدارة األزمــة )مخطــط )1(( مؤلــف مــن ٣ مســتويات رئيســة متصل
ــيقية  ــية تنس ــاكل مؤسس ــة بهي ــات، مدعوم ــي احملافظ ــي ف ــي واحملل ــتوى الوطن ــى املس عل

وإعاميــة وأمنيــة، جتعــل مــن قضيــة الوبــاء شــأناً وطنيــاً يشــارك اجلميــع في 
مواجهتــه، وهــي: املســتوى السياســي ممثــاً بالرئيــس ورئيــس الــوزراء والقيــادة السياســية، وهــم 
مــن يقــع علــى عاتقهــم اتخــاذ القــرارات اجلوهريــة مثــل إعــان حالــة الطــوارئ، وجلنــة الطــوارئ 
الوطنيــة برئاســة رئيــس الــوزراء، ومؤلفــة مــن عــدد مــن القيــادات السياســية وعــدد مــن الــوزراء 
ذوي االختصــاص. املســتوى التنفيــذي مؤلــف مــن عــدة أطــراف منهــا األجهــزة احلكوميــة املدنيــة 
واألمنيــة وجهــات االختصــاص القــادرة علــى تنفيــذ خطــة احلكومــة ملواجهــة األزمــة مثــل وزارة 
ــمل  ــاالت، وش ــات واإلتص ــة واملواص ــة االجتماعي ــل والتنمي ــة والعم ــاد والزراع ــة واإلقتص الصح
هيــكل إدارة األزمــة جلــان طــوارئ احملافظــات بقيــادة احملافــظ فــي كل محافظــة، وعضويــة مديــري 
مديريــات وزارات االختصــاص فــي احملافظــات إضافــة الــى رؤســاء الدوائــر األمنيــة فــي احملافظــات. 
ومت متابعــة حالــة الطــوارئ مــن خــال جلنــة مؤلفــة مــن املســاعد األمنــي لوزيــر الداخليــة وممثلــي 
عــدد مــن وزارات االختصــاص مثــل الصحــة والزراعــة واإلعــام واملواصــات واإلقتصــاد واخلارجيــة 

والعمــل والشــرطة والدفــاع املدنــي.

وشــمل هيــكل إدارة األزمــة اخلليــة اإلعاميــة بقيــادة الناطــق الرســمي للحكومــة وعضويــة اإلعاميــن 
ــي،  ــع املدن ــملت اجملتم ــي ش ــن الت ــركاء احمللي ــة الش ــك منظوم ــة، وكذل ــة والداخلي ــن وزارة الصح م
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والقطــاع اخلــاص )جمعيــة الفنــادق، املستشــفيات اخلاصــة واألهليــة(، واملؤسســات اإلعاميــة، 
والنقابــات )نقابــة األطبــاء(، واالحتــادات )احتــاد عمــال فلســطن(، حيــث يقــع علــى عاتقهــم دور تكاملــي 
وإســناد لقيــادة األزمــة ودعمهــا املعنــوي واملــادي، إضافــة للشــركاء الدوليــن مــن دول عربيــة وصديقــة 
ومنظمــات دوليــة داعمــة لتقــدمي اخلبــرات والدعــم املالــي واملســاندة فــي مواجهــة األزمــة مــن خــال 

.)WHO( ــة ــل منظمــة الصحــة العاملي ــة مث املؤسســات العاملي

ــوزراء  ــس ال ــس ورئي الرئي
والقيــادة السياســية 

جلنــة تنســيق مشــتركة 
مــع اجلانــب اآلخــر

الشركاء الدوليون : 
ــة  ــات مهني - مؤسس

who
- صناديق عربية 

- دول عربية 
- شركاء دولين 

املســتوى التنفيــذي : رئيس 
ــزة  ــة، االجه ــوزراء ، احلكوم ال
ــة، جهــات االختصــاص االمني

جلنــة متابعــة التعامــل 
مــع فيــروس كورونــا

ــي  ــوارئ ف ــة الط جلن
برئاســة  احملافظــات 

جلنةالطوارئ الوطنية 

ــة  ــة االقتصادي اللجن
ــة ــن االزم ــي م للتعاف

الشركاء احملليون : 
- القطاع اخلاص
- اجملتمع املدني 

- االعام/الصحافة 
- نقابات 

- جامعات

خلية   اعامية

العناصر الداعمة : القوى الفصائلية والفعاليات اجملتمعية

اللجــان 
الشــعبية

مديريــات 
الــوزارات

االجهــزة 
االمنيــة

البلدياتاحملافظات 
قطاعــات 

صحيــة

مخطط )١( : هيكل إدارة األزمة 
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اخلدمــات  تقــدمي  واســتمرار  والصحيــة  اإلداريــة  احلكوميــة  العمليــات  مرونــة 
األساســية 

ــع  ــل م ــراراً للتعام ــن ٦0 ق ــر م ــة  أكث ــة والطارئ ــاتها العادي ــي جلس ــة ف ــذت احلكوم اتخ
ــي  ــه ف ــة علي ــار املترتب ــروس واآلث ــة الفي ــن ملواجه ــة واملواطن ــزة امليداني ــات األجه احتياج
ــاه  ــص أدن ــافه، ونلخ ــى الكتش ــة األول ــن اللحظ ــروس وم ــار الفي ــة النتش ــل اخملتلف املراح

ــراءات. ــرارات واإلج ــذه الق ــن ه ــاً م بعض

ــه مباشــر مــن  ــاء وبدعــم وتوجي ــرة فــي مكافحــة الوب قامــت وزارة الصحــة بجهــود كبي
رئيــس احلكومــة، ومــن ذلــك تخطيــط اخلرائــط الوبائيــة وحتديثهــا بشــكل يومــي وفحــص 
العينــات فــي جميــع محافظــات الوطــن، وجميــع القادمــن مــن دول العالــم للتأكــد مــن 
ــاء وتنســيق ذلــك مــع األردن ومصــر وفــق آليــة متفــق عليهــا ملواجهــة  خلوهــم مــن الوب
ــن،  ــاج املصاب ــي لع ــر صح ــق حج ــز مناط ــح. ومت جتهي ــة ورف ــري الكرام ــى معب ــاء عل الوب
ــزم  ــا يل ــاذ م ــم، واتخ ــن ومحيطه ــع املصاب ــل م ــة للتعام ــوالت الصحي ــداد البروتوك وإع
مــن إجــراءات لتجهيــز الطواقــم الطبيــة مبــا يشــمل إجــراءات الســامة العامــة، وإصــدار 
ــق  ــع مراف ــى جمي ــا عل ــروس وتعميمه ــع الفي ــل م ــة التعام ــة لكيفي ــات الازم التعليم
ــع  ــل م ــن تواص ــي ألي مواط ــر الصح ــة للحج ــراءات الازم ــاذ اإلج ــآت، واتخ ــة واملنش الدول
ــادق  ــوزات الفن ــاء حج ــة إلغ ــع الصح ــق م ــكل منس ــا. ومت بش ــروس كورون ــن بفي مصاب
ــى  ــدول عل ــذه ال ــة ه ــم قائم ــروس، وتعمي ــا الفي ــر فيه ــي ينتش ــدول الت ــا ال ــع رعاي جلمي
الفنــادق بشــكل مســتمر، وقامــت وزارة اخلارجيــة بالتواصــل مــع ســفراء وقناصــل وممثلــي 
هــذه الــدول التخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات للمحافظــة علــى ســامة رعاياهــم وعودتهــم 
إلــى بادهــم. ومت تعطيــل كافــة املــدارس واجلامعــات وريــاض األطفــال خــال فتــرة الطــوارئ، 
وتأجيــل أي مؤمتــرات مقــررة االنعقــاد فــي األراضــي الفلســطينية، وتوقــف ســفر املســؤولن، 
وُمنــع التجمــع أو التجمهــر، وُمنــع التنقــل بــن احملافظــات، ومت إغــاق جميــع املديريــات فــي 
احملافظــات مــا عــدا مديريــات الصحــة واملاليــة واالقتصــاد والتنميــة االجتماعيــة والشــؤون 

املدنيــة، 

 مــع اســتمرار العمــل فــي املقــار الرئيســية للدوائــر احلكوميــة باحلــد األدنــى مــن املوظفــن 
ــاء  ــح رؤس ــة. وُمن ــاة اليومي ــير احلي ــة بس ــن واملرتبط ــم املواطن ــي ته ــا الت ــاز القضاي إلجن
ــات احلركــة والتنقــل اخلاصــة مبوظفيهــم، وُمنــح  ــر احلكوميــة صاحيــة إصــدار أذون الدوائ
ــدمي  ــي لتق ــاص واألهل ــاع اخل ــل للقط ــة والتنق ــات احلرك ــدار أذون ــة إص ــون صاحي احملافظ
اخلدمــات األساســية مثــل مــزودي خدمــات االتصــاالت واإلنترنــت، وخدمــات القطــاع الزراعي، 
ومصانــع األدويــة واألغذيــة ومــا يرتبــط بهــا، ونقــل البضائــع للتصديــر واالســتيراد. ومت نشــر 
قــوات األمــن والشــرطة وبقيــة األجهــزة األمنيــة، فــي مختلــف املــدن ومداخلهــا حفاظــاً 
علــى األمــن العــام وتطبيــق كامــل اإلجــراءات مــع بقــاء حريــة التنقــل متاحــة للقضــاة، 

وإتاحــة التنقــل للمحاميــن املزاولــن فقــط . 
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ولكــون مشــكلة العمــال فــي الداخــل شــكلت إحــدى القضايــا اجلوهريــة فــي مكافحــة 
الوبــاء، قامــت وزارة العمــل بالتعــاون مــع هيئــة الشــؤون املدنيــة واألجهــزة األمنيــة مبتابعــة 
ــى دخولهــم وخروجهــم، وإجــراء الفحوصــات لهــم وتقــدمي  حركــة العمــال واإلشــراف عل
التوعيــة لهــم، وبنــاًء علــى طلــب مجلــس الــوزراء أشــرف وزيــر العمــل بالتنســيق مــع احتــاد 
عمــال فلســطن علــى إعــداد وتوقيــع اتفاقيــة مــع أصحــاب العمــل مــن القطــاع اخلــاص 
لضــرورة االلتــزام بحقــوق العمــال احملليــن خــال حالــة الطــوارئ وإجــراءات احلجــر اإللزامــي، 
وعــدم إنهــاء أعمالهــم بــل دفــع رواتبهــم كاملــة أو نصــف راتــب علــى األقــل خــال هــذا 
الظــرف الطــارئ الــذي متــر بــه البــاد، واعتبــار انهــاء عمــل أي موظــف خــال هــذ املرحلــة 

عمــاً مخالفــاً للقانــون.
ــات  ــراء الدراس ــت بإج ــث قام ــل، حي ــادة العم ــة إلع ــة اقتصادي ــة جلن ــكلت احلكوم وش
االقتصاديــة واالجتماعيــة واألمنيــة، وتقييــم اآلثــار املترتبــة علــى حالــة الطــوارئ، وتقــدمي 
احللــول ملعاجلــة اآلثــار، حيــث قدمــت اللجنــة مجموعتــن مــن التوصيــات التــي حتولــت الــى 

إجــراءات فــي امليــدان.

ــة،  ــة، والداخلي ــاص )الصح ــع وزارات االختص ــاون م ــم بالتع ــة والتعلي ــت وزارة التربي وعمل
واحلكــم احمللــي، واملواصــات(، وبالشــراكة مــع األمانــة العامــة جمللــس الــوزراء علــى إعــداد 
خطــة محكمــة لعقــد امتحــان الثانويــة العامــة فــي موعــده ضمــن اإلجــراءات الصحيــة 
الصارمــة. ومت ذلــك مــن خــال جلنــة ُشــكلت لهــذه الغايــة والتــي عقــدت اجتماعــات مهمة 

نتــج عنهــا أيضــاً خطــة مخاطــر وكيفيــة التعامــل معهــا.

فــي اجلانــب املالــي، خصــص مجلــس الــوزراء مبلــغ )100 مليــون شــيقل( كموازنــة طارئــة 
لتغطيــة احتياجــات التعامــل مــع الوبــاء، واألخــذ بعــن االعتبــار فــي قانــون املوازنــة األثــر 
املالــي املتعلــق بتأثــر فلســطن بفيــروس كورونــا وانعكاســاته علــى مختلــف القطاعــات 
االقتصاديــة، مــع ضمــان التدفــق النقــدي األســبوعي لــوزارة التنميــة االجتماعيــة بشــكل 
منتظــم لتغطيــة احتياجــات )50 ألــف أســرة( انضمــت إلــى نظــام املســاعدات خــال هــذه 
ــوزراء مــن  املرحلــة الصعبــة. كذلــك، مت إنشــاء صنــدوق »وقفــة عــز« بقــرار مــن رئيــس ال
مجموعــة مــن رجــال األعمــال لتنظيــم جمــع التبرعــات فــي صنــدوق واحــد ليتــم صرفهــا 
علــى االحتياجــات الطبيــة واالجتماعيــة والعمــال الذيــن توقــف عملهــم، ومت تعميــم رقــم 
حســاب بنكــي خــاص بإيــداع التبرعــات املقدمــة مــن اجلمهــور ملواجهــة فيــروس كورونــا 

ليتســنى لهــم الدعــوة للتبــرع عبــر هــذا احلســاب.
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مرونة العمليات احلكومية اإلدارية واستمرار تقدمي اخلدمات األساسية 

 مــن أبــرز القــرارات اإلداريــة واإلجــراءات احلكوميــة املرنــة التــي متــس حيــاة       
املواطنــني بشــكل مباشــر خــال فترة الطــوارئ:

 1- وقــف إجــازات الكــوادر العســكرية مبختلــف رتبهــا، وكذلك إجــازات املوظفــن املدنين 
ال ســيما فــي القطــاع الصحي.  

 2- متديد سريان جوازات السفر للمواطنن املقيمن في اخلارج ملدة سنة مجاناً.

 ٣- متديــد ســريان رخــص القيــادة املنتهيــة خــال فتــرة الطــوارئ وضمــان ســريان تأمــن  
الســيارات خــال الفتــرة نفســها مــع احملافظــة علــى حقــوق شــركات التأمــن واملؤّمنــن.

 ٤- متديــد التأمــن الصحــي احلكومــي للمواطنــن الذيــن ينتهــي تأمينهــم خــال فتــرة 
الطــوارئ.

ــرة  ــال فت ــتحقة خ ــروض املس ــيكات والق ــل الش ــد بتأجي ــلطة النق ــات س  5- تعليم
ــوق. ــي الس ــون دوالر( ف ــخ )٣50 ملي ــة لض األزم

 ٦- ضمــان اســتمرار عمــل سلســلة التزويــد للمــواد التموينيــة والصحيــة للمواطنــن 
باســتمرار فتــح احملــات ذات العاقــة.

 ٧- ضبــط األســواق، ومنــع االســتغال، والرقابــة املشــددة من قبــل حماية املســتهلك. 8-      
نشــر أرقــام هواتــف مديريــات الصحــة ودوائــر الطــب الوقائــي فــي احملافظــات، وهواتــف 
كافــة اجلهــات احلكوميــة األخــرى للمواطنــن، مبــا فيهــا أرقــام هواتــف الســفارات فــي 

كافــة الــدول.

ــى  ــهيل عل ــة والتس ــدمي اخلدم ــتمرار تق ــات )utilities( باس ــات اخلدم ــاز ملؤسس  8- اإليع
املواطنــن خــال األزمــة.

 9- دوام الــوزارات باحلــد األدنــى لتقــدمي اخلدمــات للمواطنــن، ومتكــن األمهــات العامــات 
فــي القطــاع العــام اللواتــي لديهــن أطفــال بحاجــة إلــى الرعايــة للعمــل مــن املنــزل، 
والطلــب مــن القطــاع اخلــاص ومؤسســات اجملتمــع املدنــي مبراعــاة دوام األمهــات خــال 

حالــة الطــوارئ.

10- تقدمي التعليم عن بُعد في املدارس واجلامعات.
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احلفاظ على ساسل تزويد األدوية واألغذية ومراقبة األسواق 

ــث  ــواق حي ــة لألس ــة والدوائي ــواد الغذائي ــق امل ــتمرار تدف ــان اس ــى ضم ــة عل ــت احلكوم عمل
اســتثني مــن إجــراءات اإلغــاق محــات البقالــة واملــواد التموينيــة والصيدليــات واخملابــر ومصانــع 
ــن  ــل للمواطن ــة والتنق ــماح باحلرك ــة، ومت الس ــع األغذي ــة ومصان ــات الصحي ــة واملُكّم األدوي
داخــل احملافظــات أثنــاء النهــار مــن الســاعة العاشــرة صباحــاً وحتــى اخلامســة مســاًء للتــزوّد 
باملتطلبــات األساســية. ومت إعطــاء حريــة احلركــة للشــاحنات بــن احملافظــات لنقــل املــواد الدوائية 
والصحيــة واملــواد الغذائيــة مــن مســتودعات تخزينهــا أو أماكــن إنتاجهــا مــن املـَـزارع إلــى محات 
البيــع. وكذلــك مت الســماح بنقــل البضائــع مــن وإلــى املعابــر وبــن احملافظــات ألغــراض االســتيراد 
ــق  ــاء النهــار وف ــة املكلفــة بضبــط إيقــاع احلركــة أثن ــث قامــت األجهــزة األمني ــر، حي والتصدي

هــذه اإلجــراءات وتصاريــح احلركــة والنقــل الصــادرة عــن احملافظــن. 

ــات فــي احملافظــات مبراقبــة توفــر املــواد األساســية مــن  وقامــت األجهــزة احلكوميــة فــي املديري
ــة، وعملــت طواقــم وزارات االقتصــاد والزراعــة والصحــة واملواصــات علــى تنســيق  ــة وأدوي أغذي
ــم األســعار لهــذه  ــى إعــان قوائ ــت عل ــواد فــي األســواق، كمــا عمل ــر امل اســتمرار وصــول وتوف
ــال  ــوائية للمح ــة العش ــارات امليداني ــال الزي ــن خ ــعارها م ــا وأس ــة صاحيته ــلع ومراقب الس
ــرطة. ــة والش ــة العام ــع النياب ــيق م ــم وتنس ــن بدع ــق اخملالف ــراءات بح ــاذ اإلج ــة، واتخ التجاري
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اإلعام والشفافية وتوفير املعلومات الصحيحة 

لتعزيــز الشــفافية وتوصيــل املعلومــات للجمهــور بشــكل متواصــل، شــكل رئيــس الــوزراء 
ــم  ــة تض ــم احلكوم ــمي باس ــق الرس ــة الناط ــة برئاس ــة إعامي ــة خلي ــوم األول لألزم ــذ الي من
ــة  ــراء فــي وســائل التواصــل اإلجتماعــي )social media(، وعقــدت اللجن األجهــزة اخملتصــة وخب
اجتماعــات يوميــة ملناقشــة التطــورات واالقتراحــات ولقــاء الضيــوف على وســائل اإلعــام لتوعية 
املواطنــن حــول ُســبل الوقايــة ومكافحــة املــرض فــي ظــل عــدم وجــود عــاج لــه، وتلمــس نبــض 
ــه  ــذوي االختصــاص، وتوجي ــة عليهــا ونقلهــا ل ــى ماحظاتهــم واإلجاب املواطنــن واالســتماع إل
ــليمة  ــلوكيات الس ــم والس ــة لديه ــة الصحي ــز الثقاف ــعار، وتعزي ــط األس ــار لضب ــائل للتج رس
ملنــع العــدوى، واهتمــت اللجنــة بالتحذيــر الدائــم مــن الشــائعات وحصرهــا ومحاربتهــا باملعلومة 
ــز التواصــل معهــم،  ــد الصحفيــن باملعلومــات املوثوقــة وتعزي الصحيحــة مــن مصدرهــا، وتزوي
والــذي أدّى إلــى جتفيــف منابــع االشــاعات واألخبــار املفبركــة والكاذبــة مــن بدايــة مواجهــة الوباء.

ــا  ــرح فيه ــوزراء ليش ــس ال ــا رئي ــي عقده ــة الت ــة املفصلي ــرات الصحفي ــى املؤمت ــة إل وباإلضاف
القــرارات الرئيســية حــول األزمــة واإلجتاهــات املســتقبلية، فقــد عقــد الناطــق اإلعامي مبشــاركة 
وزارة الصحــة والداخليــة أكثــر مــن 100 مؤمتــر صحفــي مبعــدل مرتــن يوميــا إلطــاع النــاس علــى 
ــؤون  ــع الش ــة م ــل احلكوم ــة تعام ــاء وكيفي ــات بالوب ــول اإلصاب ــات ح ــن معلوم ــتجد م ــا يس م
ــاء اجلائحــة،  ــوزارات أثن ــد مــن الشــفافية حــول عمــل ال ــة ذات العاقــة. وملزي ــة واخلارجي الداخلي
ــات  ــوا بيان ــة ليقدم ــه الصحفي ــال مؤمترات ــم خ ــوزراء جميعه ــي ال ــق اإلعام ــتضاف الناط اس

ــة علــى أســئلة الصحفيــن.  ومعلومــات تفصيليــة تهــم املواطنــن، ولإلجاب

بيئة آمنة ضمن سيادة القانون واحترام حقوق اإلنسان

قامــت األجهــزة األمنيــة بقيــادة رئيــس الــوزراء/ وزيــر الداخليــة بتشــكيل خليــة أزمــة منعقــدة 
علــى مــدار الســاعة مكونــة مــن رؤســاء األجهــزة األمنيــة إلدارة احلالــة األمنيــة فــي فلســطن، 
حيــث مت نشــر احلواجــز اخلارجيــة علــى كافــة مداخــل املــدن والقــرى وتأمينهــا لضمــان اإلغــاق 
ــرات  ــي واخملاب ــن الوطن ــرطة واألم ــن الش ــدن م ــل امل ــة داخ ــز ثابت ــال حواج ــن خ ــيطرة م والس
واالســتخبارات واألمــن الوقائــي للحفــاظ علــى األمــن الداخلــي واحلــد مــن حركــة املواطنــن. ومت 
ــات مشــتركة بنظــام القواطــع، ومت نشــر قــوات األمــن فــي محيــط أماكــن احلجــر  تســيير دوري

الصحــي فــي كافــة احملافظــات.

تابعــت األجهــزة األمنيــة ميدانيــاً تنفيــذ تعليمــات رئيــس الــوزراء باإلغــاق وفقــاً حلالــة الطــوارئ 
ــة  ــاء كاف ــى إخ ــياحة عل ــرطة الس ــة وش ــزة كاف ــت األجه ــث عمل ــاد، حي ــا الب ــر به ــي مت الت
احملافظــات مــن الســياح األجانــب وتأمــن ســامتهم وعودتهــم، ومتابعــة ضبــط وحفــظ األمــن 
فــي أماكــن احلجــر الصحــي بجميــع احملافظــات، ومتابعــة أي باغــات عــن مخالطــن محتملــن 
ــة  ــال التجاري ــة احمل ــى مراقب ــة إل ــل باإلضاف ــى الداخ ــن وإل ــال م ــل العم ــط تنق ــن، وضب ملصاب
بالتنســيق مــع جهــات االختصــاص لضبــط االلتــزام بالتســعيرة الرســمية مــن وزارة االقتصــاد، 
ــض  ــأن بع ــراءات بش ــاذ اإلج ــاص بإتخ ــات االختص ــع جه ــاون م ــة وبالتع ــزة األمني ــت األجه وقام

املنتجــات والســلع الفاســدة.
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والتزمــت أجهــزة إنفــاذ القانــون باحملافظــة علــى التطبيــق الســليم للقانــون والنظــام والقــرارات 
ــان،  ــوق اإلنس ــرام حق ــام باحت ــزاٍم ت ــوزراء بالت ــس ال ــوزراء ومجل ــس ال ــس ورئي ــن الرئي ــادرة ع الص
وعلــى الرغــم مــن بعــض اإلشــاعات واالنتقــادات التــي ظهــرت إال أن احلكومــة كعادتهــا متتعــت 
برحابــة صــدر واســتمرت سياســتها بحمايــة احلريــات والتعبيــر عــن الــرأي، ومت توضيــح وجهــات 
النظــر حــول اآلراء اخملتلفــة مبزيــٍد مــن توعيــة اجلمهــور والشــفافية واملعلومــات الدقيقــة. وخــال 
املؤمتــرات الصحفيــة اليوميــة صباحــاً ومســاًء قدمــت احلكومــة منوذجــاً إيجابيــاً فــي التعامــل 

اإلعامــي وحريــة الــرأي والصحافــة الناقــدة. 
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تكامل الشراكات مع اجملتمع املدني والقطاع اخلاص والدول املانحة 

ــا وزارة  ــة تديره ــة قطاعي ــت قضي ــي ليس ــا ه ــة كورون ــة أن أزم ــذ البداي ــة من ــت احلكوم أوضح
ــس  ــل رئي ــا، وعم ــات جميعه ــم القطاع ــاركية تُه ــة تش ــة وطني ــا قضي ــا، وإمن ــة وحده الصح
ــتثمار  ــود، واالس ــف اجله ــة وتكات ــات الدول ــة مؤسس ــن كاف ــراكة ب ــل الش ــى تكام ــوزراء عل ال
فــي العمــل التطوعــي للشــباب خــال هــذه األزمــة التــي تواجهنــا، إضافــة الــى زيــادة حمــات 

ــروس. ــار الفي ــن انتش ــد م ــة واحل ــة للوقاي ــة اجملتمعي التوعي

ــي  ــة ف ــات احملتاج ــاعدة الفئ ــز« ملس ــة ِع ــدوق »وقف ــئ صن ــاص أُنِش ــاع اخل ــع القط ــراكة م وبالش
ــع اجملتم

بحســب تقريــر املتابعــة اليومــي رقــم 
ــدد  ــغ ع ــد بل ــار، فق ــخ 25 أي 85 بتاري
اإلصابــات اإلجماليــة بفيــروس كورونــا 
ــا  ــة( منه ــطن )٦02 إصاب ــي فلس ف
)٤٧5 حالــة شــفاء( و)5 حــاالت وفــاة(، 
ــاج.  ــد الع ــطة( قي ــة نش و)12٣ حال
وحســب التوزيــع اجلغرافــي يوجــد 
منهــا )٤2٣ إصابــة( إجماليــة فــي 
الضفــة وغــزة، و)1٧9 إصابــة( فــي 
القــدس، وبلــغ عــدد احلاالت النشــطة 
٦٣ فــي الضفــة وغــزة و٦0 حالــة فــي 
ــفاء ٣5٧  ــاالت الش ــدد ح ــدس، وع الق
ــي  ــة ف ــزة، و118 حال ــة وغ ــي الضف ف
القــدس. وقــد بلــغ عــدد العينــات 
التــي خضعــت للفحــص منــذ بدايــة 
ظهــور الوبــاء فــي فلســطن )5٤022 
ســلبية  جميعهــا  كانــت  عينــة(، 
ــورة.  ــة املذك ــتثناء الـــ ٦02 إصاب باس
اجلاليــة  بأوضــاع  يتعلــق  وفيمــا 
ــاء  ــف أنح ــي مختل ــطينية ف الفلس
ــد  ــم رص ــار، فت ــى 25 أي ــم حت العال
)1٦0٣ حالــة إصابــة(، منهــا )9٦ حالــة 
ــة(،  ــن )٧8٧ حال ــدد املتعاف ــاة(، وع وف
ــاج. ــد الع ــطة قي ــاالت نش ــي ح والباق

              ودعمهــا، والــذي جمــع حوالــي )٦0 مليــون 
ــتهدفة.  ــات املس ــى الفئ ــا عل ــيقل( مت توزيعه ش
ــوك  ــد والبن ــلطة النق ــع س ــل م ــك مت العم وكذل
إلنشــاء صنــدوق بقيمــة )٣00 مليــون دوالر( لدعــم 
الشــركات املتوســطة والصغيــرة للمحافظــة 

علــى اســتمرارية أعمالهــا.

مــن  وأعضــاء  الــوزراء  رئيــس  دولــة  واجتمــع 
احلكومــة مــع مؤسســات القطــاع اخلــاص شــاماً 
ومركــز  اخلــاص  للقطــاع  التنســيقي  اجمللــس 
ــع  ــات، وم ــاد الصناع ــطيني واحت ــارة الفلس التج
املستشــفيات  ومديــري  والنقابــات  االحتــادات 
اخلاصــة واألهليــة واحتــاد الفنــادق )والذيــن وضعــوا 
ــرف  ــت تص ــم حت ــفياتهم وفنادقه ــة مستش كاف
ــن  ــن القطاع ــل ب ــق التكام ــة( لتحقي احلكوم
اخلــاص والعــام فــي مواجهــة األزمــة دون مبالغــة 
حالــة  وخللــق  الوضــع،  بخطــورة  اســتهتار  أو 
تــوازن بــن اإلحتياجــات الصحيــة للمواطنــن 

واملتطلبــات االقتصاديــة.

ــل  ومت تشــكيل جلــان شــعبية مــن القــوى وفصائ
العمــل الوطنــي فــي مختلــف احملافظــات )املــدن 
اجلهــد  فــي  للمســاهمة  واخمليمــات(  والقــرى 
الوطنــي ملكافحــة اجلائحــة حتــت عنــوان »بتعاوننا 
ووعينــا ســنهزم كورونــا«، لرفــد اجلهــد احلكومــي 

ــيارات ــم الس ــملت تعقي ــة ش ــال مهم بأعم

واملراكــز العامــة، وتوجيــه حركــة العمــال، 
ــة ال  ــات احملتاج ــة للفئ ــرود الغذائي ــر الط وتوفي

ــرراً. ــر تض ــق األكث ــي املناط ــيما ف س
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الدروس املستفادة

1- برغــم أن القــرارات احلكوميــة ملواجهــة احلالــة أدت الــى تقييــد احلركــة وإغــاق املنشــآت ووقــف 
احلالــة االقتصاديــة عمومــاً، إال أنهــا لــم حَتــدْ مــن حريــة الــرأي وحافظــت علــى ســيادة القانــون 
واحتــرام حقــوق اإلنســان، ولهــذا خلقــت درجــة عاليــة مــن الرضــا والطمأنينــة لــدى املواطنــن 
واملؤسســات )رضــا املواطنــن جتــاوز 80%( وذلــك بســبب اإلجــراءات االســتباقية والقانونيــة التــي 
ــع  ــع جمي ــفافية م ــل وش ــن تواص ــا م ــا رافقه ــه وم ــيطرة علي ــاء والس ــار الوب ــى انحس أدت ال

الفئــات.

ــون  ــرام ســيادة القان  الــدرس املســتفاد: االســتباقية والتواصــل الفعــال والشــفافية واحت
هــي الســبيل املناســب لكســب تأييــد املواطنــن واملؤسســات والتزامهــم بخطــوات احلكومــة 

وإجراءاتهــا.

2- كمــا هــو احلــال فــي معظــم دول العالــم لــم يكــن هنالــك معرفــة كافيــة بطبيعــة الفيــروس، 
ــاء مبــا لديهــا  إال أن األجهــزة الصحيــة الفلســطينية عملــت مبختلــف طواقمهــا ملواجهــة الوب
مــن إمكانيــات، وبدعــم مباشــر مــن مجلــس الــوزراء، ومتكنــت مــن توظيــف أعــداد جديــدة فــي 
ــر  ــة لتوفي ــة واألكادميي ــف والتنســيق مــع املؤسســات احلكومي ــب املكث اجلهــاز الصحــي والتدري
الطــرق الصحيحــة لرســم اخلرائــط الوبائيــة واملعــدات الازمــة، والدعــم األمنــي للحــد مــن تأثــر 
الوبــاء. وهــذا يشــكل مصــدر إلهــام للعمــل املشــترك والتنســيق املتواصــل بــن كافــة أجهــزة 

الدولــة لتطويــر القــدرات وتوفيــر اإلمكانــات الازمــة بســرعة عاليــة. 

ــف  ــن مختل ــق ب ــاء واملشــترك املوث ــب والتعــاون البنّ الــدرس املســتفاد: التدري
ــى النجــاح. اجلهــات أدى ال

٣- التكافــل االجتماعــي والتبــرع باجلهــد واملــال مــن املواطنــن علــى مســتوى الوطــن واحملافظــات، 
وتشــكيل جلــان الطــوارئ الشــعبية والفصائليــة ملســاندة األجهــزة احلكوميــة كان أحــد اجلوانــب 
ــز هــذه  ــى االســتدامة مــن خــال تشــجيع وحتفي ــاء شــعبنا، وهــي بحاجــة ال املضيئــة مــن أبن

القيــم.

وبســبب الظــروف املاليــة الصعبــة التــي يفرضهــا االحتــال، تواصلــت احلكومــة بشــكل 
مكثــف مــع اجلهــات املانحــة للحصــول علــى الدعــم املالــي الــازم ملواجهــة الوبــاء، ومتكنت 
مــن احلصــول علــى دعــم مــن عــدد مــن الــدول مثــل دولــة قطــر بقيمــة )10 مايــن دوالر(، 
ــون  ــة واإلســامية بقيمــة )5.5 ملي ــق العربي ــون دوالر،( والصنادي ــت بقيمــة )5.5 ملي والكوي
ــم  ــن دوالر(، ودع ــة )٣ ماي ــعودية بقيم ــة الس ــة العربي ــن اململك ــزات م ــم جتهي دوالر(، ودع
 AFD بواســطة منظمــة الصحــة العامليــة بقيمــة )٤.٧ مليــون دوالر(، والوكالــة الفرنســية
ــث  ــة، حي ــة ودولي ــة محلي ــرى متبرّع ــات أخ ــى جه ــة إل ــون دوالر(، باإلضاف ــة)1.٣ ملي بقيم
بلــغ مجمــوع املســاعدات املاليــة والعينيــة امللتــزم بهــا مــن قبــل كافــة األطــراف احملليــة 

والدوليــة حوالــي )٤0 مليــون دوالر( 
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 الــدرس املســتفاد: ضــرورة تشــجيع املبــادرات الشــعبية وتنظيمهــا مــن كافــة 
اجلهــات وتكــرمي وشــكر القائمــن عليهــا. 

٤- تبــن أن مواجهــة هــذا الوبــاء حتتــاج الــى االنضبــاط العالــي وااللتــزام بالبروتوكــوالت الصحيــة 
ــة  ــر اخملالف ــض الظواه ــود بع ــة وج ــك مت ماحظ ــع ذل ــمية، وم ــادات الرس ــات واالرش والتعليم

لتعليمــات احلكومــة وإجــراءات احلــد مــن انتشــار الفيــروس مثــل بعــض حــاالت التجمهــر.

 الــدرس املســتفاد: احلاجــة ملزيــد مــن اإلجــراءات الصارمــة بحــق اخملالفــن ومزيــج مــن الــردع 
والتوعيــة للحــد مــن أي ســلوكيات أو تصرفــات ســلبية. 

ــدارس،  ــات وامل ــن اجلامع ــد ب ــن بُع ــم ع ــة التعل ــات ممارس ــي إمكاني ــاوت ف ــح التف ــد اتض 5- لق
فقامــت اجلامعــات بتذليــل العديــد مــن الصعوبــات املرتبطــة باجلوانــب الفنيــة لتطبيــق عمليــة 
التعلــم، وطبقتهــا بالرغــم مــن ضعــف الســيطرة علــى بعــض عناصرهــا مثــل جــودة وســائل 
االتصــال لــدى الطلبــة ونســبة حضورهــم، والتنفيــذ املســتقل للواجبــات واالمتحانــات. أمــا فــي 
املــدارس فكانــت العمليــة ضعيفــة ولــم حتقــق قيمــة مضافــة ميكــن االستشــهاد بهــا ســوى 
علــى نطــاق محــدود فــي بعــض املــدارس وملناهــج محــددة واجتهــادات شــخصية غيــر منظمــة. 

الــدرس املســتفاد: ضــرورة تطويــر اجلوانــب التكنولوجيــة فــي وســائل التعليــم 
عــن بعــد، وقيــام جهــات االختصــاص بواجباتهــا جتــاه بنــاء القــدرات فــي التعليــم 

عــن بعــد فــي اجلامعــات واملــدارس.

٦- اســتناداً إلــى مقولــة »احلاجــة أم االختــراع« فقــد بــادرت بعــض مختبــرات اجلامعــات 
الفلســطينية بإنتــاج أجهــزة تنفــس ملســاعدة مرضــى كورونــا، وهــذا مؤشــر إيجابــي علــى توفــر 
املــوارد البشــرية املؤهلــة، ولكــن كمــا هــو احلــال فــي معظــم الــدول الناميــة، فقــد تبــن خــال 
االزمــة مــدى الضعــف فــي مأسســة البحــث العلمــي وعــدم القــدرة التكامليــة علــى اإلنتــاج 

ــة.  ــرعة الكافي ــكار بالس واالبت

الــدرس املســتفاد: ال بــد أوالً مــن توحيــد اجلهــود وجتميعها وتشــجيعها بشــكل 
ــي  ــث العلم ــر البح ــرات ودوائ ــة للمختب ــات الكافي ــر املوازن ــاً توفي ــل، وثاني متكام

واإلنتــاج االبتــكاري وتركيــز املــوارد البشــرية الازمــة حتــت ســقف مؤسســي واحــد.

٧- أظهــرت هــذه األزمــة ضــرورة بنــاء نظــم وقواعــد بيانــات، حيــث اتضــح أن قواعــد البيانــات لدى 
جهــات االختصــاص غيــر مكتملــة وغيــر مترابطــة وال ميكــن االعتمــاد عليهــا بشــكل كامــل، وان 
النظــم اإللكترونيــة الضروريــة غيــر متاحــة بشــكل فــوري وكاٍف، ومــا زال االعتمــاد علــى النظــم 

التقليديــة والنمــاذج الورقيــة هــو الســائد.

 الــدرس املســتفاد: ضــرورة بنــاء نظــم معلوماتيــة وجغرافيــة متكاملــة 
ــهولة. ــر وس ــرار بيس ــاع الق ــر لصن ــات والتقاري ــح املعلوم ــة تتي وفعال

8- عملــت احلكومــة منــذ بــدء األزمــة علــى تســهيل حيــاة النــاس، ومــن ذلــك قامــت ســلطة 
النقــد بالطلــب مــن البنــوك تأجيــل القــروض والشــيكات، إال أن تطبيقهــا شــابه بعــض أوجــه 

ــه انتقــادات مــن بعــض فئــات مجتمــع األعمــال. ــل ورافقت اخلل
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 الــدرس املســتفاد: حتتــاج هــذه الظــروف الــى قــرارات مبنيــة علــى الدراســات 
ــث ال  ــة بحي ــل املتاح ــارات والبدائ ــل اخلي ــى أفض ــتند إل ــة، وان تس ــر واألدل واملعايي
ــل دور  ــك تفعي ــي املســتقبل، وكذل ــار ســلبية تصعــب معاجلتهــا ف يكــون لهــا آث

ــة والقضــاء بحــق اخملالفــن. الرقاب

ــاء الــى تراجــع األداء فــي مختلــف القطاعــات وإلــى انكمــاش اقتصــادي خــال  9- لقــد أدى الوب
ــر ودراســات التخــاذ اإلجــراءات  ــرة الطــوارئ، وهــذا يتطلــب ضــرورة املضــي قدمــاً وفــق معايي فت
لتعافــي االقتصــاد، مــن خــال مســاعدة القطاعــات األكثــر تضــرراً، ودعــم وتشــجيع القطاعــات 
اإلنتاجيــة لتحريــك عجلــة االقتصــاد بالســرعة املمكنــة للحــد مــن االنكمــاش االقتصــادي الــذي 

حــدث خــال فتــرة االغــاق.

 الــدرس املســتفاد: ضــرورة دعــم القطاعــات األكثــر تضــرراً مــع التركيــز علــى األعمال 
الصغيــرة واملتوســطة ووفــق معاييــر تتيــح لهــا القــدرة علــى اســتمرار التشــغيل واإلنتــاج 

دون اللجــوء إلــى متويــل اســتثمارات جديدة.

ــاء  ــا واحلــد مــن انتشــاره ال تعنــي انتهــاء الوب 10- إن تخفيــف إجــراءات مواجهــة فيــروس كورون
والســيطرة الكاملــة عليــه، وال بــد مــن االعتمــاد علــى رأي اخلبــراء واخملتصــن فيمــا يتعلــق باجتــاه 
انتشــار الوبــاء واحتمــال حــدوث موجــات أخــرى منــه، والتركيــز علــى جوانــب التوعيــة واإلرشــاد 

واعتمــاد البروتوكــول الصحــي فــي الوقايــة مــن الوبــاء واحلــد مــن انتشــاره.

ــث أن  ــاء، حي ــاء الوب ــعور بانته ــة الش ــرار حلال ــدم اإلجن ــتفاد: ع ــدرس املس  ال
الوبــاء لــم ينتــه عامليــاً أو محليــاً، ولهــذا يجــب التركيــز علــى مزيــد مــن التوعيــة 
ــؤولية،  ــة املس ــت طائل ــة حت ــات الصحي ــن بالتعليم ــزام املواطن ــن وإل للمواطن
باإلضافــة الــى تبــادل املعلومــات مــع املنظمــات الدوليــة اخملتصــة ومتابعــة التوجــه 

ــروس. ــى الفي ــي الســيطرة عل ــه ف ــي وإجراءات العامل

11- إن إصــدار التشــريعات الناظمــة حلالــة الطــوارئ مــن قوانــن وقــرارات وتعليمــات جــاء بشــكل 
ــزة  ــن األجه ــال، لتمك ــى احل ــق مقتض ــة وف ــورة تدريجي ــاص وبص ــات االختص ــن جه ــق ب منس

احلكوميــة مــن ممارســة املهــام املنوطــة بهــا. 

ــمل  ــوارئ تش ــة إلدارة الط ــة متكامل ــاء منظوم ــرورة بن ــتفاد: ض ــدرس املس ال
بيئــة قانونيــة مســتدامة وشــاملة لتنظيــم وإدارة حالــة الطــوارئ بــكل جوانبهــا 

ليتــم تفعيلهــا فــي حــاالت الطــوارئ .

ــة  ــي مواجه ــة ف ــة ألداء احلكومــة وأجهزتهــا التنفيذي ــن االشــراقات املضيئ ــم م ــى الرغ 12- عل
ــل  ــدرك أيضــاً وجــود مظاهــر خل ــا ن ــة والســرعة والشــفافية، إال أنن ــة املرون اجلائحــة مــن ناحي

ــة.  ظهــرت باملشــهد العــام خــال الثــاث أشــهر املاضي

 الــدرس املســتفاد: ضــرورة تنفيــذ عمليــة تقييــم شــامل لهــذه املرحلــة مــن 
خــال تشــكيل جلنــة متخصصــة لبحــث وفحــص حــاالت اخملالفــات 
للتعليمــات احلكوميــة وأســبابها بشــأن جائحــة الكورونــا الســتخاص مزيــد مــن 

الــدروس والعبــر القانونيــة والتنفيذيــة.


