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 ملخص تنفيذي
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 : اآليتتمثلت المحاور الرئيسية للندوة يف 

 

 

 

 االحترازيةقشت الندوة مجموعة من السياسات المّتبعة لمعالجة األزمة، ابتداًء من التدابير الفورية إىل الجهود العالمية ان

  خرجت بها الندوة تمثلت يف ما يلي:وإحدى التوصيات الرئيسية التي  ،االستباقية
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 يف إدارة األزمات إعادة تقييم الخبرة اإلدارية العالمية ضرورة. 

 من أجل استمرار تدفق التجارة الدولية والسلع. شروط التجارة  بشأنإعادة التفاوض  ضرورة 

 إعادة التفاوض بشأن السياسات العالمية الخاصة بالرقابة على الحيوانات.  ضرورة 

  ماسة إىل المزيد من التمويل واإلصالح لكي تستجيب استجابًة أفضل الالقطاعات الطبية حاجة

  لألزمات المستقبلية.  

تاريخياً  منعطفاً  تشكلالتي " 19-كوفيد"ساهمت مساهمة فعالة يف تحديد الجوانب الرئيسية ألزمة ويشار إىل أن الندوة 

وتبنيها، إىل جانب تطوير لممارسات الجيدة ا اعتماد إىلهناك حاجة أبرزت الندوة أن  . كمابالنسبة إىل المجتمع العالمي

كد المشاركون العمل العالميتخفيز تشار الفيروس وتخفيف من انمن شأنها ال مبتكرةمبادرات  يف هذا  –، حيث أ

 .الفتاك وباءال هذا  للتغلب على لعمل الدويل المشتركأمام ا مفتوحةالفرصة  زالتما أنه  –ق السيا
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 النقاط الرئيسية التي تناولها المتحدثون:

مستشار المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية  – ماوريزيو باربيشى البروفيسور

 سويسرا ح– العالمية، منظمة الصحة العالمية، جنيف

كد البروفيسور  باربيشي على أهمية تعلُّم كيفية التعايش مع الفيروس باعتباره حقيقة أ

، واصفاً ذلك بأنه أهم شكل من أشكال الدفاع المجتمعي جديدة بالنسبة إىل الجنس البشري

ر  .يف الوضع الراهن لن يختفي، ولهذا يجب على المجتمع " 19-كوفيد"أن فيروس من وحذَّ

 لمعالجته يف الوقت المناسب والمضي إىل األمام. الطرقالعالمي أن يعمل معاً إليجاد أنجع 

 :"19-كوفيد"مقاربته ألزمة ثالثة أبعاد يف البروفيسور باربيشي  تناول

 

s 

تفكيراً واسعاً على المستويات الشخصية والمجتمعية، تتطلب هذه األبعاد الثالثة إىل أن البروفيسور باربيشي وخلص 

عالمية كبرى، مثل األلعاب األولمبية  انعكست يف التأجيل الوقايئ لفعالياتالتي و ،الحوكمة المسؤولةباإلضافة إىل 

الممارسات  تحفيزديب. عموماً، يمكن للممارسات الجيدة أن تساعد يف  2020 – ومعرض إكسبو ،الصيفية يف طوكيو

كثر محليًة.  الجيدة األخرى، وإن كانت بطريقة أ
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الدقيقة أستاذ علم األمراض الفيروسية، ورئيس قسم علم األحياء  – البروفيسور جلفراز خان

 جامعة اإلمارات العربية المتحدة – بكلية الطب والعلوم الصحية وعلم المناعة الطبية

الضوء على أهمية االعتراف بدور  ألقىاتفق البروفيسور خان مع البروفيسور باربيشي يف آرائه، و

، ويف سياق متصل تفشي أي فيروسأمام بوصفهم خط االستجابة األول  الصحة العامة كوادر

وغياب  بنيوية كشفت عن نقاط ضعف "19-كوفيد"قال البروفيسور خان إن األزمة الناجمة عن 

 االستعداد الوقايئ يف جميع أنحاء العالم؛ يف الدول المتقدمة والدول النامية على حدٍّ سواء.

قد شهد العالم وباء اإلنفلونزا ف ،ونّوه البروفيسور خان إىل أن حاالت التفشي الفيروسي ليست ظاهرة جديدة يف التاريخ البشري

. وأدت 1968 هونغ كونغ عام وإنفلونزا، 1957، وما ُعرفت باإلنفلونزا اآلسيوية عام 1918المعروف باإلنفلونزا اإلسبانية عام 

كثر من مليار شخص،   عنها.   الناتجةالوفيات  تخطورة هذه األوبئة ومعدال وهو رقم هائل يبيِّنالحالتان األخيرتان إىل مقتل أ

( عام H5N1) مثل إنفلونزا الطيورإضافة إىل ذلك، شهدت السنوات الثالثين األخيرة عدداً من حاالت التفشي الفيروسي، 

ألف شخص وأصاب  12الذي قتل  2014يبوال عام وباء اإل، و2014( يف عام MERS، ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )1997

كثر من  يس أمراً غير مسبوق تاريخياً، ما اً لعودتها مجددو ،هذا السرد التاريخي أن ظهور األوبئة هيوضحوما ألف آخرين.   28أ

 لن يكون الحالة األخيرة.  "19-كوفيد "يعني أن تفشي

فقد تعلم العالم عدداً من الدروس حتى يف هذه المرحلة المبكرة من تفشي  لم ينته بعد، "19-كوفيد"وعلى الرغم من أن وباء 

 وتشمل هذه الدروس ما يلي: ،الفيروس
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الواليات  – باحث أول مقيم بمعهد دول الخليج العربية يف واشنطن – الدكتور حسين إيبش

 المتحدة األمريكية

م ركز الدكتور إيبش على -كوفيد"وباء  عننظرة أوسع  السرديات السياسية حول العالم ليقدِّ

فرصة انتهزت  السرديات الشعبوية والقومية، موضحاً أن من زاوية العالقات الدولية "19

. تجاه قوميات بعينها التصدي لألزمة منذ مراحلها المبكرة جداً باستغالل التكهنات االتهامية

إىل أن هذه النزعة تجّلت بوضوح يف جهود نشر الخطاب الذي يتهم الالجئين  إيبشد. وأشار 

  حالة الخوف السائد أصالً تجاه األجانب يف جميع أرجاء البالد.  المهاجرين بجلب الفيروس إىل إيطاليا، ما أدى إىل تفاقمو

األمريكية ويف عدد من  – الهجمات على المجتمعات اآلسيوية تزايد من خالليف الواليات المتحدة تجّلت هذه السردية و

كد و أنه "صيني".بالفيروس وصف األمريكية بالتصريحات االتهامية الصادرة عن اإلدارة  إيبش أن إجراءات الحظر االنتقايئ د. أ

، وربما تعطي مبرراً االنفصال الوطنيألنها تعزز قيم  ،للسفر، مثل التي طبقتها اإلدارة األمريكية الحالية، ليست الحل األنجع

 ترويج الخطاب االنقسامي. واواصليل وي النزعة القوميةذل

انتشار توسع رقعة من أجل العمل معاً يف مواجهة  إيبش الضوء على الحاجة إىل إحياء التعاون متعدد األطرافد. ألقىكما  

كبر على مجتمعات العالم. وينبغي أن ُتبَذل جهود المجتمع  المتزايدة،الفيروس  العالمي بطريقة شمولية ومنع وقوع ضرر أ

وتجاوز هذه من جانب كل دولة. وعندها فقط سوف يبدأ العالم مرحلة التعايف الكامل  وليس بطريقة منفصلة أو منعزلة

 . المرحلة

ثبت و. ر سياساتهاإضعافه ال تغيِّ أن الجهات الفاعلة التي تسعى إىل تشويه النظام العالمي و" 19-كوفيد"لقد كشف وباء 

القوى اإلقليمية العدوانية المؤثرة يف منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )مينا(،  عدم واقعية أي توقع أن تُقِدمحتى اآلن 

احتّدت الخالفات إضافة إىل ذلك،  إىل حدٍّ كبير. اً ملتبس منطقة مينايف مثل إيران، على تغيير خطابها، ما يجعل النظام اإلقليمي 

تراجعاً سريعاً يف األسعار، األمر الذي فاقم  2020فقد شهد الربع األول من عام " 19-كوفيد"بشأن أسعار النفط بسبب تفشي 

 األثر االقتصادي النتشار الفيروس. 

الضوء على الحاالت المثيرة للقلق، خارج منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، التي تفاقمت جراء انتشار وباء  لقاءوإل

إن المجر، . كابحاحتمال ارتداد البالد إىل تبّني نظام دكتاتوري فاشي إذا ُترِكت دون المجر و إيبش حالةد. ، ذكر "19-كوفيد"

كموا سلطتهم باختصار، تقف مثاالً على الكيفية التي يمكن أن يستغل بها المهرِّجون السياسيون فرصة انتشار الفيروس ل يرا

 السياسية من دون اعتبار لصحة مواطنيهم.

، مثيرة للقلق هو تأثيرها غير المباشر يف الهجرة الجماعية وتدفقات الالجئينأحد جوانب األزمة الراهنة الإيبش أن د. وأضاف 

تدفقات مهاجرين مماثلة لتلك القادمة من سوريا أو أمريكا فضي إىل يمكن أن ي انتشار الفيروس يف جميع أرجاء آسياحيث إن 

 سياسية لتحقيق مكاسب استراتيجية.    ةأداكمسألة الهجرة لن خطر استخدام بعض الدول مالالتينية. وهنا يك

أن مفادها بحقيقة  العالم" 19-كوفيد"الحكم الديمقراطي على المدى القصير، فقد واجه وباء يف أزمة  حدوث على الرغم منو

ابتكار تدابير وقائية مستقبلية مبكرة وعندما يتم ال ايف مراحله ،األدوات يف معالجة األزمةالمهارة والخبرة اإلداريتين هما أهم 

 وسوف ُتستعاد قيمة الخبرة اإلدارية. ،وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن تنفجر فقاعة النزعة القومية ؛وتنفيذها
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أستاذ مشارك يف الدراسات األمنية والعالمية، ومدير برنامج ماجستير اآلداب يف  – ديفيد مايرالدكتور 

دولة اإلمارات  – ت األمنية والعالمية، الجامعة األمريكية يف اإلماراتالدبلوماسية بكلية الدراسا

 العربية المتحدة

 لن توقف الراهنةإن األزمة ديفيد ماير د. الجانب الجيواقتصادي واألمن الدويل، قال وبالتركيز على 

ق الخالفات القائمة. فعلى سبيل تُ  قد العديد من النزاعات الدائرة حالياً، وربما المثال، انخرطت عمِّ

منع انتشار الفيروس وقضايا أخرى، يف  الواليات المتحدة والصين يف تبادل االتهامات بشأن الفشل يف

 وروسيا يتهم كل منهما اآلخر بفبركة األخبار الكاذبة عن الفيروس ونشرها.  ،حين ظل االتحاد األوريب

إصابة الناس من كال  دول مجلس التعاون الخليجي بشأن ويف منطقة مينا، انتشرت مثل هذه االتهامات بين إيران وبعض

المهاجرين تصوير يف الواليات المتحدة واالتحاد األوريب، تم كما  الطرفين بالعدوى عمداً بهدف تعزيز كل منهما مكانته اإلقليمية.

 على أنهم خطر بيولوجي محتمل مع تفشي الفيروس.

بالنسبة إىل األسهم  كان األسوأ 2020حيث قال إن الربع األول من عام " 19-كوفيد"الجانب االقتصادي لوباء  مايرد. تناول و

استطالة  ، خصوصاً يف ظل سيناريويف الربع التايل ه عدم اليقين يف األسواق العالميةأوجُ  إىل مشيراً ، 2002األوربية منذ عام 

على الصعيد الدويل مع إمكانية تحويله إىل سالح  ُحوِّل فعالً إىل سالح سياسيالفيروس وخلص الدكتور إىل أن  .األزمة

 بيولوجي يف المستقبل.  

معلومات، علماً بأن تبادل المعلومات هو  إىل زيادة التعاون الدويل وإن كان من دون تبادل وأشار، إيبشد. ماير مع د. اتفق و

هم العديد من الدول إما بتلفيق اإلحصائيات أو بعدم بتعبير آخر، المعرفة قّوة، وقد اتُّ  الجانب األهم يف معالجة الوباء الحايل.

ما يتعلق بتبادل المعلومات ولن  بالفعل يفعدم التعاون وساد نشر أي بيانات، بما يف ذلك الصين وروسيا وكوريا الجنوبية. 

 .2020يف الربع الثاين من عام  يحدث تغيير كبير

كد و بين الدول بشأن الحصول  فعليةمنافسة  ثوحد مشيرا إىل هشاشة الدول ماير أن االعتماد الدويل المتبادل يزيد مند. أ

أن التجارة  الدكتور والمالبس الواقية. ويضيف ومعّقمات اليدين ورق الحّمام والمعّدات الطبيةالسلع األساسية، مثل  على

كثر تحديداً، سوف يتقلص  العالم قبل األزمة. رهابتحفظات ومحاذير لم ي مقيَّدة، ولكنها ستكون الدولية سوف تستمر وبتعبير أ

الدول األخرى على السلع األمريكية، خصوصاً الصين وكندا.  تسامح الواليات المتحدة تجاه التعريفات الجمركية التي تفرضها

كثر عدالًة بغض النظر عن هوية اإلد   ارة األمريكية التالية. وسوف تستمر الواليات المتحدة يف المطالبة باتفاقيات تجارية أ

ماير إن الحمائية االقتصادية د.  ذكرويف حين أن المجتمع الدويل لن يستطيع التأكد من المدة التي سيستمر فيها تفشي الوباء، 

هو حماية أمنها الوطني،  سوف يكون دافعها األساسي إىل إنتاج السلع الضرورية محلياً  الدول . كما أن حاجةبحّدة ستزداد

ومواصلة اإلنتاج لضمان عدم  بعض الصناعات أي زيادة يف عدم الكفاءة يف تقبُّلعلى حساب الكفاءة االقتصادية. وال بد من 

 ، وإن كانتوضع الراهنلليتقّبل االكتفاء الذايت الوطني باعتباره  بمعنى آخر، ال بد للعالم أنوالتأثر بأي إجراءات حظر محتملة. 

  حصيلته دون المستوى األمثل من الناحية االقتصادية.

فكلما االحتماالت لحدوث كساد عظيم آخر مع دخول المزيد من الدول يف حالة ركود. ومن ناحية التأثير الجيوستراتيجي،  تزداد

لذلك يكون ، وسوف الصينية صبحان أقل تقبُّالً للمركنتيليةتأصبحت الواليات المتحدة واالتحاد األوريب أفقر اقتصادياً، سوف 

، ستبقى التحالفات الجيوسياسية الكبرى كما هي ألن الفيروس لن "19-كوفيد"ويف أعقاب وباء  ،تداعيات اقتصادية عالمية

 يغّير قواعد اللعبة.
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أستاذ بكلية الدراسات الدولية ومدير مركز االقتصاد السياسي الدويل  – البروفيسور يونغ وانغ

 الصين – اسات األمريكية، جامعة بكينومدير مركز الدر 

كد البروفيسور وانغ أن الفيروس ظل ينتشر بوتيرة أسرع من أي أوبئة سابقة،  الترابط نظراً إىل أ

، أن هذا الفيروس يتميز بطبيعة خطيرة هذاإضافة إىل  ،تبيَّنو. الواسع الذي يعيشه العالم اليوم

عدواه الظاهرة قوية جداً وال يمكن التنبؤ بها بسهولة، وذلك لطول فترة الحضانة للغاية. كما أن 

وحصلوا على نتائج  إجراء الفحص عدة مراتالتي يستغرقها. فقد اضطر العديد من الناس إىل 

ال العالم يفتقر ويف الواقع، ما ز  .متباينة، باإلضافة إىل الذين لم تظهر عليهم أعراض المرض ولكنهم ينقلون العدوى مع ذلك

 ذا قوة دافعة وراء أي جهود مستقبلية لمعالجة األزمة الراهنة.إىل المعرفة العميقة بهذا الفيروس، ويجب أن يكون ه

التي تم تنفيذها تدابير العرض البروفيسور وانغ لمحة شاملة عن السياسات والجهود الصينية الحتواء تفشي الفيروس، وذكر 

اإلغالق الصارم للمناطق الموبوءة والتباعد االجتماعي والحجر الصحي والفحص. وأضاف أن علينا  مثلمنذ وقت مبكر جداً، 

بحدوث بعض المشقة الشخصية على المدى القصير، ولكن هذه التدابير ال بد منها للتغلب على األزمة على نحو  االعتراف

 فعال.

كد البروفيسور وانغ على االختالفات بين النموذج الصيني  قوةوالتدابير التي تنفذها الواليات المتحدة وأوربا من حيث  ،وأ

ونادى بتوخي دقة التوقيت وتنفيذ تدابير صارمة، وهذا ما لم تفعله الواليات المتحدة واالتحاد األوريب يف المقاربات المختلفة. 

جهوداً تعبوية ضخمة يف وقت مبكر نفذت يف مقابل الصين التي  الوقت المناسب، األمر الذي أسهم يف سرعة انتشار الفيروس

 قد ُوصفت عالمياً بأنها قاسية. على الرغم من أن هذه الجهود ،جداً 

للكوادر  المصانع المحلية فوراً إىل إنتاج ُسترات واقية وأقنعة وجهمجال تخصص السلطات الصينية بتحويل  قامتكما 

بت . وقد لعيف البالد تخفيف النقص يف وحدات العناية المركزةشيدت مستشفيات إضافية للعناية المركزة من أجل و ،الطبية

العلوم والبحوث دوراً مهماً منذ بداية األزمة يف الصين، بما يف ذلك التشخيص عن بُْعد وتحليل البيانات الضخمة واستخدام 

 الذكاء االصطناعي.

كد البروفيسور وانغو الشعور بقدر كبير من عدم  الرغم منعلى و ،ليأيت به المستقبأن الصين مستعدة لما  بشكل عام، ،أ

ن يكون التعاون الدويل أيف جميع أنحاء العالم، يرى البروفيسور وانغ أن األزمات العالمية تتطلب حلوالً عالمية. وينبغي  التيقن

سوى المزيد من جلب ين الخالفات اآليديولوجية والتنافس االستراتيجي بين القوى العظمى لن ، إلهو الطريق إىل األمام

دائم. وال بد من إجراء حوار فعال بين الدول لكي يتجنب العالم السيناريوهات  يجاد حلٍّ إلبعيداً عن العمل  العالم دفعالمعاناة و

 والوفّيات الجماعية.  األسوأ

يف  طية وغير الديمقراطيةتمييز مثير للشقاق بين نظم الحكم الديمقراالال يرى أن  تجدر اإلشارة هنا إىل أن البروفيسور وانغو

 يمنع بالضرورة بذل جهود دولية مشتركة من أجل إيجاد حل.بل معالجة األزمة 

أن دولة اإلمارات العربية المتحدة  ،يف هذا الصدد، وانغ يرى البروفيسورو . يف النهاية إن التعاون بين الدول هو الطريق إىل األمام

 يف ظل التعاون المتبادل بينهما يف عدد من المشاريع التي نُفِّذت سابقاً، والتي والصين يمكنهما معاً مساعدة العالم، خصوصاً 

 أبرزها مبادرة الحزام والطريق.  من 
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 المواضيع الرئيسية:

وتداعياته على المجتمعات  "19-كوفيد"لعالمي لوباء ُطرحت مواضيع رئيسية عديدة خالل الندوة عكست الفهم ا

 العالمية:

 

 

 إعادة تشكيل النظام الجيوستراتيجي العالمي: من الوارد أن يكون محفزا على  باعتباره عامالً " 19-كوفيد"وباء  -1

الوضع العالمي الراهن، وأجمعوا على أن الوباء سوف إىل تغيير  "19-كوفيد"وباء يؤدي أشار المتحدثون إىل إمكانية أن 

المديين القصير  بينمستقبل العالم ب الذي يحيطُيحِدث تحوالت كبيرة يف التحالفات الدولية رغم الغموض الكبير 

 .والمتوسط

على  تحوالت على المدى القصير، خصوصاً يف السياسة الوطنية يف العديد من الدولبعض الومن المتوقع أن تحدث 

المديين المتوسط والطويل ستشهد ما بين تصاعد الخطاب الشعبوي االتهامي، ولكن فترة من خالل اتضح  غرار ما

 والمحافظة عليه. صمود التعاون الدويل

المفاوضات التجارية بين القوى العظمى، ولكنه لن يؤذن بنهاية  تحفيزيقود الوباء إىل ومن الناحية االقتصادية، ربما 

 الدولية الحرة يف المستقبل المنظور. التجارة

 :"19-كوفيد"ت الحرب يف االستجابة العالمية لوباء اوقأاستخدام مصطلحات  -2



 

11 
 

مصطلحات أوقات الحرب عندما توسعون يف استخدام ن وصناع القرار يف العديد من الدول يوأخذ القادة السياسي

صّبت السرديات االنقسامية يف صالح السياسيين الشعبويين كما  .يف تشبيٍه بين الحالتين "19-كوفيد"يتحدثون عن وباء 

، ولكن مثل هذه االستجابة لن تخفف من القصور الهائل يف الحوكمة واالستعداد الذي كشفت عنه وأهدافهم االنكفائية

  .على مستوى الدولةلألزمة االستجابات 

لم تخفف المعاناة اإلنسانية، بل أعاقت الجهود الدولية  19-إن االختالفات بين القوى العالمية يف االستجابة لوباء كوفيد

بالطريقة المثلى، ما يؤدي إىل  الحوار الفعال بين الدول هو المفتاح لعالج األزمة الحالية إليجاد حل دائم. وال شك يف أن

 تحرك فعال واستبايق يف جميع أنحاء العالم.

 عالج للوباء: الشكوك واإلمكانات يف السباق العالمي إليجاد -3

فإن السباق من أجل إيجاد لقاح يتطلب جهوداً عالمية شامل لكافة المجتمعات الدولية، دواء على الرغم من عدم وجود 

 الرغم من وفرة البيانات والدراسات العلمية التي صدرت عن طبيعة الفيروس، ما زال من المستبعدوالمالحظ أنه وعلى 

ثمة عددٌ من األدوية الموجودة التي تم اختبارها يف  ولكن ،شهر اإلثني عشر المقبلةإنتاج لقاح بكميات ضخمة خالل األ

  تأيت بنتائج مثمرة. الوقت الراهن والتي ربما 

إن وجود أدلة فردية منفصلة على استخدام بعض األدوية المتوفرة ال يمكن أن يمنعنا من إيجاد الدواء ومعالجة الفيروس، 

 تفشى لمرة واحدة أو يف موجات متكررة حول العالم خالل السنوات لقلية المقبلة.ياتضح أن هذا الفيروس سواء 

 التنازع بين التداعيات االقتصادية والرعاية الصحية باعتبارها محركات لالستجابة العالمية: -4

بين الدول  اً اقتصادي اً الدولة وتعاون إن االستجابة المثلى لمعالجة هذا الفيروس تتطلب وجود قيادة خبيرة على مستوى

 من أجل تسهيل تدفق السلع والتجارة.

سيكون يف أعقاب هذا الوباء الفيروسي،  ،ولكنتغييراً يف تطور التجارة الحرة أو توّقفها، " 19-كوفيد"ربما ال ُيحدث وباء 

 لثمار العولمة.توزيع غير عادل ضت إىل من الضروري إعادة صياغة القوانين والسياسات التي أف

وخطر الركود العالمي الذي يلوح يف األفق، فقد ركزت كافة الدول يف العالم على  باإلضافة إىل القلق االقتصادي الواسع

 دعم فعالية أنظمتها الصحية وتقويتها.
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 :2020يف عام " 19-كوفيد"آفاق الركود العالمي الناجم عن  -5

صناع دوائر البنوك المركزية وظلت . و 2008مسبوقة منذ األزمة المالية عام تكبدت األسواق العالمية خسائر غير 

لحفظ توازن االقتصادات تخفض أسعار الفائدة يف محاولة المزيد من السيولة وتضخ  السياسات يف جميع أنحاء العالم

 الوطنية وسط انقطاع واسع يف تدفق السلع وسالسل التوريد.

بجيوشها الوطنية، مثل إيطاليا والواليات المتحدة، لمساعدتها يف التصدي لألزمة  دولإضافة إىل ذلك، استعانت بعض ال

كثر من ثلث سكان العالم يف حالة عزلة ذاتية.  على األرض، وبقي أ

غير أن جميع المتحدثين يف  ،التي تكبدها االقتصاد العالمي حساب التكلفة من المستحيل عملياً  ،ومع استمرار األزمة

 الندوة اتفقوا على أن العالم سوف يشعر بالتداعيات لسنوات مقبلة.

 : دائمةاآلثار ال األجل يف تخفيفوطويلة التنافس بين الحلول قصيرة  -6

، يف حين ظل السياسيون الشعبويون يثيرون الخوف يف جميع أنحاء العالم منذ المراحل المبكرة من تفشي الفيروس

مهارة وخبرة إدارية وتعاوناً دولياً، وجميع هذه المتطلبات متوفرة أو يمكن  فإن الحلول طويلة المدى سوف تتطلب

 توفيرها.

دكتاتورية فاشية وسط األزمة الحالية إذا تُركت ذكر المتحدثون العديد من األمثلة، بما فيها المجر وإمكانية ارتدادها إىل 

من أجل توسيع  19-على كيفية استغالل الشعبويين النتشار فيروس كوفيدالً حقيقياً دون كابح. ولعل المجر تقف مثا

 نفوذهم السياسي، حتى إذا كان ذلك يتعارض مع متطلبات الصحة العامة.

يؤدي انتشار الخوف والغموض إىل انتشار الخطاب االتهامي ضد األقليات وغير المواطنين يف  وعلى المدى القصير،

. والمثال األبرز على ذلك هو استخدام الالجئين والمهاجرين إلثارة الخوف من األجانب. ومن بين الدول لالعديد من الدو

استخدم السياسيون الشعبويون يف جميع أنحاء إيطاليا هذا التكتيك لبث المزيد من الخوف بين مواطنيهم من األخرى، 

 .ةالعام ةالمجتمعي بالصحةدون اهتمام 

بحّجة  اآلسيويين-راج خطاب مماثل مصحوب بزيادة حادة يف الهجمات على األمريكيين المتحدة األمريكية،ويف الواليات 

يف الواليات المتحدة األمريكية سببه "فيروس صيني"، وقد دعمت اإلدارة األمريكية الرسمية  "19-كوفيد"أن تفشي 

 أيضاً هذا الخطاب. 

، كما أعطى مبرراً للسياسيين تقائياً للسفر أدى إىل تعزيز قيم االنفصال الوطنيذت إدارة ترمب حظراً اننفّ إضافة إىل ذلك، 

السائدة على  مون أي حلول. إن هذه السلبياتتعزيز الخطاب االنقسامي يف حين ال يقدّ  ليواصلواالقوميين والشعبويين 
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المدى القصير تحّتم الحاجة إىل إحياء التعاون متعدد األطراف على المدى الطويل لكي يتمكن العالم من الصمود خالل 

 األزمة الراهنة.

 التوصيات

واألزمة الناتجة  "19-كوفيد"الندوة عدداً من التوصيات بشأن تحسين االستجابات العالمية لوباء  قّدم المتحدثون يف

 .وبذل جهود عالمية استباقية ووقائية تدابير فوريةاتخاذ وتتضمن هذه التوصيات  ،عنه

 أهم التوصيات على إعادة تقييم الخبرة اإلدارية العالمية يف إدارة األزماتإحدى تركز يف مجال الحوكمة العالمية،  -1

ف الخسائر الصحية ولن يخف" 19-كوفيد"مسار العولمة ليس حالً لوباء اتجاه عكس  مع اإلشارة إىل أن

 بالفعل يف المجتمعات يف جميع أنحاء العالم. واالجتماعية االقتصادية التي أثرت

القوانين والسياسات التي تحكم إدارة األزمات،  إعادة تقييمإىل األمام تتمثل يف  للمضي إحدى أفضل الطرق -2

عزز التوزيع غير العادل لثمار  الذي ،يف نظام التجارة الحرة العالمي وإعادة تقييم عدم المساواة المتأصل

 .العولمة

ض حول شروط التجارة الحرة بهدف استمرار التجارة يف مجال االقتصاد، ربما تكون هناك حاجة إىل إعادة التفاو  -3

والتدفق الدويل للسلع. وال بد أيضاً من التركيز على العولمة والتعاون متعدد األطراف يف التصدي العالمي 

منعاً لتوقف التجارة العالمية توقفاً كامالً وانهيار النظم العالمية الخاصة بالتبادل التجاري على  ةلألزمة الحالي

 المدى القصير.

نظراً إىل المصدر الحيواين للفيروس، ال بد من إعادة التفاوض بشأن السياسات العالمية الخاصة بالرقابة على  -4

اساتها المتعلقة بمعاملة الحيوانات، خصوصاً الحيوانات وينبغي على جميع الدول إعادة تقييم سي الحيوان.

. ومن المتوقع أن يؤدي الفحص الدوري وتحسين البرية، والممارسات الزراعية اآلمنة وإجراءات نقل الحيوانات

إىل التخفيف من خطر تفشي وباء جديد على المدى  الممارسات المطبَّقة وتقييم القوانين واللوائح الحالية

 الطويل.

يعاين القطاع الطبي يف الدول المتقدمة والنامية حاجًة ماسة إىل المزيد من التمويل واإلصالح من أجل تحسين  -5

كد المتحدثون على وجوب إعطاء األولوية ألنظمة الرعاية الصحية يف  المستقبلية.لألزمات مستوى استجابته  وأ

االعتبارات االقتصادية، ينبغي أن يبقى إنقاذ . وبغض النظر عن العوامل األخرى، بما فيها أي تحرك مستقبلي

 الهدف األساسي لدى جميع الجهات المعنية.هو األرواح 

كد المتحدثون -6 أن الصدق والثقة والشفافية هي مفاتيح النجاح على المدى  يف معالجة الحوكمة العالمية، أ

تفشي وباء فيروسي. ومن الضروري استخالص الدروس من وباء الطويل وترسيخ نهج مستدام لمواجهة أي 

من أجل إعادة بناء الثقة المجتمعية داخل الدولة الواحدة وبين الدول يف المستقبل. وجدير بالذكر  "19-كوفيد"
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مع ذلك،  التعامل مع تفشي الوباء.من النجاح يف متفاوتة النظم السياسية بجميع أنواعها قد حققت درجات أن 

ستكونان هما العامل الغالب الذي يحدد النجاح يف النهاية، وليس  فإن االستراتيجية والقدرة اإلدارية

 األيديولوجية السياسية.  

من أجل رفع مستويات البحث واالستقصاء العلمي هما العنصر األساسي يف جميع الجهود المستقبلية  -7

 ليس الوباء األخير. ومن غير المتوقع 19-راً إىل أن وباء كوفيداالستعداد العالمي لألزمات المستقبلية، نظ

، ولكن جهوداً كبيرة قد بُِذلت الختبار بعض 2020التوصل اىل لقاح لهذا الفيروس يف الربع المقبل من عام 

 وقاتاأللتركيبة الفيروس البيوكيميائية بهدف إيجاد عالج ممكن يف األدوية الموجودة وإجراء المزيد من التحليل 

 المقبلة.

ال بد من وجود القيادة الخبيرة والتعاون الدويل، وتعزيز نظم الرعاية  على الرغم من عدم وجود عالج حاسم لألزمة الحالية،

 .19-تحقيق االستجابة المثلى لوباء كوفيدالصحية العامة يف جميع أنحاء العالم، من أجل 

 

 خاتمة

وّفرت والتي تمثل أصعب اختبار واجهته اإلنسانية يف العصر الحديث،  "،19-كوفيد"يف ظل األزمة العالمية الناتجة عن 

الناجمة عنه،  واألزمة "19-كوفيد"العالمي لوباء  ليحللوا التأثيرهذه الندوة منبراً إلكترونياً فريداً جمع نخبة من الخبراء 

تناول المتحدثون يف الندوة كما  الستجابات.باإلضافة إىل مناقشة االستجابات المحتملة والعوامل التي تعوق هذه ا

من المحاور وقدموا رؤى عميقة عن ظهور األزمة والخطوات التي يمكن اتخاذها للتخفيف من آثارها متكاملة مجموعة 

 السلبية يف جميع أنحاء العالم.

الخبرة اإلدارية يف إدارة األزمات باعتبارها أمراً ضرورياً يف األوقات المقبلة،  إعادة تقييمعلى المتحدثون الضوء  وألقى

كما استعرضوا السباق للتوصل إىل  .حسب ما هو مطلوب باإلضافة إىل إعادة التفاوض بشأن النظام االقتصادي الدويل

 عالج للوباء والتعاون والتنافس الدوليين يف سبيل إيجاد اللقاح المناسب.

ر أبعادها يف السابق. لعالم اليوم نفسه يف أزمةيجد ا تنفيذ أمام مفتوحاً لذلك يجب أن يبقى الباب  لم يكن ممكناً تصوُّ

يبقى التركيز على إنقاذ األرواح، خصوصاً يف األوقات المحفوفة أن استجابة منّسقة عالمياً يف المستقبل المنظور. وال بد 

 .2020عالم يف الربع األول من عام كالتي شهدها ال بالكثير من عدم التيقن

الدول هو الفعال يف التوقيت المناسب بين  ما يتعلق بحالة الصحة العامة يف جميع أنحاء العالم، فإن التعاون ويف

 .السبيل لتحقيق أي نتائج إيجابية يف المستقبل


