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 التعایش إلى الحظر من "19-"كوفیدمواجھة أزمة إنتشار فیـروس في مصر 
س�������تباقي مع مخاطر األزمات والكوارث تكفل التعامل اإل تىتخاذ اإلجراءات والتدابیر العلى إ الدولة المص�������ریةتحرص 

من المخاطر في برامج  س��تدعى تبنَّي نھج الحدّ إقتص��ادیة، وھو ما إ وأمادیة  وأللحیلولة دون تعرض��ھا إلى خس��ائر بش��ریة 
ً  العالمدول  عانى منھانتش��ار المخاطر والتھدیدات التي تإس��تعداد للطوارئ والتص��دي لھا والتعافي منھا، خاص��ة مع اإل  حالیا

 ".19 -فیروس "كوفیدإنتشار نتیجة 
ول التي س���بقت دوبعض الحترازیة على غرار ما قامت بھ جمھوریة الص���ین الش���عبیة تخذت مص���ر بعض اإلجراءات اإلإ

بتنفیذ تلك  المص����ریةبتكلیف الحكومة  رئیس الجمھوریةبھا، وقام نتش����ار فیروس كورونا المس����تجد إمواجھة  ىفمص����ر 
 الجھات المعنیة بالدولةافة التعاون والتنسیق بین كب في البالد، وذلك فیروسالنتشار تفشى إ ابھةحترازیة لمجاإلجراءات اإل

جراءات من اإلقام مجلس الوزراء بإصدار حزمة ولحفاظ على سالمة المواطنین وتحقیق أعلى معدالت األمان لھم، بھدف ا
 :ومنھاالوقائیة واالحترازیة 

 .للمناطق التي ظھر فیھا عدد كبیر من اإلصاباتتطبیق إجراءات حجر صحي صارمة وعزل  -
حمالت تطھیر وتعقیم المباني الحكومیة والش��وارع والقیام ب ین بوحدات الجھاز اإلداري للدولةتخفیض أعداد العامل -

 .وأماكن العبادة والمترو والقطارات ووسائل النقل العام
 .في األماكن العامةواقیة توزیع أقنعة و ،مستشفیات میدانیة بسرعة غیر مسبوقة تجھیز وإقامة -
األنش��طة االجتماعیة وإغالق دور الس��ینما والمس��ارح والنوادي افة تعلیق ك، وتعلیق الدراس��ة بالمدارس والجامعات -

 شھر رمضان المبارك.الریاضیة، ووقف إقامة الشعائر الدینیة بدور العبادة (المساجد والكنائس) حتى أثناء 
وحظر حركة المواطنین على جمیع الطرق العامة أثناء س����اعات الحظر مع منع ، حظر تجول بالطرق الرئیس����ةفرض  -

حال إغالق جزئي للمحال التجاریة والحرفیة عدا موتوقف جمیع وس���ائل النقل الجماعي العامة والخاص���ة، والتجمعات 
 البقالة والمخابز والصیدلیات.

 وتقدیملتزاماتھا إمس��اندة قطاع الس��یاحة والمنش��آت الفندقیة للوفاء بمرتبات العاملین ومع  الرحالت الس��یاحیةتعلیق  -
أشھر وإرجاء  ٦یھا لمدة إسقاط الضریبة العقاریة علمع  ٪ سنویًا بدون أي ضمانات٥بفائدة لتلك المنشآت ض وقر

 دون غرامات أو فوائد تأخیر.بأشھر  ۳سداد كل المستحقات 
تش���كیل لجنة لبحث موقف المص���ریین العالقین في مع  تعلیق حركة الطیران الدولي في جمیع المطارات المص���ریة -

 .الخارج
القیام بالتوعیة والتثقیف للوقایة مثل (تدشین موقع إلكتروني لعرض حقائق عن الفیروس، وطرق إنتشاره والوقایة  -

نش���ر فیدیوجرافات عبر مواقع  -  "www.care.gov.eg" منھ، ومعلومات حول أعداد اإلص���ابات والش���فاء والوفیات
تعلیق منشورات توعویة على مداخل ومخارج المباني الحكومیة،  -جتماعى ووسائل االعالم المختلفة التواصل اإل

عبر منظومات الفیدیو ت توعویة إقامة محاضرا -بھا إرشادات عامة للوقایة من الفیروس، وأعراض اإلصابة بھ 
لمدیري المدارس والمعاھد األزھریة والمدرس�������ین واألطقم الص�������حیة على إجراءات الوقایة ومكافحة كونفرانس 

 .)العدوى
دعم النش���اط االقتص���ادي و زمةألالتداعیات االقتص���ادیة لمن لتخفیف لس���تثنائیة االقرارات بعض التدابیر وال ت الدولةإتخذ

تأجیل كافة االس�����تحقاقات ، وخفض أس�����عار العائد األس�����اس�����یة لدى البنك المركزي المص�����ري، حیث تقرر بكافة قطاعاتھ
لبیع عملیات اإلغاء الرس���وم والعموالت المطبقة على أش���ھر، و 6المتوس���طة والص���غیرة لمدة االئتمانیة للعمالء والش���ركات 

عفاء التحویالت المحلیة بالجنیة المص��ري لمدة ثالثة إأش��ھر،  6المحافظ اإللكترونیة لمدة والس��حب من الص��رافات اآللیة و
تاحة التمویل إ، للحد من التعامالت النقدیةوض���ع حد أقص���ى یومي لعملیات الس���حب واإلیداع ، وأش���ھر من كافة العموالت

االئتمانیة الالزمة قیام البنوك بإتاحة الحدود ، تیراد الس��لع االس��تراتیجیة ودعم القطاعات والش��ركات األكثر تأثراً الالزم إلس��
 حتیاجات االسواق.ة وخاصةً السلع الغذائیة لتغطیة إلمقابلة تمویل العملیات االستیرادیة للسلع األساسیة واالستراتیجی

دولة  215 من بین عدد المص���ابین بالفیروسمن حیث  عالمیًا) 30( قمرالترتیب  2020یونیو  11حتى یوم حتلت مص���ر إ
حاالت اإلص���ابة الُمس���جلة عدد بلغت نس���بة حاالت اإلص���ابة في مص���ر من إجمالي حیث  إقلیمیًا) 8والمركز (، حول العالم

ً  )102(ترتیب الكما إحتلت  ،)% 0.51عالمًیا (  360( بھا لكل ملیون نس�������مةمص�������ابین العدد من حیث إجمالي  عالمیا
ً  )184( والترتیب، )ملیون1/ ً  )28(الترتیب ، كما إحتلت مص������ر )%26.6في نس������بة التعافى بنس������بة ( عالمیا  في عالمیا

ً 77، والمركز (إجمالى عدد الوفیات  .)%3.8بنسبة ( نسبة الوفیات من إجمالي عدد المصابینفي  ) عالمیا
ضرًرا وتسببت في  یة كبیرةقتصادمما الشك فیھ أن أزمة إنتشار وباء فیروس كورونا المستجد ألحقت بمصر تداعیات إ

إیرادات قناة الس���ویس  تنخفض���إوتحویالت المص���ریین في الخارج،  تالعملة األجنبیة كالس���یاحة، وتراجعبالغًا بمص���ادر 
، وبالرغم من تطبیق الدولة عملیات االستیراد والتصدیر السلبى على لتأثر  إلى انتیجة تراجع حركة التجارة العالمیة إضافةً 

لن تس�����تطیع  حتى اآلن، لكنتداعیات الفیروس لى مواجھة قتص�����ادى وفر لدیھا قدرة مالیة عإبرنامج إص�����الح المص�����ریة 

http://www.care.gov.eg/
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أمام عد یم ، ولسكانھا الذى تجاوز المائة ملیون نسمةتعداد خاصةً في ظل  في ھذا النھجلالستمرار بعد فترة طویلة الصمود 
 .ر ضرًرابتالشى اآلثار األكحتى تتمكن مع عودة األنشطة االقتصادیة تلتبحث عن طرق الحكومة إال أن 

التي ألقت بظاللھا أزمة  ومع طبیعة التغییرات التي تمر بھا دول العالم تحت ض����غوط التداعیات االقتص����ادیة واالجتماعیة
محاولة لتقلیل حجم وتًعد  القتص������ادلطوق نجاة كخطة التعایش مع كورونا إنتش������ار فیروس كورونا المس������تجد، لذلك تأتى 
وتحس���ین المؤش���رات  دوران عجلة اإلنتاجإعادة تقلیل خس���ائر القطاعات والخس���ائر التى یتعرض لھا االقتص���اد من خالل 

طبیق الدولة لخطة التعایش بالرغم من أن تالتوازن بین دوران عجلة اإلنتاج والحفاظ على صحة المواطنین، ، واالقتصادیة
 .ستھداف تقلیل الخسائرإیحقق مكاسب اقتصادیة بقدر  نل
ً تدریجیة الطبیعیة الحیافي إطار اإلستعداد للعودة و  من  وضع إجراءات قیاسیة للحدّ الحكومة المصریة باالستعداد وقامت  ا
حیث تم وض��ع ، خالل األزمة تواكب في الوقت ذاتھ مع طبیعة التغیرات التي مر بھا المجتمع المص��ري، تلفیروسانتش��ار إ

 : رئیسیةمحاور تستند على عدة  19-كوفید مرض مع التعایشخطة للتحول من حالة الحظر إلى حالة 
 شتراطات أساسیة لعمل المنشآت والجھات ووسائل النقل المختلفة.إتحدید  -
 الحفاظ على كبار السن وذوي األمراض المزمنة.، ومن التزاحم جتماعي والحدّ إستمرار كافة أنشطة التباعد اإل -
 .العامةتشجیع اإلھتمام بالصحة ، والوقائیة الكمامةإرتداء نشر ثقافة  -
 لتفادي التجمعات.والتطبیقات االلكترونیة األنشطة الذكیة التوسع في إستخدام  -

 كاالتى : مراحل تنفیذیةوقد وضعت الخطة عدة 
 تستمر حتى حدوث تناقص الحاالت الجدیدةویتم تنفیذھا حالیاً ومرحلة اإلجراءات المشددة  األولى:لمرحلة ا. 
 یوم.28لمدة ( نھایة المرحلة السابقة.. وتبدأ مع  المتوسطةاإلجراءات  مرحلة :المرحلة الثانیة ( 
 ص���دور .. وتبدأ مع نھایة المرحلة الس���ابقة وتس���تمر حتى  اإلجراءات المخففة والمس���تمرة مرحلة :المرحلة الثالثة

 .قرارات أخرى
 : ومنھا اإلجراءات المخصصة للجھاتشملت الخطة عدد من 

 ـتنظیف وتطھیر المكاتب على مدار ال(: واألس��واق التجاریة الموالتو المؤس��س��ات والش��ركاتأماكن التجمعات و 
 .)توفیر المستلزمات الوقائیة الالزمة - التقییم الصحي عند نقاط الدخول - ساعة والحد من التزاحم 24
 العمل في  - توفیر المس�����تلزمات الوقائیة الالزمةوالتقییم الص�����حي وتطھیر التنظیف وال:  قطاع البناء والمص�����انع

بوس�������ائل النقل االجتماعى التباعد االلتزام ب – الحجر الص�������حي الخاص باإلمدادات وتخزین البض�������ائع -وردیات 
 .)الخاصة بالمصانع

 منع التزاحم وتقلیص مدة االنتظار  - الفردیةالص���حیة اإلجراءات االحترازیة االلتزام ب(: كافة وس���ائل المواص���الت
تطبیق  - إرتداء مھمات الوقایة لمنع نقل العدوي - التھویة الجیدة والتطھیر -" باصمترو، قطار، "بین العربات 

 .)القیود الصحیة على المواصالت العامة وكذلك الخاصة
 منع الحفالت والترفیھ في األماكن  - خاص��ة بالفنادق والمنش��آت الس��یاحیةإحترازیة ش��تراطات إتطبیق (: تش��غیل الفنادق

 –نزالء للحفاظ على التباعد الجس���دي إس���تقبال الخاص���ة بإجراءات إتخاذ  – یةئالوقاالكمامات االلتزام بارتداء  - المغلقة
ترص���د المرض  -من نس���بة األش���غال  %50االلتزام بإش���تراطات المطاعم للحفاظ على التباعد، وتقلیص الكثافة بمقدار 

 ب���������������������ع���������������������م���������������������ل إخ���������������������ت���������������������ب���������������������ارات س���������������������������ری���������������������ع���������������������ة
“RAPID TEST”  والدقیق" PCR "-  األمراض  ،كبار السن "شتراطات العاملین لضمان عدم تأثرھم بالعدوي إمراعاة

 )."المزمنة
 عدم إقامة  -بالعمل لدور السینما والمسارح والمقاھي والكافیھات عدم السماح (: القواعد العامة للمنشآت والجھات

مع  ش�����دید لنقل العدوى وانتش�����ارھالوجود خطر االفراح والجنازات وغیرھا من المناس�����بات التي تتم في تجمعات 
الجامعات والمدارس بإس���تمرار تعلیق الدراس���ة  –تمرار عمل المطاعم بتوص���یل الطلبات للمنازل المتبع حالیًا إس���

بة إلى  وریاض األطفال والحض�������انات یة وكذلك بالنس������� ص�������االت التمارین واللیاقة البدنیة والنوادي الریاض�������
 ).ینھواالستراحات لحین دراسة الموقف في ح

  استبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمھور ( التباعد االجتماعي والحد من التزاحماالستمرار في تطبیق سیاسة
ً  بالخدمات االلكترونیة مع محاولة توفیر الحجز المس�����بق العمل بخدمات تش�����جیع  -للزحام والتكدس  الكترونیًا منعا

زیادة أماكن االنتظار  - %30خفض قوة العمل حتى  - المواطنینالدفع االلكتروني ونشر ھذا السلوك بین الشراء و
 المواطنین من التعرض ألشعة الشمس الحارقة).مع حمایة الطلق في الھواء 

  عراض التي بتوعیة الموظفین عن كیفیة تجنب اإلص��ابة بالعدوى واأل آتلتزام المنش��(إرفع الوعي بین المواطنین
الحفاظ  –اإلعالن عن كافة االرش��ادات الوقائیة من خالل الملص��قات والش��اش��ات  -عنھا  فور حدوثھا  یجب اإلبالغ

 .)متر بین الموظفین 2وجود مسافة بینیة ال تقل عن على 
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  المحافظة على التھویة الطبیعیة قدر المس��تطاع،  - تجنب االتص��ال المباش��ر مع المرض��ى( نتش��ار العدوىإالحد من
رس���م عالمات لتحدید المس���افات بین المواطنین، والحفاظ على ادأب  - مع وجود مض���خات كحول وتوافر المنادیل

 .)العطس والسعال
 الستقبال أي فرد یظھر علیھ أعراض توفیر غرفة عزل  - االلتزام بالكشف عن درجة الحرارة( الترصد بالمنشأة- 

 .)في حالة معاناة أي فرد بأعراض تنفسیة أو ارتفاع درجة الحرارة التواصل فوراً 
 المعلنة من قِبل منظمة الصحة العالمیة على المواطنبن العزل المنزليوإرشادات إجراءات  نشر.   

ة من اإلجراءات مجموع معھابنفس ش����كلھا قبل كورونا، وس����تكون إلى س����ابق عھدھا عود أن الحیاة لن تویجب أن نؤمن ب
الوعى الخاصة بالمواطنین،  باألساس على درجةعتمد ، تالوقائیةالصحیة االلتزام باإلجراءات و تباعھاإوالضوابط الواجب 

مع االعتماد على وسائل التوصل االلتزام بالتباعد االجتماعي و، والوقائیة الصحیةلتزامھم باإلجراءات االحترازیة إومدى 
ج لحین الوصول لمصل للعالعن بعد والتطبیقات اإللكترونیة وشبكات االنترنت بصورة أكبر عما كانت علیھ في الماضى 

، لذلك یجب أن یدرك العالم أھمیة وض�����رورة تبادل المعرفة والعلم نھائیًاوالوقایة من اإلص�����ابة بالفیروس  والقض�����اء علیھ
والتكنولوجیا بعدما لمست الشعوب أن العالم أصبح قریة صغیرة بالفعل ولم یعد ھناك خطراً مھما كان صغیراً أو بعیداً عن 

ص��غیر الحجم جداً في مدینة بأقص��ى ش��رق الكرة األرض��یة وتأثرت بھ كافة البش��ر الذین متناولنا جمیعاً بعدما ظھر فیروس 
ن التكاتف والتكامل أیعیش��ون على الكرة األرض��یة في ش��مالھا وجنوبھا وغربھا ووس��طھا، فلم یعد الخطر بعیداً عن أحد، و

 .الشعوبھو السبیل الوحید للحفاظ علي بقاء بین البشر بجمیع جنسیاتھم والتعاون 
سئلة .. ویبقى  شى فیـ�������روس (كوفیدھل النظر في عدة أ شكیل ) في العالم 19-یُعید تف سلوب التفكیر ت الحیاة االجتماعیة وأ

س�����تعید نظرة الدول لإلھتمام بالمجاالت على اإلقتص�����اد الدولى التي ألقاھا تداعیات الس�����لبیة ، وھل الوالتعایش بین البش�����ر
 .االھتمام بسباق التسلح وفرض النفوذ والھیمنة الصحیة والبیئیة بصورة أكبر من


