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ي وقت تكار االب 
 
 ( Crisis Driven Innovation) ماتاألز ف

 "19-"كوفيدجائحة استجابة القطاع العام أثناء 

 
وس كورونا  - )كوفيد 2019العالمي  إن تأثير جائحة فير

 عميقة عىل االقتصاد والمجتمع والبيئة.    نتائجله   1(19
 
ض  ت عرِّ

مجموعة من المخاطر االجتماعية لهم   تكشفو األوبئة البشر  

مع ذلك، فإن و  واألمور المجهولة. واالقتصادية والبيئية 

  2باألزمات مدفوعاألوبئة توفر فرًصا لنماذج جديدة لالبتكار ال

ي تظهر بسبب استجابة
 القطاع العام.  وجاهزية الت 

ي تعطيل الخدمة  19- يدفمظاهر جائحة "كو 
" واضحة ف 

ي مجاالت العامة، 
واألعمال  والسفر،  ،والصحة ،التعليمف 

 : صــــالملخ 
من المبادئ األساسية لمواجهة األزمات من خالل آليات التنسيق ، جاهزيةعىل الدة معتم  ال ،تعد االستجابة لألزمات

 لل19-واالتصال واالحتواء. ومع ذلك، فإن جائحة "كوفيد
ً
ي ت مساهمة " تتيح فرصا

ابتكارات تدفعها األزمات. إن وليد ف 

اتيجيات استباقية وتوحيدتأطير االستجابة لألزمات باعتباره ابتكاًرا مدفوًعا باألزمات يضمن  للموارد لمواجهة  ا اسي 

ي سياق اإلدارة العامة. هذه الوثيقة تصف موجز 
دراسة بحثية نوعية، نتائج  من  ات والدروس  سياسلل  ا حاالت األزمات ف 

وع تم فيها تسليط الضوء عىل سبع أولويات رئيسية يرتكز عليها القطاع العام لالستجابة من خالل أسلوب االبتكار المدف

 :باألزمات

ي ت  اتتكييف السياس •
ز الت 

ّ
 .االستجابة والمرونة المؤسسية حف

وري القيادة السياسية أمر دعم  • ي ض 
ي  األزمات مثلوقت للتعامل مع المخاطر ف  وس التاج   . وباء الفير

وري لتسخير الشبكات العالمية والقدرات التنظيمية  جــــــهات منالتعاون فيما بير  ال • وزارات وبلديات أمر ض 

 .لالبتكار واإلبداع والمرونة

 .العامة كعامل تمكير  لدعم النماذج الجديدة لالبتكار المدفوع باألزماتات رقمنة الخدم •

 .نير  بناء الثقة والتعاطف من خالل وسائل اإلعالم أمر بالغ األهمية لضمان امتثال المواط •

ي أوقات األزمات •
ي عىل القيم ف 

ام المبت   .التماسك االجتماعي وااللي  

 .الطلبقائمة عىل تقديم حلول وإجراءات مبتكرة استباقية و  •

ــفيد هذه المجاالت  
 
ي ت

    تطوير   ف 
َ
ي تشمل التخطيط المركزي الفعال باإلضافة إىل سياساٍت جاهزية القطاع العام  خطط

الت 

ي 
 
اف ف   عامة فاعلة، واالستشر

ً
، والتنسيق بير  القطاعات. وتتطلب االستجابة أيضا ي اتيج  السياسات، واالتصال االسي 

ي التعامل مع جائحة "كوفيد
 
ية، والشفافية ف امات المبنية عىل القيم، واألعمال الخير ، وااللي   ".   19-التضامن االجتماعي

 
ّ
ا توصيات بشأن التجريب، وتطوير الرقمنة، واالستثمار من أجل تعزيز االستجابة لألزمات ات م موجز السياسيقد

ً
أيض

ي "كوفيد را باعتباره ابتكا
ي ضوء تفشر

 ."19-تقوده األزمات ف 

 



 

 

 

2 

جاهزية  بناًء عىل الاستجابة القطاع العام    . إن التجارية العالمية

واالبتكارية للقطاع  كّيفية ة الت القدر قيمة عىل  الضوء تسلط

"، يواجه الناس مجموعة من  19-أزمة "كوفيدفــبسبب    العام. 

والبنية التحتية   ،التحديات من حيث القدرة التنظيمية

وخدمات الرعاية الصحية. عىل   توريد وسالسل ال ،ويةالحيّ 

العديد من  الصحة العامة واللقاحات  تقليل خدمات  الرغم من  

هنا هو أن األوبئة تميل إىل  ـواج  المخاطر، فإن التحدي الذي ي  

ي المكان والزمان  
ي موجات ال يمكن التنبؤ بها ف 

الحدوث ف 

ي النقل والتج 
ي  ـــــواالت  ارةـــــبسبب التكنولوجيا ف 

صاالت ف 

 . األسواق العالمية

ك أجرته جامعة الخليج  أهم فيما يىلي  النتائج لبحث مشي 

ي ومعهد البحرين لإلدارة العامة ) ( من خالل  BIPAالعرب 

ي  
ي قطاع الصحة ف 

مقابالت مع كبار المسؤولير  العموميير  ف 

ة  ـــخالل الف حرينــــــــ الب ام  ـــــــــمن ع يو ــــــــيون و أبريل هري ـــــــ ما بير  ش ي 

ي الصــزالـــــوا وال يـــانـــذين كــم، وال2020
واجهة  ــــــمـــف األول لــــون ف 

 األزمة. 

 
ّ

ي قطاع  دفوع السياسات واالبتكار الم ابتكار تجىل
باألزمات ف 

ي 
ي ذلك: )عدة الصحة ف 

التخطيط   أ(مجاالت رئيسية بما ف 

ي  )ب( المركزي؛  اتيج  االبتكار القائم عىل   )ت(؛ االتصال االسي 

)ج( ؛ بير  القطاعاتعاون الت ث(تكنولوجيا المعلومات؛ )

 االبتكار االجتماعي والمفتوح.  )ح(و ؛ التعلم المؤسشي 

 

 

  "19-"كوفـيد لـ العمومية االستجابة

 ـــاب باعتبارها
 
 وعــمدف تكارا

 
باألزمات ا   

ي سلسلة من  19-"كوفيدجائحة تعتي  
" أحدث أزمة ف 

ي تواجه الحكومات وقطاعاتها  
األزمات الصحية العالمية الت 

وسات يثير قلق  المجتمع العلمي  العامة. إن تكرار هذه الفير

وسات لم تنته     يتطلب بعد. و  بأن الحرب للتغلب عىل الفير

ي البنية التحتية  
إعداد المزيد من البحوث واالستثمار ف 

  ه فرض هذتح أن لمواجهة المخاطر المستقبلية. ومن المرّج 

ي أهداف   جائحةال
ي أولويات التنمية ف 

تحوالت عميقة ف 

 . 3(SDGs) التنمية المستدامة

 ، ي
يتطلب من المؤسسات إعادة  سوعىل الصعيد الوطت 

ي نماذج األعمال التجارية و 
إلدارة  النماذج الفكرية النظر ف 

ي العلم  لقد  الخدمات العامة. 
استعاد الجمهور ثقته ف 

عو  ،والتكنولوجيا 
ّ
نا ن ص 

ّ
  تيق

ّ
ي  السياسات أن

االستثمار ف 

ي أوقات   منتجاتال
ي ثماره ف 

العامة مثل الصحة والتعليم يؤب 

بعض األولويات اإلدارية الرئيسية نذكر األزمات. وفيما يىلي 

كير  استجابة القطاع العام  ـل
 كها األزمات: كارات تحرّ ــابت بكونها  ي 

 

  طط ـــخ  عىل بناء   يفـــــالتك ياسةــــــس تطبيق

   جاهزية ال

ي القطاع العام 
كانت إحدى المالحظات البارزة الموثقة ف 

ي البحرين هي االستجابة العالية والقدرة عىل التكيف. وقد  
ف 

ي إعادة هندسة الخدمات العامة وسياس
ات تجىل ذلك ف 

اكات بير  القطاعير  العام والخاص،  التوظيف، والشر

ونية. قد أظهر فريق العمل الذي ع    إلدارة  يرّ  والخدمات االلكي 

من المرونة والشعة والتعاون بير   ة عاليقدرات األزمات 

هذا الفريق أحد أهم  يعتي  القطاعات وبير  المنظمات. 

ي أقرتها مملكة  
مخرجات اللجنة الوطنية إلدارة الكوارث الت 

 البحرين منذ سنوات. 

ي مملكة البحرين عن أول  
كشفت السلطات الصحية ف 

ي تاريــــخ 19-"كوفيدحالة من الـ 
اير  24" ف   . 2020في 

ي  بأول مريض )المريض رقم صفر( كان رجال 
حريت 

عائد من زيارة إىل إيران ظهرت عليه أعراض وتم  الجنسية 

قد  كانت البحرين. و اإلبالغ عنها بعد يومير  من عودته إىل 

ر-أصدرت مملكة البحرين 
ّ
ي وقت مبك

 بشأن  -ف 
ً
مرسوما

إلى ضمان تلبية الاحتياجات الفورية وتحديد الأولويات. فعلى سبيل المثال، لم تكن جاهزية "استند مستوى ال

محددة مع جميع الكيانات الأخرى ذات الصلة، مثل وزارة الداخلية ال خطط العمل القابلة للتنفيذ والمسؤوليات 

بمجرد  أولية الصحية الأخرى، قد وضعت بالكامل، ومع ذلك تم التوصل إلى اتفاقات  والسفارات والمنظمات 

 " تسليط الضوء على حاجتهم للمشاركة 

” 
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ي لمواجهة هذه األزمـــتشكيل فري
ها، وذلك  ـــ ة وإدارتــق وطت 

باتباع تعليمات اللجنة التنفيذية الحكومية برئاسة صاحب  

السمو الملكي وىلي العهد ونائب القائد األعىل والنائب األول  

الجتماع األول سعادة الفريق الدكتور  لرئيس الوزراء. وترأس ا

الشيخ محمد بن عبد هللا آل خليفة )رئيس المجلس األعىل  

للصحة( وممثلون عن عدة قطاعات حكومية )وزارة  

الداخلية، قوة دفاع البحرين، مستشف  الملك حمد الجامعي  

( لسنة 5والمستشفيات الحكومية(. المرسوم رقم خمسة )

( الصادر عن 2019/ 35م )المعدل بالمرسوم رق  2013

صاحب الجاللة الملك حمد بن عيش آل خليفة ملك مملكة  

ئ بموجبه المجلس األعىل للصحة   نشر 
ُ
البحرين حفظه هللا، أ

وفّصل تشكيل وواجبات المجلس األعىل للصحة لغاية  

ي المملكة. 
اف عىل نظام الصحة العامة ف   اإلشر

تنفيذية  وموافقة اللجنة ال 19- مع الوعي بــجائحة كوفيد

 المجلس األعىل للصحة   بإنشاء فريق عمل  
ّ
الحكومية، استعد

ي رفيع المستوى لمكافحة كوفيد
ي       19-وطت 

اير    4ف  ،  2020في 

 
ّ
ف الفريق بوضع  بقيادة رئيس المجلس األعىل للصحة، وكل

حلوٍل لمكافحة  صياغة الخطط وتنفيذ السياسات من أجل 

ىل الصعيد  . تعمل اللجنة ع19-انتقال وانتشار كوفيد

  ــــ التشغيىلي كنقطة مركزية وهي مركز استجابة القطاع العام لـ

، ويدي ـــــومـــ ريق ي ــــع الفــــــ. يجتم19-كوفيد
ً
  رب ــــــــ رفة حـــــر "غــــيا

(war room)استجابة  ـــ " لتسيير القضايا التشغيلية لـ"

 19-كوفيد
ّ
ة إىل  "، ويـقد  اللجنة التنفيذية. م تقارير دورية مباشر

 

ي   ارــــــــــاالبتكو   القيادة أهمية 
 
   العامة اتاســــالسي ف

اف  من خالل   العامة،  خدمات  للالمجتمع    توقعاتإستشر

ي  بدأت االستجابة  
الصحة باستخدام مجمع السلمانية  قطاع  ف 

ي قبل أن تمتد إىل قوات دفاع البحرين ومستشف  الملك   الطت 

 . حمد 

ا استخدام مرافق  تضمنت مواقع  
ً
االستجابة أيض

ا  
ً
ي تم تطويرها بمراحل محددة وفق

المستشفيات الخاصة، الت 

 
ّ
ي أن

ي السعة المطلوبة. وهذا يعت 
لالستجابة  لجاهزية  ا  للزيادة ف 

االستعداد الذي يتجاوز القدرات الديناميكية تتضمن 

واالستيعابية إىل تدابير قابلة للتنفيذ تعتمد عىل العمل  

ي الحل و . عاضد الجماعي والت
ي  سال تطوير ف 

ويد والت  سل الي  

استخدام التقنيات التعاونية ووسائل التواصل   شملت

 .  العام القطاع مرونةالجتماعي والبنية التحتية لدعم  ا

 

 ال ــــع  ــالف  ـــسي المؤس اونـــــعــالت زيز ـــتع

 ال
ّ
من خالل  لمواجهة التحديات كّيفية حلول التإن

 إستخدام المرافق 
ّ
ي مدة ال  العامة قد مث

 لتحويل، ف 
ً
لت دافعا

ي مستشف  قوة دفاع  يزيد عن 
سبعة أيام، موقف سياراٍت ف 

من قبل  ، شيرا  130البحرين إىل وحدة للعناية المركزة يسع 

ي لمكافحة كوفيد
المرض   وذاك الستيعاب  ،  19- الفريق الوطت 

ي حاالت حرجة و الذين  
 هم ف 

ّ
  زة، كما يحتاجون إىل العناية المرك

لول  ح من أمثلة ال . أحد كبار أطباء الصحة العامةفاد أ

الخاليا المنجلية  عالج  استخدام مركز أقلمية أيضا، هو الت

شيــــع  الل يتحو كذلك ال؛ "19-كوفيد"لـمعالجة  كمنشأة

  فحص تنقلة للإىل وحدات موسائل النقل العام  ات منلعشر 

ي مختلف مناطق البحري
ي ف 
 ن. العشوابئ

   دراسة الحالةمن جانب آخر، تبيرّ  
ً
  أيضا

ً
  حلول

 إنتاج  مثل  العامة  الصحة  سلطات  قبل  من  مبتكرة  تكنولوجية

، الصناعي  التنفس جهاز    المحلية،  واألقنعة المحىلي

  ، "19-كوفيد" لـ محاكاة نماذج وتطوير  المحلية، والمطهرات

  الجديدة،  العامة الصحة لخدمات  بعد  عن والتطبيب

  البالزما  عالج مثل) الطبية العالجات من واسعة ومجموعة

  باألجسام  الغنية البالزما  ونقل استخراج عىل ينطوي  الذي

 (.  المضادة

 

ي  ةـــالرقمي اتـــــنيــــتقال  دامـــــــستخا
 
   العامة لخدماتا ف

من   حد للللتوجيهات المتضمنة للتباعد االجتماعي نظرا  

  نة، لعبت الرقم"19-كوفيد"انتشار 
ً
  دورا

ً
ي الحفاظ  رئيسيا
ف 

دت  ــعىل تقديم الخدمات الصحية العامة. وبما أن األزمة قيّ 

، فإن الرقمنةو التنقل عىل المستوى المحىلي   كوسيلة  -  العالمي

الجمهور من خلال  لدى ثقة  الفي غرس الإحساس بأمكنت ة بلغات عديدة قد والموحدفورية الرسائل ال إن "

 " قنوات الاتصال )وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون والإذاعة والصحف(مختلف 
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إىل  امتدت  -للحفاظ عىل األنشطة االجتماعية االقتصادية

ي  
ال تقديم الخدمات ف  ي   القطاعير  العام والخاص. ك 

باألخص ف 

ي ال
ي مرض  تقديم الخدمات الصحية ف 

بحرين أثناء تفشر

انتشار واسع النطاق و  عتماد إكان هناك  . "19-كوفيد"

ونية  يخدمات الصحال و  بعد  التطبيب عن لخدمات ة اإللكي 

ها من الخدمات العامة الرئيسية مثل  خدمات  الوغير

 عالوة عىل ذلك،  واالجتماعية. حكومية ال
ّ
- "كوفيد ةت أزمأد

 كما تّج " إىل جعل المنظمات الصحية أكير ابتكار 19
ً
  ذلك  ىلا

ي ابتكار  
ونيةف    ات وتطبيق  ،عن بعد والمنتديات  ،  األساور اإللكي 

وني " الذي كان  ة، الصحة اإللكي  السيما تطبيق "مجتمع واعي

ي توعية المواطن وتوفير المعلومات الفورية 
  له األثر الكبير ف 

. ويجري تقديم العديد من خدمات الرعاية حول الجائحة

اضية عي  الصحية    تزويد تم ي، و منصات رقمية افي 

كما أنه يتم  الطبية من خالل مكالمات الفيديو،   اتاالستشار 

ية إىل بيوت المرض   توصيل  . األدوية والخدمات المخي 

 

 

ي 
  تـــصــــالواال  اعي ـــــمــــ االجت واصلـــــ الت ائل ــــــــوس  تبن 

اتــــــاالس ي ــ يــتر  ج 

ة االستجابة ي المراحل األوىل وخالل في 
  ، 19- لـكوفيد ف 

اتيجية ال ت تضمن تواصل  أحد الجوانب األساسية السي 

ي تم تقديمو  "افيةـــالشف"إعتماد مبدأ 
المعلومات الصحية   الت 

مباشر من قبل المتحدثير  المعينير  والمعتمدين من  بشكل 

 لحكومة. ل قبل اللجنة التنفيذية 

ي التواصل إىل مستوى عاٍل من  
وقد أدت الشفافية ف 

ي السياس
 العامة. ات االمتثال لدى المواطنير  والثقة ف 

ً
  تالفيا

تم إطالق   ،الحتمالية حدوث حالة الذعر بسبب الجائحة

لضمان  متعددة المستوياتوإعالمية عالقات عامة حملة 

معالجة  لدى الجمهور و المتثال العام، وزيادة الوعي ا

     ه. مخاوف

ا عاًما يعمل 
ً
ا ساخن

ً
تتضمن الخطة بشكل أساسي خط

عىل مدار الساعة يجيب عىل جميع المخاوف المتعلقة  

ية، وحملة   19-كوفيدبجائحة  باللغتير  العربية واإلنجلير 

باستخدام  متعددة اللغات ) 19-كوفيد  حولإعالمية شاملة 

سبع لغات مختلفة( لتحقيق الشفافية الكاملة، ونشر النصائح  

ي 
نت  ز السلوك الصجي تعزّ الت  عىل شبكة اإلني 

(www.health.gov.bh و ) قنوات التواصل  مختلف

 . لّية فإعتمدت االجتماعي إيصال   عىل الخطة اإلعالميةاع 

المعرفية للمتحدثير   العلمية و دة وتسخير القدرات  رسالة موّح 

ي  المعينير  والمؤثرين  
. ف   وسائل التواصل االجتماعي

 

 والتــــكاتــــف   ماعيةـــــ االجت ؤولية ــــــالمس مانـــــــــض
 

من كبار مسؤوىلي  التغذية الراجعة تشير دراسة الحالة و 

أثارت الدعم العام  19-استجابة كوفيدالصحة إىل أن 

اكة المجتمعية وتضامن المجتمع من خالل العمل   والشر

ي عات ،الخير واالبتكار  . ساهم هذا التكاتف والتطوع والتي 

ي ا
المخاطر المتصلة بالصحة العامة وتعزيز  حتواء  االجتماعي ف 

مرونة القطاع العام الستيعاب الطلبات الهائلة للخدمات  

 الصحية. 

  تحويلها و معيات الج أيضا تطّوعالمساهمات شملت و 

وكذلك   ،جانبسكن للعمال األ ، وإىل للمسنير   مساكنإىل 

 ا
ّ
ي ول

ية ةدتها الحملة الوطنيألنشطة الت  ي  -"فينا الخير
" الت  خير

عات الحتواء ال . وكان نطاق العمل التطوعي جائحةطلبت التي 

 مع النداءات الموّج 
ً
من القطاعير  العام    داعمير  هة إىل الواسعا

ة والخا من األفراد  ص، حيث أثبتت مسؤولية مجتمعية كبير

 . والمؤسسات عىل السواء 

 

  

   المحلية  كرةـــــبتــــــــ الم لولـــــالح طويرت

من بينها   جائحةبسبب الظهرت عدة حلول مبتكرة قد 

المصنعة محليا ووصفات الطعام وخدمات  كمامات الوجه

ونية.  ونية والخدمات اإللكي  أظهر القطاع العام   الصحة اإللكي 

 ، من القدرة عىل التكيف وإعادة هيكلة الخدمات  مستوى عاٍل 

، قامت بعض الأطراف بخياطة  19- كوفيد جائحةتم تحقيق الشراكة المجتمعية والتضامن المجتمعي في ضوء ال"

أجهزة التعقيم   صناعةللطاقم الطبي وحماية الوجه، وتوزيعها مجاًنا، و ُصممت البعض منها و، كمامات الوجه

النظام الصحي   صالحالمنزلية باستخدام المواد المتاحة في المنزل، وبعض الوكالات صممت أجهزة تنفس ل

 . " ةحاج للاستخدام عند ال
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ي تعمل ع
نت  ي  والفرق الت  من المسؤولية   مستوى عاىلي بـ اإلني 

ونية منصات لتوصيل   والتعاطف. توفر الخدمات اإللكي 

ائح المجتمع. الدو   اء والغذاء للعديد من شر

ح   فعىل سبيل المثال، كان اإلجراء المبتكر والحل المقي 

ي  مملكة الذي اتخذته 
البحرين، من خالل فريق العمل الوطت 

، هو عالج البالزما الذي تضمن  19- كوفيد  مرضاللمكافحة 

استخراج البالزما الغنية باألجسام المضادة من مرض  ما بعد  

ي   نقله، ثم 19-كوفيد  من الـالنقاهة 
إىل المرض  الذين كانوا ف 

ة من اإلصابة بالمرض  .مراحل خطير

ي أبريل 
ي  2020بدأت االختبارات عىل عالج البالزما ف 

  ف 

ي  ساسية دفاع البحرين، أحد المنافذ األ  قوة مستشف  
الت 

ي االست
  ابير  ـــخاص المصــالج األشــ شفاء وعـــــــــــتستخدم ف 

 . 19-بـكوفيد

 



 

 

 

6 

الرئيسية  الرسائل  
ظهر هذه األزمة

 
قيمة استجابة القطاع   بشكل عام، ت

المواطنير  وامتثالهم لممارسات النظافة  وعي العام و 

  االضطرابات  خالل االبتكار يظهر  الشخصية األساسية. 

ي فـ. التوازن عدم وحاالت
 من  األوبئة، مثل ،ألزماتا حاالت ف 

  من  مــــالرغ عىل لالبتكار  جديدة نماذج تظهر  أن حالمرّج 

ي ال ح واجهةـــــــــلمديات ــــــــــــتحال
  هول ــــــــ المج رفة ـــــــــ مع " ت 

(unknown known) " ةريحــــــــالم غير عرفة ــــــالم" و 

(uncomfortable knowledge) ."  ال بد من ، وبالتاىلي

ي إنشاء نموذج جديد  
باألزمات من  دفوع  لالبتكار المالمشاركة ف 

خالل عبور الحدود المؤسسية، وتسخير الشبكات العالمية،  

ي تنطوي عىل  
واعتماد نماذج تجارية جديدة لالبتكارات الت 

م  ستخدالم   وح وابتكار ابتكار القطاع العام واالبتكار المفت
5. 

 : 101ات رقم الرسائل الرئيسية لموجز السياسيمكن إجمال 

وري   : األزمات حاالت مع  اتالسياس تكييف .1 من الض 

ي البحرين ل
فاظ لح  لتكّيف ل تعزيز مرونة القطاع الصجي ف 

عىل استجابته وقدرته االبتكارية. أظهر القطاع الصجي  

ي البحرين مستوى عاٍل من القدرة عىل التكيّ 
ف كما هو  ف 

ي إعادة هندسة الخدمات العامة وسياسة 
واضح ف 

 ونية. التوظيف والخدمات اإللكي  

 

إنه من    : العامة  اتالسياس  بتوجيه  والقيادة  ربتكااال   دور .2

  شيــــع الو  مختلف ال شكلالـب باألمور  يام ـالق الممكن غير 

ؤى   رةبتك  م   ليا ع   قيادة دونالمطلوبير   ع بــر 
ّ
تتمت

افية   تو استشر
ّ
 . القطاعات عي   لعملا  عىل حث

 

قطاعير   ال ت الجائحةدفعَ  : المؤسسي  التعاون تعزيز .3

ي  والمجتمع  والخاص العام
  الموارد  تقاسم إىل المدب 

اعلية . تم تحقيق كفاءة وفالممارسات أفضلتطوير و 

بير    كامل والتاستجابة القطاع العام من خالل التنسيق 

 القطاعات. 

 

إن البنية   : العامة لخدمات الرقمية التقنيات استخدام .4

التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هي حجر  

ي ا األ 
ي دعم االبتكار  ساس ف 

لتعامل مع األزمات. وينبع 

القائم عىل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

ي و 
يالاالستثمار ف  واالجتماعي   رأس المال البشر

 . والمؤسشي 

 

ي  االستخدام .5 اتيج    ولوسائل  الرسمي  عالمل ل االستر

:  التواصل وعي العام ووسائل التواصل  كان لل  االجتماعي

ي  اإلعالم الرسمي باإلضافة إىل االجتماعي 
 ف 
ً
 محوريا

ً
دورا

 . تعزيز الثقة والحفاظ عىل امتثال المواطن

 

  االجتماعية:  المسؤولية ثقافة تعزيز .6
ّ
ت األعمال  تجل

ي التمويل 
ية والتطوعية ف  الجماعي القائم عىل  الخير

 .القيم، والتعاطف واالبتكار االجتماعي وريادة األعمال

 

من المتوقع مواجهة   المبتكرة:  الحلول تقديم تنسيق .7

ي تقديم الخدمات المبتكرة عندما  تعقيد ال
ي  تف 

تشارك ف 

،  الالعملية جهات فاعلة مختلفة من   مؤسسات. وبالتاىلي

 
ّ
كة هو   فإن التنسيق بير  الوزارات والجهات المشي 

إىل  الخدمات العامة  األساسي لضمان وصولالعنض 

 . المستفيدين

 

ي  
  المض 

 
 ق

 
دما  

  تضمير   حاجة إىل هناك 
ّ
عىل مستويات  المؤسشي م التعل

صعيد  األزمة، وما بعدها عىل  خالل متعددة قبل األزمة، و 

 . المؤسسات والمجتمعو فراد ألا

ي للرقاكما أن  اتيج    من أجل التأقلم مع نة مالستخدام االسي 

ورات ال ، له ض  آثار عىل السياسة العامة تباعد االجتماعي

لجاهزية  اكجزء من المؤسسية  القدراتوتحسير  لتطوير 

ي المستقبل. 
 اللمواجهة األزمات ف 

 
ي ق

 مض 
 
تعزيز  يتطلب ما د

    : التدابير التالية اإلدارة العامة من خالل

من خالل تطوير معايير الخدمة   رساتتوحيد المما •

. العامة وإجراءات إدارة المعرفة والتعلم ا  لتنظيمي

استكشاف الخيارات  لغرض تنويــــع العمليات •

اتيجية لسالسل التوريد المتنوعة ودعم ال كات االسي  شر

ة والمتوسطة  . المحلية الصغير
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اتيجية ال • بي   الحكومة  تواصل االستفادة من استر

لتواصل  ا الحفاظ عىل االستباق و من خالل  والمواطني   

ي والشفافية  القنوات اإلعالمية المتنوعة عي  اإليجاب 

 المتاحة. 

ي تسخر المعرفة   مواءمة أنظمة إدارة المعرفة •
الت 

العالمية وتحليالت البيانات الضخمة لتحسير  نظم  

 المراقبة الذكية والحفاظ عىل خدمات الصحة العامة؛   

تفاعىلي عي   من خالل التعلم الجاهزية تطوير ال •

ات االبتكار  ي القطاع مختي 
االبتكار المفتوح  ام و ـــالعف 

ي تدعم التع
ك وتحليال ــــــمش ــ داعي الــــــلم اإلبـــــــالت    ت ي 

 . االستبصار لسيناريوهات األزمات

ي واالجتماعي   • ي رأس المال البشر
 
االستثمار ف

داخل القطاع العام والصجي من أجل   والمؤسسي 

ي 
دعم  تعزيز القدرة عىل الصمود، وكذلك االستثمار ف 

ي القطاع  
ريادة األعمال االجتماعية والتحول الرقمي ف 

 العام. 
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