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 الملخص:

 

في سوق  ةمدينة ووهان الصيني مندولة والذي بدء  022الفيروس التاجي على أكثر من  جائحةأثرت 

ي فت قطر بمتابعة تطورات الوضع في الصين والدول التي بدء الفيروس أخالل هذه الفترة بد للمأكوالت البحرية،

أكدت قطر أول  ،0202فبراير 02في وصول المرض الى قطر ولوضع تصور مواجهة األزمة. لفيها تحسباً التفشي 

. )كانت الدولة قد بدأت بداية أزمة الفيروس التاجي في البالد( ما جعلها 92 –)كوفيد فيروس التاجي الب حالة إصابة

 ةالتدابير االحترازيتبنت الدولة مجموعة من  بالفعل بإخذ بعض الخطوات االستباقية واالحترازية لمواجهة الفايروس(.

منة ألمراض المزوالوقائية بهدف حماية صحة وسالمة أفراد المجتمع من اإلصابة بالفايروس وخاصة الذين يعانون من ا

وكبار السن. دعم النظام االقتصادي والمالي من خالل دعم القطاع الخاص بحيث ال يتأثر بالسلب باإلضافة الى توفير 

سيولة نقدية للبنوك المحلية، تعزيز والمحافظة على النظام الصحي وتوفير الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع بشكل 

 تضرراً لمواجهة جائحة كورونااألكثر لعبت دولة قطر دوراً مهماً في التضامن مع الدول وعلى المستوى العالمي  .عادل

 سعىمن خالل إرسال المساعدات الطبية العاجلة، عالوة على تسيير رحالت جوية إلجالء بعض رعايا دول العالم. ن

 وكيف ت فيها األزمة دولياً ومحلياً،المراحل التي مربما في ذلك  أسئلة،الورقة إلى اإلجابة على أربعة من خالل هذه 

ورقة تغطي ال. واآلثار المترتبة على األزمة األزمات واألدوار التي لعبتها،في إدارة  الفاعلة األزمة واألطرافتكشفت 

افها أهدبتحقيق  ةتسمح اإلجابة على األسئلة األربعة للباحثل. 0202أبريل  91و 0202فبراير  02البحثية الفترة ما بين 

واآللية التي تدار بها األزمة، وتحديد اآلثار  جهوزية قطر في إدارة األزمات الصحية،بما في ذلك فهم  ن هذا البحث،م

 المترتبة على األزمة سياساً وأمنيا واقتصادياً.

 

، إدارة األزمات، الحجر الصحي، األغالق الجزئي، آثار 92 - فيروس الكورونا، كوفيدالكلمات المفتاحية: 

 األزمة.
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Health Crisis Management (Qatar case study during the Corona Virus crisis 

 

Abstract: 

 

The novel coronavirus has affected over 200 countries, begun in Wuhan, in China. During 

this period, the State of Qatar followed closely the situation in China and the countries in 

which the virus started by taking early precautionary measures. On February 29, 2020, 

Qatar announced the first case of COVID-19, which was the beginning of the country's 

crisis. The country adopted measures to contain further spread of the disease. The 

country has adopted a set of precautionary and preventive measures aimed at protecting 

the health and safety of community members from infection with the virus, especially 

those suffering from chronic diseases and the elderly, supporting the economic and 

financial system by supporting the private sector so that it is not affected by the negative 

in addition to providing cash liquidity to local banks, strengthening and maintaining the 

system Health and fair health care for all members of society. The state of Qatar played 

an important role by sending urgent medical assistance, in addition to operating flights to 

evacuate its citizens. The paper which covered the period from February 29, 2020, to April 

16, 2020, seeks to determine the stages of the spread of the virus, the parties involved in 

managing crises, roles played, and the implications. Through this, the research paper will 

establish Qatar's readiness in managing health crises, the mechanism by which the crisis 

is managed, and its political, security and economic effects. 

Keywords: Covid-19, Coronavirus, crisis management, quarantine, partial lockdown, 

crisis implications. 
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 قائمة المحتويات:
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 الفصل األول: 

 المقدمة: 1.1

 

الدولة ورسوووووب البُنى التحتية فيها،  جاهزيةتُعد إدارة الحكومة لألزمات من أهم المعايير التي تدل على مدى 

كما أنها تُسواعد الدولة على اسوتدراك المدى الذي ستصل إليا األزمة وترثر عليها من خالل تحكمها في مراحل األزمة 

وُمحاولة ُمعالجتها. ألن األزمات بطبيعتها إن لم يتم ُمعالجتها والتعامل معها على أسوواس قوي وواضووح وسووليم سووتردي 

سوولبية على الدولة وهو ما يجب أن تعمل الدولة على تفاديا إن كانت تحتوي على بُنًى قوية وتهتم أن يكون لها إلى آثار 

أثر محلي ودولي بشكل واضح. فقد أدت سوء إدارة أزمات بعض الدول وخصوًصا في األوضاع الحرجة إلى اإلخالل 

وأعلنت منظمة الصووحة العالمية  92-أزمة جائحة كوفيدبالنظام السووياسووي واالقتصووادي واألمني فيها. وُمنذ أن اجتاحت 

عن تطوره إلى جائحة والدول جميعها تعمل على إدارة األزمة من خالل إعالن حالة الطوارئ، ومن ضمن تلك الدول 

كانت دولة قطر بأجهزتها الرسومية والجهات غير الرسومية فيها تعمل على إدارة أزمة الفيروس. لذا تقوم الدراسة بفهم 

 كيفية قيام دولة قطر بإدارة األزمة والتعامل مع مراحلها.

 

 مشكلة الدراسة: 1.2

 

كورونا، وقد اختلفت الدول في إدارة األزمة  جائحةتكمن ُمشوووكلة الدراسوووة في اجتيال العالم ألزمة ُمفاجئة أال وهي      

ية إدارتها لألزمة راسوووة آل( فإن د92 -)كوفيد جائحةبواالسوووتجابة مع مراحلها، وبما أن قطر إحدى الدول التي تأثرت 

ف كيومودى وعيهوا لها ُمنذ مراحلها األولى كان ُمثيًرا الهتمام الباحث، وبالتالي يكون السوووووورال البحثي للدراسووووووة في  

 ؟ 11 -كوفيد جائحةطر أزمة دولة ق أدارت

 

 الدراسة:تساؤالت  1.3

 

؟11-كوفيد جائحةبالسؤال البحثي: كيف أدارت دولة قطر       ؟ وينتج عنه عدة أسئلة فرعية، أال وهيَّ

 كيف بدأت األزمة وما هي  مراحلها )دوليًا ومحليًا(؟ .9

 ما هي  الجهات الفاعلة في إدارة األزمة؟ .0

 كيف تعاملت الجهات الفاعلة مع إدارة األزمة )سياسيًا، أمنيًا، اقتصاديًا(؟ .1

 اآلثار الناجمة عن إدارة األزمة والنتائج؟ .1
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 الدراسة:أهداف  1.4

 تهدف الدراسة إلى:     

 ولة قطر في إدارتها لألزمات.مدى جهوزية داستكشاف   .9

 في إدارتها لألزمات.معرفة اآللية التي تُسير فيها دولة قطر  .0

 معرفة اآلثار قصيرة وبعيدة المدى التي ستترتب على إدارة األزمة. .1

 

 أهمية الدراسة 1.5

 

الراهنة عملت على قلب النظام العالمي  92- ي الفترة الحالية نظًرا لكون أزمة كوفيدفقصوى  تأخذ الدراسة أهمية      

االقتصادية والسياسية( كما وكان ألمنية على الدول على كافة المستويات )ا هاثرواتخاذ الدول لوضع الطوارئ وذلك أل

(. األنسوواندولة وهي العنصوور البشووري ) يأفي  األسوواسوويات أعماقالمجتمع ضوواربا في جذوره  المباشوور أفرادأثرها 

من نوعها  األولىزمات الصوووحية مسوووتجدة على دولة قطر، لذا سوووتكون الدراسوووة ي كون األسوووة فالدرا أهميةوتتجلى 

لها )الصوووووحية منها على وجا  دارتهاإووسوووووتقدم بشوووووكل علمي الهياكل البنيوية لدولة قطر في اسوووووتكشوووووافها لالزمات 

 الخصوص( وبالتالي ستكون الدراسة محطة رئيسا للباحثين في فهم آلية دولة قطر في إدارتها لالزمات الصحية.

 

 حدود الدراسة 1.6

 

ة ، كما أنها ستُركز على فتروستقتصر الدراسة فيها على دولة قطر كدراسة حالةستتناول الدراسة حدوًدا مكانية:      

حسب ما أعلنتا منظمة الصحة  92-في قطر إلى تحولا إلى وباء كوفيد 92-تبدأ ُمنذ بداية ظهور فيروس كوفيدزمنية: 

 .0202أبريل  92إلى  0202 فبراير 02العالمية، ومن ثم تحولا إلى جائحة عالمية. ويبدأ تاريخ األزمة ُمنذ 

 

 لدراسةتقسيمة ا 1.7

 

سوووتقوم الدراسوووة باإلجابة على السووورال البحثي الرئي  واألسوووئلة الفرعية من خالل أربعة أقسوووام رئي ، أال 

وهي   أواًل  بودايوة األزموة دوليًوا ومراحول التعوامول معهوا. ثوانيًا  الجهات الفاعلة في إدارة األزمة. ثالثًا  تعامل 

 . رابًعا  اآلثار والنتائج الناجمة عن إدارة األزمة.ـا(أمنيً الحكومة القطرية مع األزمة )سياسيًا، اقتصاديًا، 
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 : التأطير النظريالثانيالفصل 

حتى اللحظة التي ُكتبت فيها الورقة لم تسووووتطع أي دولة عدا الصووووين في احتواء وباء كورونا الُمسووووتجد، كما أن أغلب 

 في خضمم الذي ُكتب حول الموضوووع كان أخباًرا وتقاريًرا من المرسووسووات الدولية الفاعلة وبعض الدراسووات النادرة، 

بتعريف الُمصممطلحات الرئيسممة والتي تطلبها الدراسممة كي تكود دراسممتنا إلدارة األزمات الصممحية، كاد البد مب البدء 

واضممحة ويُدرا القارم مقصممد المصممطلحات في الدراسممة، حيث ترتكز الدراسممة على مفهوماد رئيسمماد وهما  إدارة 

 األزمات، الوباء ، وقد عرج الباحثود والعلماء إلى تعريفهما كما يلي:

 :إدارة األزمات2.1

 وجود نقطة تحول مهمة، ووجود علم الطوب اإلغريقي الوذي كوان تعني بوالنسووووووبة لا  تطور مفهوم األزموة من 

م انتقلت لدائرة المعارف لتدل 9211ي عام م انتقل ف(، ث0291)السكارنة،   لحظة تطور مصيرية في تطور مرض ما

. ثم ُعرفت (0291)السكارنة،  ألموال"اؤوس على "وجود خلل مفاجئ في العالقة بين العرض والطلب والخدمات ور

ا على أنهووا " خلوول يرث على النظووام كلووا كمووا أنووا يهوودد االفتراضوووووووات الرئيسوووووويووة التي يقوم عليهووا هووذا ر اصووووووطالحيووً

. يعرف الباحث بالل السوووووكارنة إدارة األزمة ل " اللحظة الحرجة التي تتعلق بالمصوووووير (9221)الحمالوي، النظام"

وغالبًا ما تتزامن األزمة مع عنصوور المفاجأة مما يتطلب مهارة عالية إلدارتها التصوودي اإلداري للمنظمة ويهدد بقاءها 

هذا التعريف كافة أنواع األزمات )االقتصووادية، االجتماعية، السووياسووية، الصووحية( مع  ( يشوومل0291، ")السووكارنةلها

 ة لحلها. حاألخذ بعين االعتبار خصوصية كل أزمة والطرق الناج

 لممما ا رهرت الحمماجممة لتعل  كيفيممة إدارة األزمممة في همم ا سوووووورال في أذهووان بوواحثي إدارة األزمووات، أال وهو توارد ي

ألن أزمات العصووور ازدادت بشوووكل ملحوظ ومرثر على المسوووتوى الدولي بعد ضوووب   فيجيب السوووكارنة "العصمممر؟  

ظهور مفهوم إدارة األزمة السوووووياسوووووية، التي المفاهيم التي تتعلق بالدولة الحديثة والسووووويادة والحرية. وهذا ما أدى إلى 

تعني " اسووووتخدام كل الموارد المادية والمعنوية وعناصوووور الظروف البيئية التي تحكمها، والمتاحة أمام صووووناع القرار 

 . (0291)السكارنة، اإلداري/ السياسي من أجل الوصول إلى تحقيق الهدف المنشودة"

عن الكووارثووة والُمشووووووكلووة، حيووُث أن األزمووة هي  آخر المراحوول بووالترتيووب  أجمع البوواحثون على اختالف مفهوم األزمووة

العكسووووي، وبالتالي تختلف درجة التحضووووير ومعالجة ُكلف منها. فإن لم يتم احتواء المشووووكلة وحلها جذريًا سووووتتحول إلى 

 ل كافة المسوووووتويات، أي أن مسوووووتوى الحل يأخذ بالعلو إلى أن يشووووومجائحةكارثة، وإن لم تُحل الكارثة فقد تتحول إلى 

ا في الحول، كي ال تُحودع زعزعةً تُم  باألمن واالسووووووتقرار. نظ ر بعُض الباحثين إلى  إقحوامهوااإلدارة ويتطلوب  جميعوً

تطبيقا غير منطقية نظًرا لوجود إدارات ُمختلفة  إمكانيةضورورة وجود فريق إلدارة األزمة ُمستعًدا على الدوام، ولكن 

 اسية ضب  األمور وانتظامها،سها األفي المرسسات، مهمت
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 (91)البزاز، ص األزمووات".ارع ووألن "التحليوول الوودقيق من هووذه اإلدارات يُمكن أن يُجنووب المشوووووواكوول ومن ثم الكو  

عليا يجب أن تقوم إدارة األزمة بوضووع خطة لمواجهتها، من حيث تصووور أسوووأ حالة سووتواجا صوواحب القرار،  وبناءاً 

متطلبات العمل  وأن تُحدد احتماالت لعدم تواجد العناصوور األسوواسووية من المجتمع الخاص باألزمة، وأخيًرا اسووتمرارية

 (.01)البزاز، ص

 الوباء 2.2

الفيروس حسووووب ثالثة مراحل وفقًا لُمنظمة الصووووحة العالمية )التفشووووي، الوباء، الجائحة(. يبدأ  انتشووووار يُصوووونف

بالنسوووبة للوباء فإنا يكون أكبر وذا انتشوووار أوسوووع،  الفيروس من خالل تتبع علم األوبئة صوووغير ولكنا غير عادي، أما

السوووووويطرة، وتطوال بلودان ومناطق عديدة.  يطوال منطقوة ُجغرافيوة أكبر، أموا الجوائحوة فوإنهوا تكون دوليوة وخوارجوة عن 

بينما تأتي كلمة  ("،WHOوحسووب تعريف ُمنظمة الصووحة العالمية فإن الوباء يعني  "االنتشووار العالمي لمرض جديد )

جائحة من "الباندا" اليونانية، وهو يعني احتمالية تعرض جميع سكان العالم للعدوى ومن المحتمل أن يُصال عدد كبير 

 .(The Economic Times, march 2020) منهم بالمرض

 (2115)فادي عقيالد،  مراحل إدارة األزمة 2.3

تمر األزموة بعودة مراحل، ففي المرحلة األولى والتي تُسوووووومي ل "مرحلة الميالد" أي المرحلة التي تظهر فيها األزمة 

أسوووووواسوووووويات نموها بالتزامن مع ُمحاوالت القضوووووواء عليها  وإفقوادهواألول مرة، فيقوم ُمتخوذ القرار في تنفي  األزموة 

وتجميدها، وهي في بداياتها دون خسووائر بشوورية أو مادية وقبل وصووولها للذروة أو مرحلة الصوودام. أما المرحلة الثانية 

مها، قفهي "النمو واالتسووووواع" والتي تأتي بسوووووبب عدم ُمعالجة األزمة في المرحلة األولى وغذتها ُمحفزات أدت إلى تفا

وهنا يتوجب على لجنة إدارة األزمات التعامل مع األزمة باسوووتراتيجية وإحكام حتى ال تصووول إلى المرحلة الثالثة وهي 

مرحلة "النضج" أو "الذروة" والتي تُعد من أخطر المراحل والتي ال يُمكن الوصول إليها إن جرت مواجهة األزمة في 

المواجهة بأقصووووى قدرات الدولة وأعلى مراحل التأهب، حتى تصوووول إلى  المرحلتين السووووابقتين، وتتطلب هذه المرحلة

المرحلوة الرابعة وهي مرحلة االنحسووووووار والتي تفقد فيها األزمة قوتها حتى تصوووووول إلى المرحلة الخامسووووووة واألخيرة 

خذ رورة األ"مرحلة االختفاء" والتي تفقد فيها األزمة بشوووكل كامل قوة الدفع التي أوجدتها وتتالشوووى مظاهرها، مع ضووو

 بالدروس الُمستفادة من األزمة واالستعداد لألزمات القادمة.

 إدارة األزمات الصحية 2.4

تلعب األمراض دوًرا هاًما في اكتشووواف مدى قوة النُظم الصوووحية في الدول، حيث أن تفشوووي األمراض قد يتسوووبب في 

هيئة للتعامل معها، وقد أبرزت األوبئة التي معاناة بشوووورية كبيرة ووفيات وخسووووائر اقتصووووادية إذا كانت األنظمة غير مُ 

انتشوووورت في الدول العديد من مزايا وعيول األنظمة الصووووحية في العالم، كما أن إدارتها لألزمات الصووووحية واألوبئة 

 على المزيد من انتشارها أو إيقافها. وتعمل
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ومن أهم األمراض التي انتشووووورت ُمنذ بدء األلفية الجديدة والتي طالت كافة الدول كانت )متالزمة االلتهال التنفسوووووي   

" وفيروس إيبوال، وفيروس زيكا، ومرخًرا H1N1الخنازير " وأنفلونزا"، H5N1الطيور " وأنفلونزاالحاد "سارس" 

ة العالمية في أغلب دول العالم، وكانت االسووووتجابةُ فيروس كورونا( وانتشوووورت هذه األمراض حسووووب ُمنظمة الصووووح

 اإلنسانية لهذه األزمات ُمختلفة من دولة إلى أخرى.

   الدراسات السابقة: 2.5

في ورقتووا "كيف فقودت حكومووة هونغ كونغ ثقوة الجمهور في السووووووارس  رؤى  (Lee, K. (2009)حودد كوامووان لي )

للتواصوول الحكومي في أزمة صووحية" مجموعة من التحديات التي يجب أن تسووعى الحكومات إلى حلها ومعالجتها إبان 

 ,Allisonمواجهتهوا لألزموات وقود توصوووووول إلى تلخيح هوذه التحوديوات والتسوووووواؤالت وفقًوا لمجموعة من الباحثين )

Liu & Horsley,  ;Helm, Hiebert, Naver, & Rabin, 1981 ;Buus and Olsson, 2006 ,2004

Viteritti, 1997 ;Rosenthal & Kouzmin, 1997 ;2007 ) ًا لإلدارة العامة في إدارتها الذين قدموا بالفعل أُطر

. أزمة تثير تسوووواؤالت حول عدم فعالية السوووولطات الحكومية فيما يتعلق 9لألزمات، والتحديات التي توصوووول إليها هي   

. عند حدوع 1. يمكن لألزمة أن تضووووخم المشووووكلة الحالية المتمثلة في تخفيض قيمة الحكومة لالتصوووواالت. 0بالوقاية. 

. تشووووكل األزمات الحكومية ومعالجتها ذكريات جماعية متراكمة تسووووتخدم للتقييم في 1اإلعالمي. أزمة، يزداد التدقيق 

لحكومية هي موضووعية وليسوت عرضية، أي زمة ا. غالبًا ما يرى الجمهور أن األ1مواجهة األزمة الحكومية المقبلة. 

. غالبًا ما يفسووووور 1بحلقة معينة(.  عالقتهاأنهم يقيمون األزمة في سوووووياق أوسوووووع )مثل نتاو الحكومة وقيادتها بداًل من 

. عندما تضوورل 1الجمهور اتصوواالت الحكومة بشووأن األزمات على أنها انعكاس لمدى أولوية الحكومة للصووالح العام. 

تشوووكل السوووياقات السوووياسوووية واالقتصوووادية  .0األزمة، تتضوووخم الطبيعة البيروقراطية للقطاع العام في أعين الجمهور. 

 بيئة أزمات خارجة قوية ترثر في كثير من األحيان على قرار الحكومة.واالجتماعية 

التدابير الالزمة الحتواء الوباء بعد اكتشووافا، وقد تركت نموذًجا  92اتخذت الصووين الدولة التي بدأ منها فايروس كوفيد 

تسوتطيع الدول األخرى من خاللا التحكم بالفيروس والقضاء عليا، وعلى الرغم من تأخرها في اإلعالن عن الفيروس 

شوووووكل عاجل لما لها من آثار كان من الُمحتمل أن تُدمر النظام الصوووووويني إال أنها تداركت حجم األزمة وأهمية إدارتها ب

. 9(، وقامت بمجموعة من اإلجراءات التالية التي حدت من انتشووار المرض  0202مارس  91)أخبار األمم المتحدة، 

ائل . تم إغالق جميع المحالت والمصانع والشركات وأوقفت وس0لمنع انتشوار المرض.  شوامل حضور تجوالفرضوت 

 وقفألغت الفعاليات واألنشووووطة الرياضووووية والثقافية وتم معات . ُمنعت التج1النقل العامة من قبل الحكومة الصووووينية. 

. أنشوأت السلطات ُمستشفيات ميدانية بشكل عاجل استوعبت الُمصابين 1المدارس والجامعات والمسوارل.  الدراسوة في

فرضووووت على جميع  .1لطات على من لم يلتزم إجراءات العزل . فُرضووووت غرامات من قبل السوووو1لكبيرة. دهم ابأعدا

باإلضوووووافة الى التوعية بضووووورورة االهتمام بالنظافة  (والقفازات )كماماتمعدات الوقاية الشوووووخصوووووية  ارتداء األفراد

 الشخصية.
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، وهو ما كان عاماًل ُمسووووواعًدا باإلجراءات المفروضوووووةكان الصوووووينيون على درجة عالية من الوعي، فقاموا بااللتزام  

ا للدول التي  آثار منالتقليل وحاسووًما في  األزمة.  وقد تركت الصووين من خالل إدارتها للفيروس في مدينة ووهان درسووً

 ستتعامل مع المرض في الفترة الحالية والُمستقبلية.

من األوبئة كان آخرها وباء سوووووارس، وإنما سوووووبقا مجموعة العالم، لم يكن وباء كورونا الُمسووووتجد األول من نوعا في 

والذي أصووووووال العديد من الدول مثل أميركا، الصووووووين. وفيروس ايبوال والذي أصووووووال العديد من الدول مثل  جنول 

 ,;Cristina Pasqualucci, Lucilla Rav&agrave، جمهورية الكونغو، وفيروس نقح المناعة اإليدز )أفريقيا

Carla Rossi) إلى التعامل مع الفيروسات والتخلح منها، ونتج عن تفشي األوبئة على  حيث عمدت هذه الدول 

 Sifat Sharmin, Md. Israt)ضوووعف المسوووتوى الدولي صوووورة واضوووحة لما يُعانيا النظام الصوووحي العالمي من 

Rayhan, PhD والموارد البشوووووورية (، وكوذلوك ُمنظمة الصووووووحة العالمي والتي تُعاني من النقح في التمويل(Bill 

Gates, 2015, Tomar, 2015, Ojo, 2020, Henderson 2004, Oluwasegun, 2017  .)  

 :الحالة في قطر 2.6

لم تنتشوووووور األوبئوة في قطر ُمنذ األلفية الجديدة ولم يُثبت  ُمنذ بداية األلفية الجديدة أن قطر اضووووووطرت للتعامل مع أي   

أصووويبت بفيروس سوووارس وتم اإلبال  عنها )منظمة الصوووحة العالمية،  0291وباء بداخلها، ولكن حالة واحدة في عام 

لذا ونظًرا لحداثة عهد قطر في األوبئة تُعد هذه قطر(  –لتنفّسممية فيروس كورونا المسممب ل لمتالزمة الشممرو األوسمم  ا

الدراسووة البال األول لدراسووة تعامل قطر مع األزمات الصوووحية الُمتعلقة بانتشووار األوبئة، وسوويتم االعتماد في دراسوووة 

 جد عليها.الُمست 92وآلية الحكومة القطرية في إدارة أزمة كوفيد  0202الحالة على الُمستجدات ُمنذ مارس 

 

 الثالفصل الث

 الدراسة منهجية 3.1

لدراسوة على منهجية دراسوة الحالة الوصوفية، فحسب تعريف هذه المنهجية لدى العديد من الباحثين اعتمدت ا

(. كما Hucynski & Buchana, 1991فإنها تعنى بوصف الحالة المدروسة وشرل خصائصها وعالقاتها الداخلية )

(، لذا ستُساعد منهجية دراسة Rosbson, 1993)المواقف لى تقديم صورة دقيقة لألحداع واألشخاص أو عها تعمل أن

الحالة الوصووووفية الدراسووووة على فهم وتقديم صووووورة دقيقة إلدارة دولة قطر لألزمة الطارئة التي تمر بها بسووووبب أزمة 

 .92-كوفيد
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 تدوات جمع البياناأ 3.2 

 

تتمثل في البيانات الصوووحفية الصوووادرة عن الحكومة القطرية والجهات الفاعلة  ثانوية ادرعلى مصووواعتمدت الدراسمممة 

محليًا في إدارة األزمة، وهي   مكتب االتصوووال الحكومي، وزارة الصوووحة العامة، اللجنة العليا إلدارة األزمات، وزارة 

ة الرسوومية لما يتعلق باألزمات الصووحية، وهي   الداخلية. باإلضووافة إلى الجهات الفاعلة دوليًا ُمتمثلة في المنظمة الدولي

اإلطار النظري للدراسوووووة مثل  النظريات السوووووابقة في إدارة  أخرى، منهامنظمة الصوووووحة العالمية. ومصوووووادر ثانوية 

األزمات، والمفاهيم التي سونرطرها من خالل الدراسووات السووابقة في الموضوووع ذاتا، والمصووادر المكتبية المتنوعة من 

 اسات سابقة ُمتعلقة بالموضوع بشكل ُمباشر، ومقاالت وتقارير. ُكتب ودر

 

 تحليل البيانات ومناقشة النتائجالفصل الرابع: 

حولها قبل ت تطورت مراحل أزمة فيروس كورونا في فترة قياسية، ولم يسبقها إرهاصات تُمكن الدول من التعامل معها

ألزموة بول وبواء في جميع أنحواء العالم، وحمل عنصوووووور المفاجئة الذي صوووووواحب الوباء للدول الُمسووووووتقبلة لا حالة من 

الطوارئ التي أوجبت على الحكومات إعالن حاالت الطوارئ من قبل لجان إدارة األزمات مثل  الصووين، واسووتحداع 

ل الباحثة في هذا الفصووتناول ة للتعامل مع المرض، مثل  إيطاليا. سووتلجان إلدارة األزمات واالسووتعانة بالدول المجاور

مبحثين  األول  بودايوة األزموة دوليًوا ومراحول التعوامول معهوا. الثواني  بودايوة األزموة في قطر والجهات الفاعلة في إدارة 

 األزمة.

 بداية األزمة دوليًا ومراحل التعامل معها 4.1

فقد  ،0292ديسوووومبر عالميًا من مدينة ووهان الصووووينية في  92 -كوفيد  ويُسوووومى علميًاالفيروس التاجي "كورونا" بدأ 

 المتالزمة النفسوووية الحادة الوخيمة )سوووارس(هو امتدادف لفيروس أن الفيروس ُمنظمة الصوووحة العالمية والصوووين  أعلنت

(Diaz, 2008 .) ًحد من انتشووووووار للءات الصووووووارمة لى ذلك اتخذت الحكومة الصووووووينية مجموعة من اإلجراع وبناء

 ()and Amy Woodyatt, CNN, 2020 James Griffiths الفيروس، وقد شملت اإلجراءات 

 .المأكوالت البحرية في مدينة ووهان والذي تبعا إغالق كامل للمدينة سوقإغالق  .9

 .مدينة أخرى 91مدينة ووهان و مليون شخح في 11أكثر من فرض حظر التجوال على  .0

 حافالت(.وسائل النقل العام من داخل المدينة إلى خارجها والعك  بما في ذلك )الطيران، القطار، الإيقاف  .1

 االحتفالية.في بكين وأماكن العبادة وإيقاف التجمعات إيقاف جميع الفعاليات السياحية والمهرجانات  .1

 وألغت احتفاالتها بالعام الجديد.أعلنت حالة الطوارئ وأوقفت جميع المدارس  .1

 حول ماهية الفيروس والطرق السوووليمة للتعامل معانشووورت الحكومة الصوووينية العديد من النشووورات التوعوية  .1

 .بالنظافة الشخصية العنايةوأهمية 
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الُمدن  فيبعد أربعة أشوهر من اإلجراءات الصوارمة التي اتخذتها الحكومة الصوينية اسوتطاعت السيطرة على الفيروس  

 ،بالتزامن مع انتشاره في الصين كان قد خرو إلى الدول الُمجاورة للصينولكن الفيروس الرئيسة التي طالها المرض، 

المدير العام أعلن  وقد 9-انظر الشوووكل  - إلى وباء ومن ثم جائحة تفشووويمن ، فالفيروسحسوووب مراحل تطور  وتطور

مارس  99في جوابريسوووووووس أن وبواء كورونوا أصووووووبح جوائحوة عالمية  ة العوالميوة تيودروس أدهوانومحولمنظموة الصوووووو

الدول التي لم يصووولها ) دولة. 902، فوصوول الفيروس حسووب آخر اإلحصووائيات الرسوومية إلى )مرجع يوتيول(0202

 (.0202أبريل،  1الوباء، 

 

 (1مراحل تطور الفيروس شكل )

 

 

 املصدر: الباحث

 بداية األزمة في قطر والجهات الفاعلة في إدارة األزمة 4.2

عووام( بعوود إجالئووا مع مجموعووة من  11قطري يبلغ من العمر )انتقوول فيروس كورونووا إلى قطر من خالل مواطن 

ُمتابعة قطر بناًء على  .0202فبراير  01بتاريخ  يةيراناإلمن الجمهوريوة اإلسووووووالميوة  المواطنين القطريين والمقيمين

العليا للجنة ابتشوووكيل  أصووودر حضووورة صووواحب السووومو أمير البالد المفدى قرارللشوووأن الدولي فيما يتعلق بالفيروس فقد 

برئاسة معالي رئي  الوزراء الشيخ خالد بن خليفة آل  في قطر، لتقوم بإدارة األزمة الصحية الُمستجدة إلدارة األزمات

 زارة التجارة)وزارة الصوووووحة العامة، وزارة الداخلية، و مثل المرسوووووسوووووات الرسووووومية في الدولةمن مجموعة  ثاني و

االجتماع رأس وت ، (و وزارة المواصووووالت واالتصوووواالت ، االجتماعيةتنمية والعمل والشوووورون صووووناعة، وزارة الوال

   مكونة منإعالمية لجنة اللجنة العليا  وينول عن ، حضرة صاحب السمو أمير البالد المفدىاألول 

 باسم اللجنة العليا إلدارة األزمات والمخاطر.والُمتحدع الرسمي مساعد رئي  الخارجية لولوة راشد الخاطر  .9

)الرئي  الُمشووووووارك للجنة الوطنية للتأهب لألوبئة  اللطيف الخال عبدُممثلة بالدكتور  الصوووووحة العامةوزارة  .0

 ورئي  قسم األمراض الُمعدية في مرسسة حمد الطبية(

 محمد حسنالمساعد لشرون العمل ُممثلة بوكيل الوزارة  وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشرون االجتماعية .1

 .العبيدلي

 صالح الخليفي.ة لشرون التجار المساعد التجارة والصناعة ُممثلة بوكيل الوزارةوزارة  .1

 تفشي الفيروس

 )أولى مراحل الجائحة(

 وباء

 )ثاني مراحل الجائحة(

 جائحة

 )أعلى المراحل وأخطرها(
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اللجنووة العليووا إلدارة  بعوود انعقوواد اجتموواع المرحلممة األولى إلدارة األزمممةفي زمووة بوواتخوواذ التوودابير الال قطردولووة بوودأت  

وعملت على التعامل مع األزمة بمبدأ الشوووفافية  المفدى،حضووورة صووواحب السووومو أمير البالد  ترأسووواالذي و اتاألزم

وعي المواطنين مسووووووروليووة وكمووا أن اللجنووة راهنووت على  المجتمع،أن المواطنين والمقيمين جزء من هووذا  بوواعتبووار

نتج عن االجتماع مجموعة من  األفراد،والمقيمين بمدى خطورة الوضوووووع لذا لم يتم فرض قيود صوووووارمة على حركة 

 .هم في التعامل مع األزمة على كافة الُمستوياتتُسا القرارات التي

 (0202مارس  91)توجيهات األمير،  واالتصاالت النقلعلى مستوى  

 مارس وحتى إشعار آخر. 1من تاريخ إيقاف موسم الرحالت البحرية السياحية  .9

الترانزيت يوًما، وتم اسوووووتثناء رحالت  91مارس وحتى  90القادمة إلى الدوحة من  الجوية الرحالت إيقاف .0

، كما وُسمح للمواطنين القطريين القادمين من أي وجهة في العالم دون تحديد بالعودة على أن والشحن الجوي

 حسب تعليمات وزارة الصحة.يخضعوا للحجر الصحي 

 .0202مارس  91ابتداًء من مساء  )حافالت النقل العام، خدمات المترو( إيقاف وسائل النقل العامة .1

 تقليل المعامالت الوقية واالستعاضة عنها بالخدمات اإللكترونية عن بعد.التشجيع على  .1

 المستوى االجتماعي:  على

 .للعائدين من خارو الدولة يوم91فرض الحجر المنزلي على جميع المواطنين والُمقيمين لمدة  .9

عام، واألشووووووخاص الذين يُعانون من  11ال وق فون السووووووموال لبعض الفئوات بوالعمل عن بعد، مثل  الموظف .0

 سكري والكلى والضغ  والقلب، والنساء الحوامل.المناعة وال مزمنة كنقح أمراض

 .الثاني عشرالمتحانات طلبة مع إيجاد حلول ، 0202مارس  00بدء التعليم عن بُعد من يوم  .1

ياسات الى التأكيد على تطبيق سالقيام بحمالت ونشورات توعية حول الفايروس وكيفية التعامل معا باإلضافة  .1

 التباعد االجتماعي.

 

 على المستوى االقتصادي:

 .الخاصلاير قطري للقطاع مليار  11وجا األمير تميم دعم وُمحفزات مالية بمبلغ  .9

ي ف وااللتزاماتالقروض ل أقسووواط يلوضوووع آلية مناسوووبة لتأجالبنوك المحلية ي والمركز مصووورفجيع الشوووت .0

 خالل ستة أشهر كفترة سمال. القطاع الخاص

 أشهر. 1تأجيل أقساط المقترضين في بنك قطر للتنمية لمدة  .1

 مليار لاير قطري. 92 بورصة لزيادة االستثمار في ال .1

 توفير سيولة إضافية في البنوك العاملة في الدولة من المصرف المركزي. .1
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 حتى ستة أشهر، وبالتالي ينعك  ذلك على سعر المستهلك. اإلعفاء الجمركي للسلع الغذائية والطيبة .1 

إعفاء مجموعة من القطاعات من الرسووووم المفروضوووة على الماء والكهرباء لمدة سوووتة أشوووهر، وهي   قطاع  .1

قطاع الصوناعات الصوغيرة والمتوسوطة، المناطق اللوجستية، المجمعات التجزئة، قطاع السوياحة والضويافة، 

 .خدمات وإعفاءات للمستأجرين التجارية مقابل تقديم

باإلضووووافة الى إيقاف خدمات الضوووويافة وتقديم  % 02تطبيق الحد األدنى من الموظفين في أماكن العمل الى  .0

 ساعات العمل لتقليل نسبة االختالط بين الموظفين. دخدمات النظافة الى ما بع

كما تم اعتماد برامج وتطبيقات  بعد،تشووووووجيع المرسووووووسووووووات والشووووووركات الى تقديم خدمات اإللكترونية عن  .2

 االجتماعات عن بعد.

 

 المرحلة الثانية إلدارتها لألزمة في إجراءاتها التي تعمل على مواجهة األزمة اتاسووووووتكملت اللجنة العليا إلدارة األزم

 كالتالي اللجنة لولوة راشوووود الخاطر عن اإلجراءات وقد كانت اإلجراءات التي أعلنت عنها الُمتحدثة الرسوووومية باسووووم 

 (0202. س. مار91العليا، المتحدع باسم اللجنة )

 بررة تفشوووووي باعتبارها أسوووووبوعينلمدة  منطقة في مدينة الدوحة تُسووووومى بالمنطقة الصوووووناعيةل جزئي إغالق .9

 ، بسبب ازدياد عدد الحاالت في تلك المنطقة.الفيروس في الدولة

 علقة بذلك.تالمنزلية المُ الصالونات الرجالية والنسائية وإيقاف الخدمات إغالق  .0

 األغووذيووة بيع ويسووووووتثنى منهووا محالت داخوول المجمعووات التجوواريووةالبنوك  التجزئووة وأفرعإغالق محووال بيع  .1

 .والصيدلياتوالتموينات 

وزارة التجارة والصووناعة حتى  اميمحسووب تع إيقاف األنشووطة السووياحية وإغالق األندية الصووحية في الفنادق .1

 إشعار آخر.

 ودور التحفيظ والعبادة حسب تعاميم وزارة األوقاف والشرون اإلسالمية حتى إشعار آخر إغالق المساجد .1

 

في السووووق المحلي وطمئنة  ةالغذائيالمواد من خالل ضوووخ مواطنين والمقيمين حافظت دولة قطر على األمن الغذائي لل

زمة أ منمن المخزون االسوووتراتيجي الغذائي وهي أحد الدروس التي اسوووتقتها دولة قطر  المجتمع بوجود كميات كافية 

كذلك عملت على تعزيز مخزون معدات الوقاية الشووخصووية )كمامات ، قفازات ، معقمات ( ، 0291الحصووار في عام 

اعدة في تقليل من سرعة أحد العوامل المسو باعتبارهاوذلك من خالل تشوجيع الشوركات الوطنية العاملة في هذا المجال 

تحديد ب قامت الحكومة القطريةحيث في إطار إدارة األزمة النفسووووي  عملت على تعزيز الجانبكما ،  الفايروستفشوووي 

ى المصادر الرسمية تعمل علمصادر رئيسة للحصول على المعلومات فيما يتعلق بالوضع الداخلي من خاللها، وكانت 

 رسمي للجنة العليا إلدارة األزمات،صحفي مرتمر تحديث البيانات بشكل دوري بعد كل 
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 األفراد ةطمئنبوقامت بالتنسووويق مع وسوووائل اإلعالم الرسووومية وغير الرسووومية  (9ومكتب االتصوووال الحكومي )شوووكل   

بل  ،وشووووواركتهم الُمسوووووتجدات أواًل بأول ونشووووور الوعي بينهم فيما يتعلق باإلجراءات االحترازية للوقاية من الفيروس،

واالمتثال ألوامر الدولة، وعلى  وعملا إلى جانب الجهات الرسووووومية في محاربة اإلشووووواعات وااللتزام بالحجر المنزلي

ة إال أن هذا ال يُعد حال 1992أبريل إلى  91حتى يوم والذي وصل فيروس كورونا بالُمصابين الرغم من ازدياد أعداد 

ة باإلضافة الى زيادأعداد األشوخاص الذين تم فحصهم،  الزيادة فيبسوبب  التراخي في إدارة األزمة وإنمامرشوًرا على 

  .0202أبريل  91حتى تاريخ  شخح 10100فقد تم فحح تتبع السالسل الوبائية 

 

 الصحفية الرسمية الُمتعلقة بُمستجدات جائحة كورونا( البيانات 2شكل )

 الراب  التاريخ البيان رقم

ي حول بيان مكتب االتصال الحكوم .9

 0292فيروس كورونا كوفيد 

 https://www.gco.gov.qa/ar/2020/02/26/covid-/19 0292.فبراير. 01

بيان مكتب االتصال الحكومي حول إجالء  .0

المواطنين القطريين من الجمهورية 

 اإلسالمية اإليرانية

of-https://www.gco.gov.qa/ar/2020/02/27/arrival- 0202.فبراير. 01

-of-republic-islamic-the-from-citizens-qatari-the

iran/ 

بيان مكتب االتصال الحكومي حول تعليق  .1

الخروو والدخول إلى دولة قطر باستخدام 

 قتةرالبطاقة الشخصية بصفة م

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/05/statement- 0202.مارس.1

-entry-for-cards-id-of-use-the-of-suspension-the-on

qatar/-of-state-the-from-itex-and-to 

بيان مكتب االتصال الحكومي حول تعليق  .1

دخول القادمين بصفة مرقتة من بعض 

الدول كإجراء احترازي نظًرا لتفشي 

 ( حول العالم92 -فيروس كورونا )كوفيد

:www.gco.gov.qa/ar/2020/03/08/statementhttps//- 0202.مارس. 0

-the-on-office-communications-government-the-by

-arriving-those-of-entry-of-suspension-temporary

-measure-preventive-a-as-countries-certain-from

wor/-19-covid-coronavirus-of-spread-the-to-due 

ومي حول تعليق بيان مكتب االتصال الحك .1

الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية 

والخاصة لجميع الطالل كإجراء احترازي 

 للحد من انتشار فيروس كورونا

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/09/statement- 0202.مارس. 2

-schools-private-and-public-of-suspension-the-on

-the-limit-to-students-all-for-universities-and

19/-covid-coronavirus-of-spread 

http://www.ajrsp.com/
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https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/05/statement-on-the-suspension-of-the-use-of-id-cards-for-entry-to-and-exit-from-the-state-of-qatar/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/08/statement-by-the-government-communications-office-on-the-temporary-suspension-of-entry-of-those-arriving-from-certain-countries-as-a-preventive-measure-due-to-the-spread-of-coronavirus-covid-19-wor/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/08/statement-by-the-government-communications-office-on-the-temporary-suspension-of-entry-of-those-arriving-from-certain-countries-as-a-preventive-measure-due-to-the-spread-of-coronavirus-covid-19-wor/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/08/statement-by-the-government-communications-office-on-the-temporary-suspension-of-entry-of-those-arriving-from-certain-countries-as-a-preventive-measure-due-to-the-spread-of-coronavirus-covid-19-wor/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/08/statement-by-the-government-communications-office-on-the-temporary-suspension-of-entry-of-those-arriving-from-certain-countries-as-a-preventive-measure-due-to-the-spread-of-coronavirus-covid-19-wor/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/08/statement-by-the-government-communications-office-on-the-temporary-suspension-of-entry-of-those-arriving-from-certain-countries-as-a-preventive-measure-due-to-the-spread-of-coronavirus-covid-19-wor/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/09/statement-on-the-suspension-of-public-and-private-schools-and-universities-for-all-students-to-limit-the-spread-of-coronavirus-covid-19/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/09/statement-on-the-suspension-of-public-and-private-schools-and-universities-for-all-students-to-limit-the-spread-of-coronavirus-covid-19/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/09/statement-on-the-suspension-of-public-and-private-schools-and-universities-for-all-students-to-limit-the-spread-of-coronavirus-covid-19/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/09/statement-on-the-suspension-of-public-and-private-schools-and-universities-for-all-students-to-limit-the-spread-of-coronavirus-covid-19/
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ل اتخاذ بيان مكتب االتصال الحكومي حو .1 

دولة قطر حزمة من القرارت لمكافحة 

 فيروس كورونا

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government- 0202.مارس. 90

-regarding-statement-office-communications

-combat-to-qatar-of-state-the-by-taken-measures

onavirus/cor 

بيان مكتب االتصال الحكومي حول تعليق  .1

سمات الدخول الفورية من بعض الدول 

بصفة مرقتة كإجراء احترازي للحد من 

 انتشار فيروس كورونا

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/14/government- 0202.مارس. 91

-the-gardingre-statement-office-communications

-from-restrictions-travel-temporary-extended

countries/-designated 

توجيا حزمة من القرارات واإلجراءات  .0

حضرة صاحب السمو أمير االحترازية من 

لمكافحة انتشار فيروس  البالد المفدى

 92كورونا الُمستجد كوفيد 

room/amiri-https://www.diwan.gov.qa/briefing- 0202.مارس.91

directives 

بيان مكتبة االتصال الحكومي حول إغالق  .2

 كافة محال الصرافة

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/25/government- 0202.مارس. 01

-in-of-closure-on-statement-office-communications

locations/-exchange-money-person 

مكتب االتصال الحكومي يطلق خدمة  .92

كورونا لتوفير المعلومات حول فيروس 

 عبر تطبيق واتسال

https://www.gco.gov.qa/ar/2020/04/06/government- 0202.أبريل.1

-coronavirus-launches-office-communications

whatsapp/-on-service-information 

 

 واالقتراحات بالبحوث المستقبلية الفصل الخامس: النتائج والتوصيات

 النتائج 5.1

 ، وهي  مجموعة من النتائج توصلت الباحثة إلى

تها، ومواجهتها ُمنذ بداي االكتشووواف الُمبكر لألزماتفي تتمتع دولة قطر ببنية مرسوووسوووية وهيكلية قوية ومرنة  .9

لجنة إلدارة األزمة ُمنذ بدء اإلرهاص جليًا في أزمة جائحة كورونا، حيث أنها قامت بتشووووووكيل  ىوهو موا بود

 .انتشار الوباء في قطر الحتماليةاألول 

 عدةإدارة األزمة، فاللجنة العليا إلدارة األزمات تعمل من خالل  الرسوووومية فييوجد تكامل بين المرسووووسووووات  .0

وزارة الداخلية، رئاسووة الوزراء وزارة الصووحة العامة، الديوان األميري، ) الدولة مثلرسووسووات رسوومية في م

 .واالتصاالت(المواصالت  ووزارة وزارة التجارة والصناعة، وزارة التنمية اإلدارية والعمل

http://www.ajrsp.com/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government-communications-office-statement-regarding-measures-taken-by-the-state-of-qatar-to-combat-coronavirus/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government-communications-office-statement-regarding-measures-taken-by-the-state-of-qatar-to-combat-coronavirus/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government-communications-office-statement-regarding-measures-taken-by-the-state-of-qatar-to-combat-coronavirus/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/12/government-communications-office-statement-regarding-measures-taken-by-the-state-of-qatar-to-combat-coronavirus/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/14/government-communications-office-statement-regarding-the-extended-temporary-travel-restrictions-from-designated-countries/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/14/government-communications-office-statement-regarding-the-extended-temporary-travel-restrictions-from-designated-countries/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/14/government-communications-office-statement-regarding-the-extended-temporary-travel-restrictions-from-designated-countries/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/14/government-communications-office-statement-regarding-the-extended-temporary-travel-restrictions-from-designated-countries/
https://www.diwan.gov.qa/briefing-room/amiri-directives
https://www.diwan.gov.qa/briefing-room/amiri-directives
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/25/government-communications-office-statement-on-closure-of-in-person-money-exchange-locations/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/25/government-communications-office-statement-on-closure-of-in-person-money-exchange-locations/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/03/25/government-communications-office-statement-on-closure-of-in-person-money-exchange-locations/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/04/06/government-communications-office-launches-coronavirus-information-service-on-whatsapp/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/04/06/government-communications-office-launches-coronavirus-information-service-on-whatsapp/
https://www.gco.gov.qa/ar/2020/04/06/government-communications-office-launches-coronavirus-information-service-on-whatsapp/


 م0202-6-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار الرابع عشرالمجلة األكاديمية لألبح

   

 

www.ajrsp.com                                                                                                                           95  

ISSN: 2706-6495 

وبوالمقووارنوة مع النموذو ، اتخوذت دولووة قطر كووافوة اإلجراءات االحترازيوة الالزمووة لمواجهوة جوائحووة كورونوا .1 

بار في االعت األخذاتبعت أسوولول مشووابا مع طر للصووين في التعامل مع األزمة، فإن دولة ق الذي نجح السووابق

 التعامل مع الجائحة.في  الوعي الكبير لدى المواطنين والمقيمين

واللوجسووووووتية على دعم قودرتهوا الموالية وذلوك من خالل أظهرت الحكوموة الجواهزيوة التواموة إلدارة األزموات  .1

وإبقائا في حالة دعم المجتمع عالوة على  وتوفير االحتياجات الالزمة لمواجهة الجائحة اقتصوووووادها المحلي،

 معقولة من األمن الداخلي.

قدر عالي من الوعي والمسووورولية الُمجتمعية وعلى )مواطنين، ومقيمين( يحمل المجتمع القطري المسووورولية  .1

من خالل  %22ية وصوووووولت إلى بالقرارات الحكوم أن نسووووووبة التزام المواطنينفي مواجهوة المرض، حيث 

 اإلعالنات الرسمية وغير الرسمية.

 

 التوصيات 5.2

زيادة ورفع نسوووووق اإلجراءات مع العمل على الحكومية  اإلجراءاتتطبيق ضووووورورة االسوووووتمرار في . ترى الباحثة 9

 في حالة التراخي الفيروسانتشار وسرعة في مواجهة األزمة نظًرا لسوهولة  للمحافظة على منحنى مسوطح لإلصوابات

 .الصحي وبالتالي ارتفاع احتمالية انهيار النظام

 االشتباه.حاالت إعداد وتجهيز مراكز حجر صحية لمواجهة الزيادة المطردة في أعداد اإلصابات و.0

االحتماالت ، وتأهبهم لكافة من المواطنين والمقيمين للُمسوووووواهمة في مواجهة األزمة التطوعيةالفرق تجهيز إعداد و. 1

 الُمترقبة فيما يتعلق بانتشار الفيروس.

ن ، بل وجعلهم ُجزء مفي حالة امتداد فترة األزمة بالتعليمات لاللتزام إيجواد ُخط  بوديلة لضووووووب  الُمجتمع القطري. 1

 المنظومة.

السووتشووراف المدى الزمني لألزمة، والتوصوويات الواجب اتباعها . القيام بدراسووات من فرق إدارة البحوع واألزمات 1

 .واألفرادللحكومة 

لى تركيز ععليها والأن تزيد الجهود  لذلك أصبح من المهم. نظًرا للشوح الكبير في دراسوات إدارة األزمات الصحية، 1

تتكرر األزمات مرة أخرى من الدروس السووووابقة فيها حتى ال  واالسووووتفادةإدارة األزمات الصووووحية وأنواعها وطبيعتها 

 .خير مثال على ذلك 0291ولنا في أزمة الحصار  ونكون قادرين على استشرافها ُمبكًرا

 .جال الصحي. زيادة االستثمار في مجال البحث العملي لتأمين االستقاللية في الم1
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 (بالبحوث المستقبلية)االقتراحات  5.3

في  توزعوُمفيدة وتإن البحوع التي يجب علينا العمل عليها ُمسوووووتقباًل تتركز حول كيفية إيجاد لجان إدارة أزمات فعالة 

لى ع ومسووورولياتها بين كافة مرسوووسوووات القطاع العام والقطاع الخاص، وكما يجب أن تُركز البحوع الُمسوووتقبليةحملها 

إيجاد حلول للمشواكل التي تتسوبب في عدم الكشوف الُمبكر عن األزمات، أي اإلرهاصات السابقة قبل تحول الُمشكلة أو 

الكارثة ألزمة وخروجها عن السويطرة. باإلضافة إلى الحاجة الماسة إلى إيجاد إطاًرا نظريًا يختح في إدارة األزمات 

ماعية، االقتصادية( ومن هنا نعمل على إيجاد نماذو جاهزة يُمكن اإلسهام الُمتخصصة، مثل )الصحية، السياسية، االجت

 من خاللها في تكوين النظريات التي يُمكن االعتماد عليها ُمستقبليًا لتالشي تضخم أضرار األزمة.
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أخبار األمم المتحدة، كورونا  الصووووين تجربة فريدة في مواجهة المرض واجتوائا، فكيف يمكن لبقية دول  .99

 العالم استقاء الدروس 
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 قطر  –فيروس كورونا المسبِّب لمتالزمة الشرق األوس  التنفّسية منظمة الصحية العالمية،  .90
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بي بي سووووووي العربية، فيروس كورونا  هذه هي الدول واألقاليم التي لم ترصوووووود حاالت مركدة لإلصووووووابة  .91

  0202، . أبريل1بالوباء، 

52139783-https://www.bbc.com/arabic/world 

  0202. . مارس99منظمة الصحة العالمية تُعلن فيروس كورونا وباء عالميًا، قناة الجزيرة،  .91
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القنصووووووليووة العووامووة لوودولووة قطر في هونج كونج، اجتموواع اللجنووة العليووا إلدارة األزمووات لمتووابعووة اإلجراءات  .91

 .0202.. مارس91، 92 -االحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد

ونا، كور جريدة الشرق، المتحدع باسم اللجنة العليا إلدارة األزمات تعلن عن قرارات جديدة للحد من فيروس .91

 .0202. . مارس91

https://www.moph.gov.qa/arabic/Pages/Coronavirus2019.aspx 
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