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االبتكار يف وقت األزمات ()Crisis-Driven Innovation
استجابة القطاع العام أثناء جائحة "كوفيد"19-
الملخ ـ ـص:
تعد االستجابة لألزمات ،المعتمدة عىل الجاهزية ،من المبادئ األساسية لمواجهة األزمات من خالل آليات التنسيق
ً
واالتصال واالحتواء .ومع ذلك ،فإن جائحة "كوفيد "19-تتيح فرصا للمساهمة يف توليد ابتكارات تدفعها األزمات .إن
ً
ً
ً
ابتكارا مدفوعا باألزمات يضمن اسياتيجيات استباقية وتوحيدا للموارد لمواجهة
تأطي االستجابة لألزمات باعتباره
ر
حاالت األزمات يف سياق اإلدارة العامة .هذه الوثيقة تصف موجزا للسياسات والدروس من نتائج دراسة بحثية نوعية،
تم فيها تسليط الضوء عىل سبع أولويات رئيسية يرتكز عليها القطاع العام لالستجابة من خالل أسلوب االبتكار المدفوع
باألزمات:
الت تحفز االستجابة والمرونة المؤسسية.
• تكييف السياسات ي
التاج.
الفيوس
• دعم القيادة السياسية أمر ضوري للتعامل مع المخاطر يف وقت األزمات مثل وباء ر
ي
لتسخي الشبكات العالمية والقدرات التنظيمية
• التعاون فيما ربي الج ـ ــهات من وزارات وبلديات أمر ضوري
ر
لالبتكار واإلبداع والمرونة.
تمكي لدعم النماذج الجديدة لالبتكار المدفوع باألزمات.
• رقمنة الخدمات العامة كعامل
ر
المواطني.
• بناء الثقة والتعاطف من خالل وسائل اإلعالم أمر بالغ األهمية لضمان امتثال
ر
المبت عىل القيم يف أوقات األزمات.
االجتماع واالليام
• التماسك
ي
ي
• تقديم حلول وإجراءات مبتكرة استباقية بناء عىل حاجات المجتمع.
َ
سياسات
الت تشمل التخطيط المركزي الفعال باإلضافة إىل
تــفيد هذه المجاالت يف تطوير خطط جاهزية القطاع العام
ٍ
ي
ً
ر
اتيج ،والتنسيق ربي القطاعات .وتتطلب االستجابة أيضا
عامة فاعلة ،واالستشاف يف السياسات ،واالتصال االسي ي
الخيية ،والشفافية يف التعامل مع جائحة "كوفيد."19-
التضامن
االجتماع ،واالليامات المبنية عىل القيم ،واألعمال ر
ي
ً
يقدم موجز السياسات أيضا توصيات بشأن التجريب ،وتطوير الرقمنة ،واالستثمار من أجل تعزيز االستجابة لألزمات
باعتباره ابتكارا تقوده األزمات ف ضوء ر
تفش "كوفيد".19-
ي
ي

العالم ( 2019كوفيد-
تأثي جائحة رفيوس كورونا
إن ر
ي
ِّ
 1)19له نتائج عميقة عىل االقتصاد والمجتمع والبيئة .تعرض
األوبئة ر
البش وتكشف لهم مجموعة من المخاطر االجتماعية
واالقتصادية والبيئية واألمور المجهولة .ومع ذلك ،فإن
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األوبئة توفر ً
فرصا لنماذج جديدة لالبتكار المدفوع باألزمات
الت تظهر بسبب استجابة وجاهزية القطاع العام.
ي

2

مظاهر جائحة "كوفيد "19-واضحة يف تعطيل الخدمة
العامة ،يف مجاالت التعليم ،والصحة ،والسفر ،واألعمال

التجارية العالمية .إن استجابة القطاع العام ً
بناء عىل الجاهزية
تسلط الضوء عىل قيمة القدرة التكيفية واالبتكارية للقطاع
العام .فــبسبب أزمة "كوفيد ،"19-يواجه الناس مجموعة من
التحديات من حيث القدرة التنظيمية ،والبنية التحتية
الحيوية ،وسالسل التوريد وخدمات الرعاية الصحية .عىل
الرغم من دور خدمات الصحة العامة واللقاحات يف تقليل
المخاطر ،فإن التحدي الذي يواجـهنا هو أن األوبئة تميل إىل
الحدوث يف موجات ال يمكن التنبؤ بها عىل صعيد المكان
والزمان بسبب التكنولوجيا يف النقل والتج ـ ـارة واالت ـ ـصاالت يف
األسواق العالمية.
يىل أهم النتائج لبحث مشيك أجرته جامعة الخليج
فيما ي
العرب ومعهد البحرين لإلدارة العامة ( )BIPAمن خالل
ي
المسؤولي يف قطاع الصحة يف الب ـ ـ ـحرين
مقابالت مع كبار
ر
خالل الف ـية ما ربي شـ ـ ـهري أبريل ويون ـ ـ ـيو من ع ـ ـ ـام 2020م،
وال ـذين ك ـان ـوا وال ي ـ ـزال ـون يف الصـ ـف األول ل ـم ـ ـواجهة األزمة.
ّ
تجىل ابتكار السياسات واالبتكار المدفوع باألزمات يف قطاع
الصحة يف عدة مجاالت رئيسية بما يف ذلك( :أ) التخطيط
اتيج؛ (ت) االبتكار القائم عىل
المركزي؛ (ب) االتصال االسي ي
تكنولوجيا المعلومات؛ (ث) التعاون ربي القطاعات؛ (ج)
االجتماع والمفتوح.
المؤسش؛ و (ح) االبتكار
التعلم
ي
ي

لمواجهة المخاطر المستقبلية .ومن المرجح أن تفرض هذه
الجائحة تحوالت عميقة يف أولويات التنمية يف أهداف
التنمية المستدامة (. 3)SDGs
الوطت ،سيتطلب من المؤسسات إعادة
وعىل الصعيد
ي
النظر يف نماذج األعمال التجارية والنماذج الفكرية إلدارة
الخدمات العامة .لقد استعاد الجمهور ثقته يف العلم
ّ
والتكنولوجيا ،وتيقن صناع السياسات أن االستثمار يف القطاع
يؤب ثماره يف أوقات األزمات.
العام مثل الصحة والتعليم ي
كي
يىل نذكر بعض األولويات اإلدارية الرئيسية لـي ر
وفيما ي
استجابة القطاع العام بكونها ابت ـكارات تحركها األزمات:

تطبيق س ـ ـ ـياسة التكـ ـــيف بناء عىل خـ ـطط
الجاهزية
كانت إحدى المالحظات البارزة الموثقة يف القطاع العام
ه االستجابة العالية والقدرة عىل التكيف .وقد
يف ّالبحرين ي
تجىل ذلك يف إعادة هندسة الخدمات العامة وسياسات
ر
القطاعي العام والخاص،
والشاكات ربي
التوظيف،
ر
والخدمات االلكيونية .قد أظهر فريق العمل الذي ع ري إلدارة
األزمات قدرات عالية من المرونة والشعة والتعاون ربي
وبي المنظمات .يعتي هذا الفريق أحد أهم
القطاعات ر
الت أقرتها مملكة
مخرجات اللجنة الوطنية إلدارة الكوارث ي
البحرين منذ سنوات.
كشفت السلطات الصحية يف مملكة البحرين عن أول
حالة من الـ "كوفيد "19-يف تاري ــخ  24فياير.2020
حريت
أول مريض (المريض رقم صفر) كان رجال ب
ي
الجنسية عائدا من زيارة إىل إيران وظهرت عليه أعراض وتم
يومي من عودته إىل البحرين .وكانت قد
اإلبالغ عنها بعد
ر
ّ
ً
أصدرت مملكة البحرين  -يف وقت مبكر -مرسوما بشأن
وطت لمواجهة هذه األزم ـة وإدارت ـها ،وذلك
تشكيل فري ـق
ي

االستجابة لـ "كوفـيد "19-باعتبارها
ابـ ـتكارا مدف ـوعا باألزمات
تعتي جائحة "كوفيد "19-أحدث أزمة يف سلسلة من
الت تواجه الحكومات وقطاعاتها
األزمات الصحية العالمية ي
العلم
يثي قلق المجتمع
الفيوسات ر
العامة .إن تكرار هذه ر
ي
الفيوسات لم تنته بعد .ويتطلب
بأن الحرب للتغلب عىل ر
إعداد المزيد من البحوث واالستثمار يف البنية التحتية

"استند مستوى الجاهزية إلى ضمان تلبية الاحتياجات الفورية وتحديد الأولويات .فعلى سبيل المثال ،لم تكن
خطط العمل القابلة للتنفيذ والمسؤوليات المحددة مع جميع الكيانات الأخرى ذات الصلة ،مثل وزارة الداخلية
والسفارات والمنظمات الصحية الأخرى ،قد وضعت بالكامل ،ومع ذلك تم التوصل إلى اتفاقات أولية بمجرد
تسليط الضوء على حاجتهم للمشاركة "
”
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"إن الرسائل الفورية والموحدة بلغات عديدة قد أمكنت في غرس الإحساس بالثقة لدى الجمهور من خلال
مختلف قنوات الاتصال (وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والإذاعة والصحف)"

باتباع تعليمات اللجنة التنفيذية الحكومية برئاسة صاحب
وىل العهد ونائب القائد األعىل والنائب األول
السمو
الملك ي
ي
لرئيس الوزراء .وترأس االجتماع األول سعادة الفريق الدكتور
الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة (رئيس المجلس األعىل
للصحة) وممثلون عن عدة قطاعات حكومية (وزارة
الجامع
الداخلية ،قوة دفاع البحرين ،مستشف الملك حمد
ي
والمستشفيات الحكومية) .المرسوم رقم خمسة ( )5لسنة
( 2013المعدل بالمرسوم رقم  )2019/35الصادر عن
صاحب الجاللة الملك حمد بن عيش آل خليفة ملك مملكة
ُ
البحرين حفظه هللا ،أ ر ئ
نش بموجبه المجلس األعىل للصحة
وفصل تشكيل وواجبات المجلس األعىل للصحة لغاية
ر
اإلشاف عىل نظام الصحة العامة يف المملكة.
الوع بــجائحة كوفيد 19-وموافقة اللجنة التنفيذية
مع
ي
الحكومية ،استعد المجلس األعىل للصحة بإنشاء فريق عمل
وطت رفيع المستوى لمكافحة كوفيد 19-يف  4فياير ،2020
ي
ّ
بقيادة رئيس المجلس األعىل للصحة ،وكلف الفريق بوضع
حلول لمكافحة
الخطط وتنفيذ السياسات من أجل صياغة
ٍ
انتقال وانتشار كوفيد .19-تعمل اللجنة عىل الصعيد
وه مركز استجابة القطاع العام ل ـ ـ
التشغيىل كنقطة مركزية ي
ي
ً
كوفيد .19-يجتم ـ ـع الفـ ـريق ي ـوم ـ ـيا ،ويديـ ـر "غ ـ ـرفة ح ـ ـ ـرب
لتسيي القضايا التشغيلية لـ ـ "استجابة
(")war room
ر
كوفيد ،"19-ويـقدم تقارير دورية ر
مباشة إىل اللجنة التنفيذية.

أهمية القيادة واالبتك ـ ـ ـ ـ ـار يف السي ـ ـاسات العامة
ر
إستشاف توقعات المجتمع للخدمات العامة،
من خالل
بدأت االستجابة يف قطاع الصحة باستخدام مجمع السلمانية
الطت قبل أن تمتد إىل قوات دفاع البحرين ومستشف الملك
ي
حمد.
ً
تضمنت مواقع االستجابة أيضا استخدام مرافق
ً
الت تم تطويرها بمراحل محددة وفقا
المستشفيات الخاصة ،ي
يعت أن الجاهزية لالستجابة
للزيادة يف السعة المطلوبة .وهذا ي
تتضمن االستعداد الذي يتجاوز القدرات الديناميكية
تدابي قابلة للتنفيذ تعتمد عىل العمل
واالستيعابية إىل
ر
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والت
الجماع والتعاضد .والحل يف تطوير سالسل اليويد
ي
ي
تشمل استخدام التقنيات التعاونية ووسائل التواصل
الجتماع والبنية التحتية لدعم مرونة القطاع العام.
ا
ي

ـس الف ـع ـ ـال
تعـ ـزيز الت ـعـ ـ ـاون المؤس ـ ي
إن الحلول التكيفية لمواجهة التحديات من خالل
ً
إستخدام المرافق العامة قد مثلت دافعا لتحويل موقف
ات يف مستشف قوة دفاع البحرين إىل وحدة للعناية
سيار ٍ
المركزة يسع  130شيرا ،يف مدة ال يزيد عن سبعة أيام من
الوطت لمكافحة كوفيد ،19-وذلك الستيعاب
قبل الفريق
ي
المرض الذين هم يف حاالت حرجة ويحتاجون إىل العناية
ّ
المركزة ،كما أفاد أحد كبار أطباء الصحة العامة .من أمثلة
الحلول المبتكرة استخدام مركز عالج الخاليا المنجلية
كمنشأة لـمعالجة "كوفيد "19-وكذلك التحويل الشي ــع
ر
لعشات من وسائل النقل العام إىل وحدات متنقلة للفحص
ئ
العشواب يف مختلف مناطق البحرين.
ي
ً
ً
تبي دراسة الحالة أيضا حلول
من جانب آخر ،ر
تكنولوجية مبتكرة من قبل سلطات الصحة العامة مثل إنتاج
المحىل ،واألقنعة المحلية،
الصناع
جهاز التنفس
ي
ي
والمطهرات المحلية ،وتطوير نماذج محاكاة لـ "كوفيد،"19-
والتطبيب عن بعد لخدمات الصحة العامة ،ومجموعة
واسعة من العالجات الطبية (مثل عالج البالزما الذي ينطوي
عىل استخراج ونقل البالزما الغنية باألجسام المضادة).

استخـ ـ ـ ـدام التق ـ ـنيـ ـ ـات الرقميـ ـة يف الخدمات العامة
االجتماع للحد من
نظرا للتوجيهات المتضمنة للتباعد
ً ي
ً
انتشار "كوفيد ،"19-لعبت الرقمنة دورا رئيسيا يف الحفاظ
عىل تقديم الخدمات الصحية العامة .وبما أن األزمة قي ـدت
العالم ،فإن الرقمنة -كوسيلة
المحىل و
التنقل عىل المستوى
ي
ي
للحفاظ عىل األنشطة االجتماعية االقتصادية -امتدت إىل
القطاعي العام والخاص .باألخص يف
تقديم الخدمات يف كال
ر

ر
تفش وباء
تقديم الخدمات الصحية يف البحرين أثناء
ي
"كوفيد ."19-كان هناك إعتماد وانتشار واسع النطاق
لخدمات التطبيب عن بعد والخدمات الصحية اإللكيونية
وغيها من الخدمات العامة الرئيسية مثل الخدمات
ر
الحكومية واالجتماعية .عالوة عىل ذلك ،أدت أزمة "كوفيد-
ً
 "19إىل جعل المنظمات الصحية ر
أكي ابتكارا كما تجىل ذلك
يف ابتكار األساور اإللكيونية ،والمنتديات عن بعد ،وتطبيقات
واع" الذي كان
الصحة اإللكيونية ،السيما تطبيق "مجتمع ي
وتوفي المعلومات الفورية
الكبي يف توعية المواطن
له األثر
ر
ر
حول الجائحة .ويجري تقديم العديد من خدمات الرعاية
الصحية عي منصات رقمية افياضية ،ويتم تزويد
االستشارات الطبية من خالل مكالمات الفيديو ،كما أنه يتم
توصيل األدوية والخدمات المخيية إىل بيوت المرض.

اع واالت ـصـ ــال
تبن روس ـ ـ ـ ـائل التـ ـ ـواصل االجت ـ ـمـ ـ ـ ي
ي
ج
االس ـ ـ ـتات ـي ـ ي
يف المراحل األوىل وخالل فية االستجابة لـكوفيد،19-
تضمنت أحد الجوانب األساسية السياتيجية التواصل
الت تم تقديم المعلومات الصحية
إعتماد مبدأ "الشفـ ـافية" و ي
ر
المعيني والمعتمدين من
المتحدثي
مباش من قبل
بشكل
ر
ر
قبل اللجنة التنفيذية للحكومة.
عال من
وقد أدت الشفافية يف التواصل إىل مستوى ٍ
ً
المواطني والثقة يف السياسات العامة .تالفيا
االمتثال لدى
ر
الحتمالية حدوث حالة الذعر بسبب الجائحة ،تم إطالق
حملة عالقات عامة وإعالمية متعددة المستويات لضمان
الوع لدى الجمهور ومعالجة
االمتثال العام ،وزيادة
ي
مخاوفه.
ً
ً
ً
أساس خطا ساخنا عاما يعمل
تتضمن الخطة بشكل
ي
عىل مدار الساعة يجيب عىل جميع اإلستفسارات المتعلقة
واإلنجليية ،وحملة
باللغتي العربية
بجائحة كوفيد19-
ر
ر
إعالمية شاملة حول كوفيد 19-متعددة اللغات (باستخدام

سبع لغات مختلفة) لتحقيق الشفافية الكاملة ،ر
ونش النصائح
الصج عىل شبكة اإلنينت
الت تعزز السلوك
ي
ي
( )www.health.gov.bhومختلف قنوات التواصل
االجتماع .إعتمدت فاعلية الخطة اإلعالمية عىل إيصال
ي
للمتحدثي
المعرفية
و
العلمية
ات
ر
القد
وتسخي
دة
موح
رسالة
ر
ر
االجتماع.
المعيني والمؤثرين يف وسائل التواصل
ر
ي

ضـ ـ ـ ـ ـمان المس ـ ـ ـؤولية االجتـ ـ ـماعية والتـ ــكاتـ ــف
مسؤوىل
تشي دراسة الحالة والتغذية الراجعة من كبار
ر
ي
الصحة إىل أن استجابة كوفيد 19-أثارت الدعم العام
ر
والشاكة المجتمعية وتضامن المجتمع من خالل العمل
الخيي ،والتطوع والتيعات .ساهم هذا التكاتف واالبتكار
ر
االجتماع يف احتواء المخاطر المتصلة بالصحة العامة وتعزيز
ي
مرونة القطاع العام الستيعاب الطلبات الهائلة للخدمات
الصحية.
وشملت المساهمات أيضا تطوع الجمعيات وتحويلها
للمسني ،وإىل سكن للعمال األجانب ،وكذلك
إىل مساكن
ر
ّ
الت
الخيية "فينا -ر
الت ولدتها الحملة الوطنية ر
خي" ي
األنشطة ي
التطوع
طلبت التيعات الحتواء الجائحة .وكان نطاق العمل
ي
ً
القطاعي العام
داعمي من
واسعا مع النداءات الموجهة إىل ال
ر
ر
كبية من األفراد
والخاص ،حيث أثبتت مسؤولية مجتمعية ر
والمؤسسات عىل السواء.

تطوير الحـ ـ ـلول المـ ـ ـ ـبتـ ـ ـكرة المحلية
قد ظهرت عدة حلول مبتكرة بسبب الجائحة من بينها
كمامات الوجه المصنعة محليا ووصفات الطعام وخدمات
الصحة اإللكيونية والخدمات اإللكيونية .أظهر القطاع العام
عال من القدرة عىل التكيف وإعادة هيكلة الخدمات،
مستوى ٍ
عاىل من المسؤولية
الت تعمل عي اإلنينت بـمستوى ي
والفرق ي

"تم تحقيق الشراكة المجتمعية والتضامن المجتمعي في ضوء الجائحة كوفيد ،19-قامت بعض الأطراف بخياطة
صممت للطاقم الطبي وحماية الوجه ،وتوزيعها مجا ًنا ،وصناعة أجهزة التعقيم
كمامات الوجه ،والبعض منها ُ
المنزلية باستخدام المواد المتاحة في المنزل ،وبعض الوكالات صممت أجهزة تنفس لصالح النظام الصحي
للاستخدام عند الحاجة" .
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والتعاطف .توفر الخدمات اإللكيونية منصات لتوصيل
الدواء والغذاء للعديد من رشائح المجتمع.
فعىل سبيل المثال ،كان اإلجراء المبتكر والحل المقيح
الوطت
الذي اتخذته مملكة البحرين ،من خالل فريق العمل
ي
لمكافحة المرض كوفيد ،19-هو عالج البالزما الذي تضمن
استخراج البالزما الغنية باألجسام المضادة من مرض ما بعد
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النقاهة من الـ كوفيد ،19-ثم نقله إىل المرض الذين كانوا يف
خطية من اإلصابة بالمرض.
مراحل
ر
بدأت االختبارات عىل عالج البالزما يف أبريل  2020يف
الت
مستشف قوة دفاع البحرين ،أحد المنافذ األساسية ي
ابي
تستخدم يف االست ـ ـ ـ ـشفاء وع ـالج األش ـخاص المص ـ ر
بـكوفيد.19-

الرسائل الرئيسية
بشكل عام ،تظهر هذه األزمة قيمة استجابة القطاع
المواطني وامتثالهم لممارسات النظافة
وع
ر
العام و ي
الشخصية األساسية .يظهر االبتكار خالل االضطرابات
وحاالت عدم التوازن .فـ يف حاالت األزمات ،مثل األوبئة ،من
المرجح أن تظهر نماذج جديدة لالبتكار عىل الرغـ ـم من
التح ـ ـ ـ ـديات لم ـ ـ ـواجهة حال يت "المع ـ ـ ـروف المج ـ ـ ـهول
غي الم ـ ـ ـريحة
( ")unknown knownو "الم ـ ـعرفة ر
(.")uncomfortable knowledge
وبالتاىل ،ال بد من
ي
المشاركة يف إنشاء نموذج جديد لالبتكار المدفوع باألزمات من
وتسخي الشبكات العالمية،
خالل عبور الحدود المؤسسية،
ر
الت تنطوي عىل
واعتماد نماذج تجارية جديدة لالبتكارات ي
ابتكار القطاع العام واالبتكار المفتوح وابتكار المستخدم.5
يمكن إجمال الرسائل الرئيسية لموجز السياسات رقم -101
:20
 .1تكييف السياسات مع حاالت األزمات :من الضوري
الصج يف البحرين للتكيف للحفاظ
تعزيز مرونة القطاع
ي
الصج
عىل استجابته وقدرته االبتكارية .أظهر القطاع
ي
عال من القدرة عىل التكيف كما هو
يف البحرين مستوى ٍ
واضح يف إعادة هندسة الخدمات العامة وسياسة
التوظيف والخدمات اإللكيونية.
 .2دور االبتكار والقيادة بتوجيه السياسات العامة :إنه من
غي الممكن القـيام باألمور بالـشكل المختلف والشي ــع
ر
المطلوبي دون قيادة عليا مبتكرة تتمتع بــرؤى
ر
ر
استشافية وتحث عىل العمل عي القطاعات.
 .3تعزيز التعاون المؤسسَ :
قطاعي
دفعت الجائحة ال
ر
ي
المدب إىل تقاسم الموارد
والمجتمع
العام والخاص
ي
وتطوير أفضل الممارسات .تم تحقيق كفاءة وفاعلية
استجابة القطاع العام من خالل التنسيق والتكامل ربي
القطاعات.
 .4استخدام التقنيات الرقمية لخدمات العامة :إن البنية
ه حجر
التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ي
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األساس يف التعامل مع األزمات.
وينبع دعم االبتكار
ي
القائم عىل تكنولوجيا المعلـ ـ ـومات واالتـ ـ ـ ـصاالت
ر
واالجتماع
البشي
واالستثمار يف الرأس المال
ي
والمؤسش.
ي
ر
الرسم ولوسائل
اتيج للعالم
 .5االستخدام االست ي
ي
وع العام ووسائل التواصل
التواصل
االجتماع :كان لل ي
ي
ً
ً
الرسم دورا محوريا يف
االجتماع باإلضافة إىل اإلعالم
ي
ي
تعزيز الثقة والحفاظ عىل امتثال المواطن.
ّ
 .6تعزيز ثقافة المسؤولية االجتماعية :تجلت األعمال
الجماع القائم عىل
الخيية والتطوعية يف التمويل
ر
ي
االجتماع وريادة األعمال.
القيم ،والتعاطف واالبتكار
ي
 .7تنسيق تقديم الحلول المبتكرة :من المتوقع مواجهة
التعقيد يف تقديم الخدمات المبتكرة عندما تتشارك يف
العملية جهات فاعلة مختلفة من المؤسسات.
وبالتاىل،
ي
فإن التنسيق ربي الوزارات والجهات المشيكة هو
األساس لضمان وصول الخدمات العامة إىل
العنض
ي
المستفيدين.

المض قدما
ي

ّ
المؤسش عىل مستويات
تضمي التعلم
هناك حاجة إىل
ر
ي
متعددة قبل األزمة ،وخالل األزمة ،وما بعدها عىل صعيد
األفراد والمؤسسات والمجتمع.
اتيج للرقمنة من أجل التأقلم مع
كما أن االستخدام االسي ي
االجتماع ،له آثار عىل السياسة العامة
ضورات التباعد
ي
وتحسي القدرات المؤسسية كجزء من الجاهزية
لتطوير
ر
مض قدما يتطلب تعزيز
لمواجهة األزمات يف المستقبل .ال ي
التدابي التالية:
قدرات اإلدارة العامة من خالل
ر
معايي الخدمة
• توحيد الممارسات من خالل تطوير
ر
لتنظيم.
العامة وإجراءات إدارة المعرفة والتعلم ا
ي
• تنويـ ــع العمـ ـ ـليات لغرض استكشاف الخيارات
االسياتيجية لسالسل التوريد المتنوعة ودعم ال رشكات
الصغية والمتوسطة المحلية.
ر

ر
استاتيجية التواصل بي الحكومة
• االستفادة من
والمواطني من خالل االستباق والحفاظ عىل التواصل
اإليجاب والشفافية عي القنوات اإلعالمية المتنوعة
ي
المتاحة.
الت تسخر المعرفة
• مواءمة أنظمة إدارة المعرفة ي
لتحسي نظم
العالمية وتحليالت البيانات الضخمة
ر
المراقبة الذكية والحفاظ عىل خدمات الصحة العامة؛
تفاعىل عي
• تطوير الجاهزية من خالل التعلم ال
ي
مختيات االبتكار يف القطاع العـ ـام واالبتكار المفتوح
داع ال ـمش ـ ـيك وتحليالت
الت تدعم التعـ ـ ـلم اإلب ـ ـ ي
ي
االستبصار لسيناريوهات األزمات.
ر
واالجتماع
البشي
• االستثمار يف رأس المال
ي
والصج من أجل
والمؤسس داخل القطاع العام
ي
ي
تعزيز القدرة عىل الصمود ،وكذلك االستثمار يف دعم
الرقم يف القطاع
ريادة األعمال االجتماعية والتحول
ي
العام.
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شكر وتقدير
الوطت لمكافحة
نتقدم بالشكر والتقدير لوزارة الصحة والمجلس األعىل للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم الصحة وفريق العمل
ي
العرب لدعم هذا البحث .كما نشكر من أجريت معهم المقابالت عىل
 Covid-19ومعهد البحرين لإلدارة العامة وجامعة الخليج
ي
تقديم رؤاهم حول االستجابة لجائحة كوفيد 19-بمملكة البحرين وإسهامات محمد سباع ،رباب حبيب ،لولوة فريد ،ديمة
الكوهج ليتيب المقابالت وإجراء هذه الدراسة.
مشعل ،سارة بهمن ،عائشة األنصاري ،أفنان
ي
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