
 قتصادیةاإل القطاعات فتح إعادة بعد ما سیناریوھات
األض����رار  عالوة على، ناة معظم دول العالم من التداعیات اإلقتص����ادیةنتش����ار فیروس كورونا المس����تجد إلى معاإأدى 

 وقائیة بالتوازي مع فرض إجراءات اقتص���اداتھاتجھت غالبیة الدول إلى إعادة فتح إ التي لحقت بالبش���ر، لذلك الص���حیة
 .تلك اإلجراءاتبمواطنیھا  لتزامإنظًرا لعدم  إال أن بعض الدول شھدت موجة إرتدادیة ،حترازیةإ

وزارة الص����حة بواس����طة المعلنة " و19-"كوفیدوباء في مص����ر جراء لیھ معدالت اإلص����ابة والوفیات إتش����یر  إلى ماوبالنظر 
آراء المواطنین التى أجراھا مركز  اتنتائج إستطالعحیث عكست األعداد،  ىف ىنسب حدوث إستقرار، وھو المصریةوالسكان 

على حركة المواطنین، المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصرى لتحدید التأثیرات اإلقتصادیة للقیود المفروضة 
 : اآلتى بأھمیة اإلجراءات اإلحترازیة ومستوى الوعى

كما ش�����كلت نس�����بة من رأوا أن فیروس كورونا قد أثر على  ،ىبش�����كل س�����لباً من العینة مادی )%59.1ى (تأثر حوال -أ
تخاذ إاطنین بعودة الحیاة لطبیعتھا مع من المو )%34(، وقد طالب )%53.7( قتصاد المصري بشكل كبیر نسبةاإل
رتداء كمامة في وسائل النقل إعلى عدم  مالیة من المواطنین بفرض غرامة )%90.1(حتیاطات الالزمة، وطالب اإل

ً بم��دى والمص��������الح الحكومی��ة والبنوك واأل ىالجم��اع لتزام المواطنین ب��اإلجراءات إس�������واق لیكون الفتح مرتبط��ا
 حترازیة.اإل

فیروس علیھم، المن المواطنین بخطورة  )%94.4(لدى المواطنین بنسبة  ىتزاید مستوى الوعتالحظ  -ب
بشأن الحكومة  تصریحاتثقتھم في ، و)%61.7(نتشار الفیروس بنسبة إمن  إجراءات الحكومة للحدّ  ىفتھم رتفاع ثقإمع 

 ).%57.6(عدد اإلصابات بنسبة 
الخدمیة التي تمس المواطنین وقد جاءت أولى مراحل ھذا التعایش من خالل إعادة فتح بعض المص�������الح الحكومیة  

تطبیق إجراءات الحكومة المص����ریة في بدأت وقد ، %25والمطاعم بنس����بة إش����غال  ى، ثم جاء فتح المقاھكمرحلة أولى
مع اإللتزام  2020 /5/ 27قتص��������اد والتى أطلقن��ا علیھ��ا "خط��ة التع��ایش" مع فیروس كورون�ا یوم لإل الفتح الت��دریجى

في مص����ر ومدى  ىلنتائج الفتح التدریجتبعاً تم بناء نموذج للتنبؤ بالس����یناریوھات المختلفة قد وباإلجراءات اإلحترازیة، 
، حیث المحافظات المختلفة رازیة وحركة المواطنین بالش���ارع فىین باإلجراءات االحتالمواطن إلتزامبمس���توى  إرتباطھا
إس�������تمرار إجراءات الفتح والمرتبط ب بحاالت اإلص�������ابة والوفیات المعتمد على النمذجةنموذج التنبؤ منھجیة جاءت 

مواطنین باإلجراءات إلتزام الاالقتص�������ادیة المختلفة من خالل وض�������ع س�������یناریوھات ربطت بین  التدریجي للقطاعات
 :كالتاليستمرار الحكومة في الفتح التدریجي لالقتصاد إارع وبین وحترازیة وتقلیل حركتھم بالشاإل
 ستخدام نموذج إ)adaptive SEIRD model (.ألنھ یھتم بحاالت الوفیات 
  ول عش������رة أیام من أللمتغیرات وأھم متغیر منتظر ھو  ویتم تحدیثھ وفقًا 2020بناء النموذج بدایة من ش������ھر مایو

 صابات.اإلأعداد یولیو لترقب 
  ُھذا النموذج. ىف ىقتصادسیظھر فیھا تأثیر الفتح اإل ىالت یولیو ھي الفترة الفیصلیة 21-14عد الفترة من ت 
 الحاالت ویعني أنھ  س��جیللتش��خیص وتختبار التفاعلي" "اإلس��تراتیجیة إنطلق النموذج من حقیقة أن مص��ر تنتھج إ

للحاالت ذات األعراض فقط وفي بعض األحیان  بطریقة محدودة ولیس�����ت عش�����وائیة  (PCR)ختبارات یتم عمل إ
ستراتیجیة في صعوبة تقدیر العدد الصحیح للحاالت، وصعوبة وضع سیاسة مخالطین أیضا، ویتمثل عیب ھذه اإللل

 .صحیة إلدارة حاالت الوباء
 ویظھر حركتھم من منازلھم وأماكنفي الشوارع جوجل لتتبع حركة المواطنین المصریین ستخدم النموذج خرائط إ 

مارس  25الشوارع ومواقع محددة في كل المحافظات خالل الفترة من الیوم األول لحظر التجوال في تجمعاتھم في 
والتي تمثل الحركة  2020یونیو مقارنة مع الحركة خالل ش�������ھر ینایر  27الیوم األول إلنھاء اإلغالق یوم حتى و

كثر إلتزاًما بالحظر األالمحافظات من في محاولة للخروج بأي  مص���رفي    COVID-19وباء  العادیة قبل ظھور
 أقل إلتزاًما. موأیھ

  تم دراس�����ة التنقل كل أس�����بوع وتم مقارنتھا مع حاالت اإلص�����ابة الجدیدة بعد عش�����رة أیام، ومع الوفیات بعد واحد
رتفاع معدالت اإلص���ابة إأثبتت الدراس���ات وجود عالقة طردیة بین زیادة حركة المواطنین، ووعش���رین یوم؛ حیث 

 والوفیات.
 من شأنھا أن تؤثر على نتیجة النموذج كالتالي: ىعتمد النموذج على عدد من المتغیرات التإ 

 توقع حركة ثابتة للمواطنین في الشوارع. •
العدوى (عندما تزید اإلصابات تصل نسبة المناعة المكتسبة رتفاع اإلصابات ومعدل وجود عالقة عكسیة بین إ •

 % من المواطنین ثم تقل بعدھا اإلصابات).60-40أي التشبع من 
 .نتشار بمعدل ثابت ستشفیات بالدولة، وتحرك معامل اإلثبات عدد األسَّرة في الم •
 أن یتساوى عدد المخالطین مع عدد المعرضین لإلصابة، مع عدم تحور الفیروس. •
 متغیرات النموذج : 

 النسبة المئویة للسكان الذین یرتدون الكمامات (ومدى جودة الكمامات). •



 جتماعي. دابیر التباعد اإلالمنزل وتقلیل الحركة بالشوارع، والحفاظ على تإلتزام المواطنین بالمكوث في مدى  •
رتفاع المناعة إالمجتمع یترتب علیھا  ىرتفاع أعداد اإلص����ابات فإتش����بع العدوى والمناعة المكتس����بة (المقص����ود بھا أن  •

 نخفاض معدل العدوى). إالمكتسبة ومن ثم 
 بتكار لقاح فعال. إستخدام بروتوكول طبي جید أو إقدرة الرعایة الصحیة وعدد األِسرة، و •
 ستمرار وفعالیة التوعیة في وسائل اإلعالم.إمدى  •
 ترازیة.ن بتطبیق اإلجراءات اإلحع المواطنیلتزام مؤسسات الدولة التي تم فتحھا للتعامل مإ •
 حترازیة وتطبیق الغرامات والعقوبات.لتزام المواطنین باإلجراءات اإلإمستوى رقابة الدولة على  •
 :محددات النموذج 

ثابتة) وتتبع نفس النھج حتى  المس�����حاتالیومیة (تكون األعراض واحدة لكل المواطنین وعدد  ثبات المس�����حات •
 للوفیات. ئتظل النسبة ما بین اإلصابات المشخصة وغیر المشخصة ثابتة ونفس الش

س���وف یتغیر النموذج والنس���ب ما بین اإلص���ابات المش���خص���ة وغیر  في حال تغییر النھج المتبع في المس���حات •
 المشخصة، وكذلك نسب الوفیات. 

 الجمھوریة تقییم حركة المواطنین بمختلف محافظات : 
(قب��ل ظھور الفیروس)  2020بمق��ارن��ة حرك��ة المواطنین عبر تطبیق محرك "جوج��ل" خالل الفترة من ین��ایر  •

صبح تحرك المواطنین على مستوى 3/7/2020قتصادیة (ألسبوع األول من فتح القطاعات اإلوحتى نھایة ا ) أ
، فعلى الرغم من وجود تنقل فیروس كوروناإنتش�������ار محافظات الجمھوریة أكثر وعیاً مما كان علیھ قبل فترة 

 مع إتخاذ اإلجراءات اإلحترازیة. مرتفع في القاھرة إال أن المواطنین كانوا أكثر حذًرا في التنقل
مع نھایة النص��ف  ىمص��ر إلى قمة المنحنوص��ول إلى  ىإنتش��ار الوباء على المس��توى المحل ىش��یر تطور منحنیُ  •

أغس����طس، وتعتمد على مدى إلتزام ش����ھر الموجة األولى بنھایة  ىأن تنتھاألول من ش����ھر یولیو، ومن المتوقع 
المنحنى تطور جتماعي والتدابیر الجیدة، حیث یوض����ح التباعد اإلعلى  ةحافظوالمالمواطنین بإرتداء الكمامات، 

 س�����تمرارفي ظل إمارس،  24 ىعتبارھا اإلحص�����اء المؤكد منذ بدء تطبیق حظر التجوال فعدد حاالت الوفاة بإ
مد على إجراء فحص لذي یعت فاعلي، وا یار الت ھا PCR“نمط االخت حاالت التي تظھر علی قة محدودة لل " بطری

 األعراض.
غالباً (إرتدادیة قتص����ادي، وقد نش����ھد موجة التي ظھر فیھا نتیجة الفتح اإل یولیو ھي الفترة 14-9عد الفترة من تُ  •

تحدث بعیداً عن البؤرة  معظم الموجات اإلرتدادیةحیث أن  )العاص��مة والمدن الكبرىأخرى غیر  في محافظات
األولى وذلك نتیجة إحساس المواطنین باألمان في األماكن ذات اإلصابات المنخفضة، ومن ثم تقلیل اإلجراءات 
اإلحترازیة، مع تزاید معدالت التوافد علیھا من المناطق عالیة الكثافة الس��كانیة ونقل العدوى للمدن الجدیدة التي 

 تمتع سكانھا بمناعة مكتسبة.ال ی
 سیناریوھات ما بعد إعادة الفتح االقتصادي 

 :(السیناریو المتفائل)%80سیناریو إرتداء المواطنین الكمامة بنسبة  : السیناریو األول •
تأثیره المحتمل: یعجل ھذا المتغیر من إنتھاء الموجة األولى لتص������بح في األول من أغس������طس، وبما یحد من معدل 

خالل ش����ھرین، ومن ثم خفض إنفاق الدولة على الفحص الطبي و عالج الفیروس  % 45الوفیات بنس����بة تص����ل إلى 
المركزة)، وبالتالي تقلیل الخس��ائر االقتص��ادیة وتخفیف الض��غط على المنظومة الص��حیة (المس��تش��فیات وغرف العنایة 

 ملیار جنیًھا. 125على الدولة والتي تقدر بنحو 
فقط (الس����یناریو  %50ودرجة فعالیتھا  %50س����یناریو إرتداء المواطنین الكمامة بنس����بة  : الس����یناریو الثاني •

 المرجح)
تأثیره المحتمل: یس��ھم ھذا الس��یناریو في تأخیر توقیت إنتھاء الموجة األولى لتص��بح في األول من س��بتمبر، مع 

، حیث یبدأ معدل الوفیات المحتملة في تزاید لتص�������ل ذروتھا خالل  %45 -% 17خفض الوفیات بنس�������بة من 
 تصادي.یولیو، ومن ثم یمكن االستمرار في إجراءات الفتح االق 21-14الفترة من 

 : (السیناریو األسوأ)%20سیناریو إرتداء المواطنین الكمامة بنسبة  : السیناریو الثالث •
شدید  شي الفیروس في العدید من محافظات الجمھوریة، وتعرض المنظومة الصحیة لضغط  تأثیره المحتمل: تف

إنتش����اراً للفیروس بنس����بة عالیة، وبما نتیجة تعرض البالد لموجة إرتدادیة وغالباً في المحافظات التي لم تش����ھد 
 یتطلب زیادة عدد المستشفیات المیدانیة التي تنشئھا القوات المسلحة إلستیعاب أعداد اإلصابات الحادة.

 
 العالقة بین حركة المواطنین في الشوارع وبین ارتفاع حاالت اإلصابة : 

داخل المحافظات المختلفة على مس��توى "جوجل" یش��یر تقییم حركة التنقل في تقاریر محرك البحث اإللكتروني  •
مصر وحتى نھایة األسبوع األول من فتح القطاعات قبل ظھور الفیروس في  2020الجمھوریة  منذ نھایة ینایر 

) إلى تزاید حركة المواطنین، مع وجود عالقة قویة بین زیادة حركة المواطنین في 3/7/2020االقتصادیة (یوم 
یوًما من  21أیام والوفاة بعد  10اد اإلص������ابات والوفیات،  حیث تحدث اإلص������ابة بعد الش������وارع وإرتفاع أعد

الحركة العالیة، وھو ما عكسھ تحلیل زیادة الحركة أوائل شھر رمضان (مع مد فترة الحظر إلى الساعة التاسعة 
لثة عصًرا فقط)، مما مساًء)، وكذا زیادتھا في فترة العید (على الرغم من خفض توقیت الحظر حتى الساعة الثا



حالة في الیوم، وكذلك ارتفاع عدد  1300حالة في الیوم إلى  600انعكس على ارتفاع اإلص����ابات من متوس����ط 
 الیوم. حالة في   90إلى  حالة 40الوفیات من 

سبوع من قرار الفتح التدریجي لإلقتصاد في • شاط حركة المواطنین بعد أ یتضح تباین معدالت یونیو  27 بتقییم ن
 2020یولیو  03 حركة التنقل في المحافظات حتى یومإتجاه حركة المواطنین، حیث تشیر الزیادة وفقاً لطبیعة و

س�������جلت زیادة طفیفة ألماكن المواص�������الت، وألماكن مثل المطاعم والمقاھي ومراكز التس�������وق والمتنزھات 
 والمتاحف والمكتبات ودور السینما.

ت السوبر ماركت ومراكز التسوق والصیدلیات بصورة تفوق معدالت تحرك المواطنین حركة كبیرة إلى محال •
 .COVID-19التحرك في مرحلة ما قبل 

تحرك المواطنین حركة كبیرة جداً الى أماكن مثل الحدائق و الش���واطئ العامة ولكن بص���ورة أقل من مرحلة ما  •
 .COVID-19قبل ظھور 

شریطة تداعیاتھا على المجتمع المصري،  نجاح المنظومة الصحیة في التغلب على الجائحة وإحتواء ،في التقدیر
لزیادة الترص���د في  بالتطبیق الكامل لإلجراءات اإلحترازیة، واتخاذ اإلجراءات والتدابیر الالزمةالمواطنین  إلتزام

ن، وبما یض���من توس���یع نطاق الفحص، ، والس���ماح بإجراء الفحوص���ات مدفوعة األجر للقادریالمناطق الش���عبیة
 وتفادي تحمیل الدولة أعباء مالیة جدیدة.

االس������تمرار في فرض اإلجراءات الص������ارمة من غرامات وعقوبات رادعة على من یخالف وقد یكون من المفید 
میة الكمامة في المواصالت والمؤسسات الحكومیة، مع تكثیف الحمالت التوعویة عبر وسائل اإلعالم بأھ إرتداء

 .ارتداء الكمامة لتغییر سلوكیات المواطنین لحین العودة إلى النشاط الطبیعي
 

 
 قطاع إدارة األزمات والكوارث والحد من المخاطر
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