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 ملخص البحث
هيدف هذا البحث لدراسة كيفية إدارة أزمة COVID-19 وإسرتاتيجيات السيطرة عىل
الفريوس املستجـد, حيث أعلنت منظمـة الصحة العامليـة  WHOعنه كجائحة يف 11
آذار 2020 , ممـا دفع إىل البحث عـن تدخالت دوائـية PHIs )اللقـاحات, والعالج
الـدوائي(, وغري دوائـية NPIs )التـخفيف والكبح( ملـواجهة انتـشاره, والـتي هلا
تأثريات اقتصادية واجتامعية, وقـد قارنا بني التدخالت غري الدوائية  NPIs املتخذة
يف دولتني أوروبيـتني مها إيطـاليا )إسرتاتيـجية الكبح(, والـسويد )إسـرتاتيجية
التـخفيف( يف مواجهة هذا الوباء, ومقارنـة أثر هذه التدخالت غري الدوائية  NPIs يف
أعداد اإلصـابات والوفيات اليـومية املسجلة لكل 100,000 نـسمة من السكان يف
الفرتة املمتدة بني 15 آذار 2020 ولغايـة 15 حزيران حيث وجدنـا فرقاً ذو داللة
إحـصائية بني البلـدين يف عدد اإلصابات املـسجلة  p-value=0.00024 ، بينام مل نجد
فرقـاً له داللة إحصـائية بـأعداد الـوفيات p-value=0.30878 وكـان أعىل تسجيل
لإلصابات اليومية 11 إصابة لكل 100,000 نسـمة من السكان يف إيطاليا بتاريخ
21 آذار 2020 , و15 إصابة لكل 100,000 نسـمة من السكان يف السويد بتاريخ
10 حزيران 2020 , واعتامداً عىل الـبيانات املسجلة لكال البلدين حتى 15 حزيران
2020 فقد كـان معدل وفيـات احلاالت  CFR 14,509% يف إيطـاليا و9,205% يف
السويـد, أما فيام يتعلق بمعدل نمـو الناتج املحيل اإلمجايل  GDP خالل الربع األول
من الـعام 2020 فـقد كـان )-5,3%( يف إيطـاليـا, و)+0,1%(, وقيـمة احلـياة
اإلحـصائية VLS 125,45ملـيار دوال أمريكي و17,85 ملـيار دوالر أمريكي عىل

.COVID-19 الرتتيب, حتت تأثري اإلجراءات املتبعة يف البلدين استجابة لوباء
الكلامت املفتاحية: جائحة كوفيد -19  . إدارة أزمة. تدخالت غري دوائية. آثار

. CFR, GDP, VLS اجتامعية-اقتصادية
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أوالً-	مقدمة:
متثل أزمة COVID-19 أزمـة صحة عاملية غري مسبـوقة يف القرن احلادي والعرشين
من نـاحية اخلسائر الكبرية يف األرواح واملعاناة الـبرشية. فقد وثقت منظمة الصحة
العاملية حتى تاريخ 15 حزيران 2020  أكثر من ثامنية ماليني إصابة مؤكدة وأكثر
من 400 ألف وفاة)1(.  بينام ال زال وباء األنفلـونزا اإلسبانية 1918-1920 أكثر
وبـاء مدمر سجله التـاريخ فقد بلغت خسـائره البرشيـة 20-100 مليون ضحية
حول العـامل)2(. وتشكـل أزمة COVID-19 اختبـاراً للقدرة اجلـامعية العـاملية عىل
االستجـابة. فهي تعد ثـالث أزمة عامليـة يف القرن احلادي والعـرشين بعد أزمة 11
أيلول عام 2001 واألزمة املالية العاملية عام 2008 . حيث إن اإلجراءات الرضورية
الـصارمـة املتخـذة الحتواء األزمـة الصحيـة أدت إىل توقـف اإلنتاج يف الـبلدان
املترضرة. ورضب عمليـات االسترياد. وانخفاض حـاد يف االستهالك مع اهنيار يف
الثقة. مما يـدفع االقتصاد العاملي إىل حـالة "ركود عميق" غري مـسبوقة لن يكون

. )3( اخلروج منها سهال ً
تعتمـد إسرتاتيجيات مكـافحة وباء COVID-19 عىل إبقـاء عدد اإلصابـات اجلديدة
 R0<1 حتت الواحد R0 حتت السيطـرة عن طريق خفـض رقم التضاعف األسـايس
Non- حيث يـتم اللجـوء إىل نـوعـني من التـدخالت: التـدخالت غري الـدوائيـة
Miti- التخفيف Suppression وهي تضم الكبح : Pharmaceutical Interventions (NPIs) 

Pharmaceutical Inter- والتدخـالت الدوائية Herd Immunity ومناعة الـقطيع gation 

  ventions (PHIs) : وهي تضم اللقاحات Vaccinesوالعالج الدوائي)4(. 

ويف غياب اللقـاحات يف الوقت احلايل تقوم الـدول بتدخالت غري دوائية (NPIs) للحد
من معدالت االتصـال بني السكان وبالتايل تقليل انتـشار الوباء بام يسمح لألنظمة

الصحية استيعاب أعداد املصابني بـ COVID-19 وتقديم الرعاية الصحية هلم)5(. 
سنقوم هبذه الدراسة بتتبع البيانات اليومية املسجلة عن اإلصابات والوفيات يف كل
من إيطاليا والسويد من تاريخ 15 – آذار 2020 – وحتى تاريخ 15 حزيران 2020 .
ومقارنة هـذه البيانات لتقيص أثر اإلجراءات غـري الدوائية  (NPIs) يف هذين البلدين.
Case Fatality Rate معـدل وفيات احلاالت ، Mortality rate ومقارنة معـدل الوفيات
 (CFR) والتـي تعكس شدة الـوباء وتبني مـدى فعاليـة اإلجراءات املتبـعة يف هذين

البلدين. ومـدى التقيد هبـا. وفيام إذا تم اختاذهـا يف الوقت املنـاسب كاسـتجابة
الحتواء األزمـة الصحية للـوباء املسـتجد. كام سنقـارن معدل نمـو الناتج املحيل
اإلمجـايل  "Gross domestic product "GDP يف الربع األول من العـام 2020 وحساب

قيمة احلياة اإلحصائية  VSLحتى تاريخ 15 حزيران 2020 يف كال البلدين.
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ثانياً-	اإلطار	املنهجي	للدراسة:
 1- مشكلة	البحث:

يف ظل غياب لـقاح فعال ضـد فريوس كورونـا املستجـد SARS-CoV-2 تربز أمهية
اللجوء إىل اإلجـراءات غري الدوائيـة  (NPIs)  للحد من انتـشار الوبـاء وتقليل أعداد
املصابني وحاالت الوفاة. وتوجد حاجة ماسة لدراسة أثر هذه اإلجراءات عىل معدل
الـوفاة. ومعـدل وفيات احلـاالتCFR ، وتقيـيم جتارب الـدول التي اتبـعت هذه
اإلجراءات ملا هلـا من تأثريات مبارشة عىل النواحي االقتـصادية واالجتامعية كافة.
وتقـديم التوصـيات ملتخـذي القرار يف الـدول حول أفضل اإلجـراءات التي جيب

إتباعها عند احلاجة. والتوقيت املناسب للجوء إليها.
 2- أهداف	البحث:

تتمثل أهداف البحث بالنقاط التالية:
COVID-19 أ- التعـرف عىل االسرتاتيجيات املختلفة الحـتواء األزمة الصحية لـ 

والتأثريات االقتصادية واالجتامعية هلا.
 ب- دراسة اإلجـراءات غري الـدوائيـة(NPIs) التـي ابتعتهـا كل من إيـطالـيا
COVID- إسرتاتيجية الكبح(، والسويد )إسرتاتيجية التخفيف( يف التعامل مع أزمة(
 19ومقارنة أثر هذه اإلجـراءات عىل اإلصابات املسجلة وأعداد الوفيات وعىل الناتج

املحيل اإلمجايل GDP	يف الربع األول من العام 2020 .
 ج- حـساب معـدل الوفـاة والـ  CFRوالـ  VSL يف كل من إيـطاليـا والسـويد

باالستناد إىل البيانات املسجلة.
 د- تقديم توصيات حول أفضل اإلجراءات التي جيب إتباعها والتوقيت املناسب

للجوء إليها.
 3-	أمهية	البحث:

تتمثل أمهيـة البحث بمحاولـة فهم دينامـيكية وباء COVID-19 والـذي يمثل أزمة
صـحية عاملـية مستجـدة انعكست بـشكل سلبي عىل كل القطـاعات. واستخالص
الـدروس من جتربة كل من إيطالـيا والسويد يف التعـامل مع هذه األزمة بام يسمح
بتقديم توصيات ملتخـذي القرار حول أفضل اإلجراءات التي جيب اللجوء إليها عند

احلاجة والتوقيت املناسب هلا.
	4-	الدراسات	السابقة:

قام  Richard وزمالؤه عـام 2009 بمراجعـة بيانـات وباء األنفلـونزا اإلسبـانية
1918-1920 لدراسـة أنامط االنتقال والـوفيات والتي قـد تساعـد يف التخطيط
لـألوبئة يف املستقبل. وحـددت الدراسة أنامط الـوفيات املرتبطـة بالعمر يف كل من
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اليـابان والواليات املتحدة األمـريكية واململكة املتحـدة. حيث أظهرت الدول الثالثة
ارتفاعاً كبرياً يف خطر حدوث الوفيات بني الشباب مقارنة بباقي األعامر. وكان خطر
الوفاة منخفضاً لدى اليـافعني واملسنني يف اليابان. تفاوت أثر الوفيات بمقدار ثالثة
أضعاف بـني املحافظات اليابـانية الـ 47 ، وقد فُرست االختالفـات يف معدل الوفاة
الرئييس من خالل الرتكيبـة السكانية والكثافة السـكانية. وسلطت الدراسة الضوء
عىل االختالفات اجلغـرافية املهمـة يف التوقيت ومعـدل الوفيات بـني نصفي الكرة
األرضـية الـرشقي والغـريب)6(.  بينـام وضح Tapasو Danya يف دراسة هلـام عام
2014 أن التدخالت الدوائية PHIs )اللقاحـات ومضادات الفريوسات( أكثر الطرق
فعالية الحتـواء أوبئة األنفلونـزا السابقة. ومع ذلـك فإهنا قد تكـون غري كافية يف
املراحل األوىل من الوبـاء. وبالتايل قد يشكل التخـفيف املبكر واالحتواء )التدخالت
غـري الدوائية(  NPIs بـديالً ملواجهة وبـاء األنفلونزا. والسيـام يف معظم الدول غري
املتقدمة حيث ال يتـوفر سواها. وقد قـدمت هذه الدراسة منهجيـة شاملة لتصميم

اسرتاتيجيات  NPIs فعالة)7(. 
لقـد أوضح  .Walker et. al عام 2020 أن كيفيـة استجابـة الدول منفـردة ستكون
حاسمة يف التأثري عىل مسار وباء COVID-19 يف كل منها عىل حدا. وقام الباحثون يف
هذه الدراسة بجمع البيانات املتعلقة بشدة املرض ونمط التواصل اخلاص بالعمر يف
)202( دولـة. وقارنـوا أثر الـوفيات املتـوقعة يف ظـل غياب التـدخالت والتبـاعد
االجتـامعي العفوي مع ما يـمكن حتقيقه يف حال اللجـوء إىل التخفيف أو الكبح. مع
األخذ بعني االعتـبار مستوى الـدخل يف البلدان. وأوضحت الـدراسة أنه ويف غياب
التدخالت كان COVID-19 سيـؤدي إىل 70 مليار إصابة و40 مليون حالة وفاة عىل
مستوى العـامل هذا العام. وتوصلـت الدراسة أنه ويف حال تم تـطبيق إسرتاتيجية
الكبح بشكل مـبكر )عند مسـتوى 0.2 وفاة لكل 100.000 نسـمة من السكان يف

األسبوع( عند ذلك يمكن إنقاذ 38.7 مليون شخص()8(. 
بينام طـور  Wilsonوزمالؤه يف دراستهم عام 2020 نموذج حماكـاة سلسلة لوباء
 COVID-19 وتطبـيقه عىل دولة أوروبيـة مفرتضة يـبلغ عدد سكـاهنا 10 ماليني

نسمة. وأظهرت نتائـج الدراسة أي من التدخالت قد تـؤجل ذروة الوباء إىل السنة
القادمة )حيث قد يتوفر اللقاح( وأي منها يفشل بذلك، مع األخذ بعني االعتبار ثالث
مستويات لـ R0 ومستويني من تقليل االتصال العام )25% و50% (. حيث أن أسوأ
سينـاريو يكـون بوفـاة 0.28% من السكـان مقارنـة بجائحـة األنفلونـزا عام
1918حيث تويف 1.1% )2.64 ملـيون وفاة()9(. بينام قام  .James et al عام 2020
باستخـدام نموذج بـاملعامل اخلـاصة بنيـوزيلندا ملـحاكاة انـتشار COVID-19 يف
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نيوزيلندا. واختبـار فعالية اسرتاتيجيات التـحكم املختلفة. والتي تُصنف إىل الكبح
والتخفيف. وتبني الدراسـة عدم وجود إثباتات عـن فعالية أي من اإلسرتاتيجيتني.
حيـث قد ينجح الكبح يف تأخري انتشار الوبـاء طاملا أمكن احلفاظ عىل تدابري التحكم.
لكـن وبمجرد ختفيف أو تقييـد الضوابط قد يـنترش الوباء بـشكل رسيع مما يمنع
اكـتساب مناعـة القطيع. ويعتمد نـجاح أو فشل إسرتاتيجيـة التخفيف عىل توقيت
وفعاليـة تدابري التحكم "التدخل العاجل عنـد زيادة تفيش الوباء)10(. وتلقي دراسة
 Lavezzo وزمالئه عام 2020 الـضوء أنه وبتاريخ 21 شبـاط 2020 عند تسجيل

أول حالة وفاة بـوباء COVID-19 يف بلدة "فو" القريبة من مـدينة بادوفا يف إيطاليا
قـامت السلطـات املحلية بـإغالق البلدة بـالكامل "lockdown"مدة 14 يـوماً. وقام
الباحـثون يف هذه الدراسـة بجمع البيانـات املتعلقة بالـتوزع اجلغرايف  –األعراض
الرسيرية  –املرضى املقيـمني يف املشايف  –وشبكات االتصال. وقاموا بجمع البيانات
املتعلقـة باملسحات البلعوميـة  –األنفية لـ 85.9% و71.5% من سكان البلدة املسح
األول عند بدء إغالق البلدة )كان انتشـار العدوى 2.6%(. واملسح الثاين بعد هناية
اإلغالق )حيث كان انتشـار العدوى 1.2%(. وكان من اجلدير ذكره أن 43.2% من
حـاالت اإلصابة بفريوس SARS-CoV-2 املـؤكدة التي تـم اكتشافهـا عرب املسحتني
كانت دون أعـراض. وكشف تتـبع االتصال لـلحاالت املصـابة حـديثاً وسلـسة
االتصال أن معظم اإلصـابات اجلديدة يف املـسح الثاين أصيبت قبل اإلغالق أو من
األشخـاص املصابني الذين مل تظهـر عليهم األعراض الذين يعيـشون معاً يف منزل
واحـد. وتقدم الدراسة رؤية جديدة عن آلية انتقـال العدوى. وفعالية تدابري الرقابة
املنفذة)11(.  بينام أظهـرت نتائج دراسة  SjOdin	وزمالئه عام 2020 الطلب املتزايد
COVID-19, عىل اخلدمـات الصحية واملخاطر املحتملة للوفيات يف السويد املتعلقة بـ
ودراسـة تأثري العوامل املـتعلقة باحلـركة واالتصال والـتباعد االجـتامعي عليها.
وتشري النتـائج إىل املخاطر املحتملة بسبب زيادة احلـاجة لقبول املرضى يف املشفى
ويف وحدة العنـاية املركـزة  ICU والسيام يف السيـناريوهـات حيث مل يتم خفض
معـدالت االتصال. ومل يطبق فيها التباعـد االجتامعي بقوة. وتشري الدراسة إىل أنه
ويف تاريخ 20  آذار 2020 تتجه السويد عىل األرجح إىل إتـباع أحد السيناريوهني:
الـسيناريـو2 )عزل املـرضى املـقبولني يف املـشفى مع احلجـر الذايت للمـصابني
بأعراض ظاهرة وإنقاص التباعد االجتامعي بشكل متوسط )معدل االتصال %75(
 –حركـة التنقل بني خمتلف املحافظات والبلديـات طبيعية 100%(. أو السيناريو 9

املطور )عـزل املرضى املقبـولني يف املشفى مـع احلجر الذايت للمصـابني بأعراض
ظـاهرة وإنقـاص التبـاعد االجـتامعي لكبـار السن  –حـركة التـنقل بني خمتلف
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املحافظات والبلديات 50% - معـدل االتصال 50% ويطبق بشكل كبري عىل األعامر
فوق 60 سنـة()12(.  كام قام  Gardner وزمالؤه عام 2020 باختبار تأثريات مخس
تـدخالت غري دوائيـة NPIs	خمتلفـة عىل الصحـة العامـة: إسرتاتيجيـة التخفيف
للحكومة السويدية بتـاريخ 10 نيسان. العزل الكامل ألرس احلاالت املؤكدة. إغالق
املدارس واألعامل غري الرئيسية مع أو دون تباعد اجتامعي صارم وتباعد اجتامعي
صارم مع إغالق املـدارس واألعامل غري الرئيسية. وتظهـر النتائج أن التقديرات يف
ظل التـدابري املتخذة يف السويد ستزداد إىل ما ال يقل عن 40 ضعف عن قدرة العناية
املـركزة قبل الوباء مع 15.8% من الـعاملني يف جمال الرعايـة الصحية غري قادرين
عىل العمل يف ذروة الوباء التي قد تكـون يف شهر أيار. ومتوسط وفيات قد يصل إىل

96000 وفاة)13(. 
 فرضيات	البحث:

الفرض الـرئييس: ال يوجد فرق لـه أمهية إحصائية بني أعـداد اإلصابات والوفيات
لكل 100.000 نسمـة يف الفرتة بني 15 آذار ولغاية 30 نيسـان 2020 بني إيطاليا

والسويد.
الفرض البديل: يوجد فـرق له أمهية إحصائية بني أعـداد اإلصابات والوفيات لكل
100.000 نسـمة يف الفرتة بني 15 آذار ولـغاية 15 حـزيران 2020 بني إيطـاليا

والسويد.
سنستخدم اختبار  T-student عند مستوى داللة .0.05 حيث سنقبل الفرض البديل

عندما تكون قيمة  p أقل من 0.05 .
	ثالثاً-	اإلطار	النظري	للدراسة:

املبحث	األول:	إسرتاتيجيات	عامة	يف	إدارة	األزمات	ومبادئ	توجيهية	يف	أزمة
COVID-19

املطلب	األول:	إسرتاتيجيات	عامة	يف	إدارة	األزمات
تتضمـن إدارة األزمات ختصصـات متعددة بـام فيها علم الـنفس وعلم االجتامع
والعلوم السياسية واإلدارة. ويتضمن بناء نظام إدارة األزمات االجتامعية- التقنية
ثالث مستويات من األعىل نحو األسفل: احلكـومة واهليئات التنظيمية واجلمعيات.
إضافة إىل اهلياكل واألهـداف والقيود وحدود تشغيـل النظام)14(. ودائامً ما تكون
احلكـومات يف طليعة اجلهود املبـذولة إلدارة هذه األحداث املدمـرة، حيث تتأثر ثقة
املواطنـني باحلكومة بـشكل مبارش بكيفيـة استجابتها لألزمـات من حيث الرسعة
والـكفاءة. وبسبب تعقـيدات األزمات احلديـثة فإهنا غـالباً ما حتتـاج إىل مشاركة
العديد من اجلهات الفاعلة، مما يتطلب تنسيقاً فعاالً لتحقيق أفضل النتائج)15(. وكي
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يتمكن هذا النظام من مقاومـة األزمات فيجب أن يتمتع باملرونة املطلوبة والتي حتتاج
وجود أربع قدرات هي:

 1- توقع حدوث اضطراب.
 2- املراقبة بام يتيح املحافظة عىل سري العمليات أثناء حدوث االضطراب.

 3- االستجابة عند حدوث االضطراب)16(.
 4- التعلم من حدوث االضطراب. 

ويف إدارة أزمات الصحة العامة عادة ما يتم أخذ عدة عوامل بعني االعتبار منها:
 1- الكشف عن املعلومـات أو السيطرة عليها: ويعود اختاذ هذا القرار إىل احلكومة
)السلطـة(. والذي يكون له تأثـري مبارش عىل ردة الفعل العاطفيـة لدى السكان كام يف
حالة أزمة COVID-19 يُظهر الناس ردة فعل سلبية كالقلق الشديد والتوتر واالكتئاب.
وإذا مل يتم التحكم هبـذه املشاعر السلبية بشكل جـيد سيعيق ذلك إىل حد كبري التنفيذ

الفعال إلدارة األزمات)17(. 
 2- تقييم األخطار والتهديدات: ويتعلق هذا العامل بالتقييم العلمي والفعال لألزمة
والذي يـتم إجراؤه لصيـاغة سياسـات التدخل الالحقـة. وينبغي أن يسـتند هذا إىل

معلومات دقيقة ألن املعلومات اخلاطئة ستؤدي مبارشة إىل توسيع دائرة األزمة)18(. 
 3- إنشـاء قنوات اتصـال ملعلومات األزمـات ومنصات التـثقيف الصحي: وهي
عنرص اتـصال مهم يف إدارة األزمـات. ومن الوظـائف التي تقـوم هبا هـذه القنوات
واملنصات نرش املعلومات املـتعلقة باملخاطر. وإخطـارات اإلخالء. وتدابري الوقاية من

املخاطر واملساعدات املتاحة من قبل املؤسسات احلكومية.
 4- وضع خطط إسرتاتيجيـة ملواجهة األزمات: ويعد هذا العـامل حاسامً بالنسبة
للحكومة من الناحيـة النظرية. حيث تستطيع اإلدارات احلـكومية كبح األزمة بفعالية
من خالل صياغة سياسات مالئمة تستند إىل تقييم األزمة بشكل علمي. دون أي تأخر
يف عملية اختاذ القرار التـي قد تفتح األبواب أمام االنتقادات والشائعات. والتي تسبب
بدورها اهنيار سياسات االستجابة. وبالتايل جيب عىل اإلدارات احلكومية التدخل فور
ظهور األزمة. مع التـأكيد عىل رضورة أخذ الـوقت الكايف لصيـاغة سياسـات فعالة

ومعقولة. وهو ما يشكل معضلة أمام احلكومات.
 5- الـتعبئة العامـة للموارد احلرجـة: يمكن أن يؤدي ختصـيص موارد الطوارئ
ونقلها يف الوقت املناسب وبفعالية إىل تقليل اخلسائر النامجة عن األزمات العامة. حيث
أنه خالل أنفلونـزا الطيور والسارس  SARS يف الصني كـانت املوارد املطلوبة أكرب من
قدرة إدارة املوارد املحلية. مما تسبب بنقص املواد الطبية واإلمدادات الغذائية. وجيب
عىل مديـري الطوارئ ختصيـص جدول زمني مثـايل لتخصيص املـوارد للمناطق
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املتأثـرة. ويف حالة أزمات الصحة العامة جيب أن يتـوفر احتياطي جيد من املنشآت
الصحية واملواد الطبية والطاقم الطبي)19(. 

:	COVID-19	أزمة	بإدارة	تتعلق	توجيهية	مبادئ	الثاين:	املطلب
عند قيام خليـة األزمة التعامل مع أزمة COVID-19 يمكن أن تعـتمد هنجاً مؤلفاً من

: NPIsمخس خطوات قد يستخدم يف حاالت تطبيق التدخالت غري الدوائية
  1- تقييم القدرة احلالية يف نظام الرعاية الصحية.

 2- تصنيف الـتدخالت غري الـدوائية NPIs عىل أسـاس الفعالـية والتـكاليف
 االجتامعية واالقتصادية والتصور العام.

 3- حتديد حجم وباء COVID-19 ومسار تطوره.
NPIs 4- اختاذ القرار فيام يتعلق إمـا بتعزيز أو ختفيف اإلجراءات غري الدوائية 

 املطبقة. وأي من هذه اإلجراءات جيب رفعها أو إعادة تفعيلها أوالً.
 5- مراقبة التغريات يف وبـاء COVID-19 وقدرة األنظمة ومدى فعالية التدخالت
 غري الدوائية NPIs	ملحـاولة الوصول إىل توازن فعـال بني هذه التدخالت املطبقة

 والتكاليف االجتامعية واالقتصادية والتكاليف األخرى)20(. 
:	COVID-19	أزمة	خالل	السيايس	القرار	صنع	الثالث:	املطلب

متثل السياسات العـامة أولوية للمجتمع، وقد أنتجت أزمة COVID-19 طفرة يف عدد
من السياسات العامة املعتمدة، واألشكـال التي يتم اعتامدها فيها داخل احلكومات
وعربها. ونطـاق تصميمهـا وحمتوياهتـا. فقد أغلقـت العديد مـن الدول أو قيدت
احلدود مع فرض قيود للسفر داخل احلـدود. وقد تعرض ثلث سكان العامل لقيود
اجتامعيـة )بام فيهـا إغالق املدارس وأوامـر البقـاء يف املنزل(. وقـد تطـبق هذه
السياسات إما عىل مستوى وطني كام يف حالة اهلند حيث حدث أكرب إغالق يف العامل
يف اهلند والذي استهـدف 1.3 مليار نسمة. أو يتم تـطبيقها عىل مستوى حميل مثل

قانون والية كاليفورنيا حلظر طرد املستأجرين من املمتلكات التجارية.
تتبنـى احلكومات سيـاسات عامة مـن خالل مسارات خمتلفة تـدعم أدبيات تغيري

: COVID-19 السياسات. وتتضمن هذه املسارات خالل أزمة
 1- الـتعلم: كام هـو موضح يف حتـول املمـلكة املـتحدة مـن التخفيف )اإلغالق

اجلزئـي( إىل الكبح )عمليـات اإلغالق الصارمـة(. بعد إسقـاط نتائج اإلصـابات
والوفيات النامجة يف الفرتة السابقة.

 2- االتفاقيـات التفاوضية: كام يتضح من خالل متـرير حزم التحفيز يف مجيع
دول العامل بام فيها الواليات املتحدة األمريكية.

 3- نرش األفكار ونقلها عرب احلكومـات: مع استخالص العديد من الدروس من
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بعض التجارب كـالتجربـة الكورية بـإجراء اختبـارات واسعة النـطاق. واحلجر
الصحي الصارم املطبق يف الصني.

وتتأثر قـرارات السياسـة العامة بعـدة عوامل أخرى تتـضمن: بنية املـؤسسات
)اهلـياكل الدسـتورية والقـانونيـة(. التوجهـات الثقافـية. االقتصـاد. والنموذج
السيـايس. فعىل سبيل املثال قـد يُعزى ابتعاد الـسويد عن تـطبيق اإلغالق الشامل

املطبق يف دول أخرى بشكل جزئي إىل ثقافة الثقة واملسؤولية)21(. 
املـطلب	الرابـع:	دور	اخلرباء	واملعلومـات	العلميـة	والتقنيـة	يف	صنع	القرار

:	COVID-19	أزمة	خالل	السيايس
خالل فرتات األزمات والغموض الـشديد يزداد الطلب عىل اخلـربة العلمية والتقنية
مع بحث احلكومـات واجلمهور عن اليقني يف فهم املشـكالت واختيار االستجابات.
مما خيـلق احلاجة ملـا يُسمى بـبناء السـياسات القـائمة عىل األدلـة. والتي تبعث
الطمأنينة لدى اجلمهور إىل أن القرارات تُتخذ بناء عىل أحكام منطقية ختدم الصالح

العام وليس املصالح اخلاصة.
يضم هـؤالء اخلرباء خالل أزمة COVID-19 اختصاصـيني يف جماالت علوم األوبئة
والفـيزيولوجـيا والصحة العـامة والعلوم الـطبية. والذيـن برزوا يف واجهة العمل
السيايس والشأن العام العاملي خالل هذا الوباء. فقد دخلت مصطلحاهتم إىل التداول
العام مثل: الوباء. احلجر الصحي quarantine	تـسطيح املنحنى. التباعد االجتامعي.
معـدات احلاميـة الشـخصيـة Personal Protective equipments (PPEs) والفريوس
التـاجي. وأصبح هؤالء اخلرباء العلميون والتقنيـون جزءاً من عمليات صنع القرار
حيث انضـمت أسامؤهم وصورهم إىل جـانب القادة السيـاسيني خالل املؤمترات
الصحفيـة كام يف الواليات املتحدة األمريكية )الرئـيس دونالد ترامب برفقة أنتوين
فويس مـدير املعهـد الوطـني للحسـاسية واألمـراض املعديـة(. حيث تسـتدعي
احلكومات هـذه اخلربات للحديث عـن الوباء واالستـجابات والتـقييامت وإضفاء
الرشعية عليها والسيام يف هذه احلاالت ذات املـخاطر املرتفعة. مما يرفع املسؤولية
إىل حد مـا عن صانع القـرار. والسيام عنـدما تكـون األدلة هي أسـاس القرارات
السياسية. وتفرض هذه األزمـة حتديات أمام اخلرباء )احلاجة إىل مهارات لتبسيط
وإيصال املعلـومات التقنية(. وصانع القرار الـسيايس )الذي حيتاج إىل املوازنة بني

احلكم السيايس واملسؤولية يف استخدام املعلومات العلمية والتقنية()22(. 
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COVID-19	وباء	مكافحة	إسرتاتيجيات	الثاين:	املبحث
تعتمـد إسرتاتيجيات مكـافحة وباء COVID-19 عىل إبقـاء عدد اإلصابـات اجلديدة
حتت السـيطرة عـن طريق خفض عـدد التضـاعف األسايس R0<1 أو تـقليل معدل
هجـوم العدوى  Infection Attack Rate (IAR) حتت الـ IAR<0.1  %10 ويـتم اللجوء

إىل نوعني من التدخالت:
 : Non-Pharmaceutical Interventions (NPIs) 1- التدخالت غري الدوائية 

Herd Immunity ومناعة القطيع Mitigation التخفيف Suppression وهي تضم الكبح
 2- التـدخالت الــدوائيــة Pharmaceutical Interventions (PHIs) : وهي تـضم

اللقاحات  Vaccinesوالعالج الدوائي )التحري عن فعالية األدوية املتوفرة ومضادات
الفريوسات املوجودة يف التداول()23(. 

Non-Pharmaceutical Interventions	 	الـدوائيـة 	التـدخالت	غري املطـلب	األول:
:	(NPIs)

تضم كل اإلجراءات واألفعال األخـرى غري استخدام األدوية واللقاحات والتي تنفذ
إلبطـاء انتشار الـوباء بني السكـان. حيث أنه وبغياب اللقـاح واملخزون القليل من
األدوية املضـادة للفريوسات يف أغلب الـدول تلعب NPIs دوراً يف احلد مـن انتشار
العدوى أو تأخري ذروة الـوباء الشكل )1( بـام يعطي الوقت الالزم لـتوفري اللقاح
والسامح ملقـدمي الرعاية الصحية االستعـداد بشكل جيد والسيام يف حاالت نقص
املوارد والقدرات يف القطاع الصحي. وبالتايل تقليل أعداد املصابني بالعدوى وأعداد
األشخـاص الذين حيتاجـون لإلقامة باملـشفى ومرضى احلـاالت احلرجة وكذلك
الوفيـات. وتعتمد هذه الـ  NPIsعىل التـدابري الوقائية الـشخصية والبيئـية )نظافة
اليديـن. تعقيم أماكـن العمل...(. احلد من االنـتشار يف املجـتمع )مثل عزل وعالج
املـرضى وإغالق املدارس وإلغاء الفعـاليات اجلامعية(. واحلـد من االنتشار الدويل

)مثل فحص املسافرين أو فرض قيود عىل السفر بني الدول()24(. 
تشري املراجعات التـارخيية لوباء األنفلـونزا لعام1918-1920 أنه ويف ظل غياب
لقاح فعال وقتها. اختذت إجـراءات خالل هذا الوباء يف الواليـات املتحدة األمريكية
والتي باتت اليوم تُعرف بـالتدخالت غري الدوائية NPIs حيث لوحظ أن تدابري العزل
الصـارمة الـتي تم تطبـيقها قبل وصـول األنفلونـزا وتم احلفاظ علـيها يف بعض
األماكن لفرتات طويلة ارتبطت مع انخفاض معدل الوفيات باألنفلونزا. مما ساهم يف
احتـواء انتشـار األنفلونـزا يف بعض املنـاطق يف الواليـات املتحـدة. وإن تنفـيذ
إسـرتاتيجيات مماثلـة اليوم يف الواليـات املتحدة وباقي دول الـعامل دونه حتديات
كثرية منهـا احلرية الفرديـة وتأثريها عىل الصحـة العامة. والتـأثريات االجتامعية
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واالقتصـادية. ومتـثل  NPIsمفهومـاً حديثـاً جداً يف تـاريخ الطب الـبرشي وعلم
. NPIs الوبائيات)25(.  ويلخص اجلدول )1( أهم اعتبارات التدخالت غري الدوائية

الشكل )1(: تأخري ذروة الوباء )حماولـة تسطيح منحني اإلصابات( لتكون ضمن
قدرة نظام الرعاية الصحية)26( 

NPIs 
اجلدول )1( أهم االعتبارات للتدخالت غري الدوائية)27(
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:	Suppression	الكبح	1-	
ويدعى أيضاً باالحتواء  containment وهيدف إىل معارضة انتشار الوباء بتقليل عدد
احلاالت إىل مستوى منخفض. وذلك بـإنقاص رقم التضاعف األسايس R0  إىل قيمة
R0<1	)28(	أو كام يف حالة فريويس السارس واإليبوال القضاء عىل االنتقال

		
أقل من 1 

مـن إنسان آلخـر هلذا الفـريوس. وإن التحدي الـرئييس هلـذا املنهج من NPIs هي
احلاجة إىل املحافظة عليها  –ولو بشكل متقطع-  طاملا أن الفريوس ينترش بني البرش.
أو حتـى يتوفر اللـقاح ويف حالة COVID-19 قـد نحتاج إىل 12-18شهراً عىل األقل

قبل أن يتوفر ويتم التأكد من فعاليته)29(. 
:	Mitigation	التخفيف	2-	

هتدف إىل استـخدام NPIs ليس لقطع االنتقال بـشكل كامل. ولكن لتقليل العبء عىل
القطـاع الصحي يف ذروة الوبـاء. وهي تشابه اإلسرتاتـيجية التي اعتـمدهتا بعض
املدن يف الـواليات املتحدة خالل وبـاء األنفلونزا 1918 . واعتمـدهتا بعد ذلك دول
العامل خالل وبـاء األنفلونـزا أعوام 1957و1968و2009، حـيث يتم مـراعاة
األشخـاص الذين يعانـون من مشكالت صحية سـابقة بمن فيهم كـبار السن مما
يعرضهم خلطر كبري  لإلصابة باملرض الشديد. ويف هذه اإلسرتاتيجية  تُبنى مناعة
السكان خـالل الوباء. مما يؤدي يف هناية املطاف إىل انخفاض رسيع يف عدد احلاالت
وينخفـض االنتقال إىل مـستويـات منخفضـة. وختتلف هـذه اإلسرتاتيجـية عن
إسرتاتـيجية الـ  Suppression أهنـا فقط تبـطئ االنتشـار  بخفض رقم الـتضاعف

األسايس R0  لكن ليس ألقل من )1()30(. 
:	Herd Immunity	القطيع	مناعة	3-	

إن إتباع إسرتاتيجيـة التخفيف يف حالة األمراض املعديـة هبدف الوصول إىل مناعة
القطيع هو مفهوم تقليدي يف علم الوبائيات وقد نجح تطبيقه يف املايض بشكل رئييس
مع كل سالالت األنفلـونزا اجلـديدة. والفكـرة بسيـطة: إنه ويف ظل غيـاب اللقاح
للمرض املعدي اجلديد نحاول تسطـيح منحنى اإلصابات إىل املستوى الذي يصبح
فيه العدد اليومي للحاالت التي حتتاج رعاية طبية أقل من قدرة النظام الصحي، مما
يسمح بـإصابة عدد كـافٍ من السكان للـوصول إىل مناعـة القطيع. مما يؤدي إىل
حاالت أقل من اإلصابات الشديدة واحلرجة خالل املوجة الثانية من انتشار الوباء.

.COVID-19 
لكن هذه اإلسرتاتيجية من املحتمل أن تفشل يف حالة وباء )31(

 :	Pharmaceutical Interventions (PHIs)	الدوائية	التدخالت	الثاين:	املطلب
إن التـشخيص الرسيـع واللقاحات واألدويـة هي تدخالت مهمـة يف إسرتاتيجيات

مكافحة وباء  COVID-19 حيث يتم حالياً استخدام كيت kit جتاري الختبار 
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 RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) تم تطـويره من قبل معهد الوراثة

يف بيجـني والذي يستخـدم حالياً بـشكل كبري يف الصني وآسيـا وذلك للتحري عن
احلـاالت املشتبهة. تـوجد العديـد من اللقاحات املـرشحة قيد الـتحضري يف الوقت
احلـايل. وقد دخلت بعضها يف املـرحلة األوىل من التجارب الرسيـرية. وكذلك يوجد
عدد مـن املركبات اجلديدة والعالجات املرخصـة حلاالت مرضية أخرى قد أظهرت
فعالية يف التجارب املخربية ضد فريوس كورونا املستجد. وبعض هذه العالجات قد
اختربت رسيرياً جتاه متالزمة الـرشق األوسط التنفسية  MERS واملتالزمة احلادة

. SARS التنفسية الشديدة
:	Vaccines	اللقاحات	1- 

تتمحور االسرتاتيجيـة العاملية يف القضاء عىل األمراض املعدية واجتثاثها عىل اللقاح
أو االستثامر يف هذا املجال، وتنفيذ التدابري املضادة)32(. 

نُرش التسلسل اجليني لفريوس  SARS-CoV-2 يف 11 كانون الثاين 2020 . وبالنظر
إىل اآلثار البـرشية واالقتصـادية املرتفعـة هلذا الوبـاء. فقد اهتمت أقـسام البحث
والتطوير يف الرشكات واجلامعـات يف معظم دول العامل بتطوير لقاح فعال له. حيث
دخل أول لقاح مرشح مـرحلة االختبارات الرسيرية بتاريخ غري مسبوق يف 16 آذار
2020 . وإنه ولغاية 8 نيسان 2020 فإن 115 لقاحاً مرشحاً، 78 برنامج منها تم
التـأكد من أنه نشط. و37 الـباقية مل يتم التـأكد )حسب البيـانات املنشورة أو من
اجلهات املسـؤولة عن هذه الـربامج(. ومن بني الـ 78 مرشوعاً يـوجد 73 منها يف
املراحل التمهيدية أو ما قبل الرسيرية. ويلخص اجلدول )2( أهم اللقاحات املرشحة

والتي دخلت مؤخراً مرحلة التطوير الرسيري)33(. 

الشكل	)2(:	خمطط	يـوضح	مطوري	لقـاح	COVID-19	حسب	النمط	واملـوقع	اجلغرايف,من
أجل	الرشاكة	اعتمد	موقع	اجلهة	الرئيسية	لتطوير	اللقاح	باستثناء	الصني)34(	
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ويوضح الشكل )2( أن 56 لقاحاً ) 72% مـن اللقاحات املرشحة( يتم تطويرها من
قبل الـرشكات اخلاصة. والـ 28% الباقية تتم يف القطاع العام واجلامعات ومنظامت
غـري ربحية. وعىل الـرغم من انخـراط عدد من الـرشكات الكبـرية يف تطويـر لقاح
COVID-19 )مثل جـانسني Janssen سانـويف Sanofi فايزر Pfizer غالكـسو-سميث

كالين  GlaxoSmithKline( إال أن أغلب مشاريع تطوير اللقاح تديرها جهات صغرية
أو قليلة اخلربة يف هـذا املجال. لذلك فـمن الرضوري ضامن التنـسيق والتعاون يف
املرحلة املقبلة لتصنيع وتوريد اللقاحات يف مرحلة اإلنتاج لتلبية االحتياجات. يرتكز
نشاط تطوير اللقـاحات يف أمريكا الشاملية بـ 36 مرشوعاً )46%(. تليها الصني بـ
14 مرشوعاً )18%(. وآسيا )بـاستثناء الصني( وأسرتاليا بـ 14 مرشوعاً )%18(.

وأوروبا بـ  14 مرشوعاً نشطاً لتطوير اللقاح )%18()35(. 
اجلدول )2(: أهم اللقاحات املرشحة والتي دخلت مرحلة التطوير الرسيري)36(
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 2-	العالج	الدوائي:

توجـد حاجة ملحـة إلجياد أدوية فعالـة مضادة لفريوس SARS-CoV-2 وتم خالل
األشهر املاضية إجراء اختبارات واسعـة يف املخابر يف خمتلف أنحاء العامل للتحري
عن أدويـة متلك فعاليـة جتاهه. ونُرشت الكـثري من الدراسات يف هـذا املجال والتي
حيتاج معظمهـا إلجراء جتارب رسيريـة كاهليدروكيس كلـوروكوين )بالكونيل®
لرشكة سانويف Sanofi( الدواء املستخدم كمـضاد للمالريا وكذلك يف أمراض املناعة
 Ivermectin  واألزيرتومايـسني)39(.  وكذلك دواء

الذاتيـة)37(.  واإليفرميكـتني)38(
الريمديسيفري)40(  )لرشكة جلياد ساينس Gilead Science( والذي حصل مؤخراً عىل
مـوافقة هيئة الـدواء والغذاء األمريكيـة  FDAلعالج املرضى املشـتبه بإصابتهم أو
املـؤكد إصابتهـم بـ COVID-19 خمربياً لدى األطفـال والبالغني يف املـشايف والذين
حالتهـم شديدة. وذلك بعد نرش نتـائج دراسات رسيرية ناجحـة هلذا الدواء. يذكر
بأن الريمديسيفري مضاد الفـريوسات طورته رشكة جلياد ساينس كعالج جتريبي

لإلصابة بفريوس إيبوال.)41(
COVID-19	ألزمة	واالجتامعية	االقتصادية	التكاليف	الثالث:	املبحث

املطلب	األول:	التكاليف	االقتصادية:
يوجد قـلق متزايد من أن التـدابري الصارمة املـتخذة من قبل دول العامل كـاستجابة
ألزمة وباء COVID-19 قـد تزيد من الـتكاليف عىل املجـتمع. حيث أشارت الـبيانات
األوليـة يف الـصني أن النـاتج املحيل اإلمجـايل  "Gross Domestic Product "GDP قـد
انخفض بنسـبة تقارب 10% يف الـربع األول من عام 2020)42( .  وتـأيت التكاليف

االقتصادية ألزمة COVID-19 من ثالثة مصادر خمتلفة هي:
 1- التكـاليف املبارشة للمـرض والعالج: حيث يبلغ مـتوسط اإلقامـة يف املشفى
حـوايل 2000 دوالر أمريكي. وكلفة اإلقامة يف غرفـة العناية املشددة حوايل 20000
دوالر أمريـكي لكل مريـض حيتاج لـدخول غـرفة الـ ICU بـينام تبلغ كلفـة إجراء

االختبار حوايل 51 دوالر أمريكي يف الواليات املتحدة األمريكية)43(. 
 2- خسائر النشاط االقتصادي املنخفض وخسائر العاملة بسبب انخفاض الطلب
أو اإلغـالق اإللزامـي: حيث تـسبـب عمليـات اإلغالق التي تـتم يف التـدخالت غري
الدوائـية NPIs إىل تأثر قطـاعات النقل والطعام والفـنون والرتفيه. ويمكن االفرتاض
بأن الوباء ال يسبب انخفاض الطلب عىل السلع يف الدول التي ينشط فيها التسوق عرب
اإلنرتنت عىل نطـاق واسع كام يف الواليـات املتحدة األمـريكية. بـينام يضيـف تأثر
قطاعات أخرى يف الواليـات املتحدة األمريكية مثالً خسائر إمجالية عىل االقتصاد مما
يسـبب انخفاضاً بمقـدار 4.4% يف الناتج املحيل اإلمجايل GDP فـيها. كام يأيت اجلزء
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األكرب من خسـائر العاملة بـسبب املرض واحلجر الـصحي املنزيل وإغالق املدارس.
ويبلـغ التأثري الـكيل عىل العاملة حـوايل 6.6% خالل معظم فرتة الـوباء يف الـواليات
املتحـدة األمريكية. وأشـارت دراسات خاصـة بوباء األنفـلونزا أن 34% من العامل
يفقـدون العمل يف ذروة هذا الوباء إذا كانت معدالت الـوفاة مرتفعة. وإن زيادة نسبة

التغيب بداعي املرض بمقدار نقطة مئوية واحدة تقلل اإلنتاج بنسبة %1 )44(. 
 3- تكاليف الوفيـات: تعترب العامل األهم يف حساب تكلفة الوباء. وتوجد طريقتان
شائعتان لتقدير قيمـة احلياة اإلحصائية  ,"Value Statistical Life "VSL إما عن طريق
أقساط األجور يف املهن األكثـر خطورة )هنج تعويـض فروق األجور(. أو عن طريق
معرفـة استعداد الناس للدفع مقابل الربامج العامـة للحد من خماطر الوفيات. تويص
بعض الدراسـات يف الواليات املتحدة األمريكية بافرتاض قيمة  VSLبمدى يرتاوح بني
7-12.4مليـون دوالر أمـريكي. بـينام تـويص منـظمـة التعـاون االقـتصـادي

والتنمية OECD باستخدام مدى يرتاوح بني 1.8 - 5.5 مليون دوالر أمريكي)45(. 
املطلب	الثاين:	التكاليف	االجتامعية:

يوضـح اجلدول )3( اآلثار االجتـامعية واالقتصـادية املرتتبـة عىل التدخالت غري
. COVID-19املطبقة يف الدول الحتواء أزمة NPIs  الدوائية



 46(: تقييم اآلثار االجتماعية واالقتصادية لمتدخالت غير الدوائية3الجدول)

 تفصيالت التدخل التدخالت الرئيسية NPIsنوع 
األثر االقتصادي 

 لمتدخل
األثر االجتماعي 

 لمتدخل

إجراءات الحماية 
 الشخصية

 غسل اليدين
  واقتصادية منخفضةعواقب اجتماعية 
  عمومًا منخفض التكمفة, عبء مالي محتمل عمى الفقراء لشراء

األقنعة )إذا كاف الناس مضطريف الرتداء الكمامات أو 
 الصابوف, الكحوؿ. -األقنعة( 

 منخفض منخفض
 منخفض منخفض سموكيات السعال والعطس 

 منخفض منخفض أقنعة الوجه

التدخالت غير 
 NPIsالدوائية 

 البيئة
 تنظيف األماكف العامة والمرافق.لالتكاليف المنتظمة   تنظيف األسطح واألشياء

 التعرض المحتمل لممواد الكيميائية الضارة أثناء التنظيف 
 منخفض منخفض

تدابير التباعد 
 االجتماعي

 تتبع االتصال

  كثرة الموارد إضافة لتكاليف التنسيق واإلدارة والخدمات
 الموجستية

  ومخاوؼ الخصوصية المتعمقة بجمع يفلممتضرر الوصمة ,
 واستخداـ المعمومات الشخصية.

 منخفض منخفض

العزل الفردي لممريض, 
 وعزل الفئات الضعيفة

 و
األشخاص  حجر

مدة ) المخالطين لمريض
 يوماا( 14

 لعمالة, والفرص التجارية انخفاض اإلنتاج, وفقداف الدخل وا
المخالطيف ال تكوف , وفي حالة حجر األشخاص الضائعة

التكمفة االقتصادية كبيرة إال في إذا كانت أعداد األشخاص 
 كبيرة في الحجر الصحي.

  قد يكوف ليا تأثيرات محتممة عمى الصحة العقمية لمشخص
 المعزوؿ اجتماعيًا.

  قد تزيد معدالت البطالة وعدـ المساواة والسيما في الفئات
 االجتماعية المستضعفة.

 تضرريف.خطر الوصمة لمم 

 متوسط متوسط -منخفض 

إغالق المدارس 
 والجامعات

 اقتصاديًا:
  عند فقداف األطفاؿ والمراىقيف التعمـ لفترات طويمة سيخسروف

الفرص المستقبمية بما في ذلؾ الفوائد االقتصادية, وتأخر انتقاؿ 
 طالب الجامعات لسوؽ العمل وما لو مف آثار اقتصادية.

  لمموظفيف اإلدارييف في المدرسة أو الجامعة.فقداف العمل/الدخل 
  زيادة التغيب لمقوػ العاممة بسبب غياب أشخاص يقدموف الرعاية

 لألطفاؿ في المنزؿ.
 

 اجتماعيًا:
  سوء  –زيادة تعرض األطفاؿ والمراىقيف لألخطار )اإلساءة

العنف( وخصوصًا بتعطل المحاكـ األسرية وخدمات  –التغذية 
 االجتماعية.الرعاية 

 منخفض

مرتفع, إذا طاؿ 
 أمدىا.

متوسط, إذا كانت 
 لفترة محددة.



  التأثير عمى التنمية التربوية واالجتماعية, حيث ال يتمكف
األطفاؿ وطالب الجامعات في الدوؿ الفقيرة مف الوصوؿ إلى 

 التعمـ عبر اإلنترنت.
  كبير عمى األطفاؿ ذوؼ االحتياجات بشكل تأثيرات محتممة

الخاصة الذيف ىـ بحاجة إلى مدارس خاصة وميارات تواصل 
 خاصة.

 العبء عمى المرأة بسبب التعميـ المنزلي إضافة لمسؤوليتيا  زيادة
 المنزلية المتزايدة.

تدابير التباعد 
 االجتماعي

تدابير مكان العمل 
)تشجيع العمل عن بعد 
من المنزل, نظام 

المناوبات, تقميل عدد 
مدفوعة العمال, اإلجازات 

 األجر( أو اإلغالق

 اقتصاديًا:
  زيادة التكاليف المتعمقة بالترتيبات اإلدارية وتركيب التكنولوجيا

 الرقمية.
  االنخفاض المحتمل لإلنتاج بسبب عدـ الكفاءة, السيما

 الصناعات غير المؤتمتة.
 اجتماعيًا:

 .تأثيرات متفاوتة عمى المجتمعات الفقيرة والنساء 
  األشخاص الضعفاء )ذوؼ االحتياجات الخاصة أثر كبير عمى– 

 المسنيف( إذا كانت خدمات ومرافق الرعاية الخاصة بيـ مغمقة.
  العديد مف المشاريع الخاصة والمتوسطة ستخرج عف العمل أو

تفمس بسبب انخفاض الدخل, مما يسبب ارتفاع البطالة وأعداد 
 األشخاص الباحثيف عف العمل.

 منخفض

مرتفع بالنسبة 
لممجتمعات الفقيرة 
واألشخاص األكثر 
 ضعفًا والنساء.

 
متوسط بالنسبة 

لمرجاؿ واألشخاص 
 األكثر ثراًء.

تجنب االزدحام )بما في 
ذلك إغالق األعمال 

لغاء األحداث واألحداث  وا 
 الجماعية(

 اقتصاديًا:
 .انخفاض اإلنتاج, وفقداف الدخل وفرص العمل 
 .تعطل لسالسل التوريد 
  محددة مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي أضرار قطاعات

تعاني مف نقص في التدفق النقدؼ, مواقع اإلنتاج, أيضًا 
المصانع والشركات التي تحتاج وجود أشخاص في أماكف العمل, 

 وأيضًا قطاع الخدمات كالفنادؽ والمطاعـ.
 اجتماعيًا:

 ليا أثر كبير عمى المجتمعات الفقيرة التي ال تستطيع استخداـ 
التمفزيوف ومنصات التواصل االجتماعي لالنخراط في النشاطات 

 الدينية أو الرياضية أو الترفييية.
  أعباء متفاوتة عمى المجتمعات الفقيرة مف السكاف العامميف في

 الصناعة, والذيف بسبب فقداف أعماليـ يحدثوف زيادة التجمعات.
ال يوجد أؼ دليل عمى أف إللغاء األحداث الرياضية أو  مالحظة:

 الترفييية آثار اجتماعية وصحية عمى المدػ الطويل.

 مرتفع

مرتفع بالنسبة 
لممجتمعات الفقيرة 
المتأثرة بفقداف 
العمل و/أو غير 
القادرة عمى 
ممارسات 

المعتقدات عبر 
 اإلنترنت.

متوسط لباقي 
 المجتمعات.



اإلجراءات 
 قيود السفر الداخمية بالسفرالمتعمقة 

 اقتصاديًا:
  ضياع العمل وفقداف الدخل لألفراد, وزيادة تكاليف التنسيق

 واإلدارة والخدمات الموجستية, وكذلؾ موارد الصحة العامة.
  فقداف الدخل وفرص العمل الضائعة بسبب توقف قطاعات

 الطيراف والسياحة والفنادؽ.
 اجتماعيًا:

  مكاف العمل وكسب الرزؽ الذؼ يؤثر صعوبات في الوصوؿ إلى
 بدوره عمى قطاعي النقل والخدمات.

  اآلثار االجتماعية المحتممة نتيجة ارتفاع األسعار وندرة
 المنتجات األساسية بسبب توقف سالسل التوريد.

 .عزؿ وتباعد العائالت وخاصة كبار السف عف أفراد األسرة 
 ررة مف تمبية زيادة الشكاوػ إذا لـ تتمكف المجتمعات المتض

 االحتياجات الرئيسية.

 متوسط متوسط

 إغالق الحدود 

 اقتصاديًا:
  فقداف الدخل وفرص العمل الضائعة بسبب تأثر قطاعات

 الطيراف والسياحة والفنادؽ.
  اضطرابات في سمسمة التوريد العالمية واألنشطة االقتصادية عبر

 الحدود.
  العمل.انخفاض اإلنتاج وفقداف الدخل والعمالة وفرص 
 .انخفاض و/أو تغيير في نمط االستيالؾ 
 .زيادة تكاليف المعيشة وتكاليف الخدمات العامة 

 اجتماعيًا:
 .خطر انفصاؿ األسر والسيما المياجريف 
  االعتبارات القانونية واألخالقية الدولية )وكذلؾ القضايا السياسية

 ومسائل السمعة(.
  األسعار وندرة المنتجات اآلثار االجتماعية المحتممة مف ارتفاع

 األساسية بسبب مشاكل سالسل التوريد.
  ,االنعكاسات االقتصادية وخاصة عمى الفئات الفقيرة والضعيفة

 مما يؤدؼ إلى نتائج صحية سيئة.

 مرتفع –متوسط 

متوسط لعمـو 
 السكاف
 

مرتفع بالنسبة 
لممجتمعات الفقيرة 
والضعيفة والعماؿ 

 المياجريف
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املبحث	الرابع:	دراسة	يف	اإلجراءات	غري	الدوائية	 NPIsوأثرها:	دراسة	حالة
إيطاليا	والسويد

املطلب	األول:	دراسة	اإلجراءات	غري	الدوائية NPIs	املتبعة:
	1-	إيطاليا:

سنلخص فيام ييل أبـرز اإلجراءات غري الدوائية  NPIs التي قامت احلكومة اإليطالية
باختاذها يف سياق التصدي ألزمة COVID-19 كام يوضح اجلدول )4(.
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2-	السويد:
وعىل خالف كثري مـن الدول األوروبيـة فقد جلـأت السويـد إىل إجراءات ختفيف
الحتـواء أزمة وباء COVID-19 وتـستند السـويد يف هذه اإلجـراءات عىل توصيات
اخلرباء ومن ثم يـتخذ القرار يف احلكومـة بناء عىل هذه التـوصيات وعىل ما تعتربه
احلكومـة السويديـة األفضل للجميع. وتعتمـد السويد يف هـذه اإلسرتاتيجية عىل
مسؤوليـة األفراد والعمل الطوعي. وإن هـدف احلكومة السـويدية من اإلجراءات
والقرارات التي تتخذها يف أزمـة COVID-19 حسب رئيس احلكومة ما ييل: احلد من
انتشار العـدوى يف السويد. وضامن توافر موارد الرعاية الصحية. واحلد من تأثري
الوبـاء عىل اخلدمـات احليويـة. وختفيف اآلثـار املرتتبـة من الوبـاء عىل األفراد
والرشكـات. وختفيف القلق عن طريق تـوفري املعلومات. وكـذلك اختاذ اإلجراءات
الصحية يف الوقت املناسب)48(.  ويلـخص اجلدول )5( أهم اإلجراءات غري الدوائية

التي تم اختاذها يف السويد وأهم التواريخ:
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املطلب	الـثاين:	دراسة	مقـارنة	ألثر	التـدخالت	غري	الدوائيـة	 NPIsاملتبعة	يف
إيـطاليا	والـسويد	عىل	معـدل	اإلصابات	والـوفيات,	معدل	نـمو	الناتج	املحيل

اإلمجايل	وقيمة	احلياة	اإلحصائية:
	1-	املقارنة	بني	معدل	اإلصابات	والوفيات:

يوضح الـشكل )3( أن أعىل تسجـيل لإلصابـات يف إيطالـيا بلغ 11 إصـابة لكل
100.000 نسمـة بتاريخ 21 – آذار  2020 – بيـنام بلغ يف السويـد 15 إصابة لكل
100.000 نسمة مـن السكان بـتاريخ 15 – حزيـران 2020 – وذلك يف الفرتة التي
قمنـا بمتابـعة البيـانات فيهـا. بينام بـلغ أعىل رقم للوفـيات يف إيطـاليا 1.5 لكل
100.000 نسـمة بتاريخ 27 – آذار 2020 – بـينام السويـد فكان أعىل رقم مسجل
للـوفيات فيها 1.8 لكل 100.000 نسمـة بتاريخ 21 – نيسان 2020 – أي أن ذروة
اإلصابات وحاالت الوفاة بسبب فريوس كورنا حدثت يف إيطاليا يف األسبوع األخري
من آذار. بيـنام يف السـويد بـلغت ذروة تسجـيل اإلصابـات يف النصف األول من

حزيران خالل فرتة متابعتنا للبيانات املسجلة.
بإجراء اختـبار T-student للفرق بني اإلصـابات املسجلـة لكل 100.000 نسمة يف
إيطاليا والسـويد وجدنا أن (p-value= 0.00024 < 0.05)  وبالتايل نقبل الفرض البديل
والـذي يقول بوجود فـروق ذات داللة إحصائيـة بني عدد اإلصابـات املسجلة بني
البلدين. أما فيام خيص الفرق بني أعداد الوفيات املسجلة لكل 100.000 نسمة بني
إيطاليـا والسويد فقد وجدنا أن (p-value = 0.30878 > 0.05) مما يشري إىل عدم وجود
فروق ذات داللة إحصـائية بني البلدين بأعداد الـوفيات املسجلة خالل فرتة متابعة
البيـانات. ويوضح اجلدول )6( معـدل الوفيات. و CFR حيث كـان معدل الوفاة يف
إيطاليا 57 وفاة لكل 1000 نـسمة مقارنة بالسويد حيث كان 48 وفاة لكل 1000
نسمـة. أما مـعدل وفيـات احلاالت CFR فكـان 14.509 يف إيطـاليا و9.205 يف

السويد.
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يمكن القول أنه ويف ضوء النتائج التي حـصلنا عليها من البيانات التي قمنا بجمعها
وجـود فروق هامة بـني كل من إيطاليا والـسويد يف عدد اإلصـابات املسجلة خالل
فرتة مجع البيانات. حيث أنه وعىل الرغم من إتباع إيطاليا إسرتاتيجية الكبح بدءاً من
23 شباط 2020 يف التصـدي ألزمة COVID-19 لكن أعداد اإلصـابات مل تنخفض
CFR وبلغت ذروهتـا يف األسبـوع األخري مـن آذار. وكان معـدل وفيـات احلاالت
مرتفعاً يف إيطـاليا. ويمكن تفسـري ذلك بالقول أن هذه اإلجـراءات قد تأخرت. وأن
اإلجراءات االحرتازية األوليـة التي أخذهتا احلكـومة اإليطاليـة مل تكن كافية ومل
تنجح يف خفض R0 وقد يكـون السبب هو آلية انتـشار العدوى هبذا الفريوس حيث
وثّقت العـديد من الـدراسات أنه ينـتقل من أشخاص ال تـظهر علـيهم أعراض إىل
أشـخاص آخرين)51(.  كام أن حالة الطوارئ التي أعلـنت عنها احلكومة اإليطالية يف
31 كانـون الثاين 2020 قوبلت بعدم االلتزام مـن اجلمهور. والتشكيك من الطبقة
السيـاسية ففي أواخر شهـر شباط انخرط بعض الـسياسيني البـارزين يف مدينة
ميالنو بعـدم إتباع قـواعد التبـاعد االجتامعـي والوقايـة الشخصيـة إلثبات أن
االقتصاد جيـب أال يتوقف بسبـب الذعر من الـفريوس. وقد تم تشخـيص إصابة
أحدهم بالفريوس بـعد أسبوع من هذه احلـادثة. ويمكننا القـول أن قيام احلكومة
اإليطـالية باختاذ هذه اإلجراءات بشكل متـدرج حيث طُبّقت بداية يف مناطق انتشار
الوباء )لـومبارديا وفينيتو( قبـل أن تتوسع الحقاً لتطبق عىل كامل أرايض البالد يف
22 آذار 2020 )52(.  كان متأخراً )ذروة تسجيل اإلصابات كان يف إيطاليا 21 آذار
2020(. يف حني أشار تقرير  Ferguson وزمالئه إىل أن نجاح جتربة الصني وكوريا
اجلنـوبية اللتني اتبـعتا إسرتاتيجيـة الكبح يف احتواء أزمـة COVID-19 كان بسبب
االلتزام اجلدي بتـطبيقها واعتـامدها يف التوقيـت املناسب مما سـاعد بتقليل رقم

.)53( R0التضاعف األسايس
COVID-19 بينام نجد أن السويد جلأت إىل إتباع إسرتاتيجية التخفيف منذ بدء أزمة
وحتى 15 حـزيران .2020 وقد يساعد عامل الكثافة السكانية يف تفسري عدم جلوء
السـويد إىل إسرتاتيجية الكبح. حيث تـبلغ الكثافة السكانيـة يف السويد 25 نسمة/
كـم2 . بينام يف إيطاليـا 206 نسمة/كم2 )54(.  وهـي خامس أعىل كثافـة سكانية يف
أوروبا. يشار إىل أن عدد سكان مقاطعة لومبارديا وحدها )10 ماليني نسمة( /بلغ
عـدد اإلصابات فيها يف 26 آذار 2020- )35 ألف إصـابة و5000 حالة وفاة()55(
وكذلك قيام السويد التشدد يف اإلجراءات املتعلقة بكبار السن )األشخاص فوق 70
سنة( وهي أكثـر الفئات السكـانية تعرضـاً خلطر اإلصابـة بالفريوس. حيث تبلغ
نسبـة من هم بعمر فوق 65 سنة يف إيطاليا 23% )حوايل 14 مليون شخص(. بينام
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تبلغ حوايل 18% يف السويد )حوايل 1.8 مليون شخص()56(. 
وفيام خيص الـ  CFR فقد كـانت قيمته يف السويـد أقل من 10%. بينام جتاوزت يف
إيطـاليا هـذه القيمـة)بلغت يف إيطـاليا 14.509(. ممـا يشري إىل نجـاح مقبول يف
إسرتاتيجية الـسويد يف التعـامل مع األزمة إىل حد مـا. فقد كانـت أعداد اإلصابات
املـسجلة يف السويد ضمن إمكانيات نظام الرعاية الصحية. حيث أشار تقرير وزارة
الصحة يف احلكومة السويدية عن أعـداد املقبولني يف غرف العناية املشددة يف الفرتة
بني 3 نيسان لغاية 22 نيسان 2020 أهنا بقيت ضمن قدرة استيعاب نظام الرعاية
الصحية مقارنة مع إيطاليا حيث نفذت وحـدات العناية يف منطقة لومبارديا بتاريخ

17 آذار)57(. 

:	GDPاإلمجايل	املحيل	الناتج	نمو	معدل	مقارنة	2-	
يبني اجلدول )7( أن مـعدل الناتج اإلمجـايل يف إيطالـيا قد تقلـص بنسبة 5.3% يف
الربع األول من العام 2020حيث كـانت البالد مركزاً لتفيش وباء COVID-19 خالل
شهر آذار. بينام نام الناتج املحيل اإلمجايل يف السـويد بنسبة 0.1% حتى هناية آذار
2020 حيـث مل تفرض السـويد إغالقاً بـسبب الفريوس التـاجي املستـجد. بينام
انخفض االستهالك املعـييش لألرس فيهـا بنسبـة 1.7%. وانخفض اإلنفـاق العام
0.3%. وانـكمـش االستـثامر 0.9% )59(. ويـشري ذلـك إىل التـأثـري املنخـفض
إلسرتاتيجية التخفيف املتـبعة يف السويد مقارنة مع التأثريات الكبرية عىل االقتصاد

اإليطايل بسبب إجراءات الكبح. 
VSL:	اإلحصائية	احلياة	قيمة	مقارنة	3-	

اعتمدنا يف حـسابنا لقيمـة احلياة اإلحصائـية عىل متوسط املجـال املعتمد من قبل
منظمة التعـاون االقتصادي والتنمية OECD والذي يرتاوح بني )1.8-.5%( مليون
دوال أمريكي للحيـاة ومل نأخذ بعني االعتبـار الفروق املتعلقة بالعـمر هلذه القيمة.
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وقد بلغت خسـائر إيطاليا حتى 15 حـزيران عام 2020 ما يقارب 125.45 مليار
دوالر أمريكي. بينام بلغت خسائر السويد 17.85 مليار دوال أمريكي )حوايل %14
من الـقيمة يف إيطالـيا(. ويشري ذلك إىل فشل إيـطاليا يف ختفيف اآلثـار االقتصادية
املتعلقة بقيـمة  VSLرغم جلوئهـا إىل إسرتاتيجية الـكبح والتي كانت مـتأخرة كام

ذكرنا سابقاً. والتي لو تم تطبيقها بوقت مبكر 
COVID-19	أزمة	إدارة	يف	املتحدة	العربية	اإلمارات	دولة	جتربة	الثالث:	املطلب

استندت إسـرتاتيجية دولـة اإلمارات العـربية املتحـدة يف إدارة أزمة كـورونا إىل
العنارص اآلتية:

 1- اختاذ التدابري الصارمة واإلجـراءات الوقائية الحتواء املرض وعدم تفشيه:
بام يف ذلك إغالق املؤسسـات التعليمية. وتعلـيق حركة الطريان من الـدولة وإليها.
ووقف كل النشاطـات العامة. ومنع الـتجمعات وإغالق األماكن العـامة كاألسواق

واملنتزهات.
 2- حماولة عـدم تعطيل حياة الناس الطبيعيـة: حيث جلأت إىل إجراءات التباعد

االجتامعي. وتطبيق احلظر اجلزئي.
 3- التقليل من اآلثار االقتصادية لألزمة يف قطاع األعامل)60(. حيث أشار تقرير
مرصف اإلمارات العـربية املتحـدة املركزي يف الـتقرير االقتـصادي الربعي خالل
الربع األول من عـام 2020 إىل توقع انكامش النـمو غري املرتبـط بالطاقـة بنسبة 
)-4.1%( خالل عـام 2020 بسبـب اآلثار الـسلبيـة لـ COVID-19 عىل النـشاط
االقتصادي واملعنويـات. يف حني أن قيمة  GDPخالل الربع األول لعام 2020 كانت
)-1.0%()61(.  وأعلـن مرصف اإلمارات املـركزي عن حـزمة مسـاعدات لـلبنوك
العاملة يف دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة بقيـمة إمجاليـة تبلغ 100 مليار درهم
إمـارايت. وأطلقت حكـومة أبـو ظبي 16 مبـادرة لتخفيـف األعباء عىل الـرشكات
وحتفيز قـدرهتا عىل مواجهـة ظروف السـوق الصعبة. وأطلقـت حكومة ديب عن
حزمة حـوافز اقتـصادية بـقيمة 1.5 مليـار درهم إمارايت هبـدف دعم الرشكات
وقطاع األعامل)62(.  كـام اختذت حكومة دولـة اإلمارات العربيـة املتحدة إجراءات
تتعلق بالعاملة الـوافدة من جتديد للـتصاريح واإلقامة. ملـا هلذا امللف من تأثريات
اجتامعيـة واقتصـادية حـيث شكل غري اإلمـاراتيني 40% مـن القوى العـاملة يف

اإلمارات العربية املتحدة يف عام 2013)63( . 
 4- االستفادة من جتارب الـدول األخرى التي أثبتت نجاحهـا، وبالذات جتربة
كوريا اجلنوبية يف توسيع االستقصاءات للكشف عن الفريوس، ويف هذا الصدد تُعد
دولة اإلمارات العربية املتحدة األعىل يف العامل من حيث نسبة إجراء الفحص إىل عدد
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السكان، والتي بلغت 13 ألف فحـص لكل مليون نسمة بتاريخ 18 آذار 2020 مما
 . )64(R0 ساعد يف احتواء اإلصابات األولية فيها وبالتايل تقليل

 5- حماولة حتويل هذه األزمة إىل فرصة: من خالل تطوير قدرات دولة اإلمارات

العربية املتحـدة يف املجال الصحي. وجتىل ذلك من خالل إنـشاء أكرب خمترب حديث
خارج الصني يف إمارة أبو ظبي له القدرة عىل إجراء عرشات آالف االختبارات بتقنية
تفاعل البـوليمرياز املـتسلسل يف الـزمن احلقيقـي RT-PCR ليس فقط لـتشخيص
فريوس كورونـا املستـجد وأيضـاً للكشف عـن مسببـات األمراض اجلـديدة يف

املستقبل. وتوظيف هذه اإلمكانيات بام خيدم البحث العلمي)65(. 
 6- استمرار الـدور اإلنساين لإلمـارات: حيث مل تتوقـف اإلمارات خالل أزمة
كـورونا عن الدور اإلنساين املـتأصل يف سياستها اخلارجـية. فقامت بعدة مبادرات
إنسانيـة لتعزيز اجلهود العـاملية ملجاهبة وبـاء كورونا. وقدمت مـساعدات طبية إىل
الصني وإيران وأفغانستان. والـذي كان حمل إشادة منظمة الصحة العاملية. كام أهنا
الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت عىل لسان الشيخ حممد بن زايد آل هنيان الوقوف
إىل جانب سوريـة يف هذه األزمة وعدم ترك الشعـب السوري وحيداً، كل ذلك كان له

أثر طيب عىل سمعة دولة اإلمارات العربية ومكانتها يف املجتمع الدويل)66(. 
وبـالرغم من أن جتربة دولة اإلمارات العربيـة املتحدة تعترب من التجارب الناجحة.
نظراً لإلمكانيات املالية الكبرية التي متكنها من اختاذ القرارات املثىل يف إدارة األزمة.
واختاذ اإلجراءات االحرتازية والوقـائية دون اعتبار للكلفة املـادية، إضافة لوجود
نظام رعـاية صحيـة متامسك وقوي وعـدم وجود نقص يف التجهـيزات واملعدات
والكوادر الطبية واألدوية. مع استعـداد الدولة املسبق حلاالت الطوارئ واألزمات.

إال أهنا تواجه ثالث حتديات ينبغي التعاطي معها يف الوقت الراهن أو يف املستقبل:
  التحدي	األول	صحي: وهو ما يسمى "تسطيح منحنى اإلصابات".

 التـحدي	الثـاين: معاجلـة التداعـيات املخـتلفة ألزمـة كورونـا خصـوصاً
االقتصادية منها.

 التحدي	الثـالث: تقييم إدارة األزمة للخروج باستنتاجات مستقبلية حتفظ أمن
 الدولة واستقرارها. وتعزز نموذجها التنموي واالقتصادي)67(. 
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	رابعاً-	التوصيات:
يف ضوء النتائج التي توصلنا إليها نويص بام ييل:

 1- االستمرار بـتتبع البيـانات اليـومية لكل بلـد ويف العامل بشـكل عام لفهم
دينـاميكية هذا الوباء املسـتجد. وتتبع آخر الدراسات العلمـية املوثقة املنشورة عن
الفـريوس بام يسمح بفـهم اآللية اإلمـراضية والـوبائيـة. والتي تسـاهم بوضع

. NPIs اسرتاتيجيات مكافحة فعالة له سواء أكانت دوائية أو غري دوائية
 2- االستمرار بـتطبيق التـدخالت غري الدوائيـة  NPIs حتى التـوصل إىل إنتاج

لقاحات فعالة )الوقت املتوقع حوايل 18 شهراً(.
 3- إجراء دراسات مقارنة لتطبيق عدة سـيناريوهات للتدخل ومراقبة تأثراهتا
عىل خمتلـف املجاالت االقتصاديـة واالجتامعية. واخـتيار السينـاريو األنسب من

بينها والذي يرتبط بثقافة املجتمع وطبيعته.
 4- الـرتكيز عىل دور انضـباط املجتمع يف نجـاح تطبيق اإلجـراءات حيث بينت
الدراسات والتجـارب يف البلدان التي أظهرت التزاماً وانضباطاً نتائج جيدة بام فيها

الصني وكوريا اجلنوبية واليابان. والسويد إىل حد ما.
 5- نويص بتشكيل خليـة أزمة ملواجهة أزمـة كورونا وتداعـياهتا تشمل خرباء

واختصاصيني يف عدة جماالت تضمن اختاذ قرارات مدروسة من جوانب متعددة.
 6- حتويل هـذه األزمة إىل فرصـة، من خالل االستفادة مـن جتارب البلدان يف
إدارة هـذه األزمة وتأثرياهتا عىل خمـتلف املجاالت. وتعزيز دور التقـنيات احلديثة

واستخداماهتا. والتأكيد عىل دور البحث العلمي ودور اجلامعات ومراكز األبحاث.
 7- مراجعة العالقات الـدولية وتقييمها، ودور منظمـة الصحة العاملية يف إدارة

 هذه األزمة.



 الممحق
(: جدول بأعداد الحاالت والوفيات اليومية المسجمة في كل من إيطاليا والسويد لكل 8الجدول )

 202068ان حزير  15لغاية  2020آذار  15نسمة من السكان في الفترة بين  100.000

 التاريخ

 السويد إيطاليا

الحاالت لكل  الحاالت
الوفيات لكل  الوفيات نسمة 100000

لكل الحاالت  الحاالت نسمة 100000
الوفيات لكل  الوفيات نسمة 100000

 نسمة 100000

15/03/2020 3590 5.938 368 0.609 79 0.782 1 0.010 
16/03/2020 3233 5.347 349 0.577 81 0.802 4 0.040 
17/03/2020 3526 5.832 345 0.571 79 0.782 1 0.010 
18/03/2020 4207 6.958 475 0.786 105 1.040 2 0.020 
19/03/2020 5322 8.802 427 0.706 138 1.366 1 0.010 
20/03/2020 5986 9.900 627 1.037 200 1.980 5 0.050 
21/03/2020 6557 10.845 793 1.312 131 1.297 4 0.040 
22/03/2020 5560 9.196 651 1.077 164 1.624 1 0.010 
23/03/2020 4789 7.921 601 0.994 112 1.109 6 0.059 
24/03/2020 5249 8.682 743 1.229 253 2.505 13 0.129 
25/03/2020 5210 8.617 683 1.130 227 2.248 22 0.218 
26/03/2020 6203 10.259 712 1.178 314 3.109 15 0.149 
27/03/2020 5909 9.773 919 1.520 229 2.267 28 0.277 
28/03/2020 5974 9.881 889 1.470 378 3.743 0 0.000 
29/03/2020 5217 8.629 756 1.250 253 2.505 5 0.050 
30/03/2020 4050 6.698 812 1.343 328 3.248 36 0.356 
31/03/2020 4053 6.703 837 1.384 407 4.030 34 0.337 
01/04/2020 4782 7.909 727 1.202 512 5.070 59 0.584 
02/04/2020 4668 7.721 760 1.257 621 6.149 69 0.683 
03/04/2020 4585 7.583 766 1.267 563 5.575 50 0.495 
04/04/2020 4805 7.947 681 1.126 312 3.089 15 0.149 
05/04/2020 4316 7.138 525 0.868 387 3.832 28 0.277 
06/04/2020 3599 5.953 636 1.052 376 3.723 76 0.753 
07/04/2020 3039 5.026 604 0.999 487 4.822 114 1.129 
08/04/2020 3836 6.344 542 0.896 726 7.189 96 0.951 
09/04/2020 4204 6.953 610 1.009 722 7.149 106 1.050 
10/04/2020 3951 6.535 570 0.943 544 5.387 77 0.762 
11/04/2020 4694 7.764 619 1.024 466 4.614 17 0.168 
12/04/2020 4092 6.768 431 0.713 332 3.287 12 0.119 
13/04/2020 3153 5.215 566 0.936 465 4.604 20 0.198 
14/04/2020 2972 4.915 602 0.996 497 4.921 114 1.129 
15/04/2020 2667 4.411 578 0.956 482 4.773 170 1.683 
16/04/2020 3786 6.262 525 0.868 613 6.070 130 1.287 



17/04/2020 3493 5.777 575 0.951 676 6.694 67 0.663 
18/04/2020 3491 5.774 482 0.797 606 6.000 111 1.099 
19/04/2020 3047 5.040 433 0.716 563 5.575 29 0.287 
20/04/2020 2256 3.731 454 0.751 392 3.881 40 0.396 
21/04/2020 2729 4.514 534 0.883 545 5.396 185 1.832 
22/04/2020 3370 5.574 437 0.723 682 6.753 172 1.703 
23/04/2020 2646 4.376 464 0.767 751 7.436 84 0.832 
24/04/2020 3021 4.997 420 0.695 812 8.040 131 1.297 
25/04/2020 2357 3.898 415 0.686 610 6.040 40 0.396 
26/04/2020 2324 3.844 260 0.430 463 4.584 2 0.020 
27/04/2020 1739 2.876 333 0.551 286 2.832 80 0.792 
28/04/2020 2091 3.458 382 0.632 695 6.882 81 0.802 
29/04/2020 2086 3.450 323 0.534 681 6.743 107 1.059 
30/04/2020 1872 3.096 285 0.471 790 7.822 124 1.228 
01/05/2020 1963 3.247 269 0.445 532 5.268 67 0.663 
02/05/2020 1897 3.138 474 0.784 298 2.951 16 0.158 
03/05/2020 1387 2.294 174 0.288 262 2.594 10 0.099 
04/05/2020 1220 2.018 195 0.323 501 4.961 90 0.891 
05/05/2020 1073 1.775 236 0.390 662 6.555 85 0.842 
06/05/2020 1443 2.387 369 0.610 752 7.446 87 0.861 
07/05/2020 1400 2.316 274 0.453 822 8.139 99 0.980 
08/05/2020 1326 2.193 243 0.402 713 7.060 135 1.337 
09/05/2020 1081 1.788 194 0.321 509 5.040 45 0.446 
10/05/2020 801 1.325 165 0.273 278 2.753 5 0.050 
11/05/2020 744 1.231 179 0.296 486 4.812 31 0.307 
12/05/2020 1401 2.317 172 0.284 800 7.921 57 0.564 
13/05/2020 887 1.467 195 0.323 721 7.139 147 1.456 
14/05/2020 991 1.639 262 0.433 686 6.793 69 0.683 
15/05/2020 788 1.303 242 0.400 711 7.040 117 1.159 
16/05/2020 874 1.446 153 0.253 358 3.545 28 0.277 
17/05/2020 674 1.115 145 0.240 259 2.565 5 0.050 
18/05/2020 450 0.744 99 0.164 457 4.525 19 0.188 
19/05/2020 812 1.343 162 0.268 689 6.822 45 0.446 
20/05/2020 664 1.098 161 0.266 825 8.169 88 0.871 
21/05/2020 642 1.062 156 0.258 614 6.080 40 0.396 
22/05/2020 652 1.078 130 0.215 529 5.238 54 0.535 
23/05/2020 669 1.106 119 0.197 403 3.990 67 0.663 
24/05/2020 531 0.878 50 0.083 210 2.079 6 0.059 
25/05/2020 300 0.496 92 0.152 505 5.000 31 0.307 
26/05/2020 396 0.655 78 0.129 757 7.496 96 0.951 



27/05/2020 584 0.966 117 0.194 816 8.080 95 0.941 
28/05/2020 593 0.981 70 0.116 771 7.634 46 0.455 
29/05/2020 516 0.853 87 0.144 776 7.684 84 0.832 
30/05/2020 416 0.688 111 0.184 432 4.278 45 0.446 
31/05/2020 333 0.551 75 0.124 265 2.624 0 0.000 
01/06/2020 200 0.331 60 0.099 644 6.377 8 0.079 
02/06/2020 318 0.526 55 0.091 889 8.803 65 0.644 
03/06/2020 321 0.531 71 0.117 1070 10.595 74 0.733 
04/06/2020 177 0.293 88 0.146 1042 10.318 20 0.198 
05/06/2020 518 0.857 85 0.141 1143 11.318 77 0.762 
06/06/2020 270 0.447 72 0.119 826 8.179 17 0.168 
07/06/2020 197 0.326 53 0.088 462 4.575 3 0.030 
08/06/2020 280 0.463 65 0.108 543 5.377 35 0.347 
09/06/2020 283 0.468 79 0.131 934 9.248 23 0.228 
10/06/2020 202 0.334 71 0.117 1487 14.724 78 0.772 
11/06/2020 379 0.627 53 0.088 1347 13.338 19 0.188 
12/06/2020 163 0.270 56 0.093 1391 13.773 40 0.396 
13/06/2020 346 0.572 78 0.129 1113 11.021 20 0.198 
14/06/2020 336 0.556 44 0.073 419 4.149 0 0.000 
15/06/2020 301 0.498 26 0.043 708 7.010 17 0.168 

 25.58602 2584 199.3709 20135 43.87231 26526 304.83036 184306 المجموع

 :كيفية حساب معدل الوفاة

   معدؿ الوفاة =
عدد الوفيات المسجمة لغاية    حزيراف     

عدد السكاف
   X   100   

 :CFR كيفية حساب معدل وفيات الحاالت

CFR   =     عدد الوفيات المسجمة لغاية    حزيراف
 عدد الحاالت المسجمة لغاية    حزيراف     

    X   100 

 :VSLكيفية حساب قيمة الحياة اإلحصائية 

VSL  =                 

 
 X  2020حزيراف  15أعداد الوفيات المسجمة حتى تاريخ 
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