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سواء بالمستشفيات او بالعزل المنزلى كما تساعد علـى ج الالزم للمصابين  صابات وتقديم العالإلا
ذا وتزويد المجتمع بالمعلومات الالزمة والتى تساعد البشر فـى الوقايـة مـن هـ  تقليل نسبة الوفيات 

 .الوباء والعالج الالزم له
ترازيـة اصالت العامة تتضمن وضع اجراءات احوضع خطة عاجلة لتطوير وسائل النقل والمو  -

لمنع  نقل العدوى الوبائية والتى منها جائحة كورونا بين الركـاب المسـتخدمين لهـذه المواصـالت 
  نتيجة الزحام الشديد للركاب داخل هذه المركبات.

ى راءات منظمة الصحة العالمية فـى وسـائل النقـل العـام للمنـع والتقليـل مـن تفشـيجب تنفيذ إج  -
  فيروس كورونا وهى :

كمامة (الماسك) ألنها أول عوامل منع إنتقال العدوي، خاصة فى حالـة وجـود تـزاحم إرتداء ال  -١
  شديد داخل وسيلة المواصالت.

إنتقـال، لتقليـل التـزاحم وتحقيـق فقط من المساحة الكليـة لكـل وسـيلة    ٪٣٠ ضرورة استغالل  -٢
  اطنين.التباعد االجتماعى ومنع التالصق بين المو

 اصالت بالمطهرات وتنظيفها جيدًا بعد نهاية كل رحلة.تطهير ورش كل وسائل المو -٣
وذلـك يلزم على الجهات المختصة بحماية البيئة وضع خطة شاملة للتخلص اليومي من القمامـة   -

مع دفن هذه القمامة تؤخذ فى اإلعتبار عند وضع المخططات التفصيلية من خالل أسس تخطيطية  
س كورونـا كمـا هـي مرتـع للحشـرات والقـوارض مرتع جيـد لفيـرو  ألنها تمثلفن صحية  في مدا

معالجـة المخلفـات الطبيـة فـي المحـارق المعـدة لـذلك سـواء فـي   كما يلـزمومنها تحدث العدوى،  
  .المستشفيات أو في محارق خاصة

 
   والمراجع:ادر المص

 -كلية اإلدارة واإلقتصاد  -اد الكليالجوائح عبر التاريخ واالقتص  -سلطان جاسم  النصراوي،     -١
  http://business.uokerbala.edu.iqجامعة كربالء 

  https://www.agri2day.comبدوي، محمد: تأثير إنتشار فيروس كورونا على البيئة   -٢
جامعة –كلية الهندسة  –العمرانية بالمناطق السكنية  تقييم دور الفراغات    –، غاده فاروقحسن   -٣

       httpwww.cpas-egypt.comعين شمسالفراغات العمرانية
ــلبى،احمد   -٤ ــار ك -شــــ ــع انتشــــ ــة مــــ ــد رفاهيــــ ــم تعــــ ــة لــــ ــدن الذكيــــ ــا المــــ ورونــــ

https://www.almasryalyoum.com  
) الكثافة السكانية فى المدينة المصرية بـين الحاضـر 2019حمد وأخرون (عبد الرحمن، م  -٥    

   engineering Research journal vol .no 39والمستقبل  
عموميـــــــــــة التخطـــــــــــيط الحضـــــــــــرى مـــــــــــن ضـــــــــــروريات الصـــــــــــحة ال -٦

ttps://www.who.int/mediacentre/news/releases/2010   
  ر فيروس   كورونا المستجد.واء عبء صحي للمصريين يزيد من مخاطتلوث اله -٧
    https://eipr.org   
الحسابات من الصورة الفضائية للمدينة بواسطة   –المخطط االستراتيجى العام لمدينة دمنهور   -٨

  الباحث.
 –فيروس كورونا فـي مصـر دراسـة استكشـافية  -مركزى للتعبئة العامة واإلحصاء الجهاز ال  -٩

  ..٢٠٢٠سبتمبر
ــاز المركــزى  -١٠ ــة واإلحصــاء الجه ــة العام ــاطق  – ٢٠١٦للتعبئ ــة المن دراســة تطــوير وتنمي

  العشوائية فى مصر .
ــاء -١١ ــة واالحص ــة العام ــزى للتعبئ ــاز المرك ــى  -الجه ــة ف ــات المرخص ــر المركب ــرة حص نش
٣١/١٢/٢١٧ .  

ــة العامــة واالحصــاء  -١٢   عــام للســكان واالســكان التعــداد ال –٢٠١٧الجهــاز المركــزى للتعبئ
  والمنشات.  
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را كبيرا على المواطنين حيث صالت العامة بوضعها الحالى تمثل خطتعتبر وسائل النقل والموا  -
تتســبب فــى نقــل العــدوى الوبائيــة والتــى منهــا جائحــة كورونــا بــين الركــاب المســتخدمين لهــذه 

لمركبـات، وعـدم التـزام أكثـرهم بتطبيـق المواصالت نتيجة الزحـام الشـديد للركـاب داخـل هـذه ا
  ا الفيروس.االجراءات اإلحترازية للوقاية من هذ 

تمثـل بـؤر   حيـث أنهـا  ،لمنـاطق العشـوائيةل  المخـاطر الكبيـرةصرية من  تعانى معظم المدن الم  -
 وضــعف شــبكات  ،نتشـار القمامــة فــى الشـوارع إمــن  يــهتعانىلمـا حاضـنة للجــوائح واألمــراض 

رتفاع معـدالت التلـوث إوهذا يؤدى بدوره الى    ،عدم توفير المياه النقيةلك  كذ و  ،الصرف الصحى
ــى من ــة والت ــود وانتشــار األمــراض واألوبئ ــا األمــراض الصــدرية والتنفســية واإلســهال والتيف ه

  .والنزالت المعوية وغيرها من األمراض المعدية
  : التوصيات

لتأهيلهـا بـأن تكـون يـة القائمـة ع خطة عاجلة لتطـوير وصـيانة الفراغـات العمرانضضرورة و  -
إعـادة علـى أن تشـمل الخطـة  مـن السـكان  ميها  مسـتخد وملبية الحتياجـات  فراغات صحية وأمنة  

تنسيق الفراغات وتزويدها باألشـجار والمقاعـد والبرجـوالت وصـناديق القمامـة ومنـع إختراقهـا 
 يها.بالطرق اآللية، باإلضافة الى وضع الفتات ارشادية من أجل المحافظة عل

 مستقبلية.إعادة دراسة الفراغات بما يتالئم ويتناسب مع الجوائح الحالية وال -
 ى الفراغات المغلقة حتى اليتم نقل أى عدوى.إعادة دراسة التهوية ف -
وكذا عند عمل مخططات تفصيلية لمناطق  ،سكان المستحدثةإلفى تصميم وتخطيط مشروعات ا -
دالت والمعايير التخطيطية الخاصة بتخطيط وتنسيق الفراغات يراعى تطبيق المع  سكان القائمةإلا

لمبانى المطلة عليهـا بحيـث ال تظللهـا إرتفاعـات ديد العالقة بين أبعاد الفراغات واوتح  ،العمرانية
ى وذلك لتعرضها ألشـعة الشـمس فتـرة مناسـبة، وأن تكـون فتحـات بعـض ممـرات المشـاة المبان

 .ت لضمان تحريك وتجديد دورة الهواء داخل هذه الفراغا ىبالموصلة اليها من جهة الشمال الغر
صيلية لمنـاطق االسـكان القائمـة غيـر املة من قبل الدولة لعمل مخططات تفيلزم وضع خطة ش  -

بما يضمن خلخلة السـكان فـى ضـوء معـايير المخططة فى ضوء المعدالت والمعايير التخطيطية  
الــى معالجــة المشــاكل الناجمــة عــن النســيج  إضــافة، شــخص/ الفــدان)١٥٠الكثافــات الســكانية (

مع إرتفاعـا المبـانى توسيع عروض الشوارع لتتناسب خالل    العمرانى فى هذه المناطق وذلك من
 المطلة عليها وخلق فراغات عمرانية مواكبة لظروف البيئة العمرانية المحيطة.

تى ترعاها الدولـة حاليـا فـى والتى هى بمثابة بؤرة النتقال العدوى وال  القضاء على العشوائيات   -
 القضاء على مثل هذه العشوائيات.

والقـرى شـوائية علـى مسـتوى المـدن  وضـع مخطـط قـومى لتطـوير األسـواق الع  اإلسراع فـى  -
تشـمل ويلـزم أن حتى التكون بؤر لنقـل األمـراض، طبقا للمعدالت والمعايير التخطيطة الرئيسية  

تكون المحالت فى صفوف متوازيـة بينهـا مسـافات وأن  األسواق المناطق المفتوحة    خطة تطوير
هذه األسواق بدورات المياه  عدم وجود تزاحم، كما يلزم أن تزود   لضمان متر  ١٥كافية التقل عن  

   وأال يخترقها أى طرق الية.
إعادة النظر فى تخطيط وتصميم المشروعات العمرانية والتى من أهمهـا اإلسـكان حيـث تـزداد   -

سكنية مختلفة تتضمن غرفة متعددة االستخدام بفراغـات كبيـرة بحيـث تكـون   الحاجة إلى وحدات 
لنماذج جديدة من الفنادق التي تعتمد على التواصل غيـر ح للمعيشة والعمل معا، كما سنحتاج  صال

 المباشر وكذلك جامعات ومدارس تركز على التعليم عن بعد .
م اإلسـتفادة منهـا فـى األوضـاع العاديـة توفير مساحات للعزل داخل الوحدات السكنية بحيث يـت  -

 وعند وجود أى نوع من الجوائح.
أجـل التصـدي للظـروف الكامنـة وراء القضـايا ورة وضع سياسات وإجراءات منسقة مـن  ضر  -

 .الصحية الرئيسية القائمة في المدن حالياً 
ظـل  ، فـيوتحويلهـا الـى مـدن ذكيـةلتطـوير المـدن المصـرية مرحليـة يلزم وضع خطة شاملة   -

ر المـرض وحصـر التـى تحـد مـن انتشـا  المتغيرات التي طرأت على الحياة بعـد جائحـة كورونـا
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 مصـر  فى  عشوائيةال  المناطق  ٢٠١٦  المركزى  الجهاز(٢٠١٥سوقا عام    ١٠٩٩شوائية فى مصر حوالى  الع

 إال أنهـا تسـبب مشـاكل كثيـرة مـن أهمهـااألسـواق  هـذه  ألهمية اإلقتصـادية لعلى الرغم من او،  )
تمثـل بـؤرا لنقـل األمـراض واألوبئـة نتيجـة كمـا    ،فى الشوارع والميادينالزحام المرورى الحاد  

المس باليـد، ) الـذى ينقـل عـن طريـق الـت١٩خاصة (كوفيد  المتسوقينوالباعة  حام الشديد منالز
الباعة والمتسوقين سواء عن طريق التـنفس أو العطـاس وذلـك فـى حالـة ومن الزفير الخارج من 

عدم منعه، وكذلك من األدخنة الناتجة من السجائر والشيشة فى المقاهى وهى من السـمات العامـة 
لقمامـة وكثـرة ا وتراكم أقـوامنتيجة الزحام المرورى، التلوث البيئى ، إضافة الى األسواقفى هذه  
دارات المحليـة تطـوير هـذه األسـواق طبقـا إلولذلك يلزم علـى ا  ،انية للباحث )(الزيارات الميدحجمها

، والشـكل يتوافق مع اإلشتراطات العامـة لمنظمـة الصـحة العالميـةلإلشتراطات التخطيطية وبما  
    .أحد األسواق العشوائية فى مصر) يوضح ٧رقم (

لعبت الزيادة السكانية   لقد   :تفاقم مشكلة القمامة
صــاحبها مــن النمــو العمرانــى  ومــافــى مصــر 

العشوائى دورا رئيسيا فى انتشـار بـؤر القمامـة 
وطبقـا   ،المدن والقـرىجميع    فى  وزيادة حجمها

يبلـغ   ٢٠١٦إلحصاءات الجهاز المركزى عـام  
ألف طن/اليوم  ٥٩مخلفات البلدية حوالى حجم ال

ا، ويقدر مليون طن سنوي  ٢٢وهو مايعادل نحو  
لبلديـة فـى المنـاطق نصيب الفرد من المخلفات ا

كجم/الفرد، وفى المناطق   ١٬٠٧الحضرية نحو  
 ٢٠١٦وزارة البيئـة  (كجم/الفرد   ٠٬٥الريفية حوالى  

الصحة العامة للسكان وخاصة فى هذه الحقبة  تمثل القمامة خطرا كبيرا علىو، )حالة البيئة فى مصـر
فى تلوث الهواء نتيجـة   سبب ت)، حيث  ١٩كورونا المستجد (كوفيد    الزمنية التى تنتشر فيها جائحة

تمثـل الغازات المتصاعدة منها والتى من أهمها غـازات النيتـروجين وأول أكسـيد الكربـون، كمـا 
والنـاموس والصراصـير والفئـران ممـا يـؤدى   حشرات الناقلة للميكروبات ومنها الذباب لل  موطن

رتـع جيـد لفيـروس كورونـا م إضافة إلى أنها تعتبـر  ة الفتاكة،إلي إنتشار األمراض وتفشي األوبئ
المخلفات المستخدمة للحماية من العدوى بفيروس كورونـا والمخلفات الطبية   بسبب إحتوائها على

المخلفــات المنزليــة وعــدم الســماح عــن  هاولــذلك يلــزم فصــلالقفــازات )  –المســتجد ( الكمامــات 
) يوضح تراكم ٨( ، والشكل رقمصة لمنع إنتشار العدوىبل يجب وضعها في أكياس خا  هابتدوير

    . القمامة فى أحد شوارع مدينة المنصورة
  النتائـــــــــج والتوصيــــــــــات

  : النتائـــج
تحـوى بـين طياتهـا لجـوائح واألوبئـة والمدن المصرية غير قادرة على الصـمود فـى مواجهـة ا  -

منسـقة تشـمل لـك القضـايا تقتضـي سياسـات وإجـراءات ومحـدّدات ت  ،العديد من القضايا الصحية
  اختصاصات متعدّدة منها البيئة والنقل والتعليم والحدائق والترفيه والتخطيط الحضري. 

علـى الصـحة العامـة   يمثل تلّوث الهـواء خـارج المبـاني فـي المنـاطق الحضـرية خطـرا كبيـرا  -
العـالم. كمـا تشـير تقـديرات منظمـة   مليون نسمة في جميع أنحـاء  ١٬٢للسكان، حيث يودي بحياة  

مليار من سـكان المـدن يتعّرضـون لتلـّوث الهـواء بمسـتويات تفـوق   ١٬٥لصحة العالمية إلى أّن  ا
  ٠الحدود القصوى الموصى بتجنّبها

والغير حكومية وجميـع المؤسسات الحكومية    كافةة  تلعب المدن الذكية دورا محوريا فى مساعد   -
بشـكل أكثـر كفـاءة مقارنـة بئـة الجـوائح واألوعلى التعامل مـع  عامة  الجهات المختصة بالصحة ال

ولذلك أصبح تشـييد المـدن الذكيـة ودعـم البنيـة التحتيـة للمشـروعات المسـتقبلية   بالمدن التقليدية،
  كورونا.رات التي طرأت على الحياة بعد جائحة بالتكنولوجيا أمرا ضروريا، في ظل المتغي
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مأهولـة دولة اليابان بلغ متوسط الكثافة السكانية فى المنـاطق الالسكانية فى بعض دول العالم ففى  
كـذلك أيضـا بلـغ ،  )2019(عبــد الــرحمن، محمــد وأخــرون    م٢٠١٧عـام    ٢شخص/كم  ٣٤٠٬٨حوالى  

 ٢٬١٧٩٬٨حـوالى(    المصـرية  نية فى المناطق السكنية علـى مسـتوى الدولـةمتوسط الكثافة السكا
أما على مستوى المدن ففى مدينة القاهرة على سبيل المثال فقـد  ،)٢٠١٧الجهاز المركـزى  (  )٢فرد/كم

كثافـة   وهـى  ،شـخص/الفدان  ٢٠٦بمعدل    ٢شخص/كم  ٤٩١٢٦لغ متوسط الكثافة العامة حوالى  ب
فة السكانية فى بعض دول العالم ففى دولة اليابان بلغ متوسط الكثافـة مرتفعة مقارنة بمتوسط الكثا

 . شخص/الفدان ٢٧بمعدل  ٢شخص/كم ٦٥٤٤السكانية فى مدينة طوكيو حوالى 
 شبكات النقل العصب الرئيسي الـذي تقـوم علـي أساسـه بـرامج   تمثل  :النقل والمواصالت

ورة كبيـرة حيـث ارتفـع إجمـالى عـدد وتتطور عدد وسائل النقل فـى مصـر بصـ  التنمية المختلفة،
 ٢٠١٧مليـون مركبـة عـام    ٩٬٩إلـى    ٢٠١٦مليـون مركبـة عـام    ٦٬٦السيارات المرخصـة مـن  

ة الـى عـدد القطـارات والمتـروا فـى القـاهرة ، باالضـاف)٢٠١٧الجهاز المركزى، نشرة حصر المركبـات  (
ــى ا ــرام ف ــإلوالت ــى ال ــد ســكندرية، وعل ّرغِم مــن الفوائ

لنقل والمواصالت إّال أّن لها العديد من  الكبيرة لوسائل ا
السلبيّات والتى من أهمها الزحـام المـرورى فـى كثيـر 

ُمعدّالت التلوث البيئى،    ةوزياد من الشوارع والميادين،  
وقلـة عـدد  ،المضطردة فى عدد السـكانونظرا للزيادة  

ــاعى ــل الجم ــروعات النق ــد أن ،مش ــائل  نج ــل وس النق
، تسم بالزحام الشديد للركاب ت  بأنواعها المختلفةالحالية  

باالضافة الى الزحـام الشـديد للركـاب بالقطـارات ذات 
ولذلك   ،، والمتروا، والترامالمطورةو،  الدرجة المميزة

وخاصـة بـين المسـتخدمين لهـا،  ة فـى نقـل العـدوى المرضـية  فهى تمثـل أحـد المصـادر الرئيسـي
 وهذا ماأكـده  ،)١٩ا المستجد (كوفيد  الفيروسات والتى منها فيروس كورون  األمراض التى تسببها

مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبديـة أن 
ــروس  وســائل النقــل العــام مــن أخطــر وســائل نقــل في

 ٦،  ٥،  ٤شكال رقـم  واإل  )،www.maspero.eg(  كورونا
توضح الزحام الشـديد للركـاب داخـل اتوبيسـات النقـل 

 ى، ومشروع السرفيس، والقطارات. الجماع
وخالصة ماسبق نجد أنه طبقا لإلجـراءات اإلحترازيـة 

جائحـة التى أعدتها منظمة الصحة العالمية للوقاية مـن  
تعتبــر وســائل النقــل  )١٩( كوفيــد كورونــا المســتجد 

امة بوضعها الحالى تمثل خطرا كبيرا والمواصالت الع
العـدوى المـواطنين حيـث تتسـبب فـى نقـل  صحة  على  

كورونــا بــين الركــاب الوبائيــة والتــى منهــا جائحــة 
، إضافة الى أن بعض هذه المركبـات لهاالمستخدمين  

  غير صالحة لإلستخدام لسوء حالتها الفنية.
تنتشـر هـذه األسـواق   :العشـوائية  األسواق التجارية

المـدن المصـرية القائمـة بنظـام عشـوائى   أغلبيـة  فى
الفرعية، وكذلك فـى خالل بعض الشوارع الرئيسية و

مخصص لهـا أمـاكن فضـاء سـواء   الميادين وبعضها
وحسـب البيـان اإلحصـائى   داخل المدن أو خارجهـا،

ــة  ــة العامـ ــزى للتعبئـ ــاز المركـ ــن الجهـ ــادر مـ الصـ
ــة  ــواق التجاري ــدد األس ــالى ع ــغ إجم ــاء يبل واإلحص
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م)، أمــا كتــل ٩-٧يصــل يتــراوح مــن (م) وبعضــها ٦-٥( ات عــروض تتــراوح مــن مخططــة وذ 
وتتـراوح ارتفاعـات المبـانى فـى هـذه   المبانى فمعظمها متصلة ببعضها وذات مساحات صغيرة،

بالكثافات السـكانية العاليـة حيـث تتـراوح بـين (   وتتسم هذه المنطقة  ،  )أدوار  ٩  -  ٥(المنطقة من  
نية بل توجد بعـض الميـادين أنه التوجد فراغات عمرا إضافة إلى ) شخص / الفدان،  ٦٠٠  –  ٦٠

الصغيرة جدا طبقا لما تم مشاهدته من الصورة الفضائية للمدينة، ولذلك نجد هذا النوع من النسيج 
ن المقيمين فى هذه المنطقة لضيق شوارعها وارتفـاع يمثل خطرا كبيرا فى نقل العدوى بين السكا

ى فرصة للتباعد بـين المشـاه أتوجد  واختالطها بمسارات المشاه وبذلك ال  الكثافات المرورية بها،
وذات ارتفعـات   متصـلة ببعضـها الـبعض،ن معظم مبانيهـا  ألى  إضافة  إفى شوارع هذه المنطقة،  

ومن خالل ماسبق  ،ط االستراتيجى العام لمدينة دمنهــور).(المخطلعدوى يضا فى نقل اأعالية مما يسبب 
نعزاليـة إلة والتى تشمل حتميـة التباعـد واالخاصة بالجوائح واالوبئ إلحترازيةاجراءات  إلوطبقا ل

الشـوارع   –والتهوية الطبيعية تظهر األهمية النسـبية لمفـردات النسـيج العمرانـى ( كتـل المبـانى  
ــة )الفراغــات بأ –ومســارات المشــاه  ــانى أنجــد  نواعهــا المختلف ــل المب ن الشــوارع الضــيقة وكت

تمثـل أحـد االسـباب الرئيسـية فـى نقـل   مخططـةالالفراغـات العمرانيـة  قلـة  لى  ضافة اإالمتصلة،  
   بين السكان.الوبائية العدوى 

 :أحـد مفـردات و القـرى أتمثل الفراغات العمرانية سـواء فـى المـدن   الفراغات العمرانية
ية حيث تحتضن العديد من األنشطة السـكان عمرانى،فى أى نسيج مكونا هاما انى والتصميم العمر

ويجـب أن تحقـق هـذه   تعكس الصـورة العامـة للمدينـة،ناصر التى  ، كما أنها من أكثر العالمختلفة
ــة الإلحتياجــات النفســية للســكان المســتخدمين لهــذه  الفراغــات اإلحســاس بــاألمن واألمــان وتلبي

لــى اإلحســاس باإلنتمــاء الــى المكــان الــذى يكتســب فيــه الراحــة والتماســك ، إضــافة االفراغــات 
للسـكان علـى االسـتمرار فـى العـيش فى مـنح القـدرة    اعى، كما تساهم الفراغات العمرانيةاإلجتم

التهويـة كبشكل صحى ومالئم من حيث ظروف البيئة الصـحية التـى توفرهـا الفراغـات السـكنية  
 (حسن، غاده فاروق). ضراءوالبيئة النظيفة والمسطحات الخ

ت ذج للتجمعــاومحافظــة البحيــرة كنمــ هــورمدينــة دمنوبدراســة واقــع الفراغــات العمرانيــة فــى 
 اما القائم منها فيعانى مـن تـدهور خطيـر فـى بيئتهـأالعمرانية فى مصر تالحظ أنها شبه مختفية،  

تفتقر الى إضافة إلى أنها    ،العمرانية والبصرية
، فة والتجهيزات األساسيةاألمن واألمان والنظا

معظمهــا خاليــة مــن المســطحات الخضــراء، و
 الـى مقالـب للقمامـة،بعضها  تحول  أيضا    كذلك

ــىباإل ــافة ال ــالل  ض ــن خ ــرى م ــوه البص التش
وقـد   ،عالنـات  إلجدرانها المغطاه بالكتابـات وا

ن الفراغــات العمرانيــة الحاليــة أتالحــظ أيضــا 
ق التتواف  مساحتهاموزعة بنظام غير مخطط، و

والشـكل   ،مع المعـدالت والمعـايير التخطيطيـة
سـكنية بمدينـة حـد المنـاطق الأيوضح  )  ٣رقم (

ــور  ــوفر بدمنهـ ــث اليتـ ــاحيـ ــات أ هـ ى فراغـ
   .عمرانية

 تمثــل الزيــادة الســكانية فــى مصــر إحــدى أخطــر المشــكالت  :الكثافــة الســكانية العاليــة
أنهـا تمثـل خطـرا   إضافة الـى،  الالزمة للسكان  العامةتوفير الخدمات    يصعب معهاالضخمة التي  

ى وبئـة كمـا حـدث فـألمـراض واألانتشـار اكبيرا على الصحة العامة حيـث تسـاعد علـى سـرعة 
وطبقــا لبيــان الجهــاز ، فالكثافــة الســكانية العاليــة وراء انتشــار األوبئــة بســرعة ،جائحــة كورونــا

 ٪٢٫٥٦و م، بمعـدل نمـ٢٠١٧نسمة عـام  ٩٤٬٧٩٨٬٨٢٧المركزى بلغ عدد سكان مصر حوالى 
أمـا   ،٢شـخص/كم  ٩٥ى  وقـد بلغـت الكثافـة السـكانية العامـة حـوال،  ٢٠١٧  -٢٠٠٦خالل الفترة  

وهى كثافة مرتفعة مقارنة بمتوسط الكثافة   ،٢شخص/كم  ١٢٠٠ة فقد بلغت حوالى  الكثافة المأهول
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ث بلغ متوسط حجـم األسـرة ارتفاع الكثافة السكانية وكبر حجم األسرة حيبهذه المناطق    وتتصف
أفراد وهذا يشير   ٦دد أفرادها عن  من األسر يزيد ع  ٪٤٢٬٢أن حوالى  فى حين    فرد،  ٥٬٣حوالى

 تبلغ نسبة الوحدات السـكنية الـذى تعـيش فيهـا، والى ارتفاع معدل النمو السكانى فى هذه المناطق
خطرا فى نقـل األمـراض تكدس السكانى الذى يمثل وهذا يشير الى ال  ٪٢٠عدد من األسر حوالى  

، إضـافة ٪٧١٬٢لـغ نسـبتها حـوالى  تبسر الذى تعيش فى وحدات سكنية منفصلة  واألوبئة، أما األ
مـن األسـر  ٪٣٨غرفـة، وأن أكثـر مـن   ٢٬٧إلى أنه بلغ متوسط عدد الغرف فى المنـزل الواحـد  

والى مـن ومن الخصائص السيئة لهذه المنـاطق أن حـ  لمبيت األوالد والبنات معا،يخصص غرفة  
إال أنه مشترك بين لديهم مطبخ   ٪٦على االطالق وما يقرب من  من األسر ليس لديها مطبخ    ٪٢٠

مياه متصـلة  ت من األسر لديها دورا ٪١٨٬٧عدد من األسر، إضافة الى ذلك أن هناك حوالى من 
ض كانية زيادة التلوث وانتشـار األمـرا( الترنشات ) وهذا يشير الى إم  بشبكة صرف غير صحية

شـوارع حيـث القمامـة فـى ال  بتكـدسهـذه المنـاطق  تتصـف  ا  كم  ،)٢٠١٦(الجهاز المركزى    واألوبئة
ــى  ــة ف ــون القمام ــذين يلق ــر ال ــبة األس ــت نس بلغ

، إضــافة الــى ســوء ٪٣٧٬٧الشــوارع حــوالى 
ة وهـذا الصرف الصحى وعدم توفير المياه النقيـ

يؤدى بدوره الى ارتفاع معدالت التلوث وانتشار 
ــراض واألاأل ــراض مـ ــا األمـ ــى منهـ ــة والتـ وبئـ

نفسية واإلسهال والتيفود والنـزالت الصدرية والت
 امـم، وية وغيرهـا مـن األمـراض المعديـةعوالم

بــؤرا تمثــل المنــاطق العشــوائية  يتضــح أنســبق 
خطرة النتشار معظم األمراض واألوبئـة والتـى 

)، والشــكل رقــم ١٩ا جائحــة كورونا(كوفيــد منهــ
المنـاطق   أحـد   عزبة الهجانـةمساكن  ) يوضح  ١(

يالحظ تالصق كتـل يث  ، حالقاهرةالعشوائية فى  
   .بما اليتسع بعضها لدخول السيارات المبانى مع بعضها البعض، وضيق شبكة الشوارع التى ر

ائـده الصـحية حيـث يسـمح المخطـط لـه فوأن النسيج العمرانـى  مما الشك فيهالنسيج العمرانى:   
غرافـى قـع الجحسـب المو المبـانىالشـوارع ولى إياح الرتخلل شعة الشمس وأوصول بالتحكم فى 

خاصـة األوبئـة  العمرانيـة، ومقاومـة معظـم الجـوائح و  الرفاهيـةوهما لهم دور كبيـر فـى تحقيـق  
ــتجد  ــا المسـ ــة كورونـ ــل جائحـ ــة مثـ المعديـ

 ةالعمرانىسجة األنلى إوبالنظر ، )١٩(كوفيد 
 انجـد أنهـ  القائمـةداخل التجمعات العمرانية  

قيــق جــودة الحيــاة فأغلبهــا مالئمــة لتحغيــر 
ت النوع المتضام حيث يتواجد فى النسيج ذا

مناطق وسط المدن والقرى وهذا النوع مـن 
النسيج غالبا تتراوح عروض الشـوارع فيـه 

م)، وتتـراوح المسـافة بـين هـذه ٧  –  ٥من (
م)، وتختفـــى فيـــه ٣٥-١٥الشـــوارع مـــن (

الفراغــات العمرانيــة وتصــل فيــه الكثافــة 
)شخص / الفدان،  ٣٥٠-٢٥٠السكانية بين (
 ٦٥٠منـاطق تصـل الـى اكثـر وفى بعض ال

يوضـح   )٢رقـم (  والشـكلشخص / الفدان،  
ــى )  –المتضــام المخــتلط ( النســيج  التربيع

إلحدى المناطق السكنية الواقعة على شارع 
أن الشـوارع غيـر  ويتبـين مـن الشـكل ،محافظة البحيرةدمنهور عاصمة  الجيش المصرى بمدينة  

ل  ) ١رق ( ش

  

 ) ٢ل رق (ش
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ان المعنيين ودعاة العـيش بطـرق صـحية إلـى النظـر بـتمعّن فـي التفاوتـات والسك  التنمية المحلية
فـى ظـل   ،لجوائح واألمـراض ة ضد اوقائي  الصحية القائمة في المدن واتخاذ ما يلزم من إجراءات 

رات كبيـرة تطـرأ علـى  العالم يشهد توّسعاً عمرانياً سرأن   وأنمـاط   المعيشـةات  مسـتوييعاً مع تغيـّ
  . )www.who.int2010(  الصحية واألحوالجتماعية اال الحياة والسلوكيات 

امـة لمنظمـة لعا اإلدارة ومع أن المدن تمثل بؤر لنقل الجوائح واألمراض المزمنة وغيرهـا إال أن
حيـث   بشـكل عـام الريفحوال سكان ّن أحوال سكان المدن أفضل من أأ  وضحت العالمية  الصحة  

والصحية، ولكّن المـدن يمكنهـا أن تكـون أيضـاً من الخدمات االجتماعية    متعون بحظ أوفرتيأنّهم  
جمـع ووسـائل  البنيـة األساسـيةبالصحة، مثل نقـص مرافـق    الضارةساحة تتمركز فيها األخطار  

ع بظــروف و، امـة، والتلــّوث، وحـوادث المــرورالقم أفضـل فــي المنــاطق  يةية وصــحعيشـمللتمتـّ
يـز السـلوكيات الصـحية التخطـيط الحضـري مـن أجـل تعز  خـذ بمـدأة األضـرور  يلزم  الحضرية
العمـل علـى تكييـف المنـاطق الحضـرية مـع لى  إإضافة    ؛فيهاتحسين ظروف العيش  و  والسالمة؛

  .لمدن والقرىك باوذل الطوارئ والكوارث 
  فاعلية توجيه المبانى لحركة الرياح والشمس

كشـفت  ث حيـتقوية جهـاز المناعـة منها دة لإلنسان، يه أن أشعة الشمس لها فوائد متعد شك فمما ال
دراسة أمريكة حديثة عن فائدة جديدة للتعرض لضوء الشـمس، تمثلـت فـي تقويـة وتنشـيط جهـاز 

تعتبـر الشـمس هـي المصـدر األول للجسـم للتـزود   كمـا  ،وىالمناعة عنـد اإلنسـان لمكافحـة العـد 
"د" الناتج عن التعرض ألشعة الشمس،  وتوصل فريق البحث األمريكي أن فيتامين ،بفيتامين "د"

ويستخدم الجسم فيتامين "د" للحفاظ   ب دوًرا رئيسيًا في تنشيط جهاز المناعة لمكافحة العدوى،لعي
بشكل فعال، وعدم وجود ما يكفي من هذا الفيتـامين، قـد   على صحة العظام وامتصاص الكالسيوم

لسرطان وااللتهابات، وتعطيل الجهاز بة األشخاص بهشاشة وتشوهات العظام، وايرفع خطر إصا
هذا باإلضافة الى الفوائد المتعددة لحركة الرياح والتى مـن   ،)  www.dw.com/ar(  اعي للجسممنال

وكـذلك فـى الفراغـات العمرانيـة بـين المجموعـات سكنية،  أهمها تلطيف الحرارة داخل المبانى ال
للمصـمم والشـمس لإلسـتفادة منهمـا البـد    ية توجيه المبانى لحركـة الريـاحيق فاعل، ولتحقالسكنية

توجيه المبنى، وموقع المبنى، كتلة وشكل المبنى، النباتـات والغطـاء األخضـر، عمرانى مراعاة  ال
     .إستخداماتهامبانى بكافة ى الفراغات بين ال، هذا باإلضافة الالفتحات المعمارية
  الحالىالمصرى العمران  اقضايأهم جائحة كورونا و

 ثيـل لهـا وتـنخفض والدلتا بكثافـة كبيـرة المفى الوادى  بالتركز الشديد مصرى معمور اليتصف ال 
ة فـى فى الصـحراء الشـرقية والغربيـة المتمثلـو  ،خارج هذا الجزء فى األشرطة الساحلية الضيقة

مـن المسـاحة  ٪٧٬٥ حـوالىهول الجزء المـأيمثل ، ولفرافرة وسيوةالواحات الداخلة والخارجة وا
 إالمن المساحة الكلية اليضم  ٪٩٦بينما اجمالى السكان   من  ٪٩٧وى على مايقرب من  الكلية يحت

ا مدينة قائمة يبلغ عدد سـكانه  ٢٤٩وتضم مصر    إجمالى سكان الجمهورية،تقريبا من    ٪٣حوالى  
مليـون نسـمة،    ٥٤٬٥٥٨قرية يبلغ عدد سـكانها حـوالى     ٤٧٠٩مليون نسمة ،    ٤٠٬٢٤٠حوالى  
ويعتــرى العمــران المصــرى  ،) https://ar.wikipedia.orgدن مصــر مــة مــ (قائ محافظــة ٢٧ضــمن 

   العديد من القضايا العمرانية الهامة والتى منها:
ما تسببه من مشاكل تمثل هذه المناطق خطرا كبيرا وعبئا على عاتق الدولة لئية:  العشوا  المناطق

لتـى تهـدد أمـن المجتمـع المصـرى ة إلى مشـاكلها األمنيـة اواقتصادية، إضافعمرانية واجتماعية  
واستقراره وبذلك فهى تهديد لألمن القومى، وتعتبر المناطق العشوائية فى مصر من أكثر القضايا 

ــا ملحــا مــنالح ــد أصــبح معالجتهــا مطلب ــك للمشــاكل الناجمــة عنهــا، ولق ــة  احــا وذل خــالل الدول
واإلحصـاء تبلـغ مسـاحة هـذه   لبيان الجهاز المركزى للتعبئة العامـةقا  وطب،  والمشاركات الشعبية

الكتلة العمرانية لمدن من إجمالى مساحة    ٪٣٨٬٦ألف فدان تمثل حوالى    ١٦٠٬٨المناطق حوالى  
  .الجمهورية
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ة نفسـها وفـى مـدن له مراكـزه فـى الغـرب فـى القـارة األوربيـبغداد ودمشق والقاهرة، كما كانت 
باالضافة الى أن األطباء العرب منذ القرن العاشـر المـيالدى كـانوا علـى   ذااألندلس اإلسالمية، ه

رضى فى مثل الحجر الصحى وعزل الموالوبائية وطرق مقاومتها  دراية تامة باألمراض المعدية
  .)٢٠١٠ن واتسدوشل(والتباعد بين الناس المستشفيات 

    :واألوبئةمقاومة المدن للجوائح 
 جمعـات العمرانيـة ) كانـت بمثابـة إختبـار للت١٩(كوفيـد المستجد  ا  مما الشك فيه أن جائحة كورون

تمثـل المـدن المتناميـة اتـت مواجهـة هـذه الجائحـة، وب عنعاجزة  وتبين أنهاعلى مستوى العالم،  
إضـافة   ،دولاءات اإلحترازية التى إتخذتها معظم الحاضنات فعالة لألمراض المعدية رغم اإلجر

قبـل المـيالد قتـل  ٤٣٠المدن ففي عام تأثيرات ضارة على  ألوبئة  ل  كانت أنه على مر القرون    الى
ة أشـهر علـى ثلـث ، قضى الطاعون خالل ست١٣٣٤مرض الجدري خمس سكان أثينا. وفي عام  

القـرن التاسـع عشـر، اجتـاح وبـاء   ألـف نسـمة. وفـي منتصـف  ٩٠سكان فلورنسا البـالغ عـددهم  
  ات الصحة العامة الحضرية.أوائل استراتيجي صياغةرا لندن وساهم في الكولي

أّن األحياء الفقيرة تشّكل جزءاً كبيراً مـن المراكـز الحضـرية الجديـدة (أماندا ماكليالند)    وتضيف
نت تقـف فـي طريـق المـرض وم وتضم عدداً كبيراً من السكان وال تمتلك البنية التحتية التي كاالي

الوضع الذي أدى إلى شـلل مدينـة   بهشك فيه أن وضع معظم المدن المصرية يشامن قبل، ومما ال
حيث كانت تعانى مـن سـوء شـبكات  م١٦٦٥لندن عندما أصابها طاعون النزفي أو (الدبلي) عام  

النـاجم عـن صحي، وارتفـاع الكثافـات السـكانية، إضـافة الـى النمـو السـكاني السـريع  الصرف ال
سـوء   ألمم المتحدة يسبب ت البينا  ووفقاشار األوبئة الحضرية اليوم،  الهجرة، وهذا مايسبب فى انت

في المائة من األمراض في البلدان   ٨٠شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب غير المأمونة نحو  
عمرانـى فـى دور التخطـيط الومـن هنـا يتضـح  ،  ) ٢٠١٧يب االحمر والهــالل االحمــرالصل  (مجلةالنامية

  . ازيةق هذه اإلجراءات اإلحترتحقي
   جائحة كوروناالمدن الذكية ودورها فى التصدى ل

كية قد نجحت في مساعدة األجهزة الحكومية علـى التعامـل مـع جائحـة ذ مما الشك فيه أن المدن ال
فورد الصادرة عن مؤسسـة أكسـ  ءة مقارنة بالمدن التقليدية، وطبقا للتقاريركورونا بشكل أكثر كفا

يـة خـالل عتمـاد علـى المـدن الذكإلطفـرة ملحوظـة فـي اعـدة دول قـد شـهدت  بيزنس فإن هنـاك  
الجائحة، ومن أبرزها كوريا الجنوبية التي قدمت أحد أقوى نماذج تقنيات المدن الذكية، حيث قـدم 

نــة الذكيــة فــي كوريــا للحكومــة تكنولوجيــا متطــورة باســتخدام بيانــات نظــام مركــز بيانــات المدي
لى خفض ، مما ساعد البالد عبالمرض االت اإلصابة  وذلك لتتبع ح  اميرات وأجهزة االستشعارالك

  .)٦/٢٠٢٠ارية العين االخب مجلة ( معدالت األصابة سريعا دون اللجوء إلى اإلغالق الكامل
مـرا للمشـروعات المسـتقبلية بالتكنولوجيـا أ  ولذلك أصبح تشييد المدن الذكية ودعم البنيـة التحتيـة

على الحياة بعد جائحة كورونا، ولقـد إتجهـت الحكومـة ي ظل المتغيرات التي طرأت  ضروريا، ف
مة منهـا العاصـكيـة والتـى ذ نشـاء عـدد مـن المـدن الإالمصرية من قبل تلك الجائحـة الفتاكـة إلـى  

ذكيـة معتمـدة علـى الحلـول العلى بنية تحتية    وتقوم هذه المدن  ،اإلدارية الجديدة والعلمين الجديدة
متطلبات الوضع الحالي والمستقبلي، هذا باالضـافة الـى أن  سلوب حياة يتناسب معأو ،في اإلدارة

لـة فـى القطـاع جائحة كورونا قد فرضـت واقعـا جديـدا يتطلـب مـن الشـركات والمؤسسـات العام
بمـا سـكان إلاة والتـى مـن أهمهـا رانيـالعممشروعات الالعقاري إعادة النظر فى تخطيط وتصميم 

  .)www.almasryalyoum.com5/2020(صحة العالميةالمعايير التى أوصت بها منظمة ال مع افقيتو
    دور التخطيط الحضرى فى مقاومة الجوائح واألمراض. 

فى جعل المـدن قـادرة علـى الصـمود فـى والمحورى  ألساسى  العنصر االتخطيط الحضري  يمثل  
تؤثر حيث  العامة لسكان الحضر  الصحة  أجلمن  ويعتبر ضرورى  واألمراض،    مواجهة الجوائح

 يـوم الصـحة العـالمي  وفى  ،بشكل مباشر في صحة الناس الذين يعيشون فيها  لحضريةاألوضاع ا
ه وسـيلة أساسـية لبنـاء لحضـري بوصـفالتخطـيط ا تفعيـل دورمـن أجـل عامـة إطالق مبـادرة    تم

المسئولة عـن   ارات اإلد منظمة الصحة العالمية    ت ناشد لقد  والصحة في القرن الحادي والعشرين.  
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ة رت جريـد ولقـد نشـ ،) ٢٠١٠شــلدون واتــس(كائنات حيـة علـى سـطح األرض   ة طالما يوجد مستمر
فـى الصـين   بيـاه)عن تفشى فيروس (نم  ٣٠/١/٢٠٢١خاص بتاريخ  الجارديان البريطانية تقرير  

ــؤخرا ــى  مـ ــروس الـ ــذا الفيـ ــبب هـ ــات بسـ ــدد الوفيـ ــل عـ ــابات  ٪٧٥ويصـ ــة اإلصـ ــن جملـ مـ
)ahram.org.eg/News30/1/2021  (،  جائحة عالمية مقبلـة تكـون أخطـر   يسبب حدوث وأنه سوف

معظم إنتقال العدوى يكون وحسب دراسات منظمة الصحة العالمية أن ،  المستجد من وباء كورونا  
ل تنفيـذ اإلجـراءات التنفسى وأكدت أن الوقاية من هذه الجوائح يكون مـن خـال  ازعن طريق الجه

والعـزل الصـحى والمحافظـة علـى اس اإلحترازية والتى تتضمن بشـكل رئيسـى التباعـد بـين النـ
فيتـامين متنوعـة، وأكوالت اليتامين (س) وهذا عن طريق المـالفيتامينات بالجسم ومنها ف  معدالت 

والذى له دور كبيـر فـى الوقايـة مـن هـذه   األجسام للشمس مع التهوية(د) وهو من خالل تعرض  
ذه الجـوائح وخصوصـا جائحـة الجوائح حيث أنه أحد الفيتامينـات المهمـة لتقويـة المناعـة ضـد هـ

يـة يتضـح مـدى أهميـة العمـران سـواء مـن الناح)، ومـن خـالل ذلـك  ١٩كورونا المستجد (كوفيد 
وذلـك عـن طريـق األخـذ فـى   اإلجـراءات اإلحترازيـة  ذهالتخطيطية أو المعماريـة فـى تحقيـق هـ

التسـتدعى   االعتبار تحقيق مبدأ التباعد بين الناس والعـزل الصـحى بالمنـازل فـى الحـاالت التـى
سـتوعب كـل هـذه كورونـا وال تبحاالت مرضـى  مزدحمة  اللجوء للمستشفيات والتى هى بدورها  

كل التـى تعـوق تحقيـق هـذه األجـراءات يتم الحقا القاء الضوء علـى أهـم المشـا  وفوس،  الحاالت 
  .المصرى اإلحترازية من خالل العمران

  :)١٩-التعريف بفيروس كورونا المستجد (كوفيد
صـيب جديد ضمن فصـيلة تسـمى الفيروسـات التاجيـة "كورونـا" والتـي تعن فيروس  هو عبارة  

وينتقل هذا  ،٢٠٢٠-٢٠١٩الصينية عام ان مرة في مدينة ووهوقد اكتُشف ألول  الجهاز التنفسي،
الرذاذ الذي يتناثر من أنف أو فم الشـخص المصـاب بـالفيروس عنـد السـعال، الفيرس عن طريق  

وفقدان   اإلسهالوالحمى واإلرهاق والسعال الجاف،  الحرارة ودرجة    ارتفاعوتتمثل أعراضه فى  
قايـة منـه ، أمـا الوداد تـدريجياً األعـراض خفيفـة وتـزعادة ما تكون هـذه  و،  التذوقستى الشم وحا

، إضـافة الــى أوغسـلهما جيــداً بالمـاء والصــابون بــالمطهراليــدين باسـتمرار  فتتمثـل فــى تنظيـف
، واالحتفـاظ وعدم التقـارب واإلبتعـاد بـين النـاس  ،ة الفم واألنفطيتغل  )الماسكالكمامة (استخدام  

يعتبر من أهم   وهذا  ،)  رئاسة مجلس الوزراء المصرى(مكانوذلك قدر اإلمتر واحد   سافة ال تقل عنبم
يعـد فيـروس كورونـا ويحققها دراسة العمران فى ظل هذه األوبئة،    ىاإلجراءات اإلحترازية والت

نتشـار هـذا إومـع  ،نتهاء الحرب العالمية الثانيةإديات التي تواجه العالم منذ المستجد من أكبر التح
ر عليهـا ممـا دفـع بيـالدول التـي كـان لفيـروس كورونـا تـأثير كالوباء الخطر أصبحت مصر من  

تخاذ العديد من التدابير واإلجراءات اإلحترازيـة الوقائيـة للعمـل علـى حمايـة إالحكومة المصرية  
عامـة وطبقـا لبيـان الهيئـة ال ،)٢٠٢٠(الجهــاز المركــزى يين مـن فيـروس كورونـاالمواطنين المصـر
،   ١٦٧٬٠١٣يبلغ عـدد المصـابين حـوالى    ٣/٢/٢٠٢١يخ  اربتتك الى مصر)  لإلستعالمات (بواب

تهديـدا متزايـدا   هـذا الوبـاءمثـل  كمـا ي،  ١٣٠٬٥١٤، وعدد المتعافين حـوالى  ٩٬٤٠٧وعدد الوفاه  
تراجـع حركـة المحليـة، إضـافة إلـى السـياحة والتجـارة  ت حركةحيث تناقصقتصاد المصري  إلل

شــبكة  (٢٠١٩مليار دوالر فـي ٥٬٧ويس التي بلغت قد يضر بإيرادات قناة السبما لعالمية التجارة ا
  النبأ المعلوماتية) .

  .نتشار الجوائحإالحجر الصحى ودوره فى الحد من 
ى للوقايـة مـن إنتشـار ام الحجـر الصـحأول من وضع نظـهو  الرسول صلى هللا عليه وسلم    يعتبر

يد عن النبي صلى هللا عام، فيما ورد ََعْن أسامة ابن ز  ١٤٠٠األمراض لقوله (ص) قبل أكثر من  
إذا وقع بأرض وأنتم فيهـا فـال تخرجـوا وفال تدخلوها بأرض ا سمعتم الطاعون إذ (عليه وسلم قال 

وتميـز اإلسـالم بأنـه تصـدى للوبـاء قبـل   ، وهو ما يعزز القيم اإلسالمية بمواجهة كورونـا،)منها
ا دعـا المسـلمين عنـد كمـ،  ذ بالحيطة والحذر في مواجهـة األوبئـةما دعا الرسول لألخوقوعه عند 

مما الشك فيه أن فكـرة و ،)t,4/2020 https://lusailnews.ne( بالثوب أو اليد  العطس تلقي العطاس
لذى كانت له مراكزه فـى الشـرق مثـل الحجر الصحى كان مصدرها األساسى هو الطب العربى ا
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المناعة الكافيـة لمواجهـة ب لم تتمتعية المصرية مما الشك فيه أن التجمعات العمران  :مشكلة البحث
عانية من مشاكل عمرانية كثيـره، جة ماتلمستحدثة والتى منها جائحة كورونا نتيالجوائح واألوبئة ا

كمن مشكلة البحث فى كيفية الوصول إلى بعض اإلستراتيجيات التى تجعل التجمعات العمرانية وت
  واستدامة لمواجهة الجوائح الحالية والمستقبلية.بنوعيها الحضرية والريفية أكثر كفاءة 

، ةلتاريخى للجوائح واألوبئة العالميداف البحث فى التعرف على التطور ال أهتتمث أهداف البحـث:
لمواجهـة العمـران القـائم ورفـع كفـاءة تطـوير وتحسـين ل المقترحـةاإلستراتيجيات    إلىوصول  الو
الوصـول لـبعض اإلسـتراتجيات التـى مـن شـأنها جعـل ، إضـافة الـى  مستقبليةال  وبئةاألجوائح وال

   .صحية وآمنة وصامدة مايستجد من جوائحالمخططات المستقبلية 
واإلجراءات جديده طبقا للمعدالت والمعايير التخطيطية  تطوير العمران القائم وت  ث:فرضيات البح

قادرة على الصمود فـى االحترازية المنبثقة من منظمة الصحة العالمية يجعل التجمعات العمرانية  
  مواجهة الجوائح واألوبئة.

لى نطاق شديد اإلتساع يتجـاوز نتشر عوباء يالجائحة بأنها    تعرف:بر التاريخالجوائح واألوبئة ع
ة، مـؤثًرا كالمعتـاد علـى عـدد كبيـر مـن األفـراد الحد  ، وقـد )https://ar.wikipedia.org(  ود الدُوليـَّ

يـة واألسـماك لكائنـات الزراعيـة مـن ماشـية ومحاصـيل زراعتحدث الجوائح لثؤثر على البيئة وا
بسـبب  لكثيـر مـن الجـوائح واألوبئـةليقة  منذ بدء الخية  البشر  ت لقد تعرض، وذلك  واألشجار وغير

إنعكاسـات مؤلمـة علـى نسان ونشاطاته، وقد شـهدت كـل العصـور القديمـة والحديثـة  إلركات اتح
أودت  واألوبئة التى تتصف بالمدمرة، حيـث الجوائح  نتشار الكثير من ابسبب إالمجتمعات البشرية  

التـي يبـين بعـض الجـوائح  )  ١رقـم (  ، والجـدولعلى مستوى دول العالم  البشر  بحياة الماليين من
  .العقد الثاني من القرن الحادي والعشرون وحتىعالم منذ القرن الرابع عشر ضربت ال

  
  

  .)٢٠٢٠راوى (النص) بعض الجوائح التي ضربت العالم١جدول رقم (

دائم التعـرض لجـوائح عديـدة وإن كانـت وتحليال للجدول السابق يتضح أن العالم على مر السنين 
حيث شهدت الفتـرة مـن   ،فى اآلونة األخيرةقاربة  ولكن أصبحت مت  ،فى القرون الماضيةباعدة  مت
) ١٩كــان آخرهــا وبــاء جائحــة كورونــا المســتجد ( كوفيــد م) ســتة أوبئــة، ٢٠١٩م إلــى ١٨٨٩(

التكنولـوجى بالعـالم والتطـور لزيـادة السـكانية ا  لمتغيرات متعددة منهانظرا  ،  ومستمرة حتى اآلن
يتضــح مــن الجــدول  كــذلك، مــن البشــرت ماليــين الوفيــات د ...الخ والتــى حصــلمنــاخوتغيــرات ا

أن الجـوائح  )وبئـة والتـاريخألكتـاب ا(كمـا ذكـر شـلدون واتـس فـى إستمرارية الجوائح بالعـالم،  
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design to ensure the creation of housing, service buildings, spaces and paths capable 
of protecting the health of the population. 
key words: Pandemic- Novel Coronavirus (Covid 19)- Quarantine- Smart cities 
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  :لخصالم

 البشـرالماليـين مـن  اةوالتـى أودت بحيـالوبائيـة الجوائح ديد من عدة قرون العلقد شهد العالم منذ 
وبـاء   آخرهـاكان  ستة أوبئة،    م)٢٠١٩إلى    م١٨٨٩ت الفترة من (حيث شهد ،  على مستوى العالم

لكـل دول   اخطيـر  اأمـرحيـث يمثـل    ،ومسـتمرة حتـى اآلن)  ١٩( كوفيـد    تجد كورونا المسجائحة  
هـاز يصـيب الجاألوبئـة وخصوصـا الفيـروس األخيـر ومن الدراسة اتضح أن معظم هـذه    ،لعالما

لـذلك أوصـت منظمـة الصـحة العالميـة باتخـاذ الإلجـراءات األحترازيـة لمنـع   ،التنفسى باإلنسان
التباعـد بـين النـاس والتهويـة المسـتمرة والتعـرض ألشـعة انتشار هذا الفيروس وذلك عن طريق  

لمنـع اإلصـابة  از المنـاعى بالجسـمة الجهلتقوي الفيتامينات وخصوصا فيتامين (د)الشمس لتكوين  
عن طريق ومن هذا المنطلق يكون للعمران دور كبير فى الوقاية من هذا الوباء وذلك  ،هذا الوباءب

يحقـق التباعـد بـين   ووضع الفراغات المناسبة بين العمران بمـا  خفض الكثافات السكانية والبنائية
رة المدن داعة الشمس مع استخدام التكنولوجيا فى إمع توفير التهوية الالزمة والتعرض ألشالناس  

  .والتخلص من القمامة لتحقيق النظافة الالزمة
ى الوقاية من عمران فدور ال  لتوضيح  القضايا العمرانية بالدولةومن دراسة الوضع الراهن لبعض 

بعـض حيـث تـم التوصـل الـى  ،ار المـرض ظهـرت سـلبيات كثيـرة تسـاعد علـى انتشـ  هذا الوباء
لعمــران الحــالى والمســتقبلى لمواجهــة الجــوائح مقترحــة لتطــوير ورفــع كفــاءة االراتيجيات تســإلا

لمـدن تطـوير اعـدد مـن التوصـيات الهامـة والتـى منهـا  ل  وقد توصـل البحـث ،  واألوبئة المستقبلية
تطوير الفراغات العمرانية و  بئة،مصرية وتحويلها الى مدن ذكية للحد من انتشار الجوائح واألوال

إضافة إلى تطوير  ،وملبية الحتياجات مستخدميها ية وأمنةمة لتأهيلها بأن تكون فراغات صحالقائ
ظيـف التصـميم إعادة النظـر فـى تو، والعشوائيات والتى هى بمثابة بؤرة النتقال العدوىالمناطق  

ومسارات قادرة على الوقاية الصحية انى بما يضمن إيجاد مساكن ومبانى خدمية وفراغات  العمر
  .كانللس

المـدن   -الحجـر الصـحى  -)١٩المسـتجد (كوفيـد   س كورونـافيـرو  –  الجائحـةالكلمات المفتاحيـة:  
  الذكية

التـى أثـرت علـى العـالم ) أحد المخاطر الكبيرة  ١٩(كوفيد المستجد  تمثل جائحة كورونا  :  المقدمة
لتـى ، رغـم اإلجـراءات اإلحترازيـة امواجهتهـا  عنعاجزة  التجمعات العمرانية  صبحت  أو  ،بأثره

من مشاكل عمرانية متعدده والتى من أهمهـا هذه التجمعات  ه  ، وذلك لما تعانيإتخذتها معظم الدول
التــى ســتراتيجية إلت االمخططــاإضــافة إلــى أن  ،إنتشــار المنــاطق العشــوائيةوالزيــادة الســكانية، 

ت التـى أصـبحواألوبئـة  الجـوائح  مراعـاة  هـا  لم تأخذ فى اعتبارالمصرية  للمدن والقرى  وضعت  
كـان آخرهـا وبـاء جائحـة م) سـتة أوبئـة،  ٢٠١٩ى  م إلـ١٨٨٩شهدت الفترة مـن (  حيث ،  متكررة

خلنـا وإذا كنـا بالفعـل د ،    ومسـتمرة حتـى اآلن  ٢٠١٩) فى ديسـمبر  ١٩كورونا المستجد ( كوفيد  
متوافـق مـع معـايير م  يصـمتط ويخطنطور ونجدد العمران القائم من خالل تفكيف  عصر األوبئة  

 ن أجل أن تكون التجمعات العمرانيـةوذلك موالتطورات التكنولوجية  ى والبيئى  التخطيط الحضر
   فيها.وقابلة للعيش ومقاومة للجوائح آمنة 



921 
 

 
 

 

 

 

         

         Journal of Al-Azhar University Engineering Sector  

 

                        Vol.16, No. 60, July 2021, 921-933  

 
THE EMERGING CORONA VIRUS (COVID 19) AND 

URBANIZATION 
Mohamed Ebrahim serag, and Gamal Gomaa Helewa 

Department of urban planning, faculty of engineering, al-azhar University, Cairo, 
Egypt 

E- Mail: gamalhelewa.19@azhar.edu.eg 
 

Received: 13 March 2021      Accepted: 19 April 2021  

 
ABSTRACT: 
 Several centuries ago, the world witnessed many epidemic pandemics that claimed 
the lives of millions of people worldwide, as the period from (1889AD to 2019AD) 
witnessed six epidemics. The last of them was the new Corona pandemic (Covid 19) 
and continues until now, as it represents a dangerous matter for all countries of the 
world, and from the study it became clear that most of these epidemics, especially the 
last virus, infects the human respiratory system, Therefore, the World Health 
Organization recommended that precautionary measures be taken to prevent the 
spread of this virus, by spacing people, constant ventilation and exposure to sunlight 
to form vitamins. (D) To strengthen the body's immune system to prevent infection 
with this epidemic, and from this point of view urbanization has a great role in 
preventing this epidemic by reducing population and building densities and placing 
appropriate spaces between urbanization in order to achieve spacing between people 
while providing the necessary ventilation and exposure to sunlight with the use of 
Technology in city management and garbage disposal to achieve the necessary 
hygiene. 
From studying the current situation of some urban issues in the country to clarify the 
role of urbanization in preventing this epidemic, many negative aspects emerged that 
help the spread of the disease, as some proposed strategies were reached to develop 
and raise the efficiency of current and future urbanization to confront future 
pandemics and epidemics, The research reached a number of important 
recommendations, including the development of Egyptian cities and their 
transformation into smart cities to limit the spread of pandemics and epidemics, and 
the development of existing urban spaces to qualify them to be healthy and safe 
spaces that meet the needs of their users, in addition to developing informal areas that 
serve as a focus for transmission of infection, and reconsidering In employing urban 


