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هو فيروس جديد ضمن فصيلة كبيرة تسمى الفيروسات التاجية ) (COVID-19فيروس كورونا المستجد ...... عن التقرير

" رسسـا"، والتي تصيب الجهاز التنفسي، وتتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد خطورة مثل "كورونا"

.في ظل اكتشاف لقاحات جديدة، "ميرس"و

ا لهذا عالميا ومحليا؛ لمإحصاءات انتشار الفيروس ورصدهاحول العالم، وأهمية متابعةومتحوراتهوفي ظل انتشار الفيروس 

لومـات الفيروس من تأثيرات سلبية على االقتصاد العالمي بشكل عام واالقتصاد المصري بشكل خاص، فقد قام مركز المع

ميـا ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري بإعداد تقرير معلوماتي لتحليل الوضع الحالي لفيروس كورونـا عال

ى العالمي ومحليا، ويتناول هذا التقرير تحليلًا إلحصاءات تفشي فيروس كورونا من حيث عدد اإلصابات والوفيات على المستو

.والمحلي

��

�
�

عن المركز
عـدة تحـوُّالت، ليُواكـب -١٩٨٥منذ نشأته عام -شهد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري 

بتطوير البنية المعلوماتية في مصر، ثـم ) ١٩٩٩-١٩٨٥(التغيرات التي مرَّ بها المجتمع المصري، فقد اختص في مرحلته األولى 

نقطة تحوُّل رئيسة في مسيرته، ليُؤدي دوره كمُؤسسة فكـر) ١٩٩٩(كان إنشاء وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات عام 

(Think Tank)ركز ومنذ ذلك الحين، يتبنَّى المركز رؤية مفادها أن يكون الم. تدعم جهود مُتخذ القرار في شتى مجاالت التنمية

ل مـع هو األكثر تميزًا في مجال دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، وإقامة حوار مجتمعي بنَّاء، وتعزيز قنوات التواص

مـة المواطن المصري الذي يُعد غاية التنمية وهدفها األسمى؛ األمر الذي يؤهله لالضطالع بدور أكبر في صنع السياسة العا

م اتخاذ وفي سبيل تحقيق ذلك، يحمل مركز المعلومات ودع. وتعزيز كفاءة جهود التنمية وفعاليتها، وترسيخ مجتمع المعرفة

ضل وحتى يتسنى له ذلك، فإنه يسعى باستمرار إلى أن يكون أحد أف. القرار على عاتقه مهمة أن يكون داعمًا لكل متخذي القرار

وقد واكب ذلك اعتراف إقليمي ودولـي بـدوره . على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي (Think Tank)مؤسسات الفكر 

 Think Tanks and Civilبرنامج مراكز الفكر والمجتمعات المدنيـة "الجوهري كمؤسسة فكر، وهو ما ظهر جليا في نتائج 

Societies Program, TTCSP؛ حيث تم اختيـار مركـز ٢٠٢١التي تم اإلعالن عنها في فبراير " بجامعة بنسلفانيا األمريكية

:المعلومات ودعم اتخاذ القرار ليكون

).ال يوجد ترتيب مُحدد للقائمة(٢٠٢٠لعام " ١٩-كوفيد"مركز فكر على مستوى العالم استجابةً لجائحة ٢٠ضمن أفضل •

مركز فكر على مستوى العالم كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد قام بتطويره خالل عـام ٦٤من بين ٢١في المرتبة الـ •

.، أخذًا بعين االعتبار أنه ال يوجد أي مركز فكر مصري آخر تم تصنيفه وفقًا لهذا المعيار٢٠٢٠

.٢٠٢٠مركز فكر على مستوى إفريقيا والشرق األوسط لعام ١٠١من إجمالي ١٤في المرتبة الـ •
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ظل االقتصاد العالمي في ضوء الصحف والتقارير الدولية، في
المستجد" كورونا"أزمة فيروس 

فـــي مصــــر حتـــى يــــوم            " كورونــــا"موقـــف انتشـــار لقــــاح فيـــروس 
٢٠٢٢مارس ١٢

أهم النتائج

٢٠٢٢مارس ١٢حتى يوم " كورونا"موقف انتشار لقاح فيروس 

ا" كورونا"موقف انتشار فيروس  المستجد عالمي

المستجد في مصر " كورونا"الوضع الحالي النتشار فيروس 

"١٩-كوفيد"االقتصاد العالمي في ظل جائحة 

قائمة المحتويات

١١

١٠

٥

١٥

١٤

١٩

٤

٢٠"١٩-كوفيد"االقتصاد المحلي في ظل جائحة 



مليون إصابة جديدة

١١٫٤

وع    األسـبالمستجد في مصر انخفاضًا خالل " كورونا"شهد عدد اإلصابات الجديدة بفيروس 
.حالة إصابة جديدة٥٤٩٧، مسجلًا )على أساس أسبوعي(٪ ٣٩٫٩بنسبة ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

نسبة التعافي في مصر مـن 

حالـةألـف ٤٩٥٫٤إجمالي

. ٢٠٢٢مارس ١٢يوم  إصابة حتى 

نسبة الوفيات من إجمالي عدد 

المصابين في مصر حتى يـوم        

. ٢٠٢٢مارس ١٢

٤٫٩ ٨٥٫٨

المستجد عالميـا" كورونا"جاء عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس 

٪ مقارنة باألسبوع ٨٫٣مرتفعًا بنسبة ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(خالل األسبوع 

ها السابق له، بينما انخفض عدد الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسـ

. ٪١٧٫٤بنسبة 

"  كورونا"في عدد حاالت اإلصابة الجديدة بفيروس ارتفاعًا ٢٠٢٢مارس ١٢شهد األسبوع المنتهي في 

المُستجد عالميا وانخفاضه محليا

�

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

�

٪٪

٤
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

أهم النتائج

٪١٣٫٨، وتلقى "١٩-كوفيد"من سكان العالم تلقوا جرعة واحدة على األقل من لقاح ٪ ٦٣.٦

فقط من السكان في الدول منخفضة الدخل جرعة واحدة من اللقاح على األقل، وذلك حتى

. ٢٠٢٢مارس ١٢يوم 



Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/

ا " كورونا"موقف انتشار فيروس : أوًلا المستجد عالمي

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

٥

".  مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

Source: https://www.worldometers.info/coronavirus/worldwide-graphs/

المياتطور إجمالي حاالت اإلصابة بالفيروس ع
٢٠٢٢مارس ١٢حتى يوم 

عالمياتطور إجمالي حاالت الوفاة 
٢٠٢٢مارس ١٢حتى يوم 

ياعالمتطور إجمالي حاالت التعافي 
٢٠٢٢مارس ١٢حتى يوم 

)تعافٍحالة (

".  مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

".  مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

)حالة إصابة(

.ماليين حالة٦٫١ي نحو وفِّمليون حالة، بينما ت٣٩٠٫٤ُ، تم تعافي ٢٠٢٢مارس ١٢حتى يوم 

٤٥٦٫٨
إجمالي عدد اإلصابات على مستوى العالم

مليون حالة إصابة
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٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 



)حالة إصابة جديدة(

مقارنة باألسـبوع ٪٨٫٣ارتفاعًا بنسبة ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(شهد عدد اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 
ألف حالة ٤٣٫١سجللي، ٪١٧٫٤بنسبة السابق له، بينما انخفض عدد الوفيات الجديدة خالل الفترة نفسها

.  ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(وفاة خالل األسبوع 

ا " كورونا"موقف انتشار فيروس  تابع -المستجد عالمي

١١٫٤
إجمالي عدد اإلصابات الجديدة على مستوى العالم

مليون  إصابة جديدة

مجلس الوزراء
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

،"ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة وفاة جديدة(

ا عالميتطور عدد الوفيات الجديدة األسبوعية 
٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(حتى األسبوع 

".مليون"إلى الوحدة " M"تشير 

.٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 

. ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

مليون  إصابة جديدة١١٫٤: الحاالت المؤكدة
٪٨٫٣: التغير األسبوعي

حالة وفا ة جديدةألف٤٣٫١: الحاالت المؤكدة
٪١٧٫٤-: التغير األسبوعي

اإلصابات الجديدة األسبوعية عالمياتطور عدد 
٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(حتى األسبوع 

٦
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

)صباحًا١٠٫٢٥، في تمام الساعة ٢٠٢٢مارس ١٥بتاريخ (منظمة الصحة العالمية : المصدر



استمرار تركُّز أغلب حاالت اإلصـابة بفيـروس 

م  المستجد على مستوى العالم حتى يو" كورونا"

في منطقة أوروبا، وذلك بنسـبة ٢٠٢٢مارس ١٢

من إجمالي اإلصابات العالميـة •٤١٫٢بلغت نحو 

. •٣٢٫٧بنسبة األمريكتانتليها 

ا " كورونا"موقف انتشار فيروس  تابع -المستجد عالمي

األمريكتانأوروبا
ةالمستجد من إجمالي اإلصابات العالمي" كورونا"نسبة حاالت اإلصابة بفيروس 

٣٢٫٧٪٤١٫٢
وس على التوزيع النسبي إلجمالي اإلصابات بالفير

٢٠٢٢مارس١٢مستوى المناطق حتى يوم 

مجلس الوزراء
مركز املعلومات ودعم اتخاذ القرار

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

لميةالمستجد من إجمالي الوفيات العا" كورونا"نسبة حاالت الوفاة بفيروس 

٣١٫٥٪٤٤٫١٪
س على التوزيع النسبي لحاالت الوفاة بالفيرو

٢٠٢٢مارس١٢مستوى المناطق حتى يوم 

استحوذت أوروبا على النصيب األكبر من إجمالي

ى عدد الوفيات بالفيروس على مستوى العالم حت

٪، تليها ٤٤٫١بنسبة بلغت نحو ،٢٠٢٢مارس ١٢يوم 

.٪٣١٫٥بنسبة األمريكتان

٤٤٫١

٣١٫٥

١٢٫٧

٥٫٦

٣٫٢ ٢٫٨ أوروبا 

األمريكتان

جنوب شرق آسيا

غرب المحيط الهادئ

شرق البحر المتوسط

إفريقيا

©٪®

©٪®

٪

٧
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

األمريكتانأوروبا

٤١٫٢

٣٢٫٧

١٢٫٤

٧٫١

٤٫٧ ١٫٩ أوروبا

األمريكتان

جنوب شرق آسيا

غرب المحيط الهادئ

شرق البحر المتوسط

إفريقيا

)صباحًا١٠٫٤٥، في تمام الساعة ٢٠٢٢مارس١٥بتاريخ (منظمة الصحة العالمية : المصدر

)صباحًا١٠٫٤٥، في تمام الساعة ٢٠٢٢مارس١٥بتاريخ (منظمة الصحة العالمية : المصدر



ا " كورونا"موقف انتشار فيروس  تابع -المستجد عالمي

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

٨
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الواليات المتحدة األمريكية

يننسبة المتعافين إلجمالي المصاب

)ألف حالة وفاة(

Source: Worldometers

٢٠٢٢مارس ١٢إجمالي عدد حاالت الوفاة حتى يوم 

ابيننسبة الوفيات إلجمالي المص
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من حيث عدد اإلصابات، وحاالت التعافي، والوفيات

٢٠٢٢مارس ١٢حتى يوم 

١٠

Source: Worldometers

٢٠٢٢مارس ١٢إجمالي عدد حاالت التعافي حتى يوم 

)مليون حالة إصابة(

Source: Worldometers

٢٠٢٢مارس ١٢إجمالي عدد اإلصابات حتى يوم 
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ا " كورونا"موقف انتشار فيروس  تابع -المستجد عالمي
المستجد خالل األسبوع" كورونا"ارتفاًعا في حاالت فيروس شهدتبعض الدول التي 

٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في فرنسا

".  مليون"إلى الوحدة " m"، "ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة إصابة(

/https://covid19,who,intمنظمة الصحة العالمية، : المصدر

٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(خالل األسبوع ألف  إصابة ٤١٧٫٥

عن األسبوع السابق٪ ١٩.٣مرتفعًا بنسبة 

)حالة إصابة(

تحدةتطور عدد اإلصابات األسبوعية في المملكة الم

يطالياإفي تطور عدد اإلصابات األسبوعية 

)حالة إصابة(

عن األسبوع السابق٪ ٢٠٫٦مرتفعًا بنسبة 

٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(خالل األسبوع ألف إصابة ٣٣٣٫٥

عن األسبوع السابق٪ ٢٩٫٣مرتفعًا بنسبة

٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(خالل األسبوع ألف إصابة ٣٣٢٫٩

".  ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في هولندا

".  ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

)حالة إصابة(

عن األسبوع السابق٪ ٤١٫٨مرتفعًا بنسبة 
٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(خالل األسبوع ألف إصابة ٤٧٥٫٣

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في أستراليا

٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(خالل األسبوع ألف إصابة ١٩٦٫٨)حالة إصابة(
عن األسبوع السابق٪ ٢٥٫٨مرتفعًا بنسبة 

".  ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

".  ألف"إلى الوحدة " k"تشير 
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.“ألف"إلى الوحدة " k"تشير 

تطور عدد اإلصابات األسبوعية في ألمانيا

)حالة إصابة(

عن األسبوع السابق٪ ٢١٫٩مرتفعًا بنسبة 

٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(األسبوع خالل مليون  إصابة ١٫٤

٩
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 



الصين

٥

ــا ــا"موقــف انتشــار لقــاح فيــروس : ثانًي ــ" كورون وم         علــى مســتوى العــالم حتــى ي
٢٠٢٢مارس١٢

Source: https://ourworldindata.org/covid-vaccinations

٢٠٢٢مارس ١٢حتى يوم  " ١٩-كوفيد"أعلى الدول في إجمالي تطعيمات اللقاح ضد 

تلقوا جرعة واحدة على األقل مـن لقـاح ٪ من سكان العالم ٦٣.٦•

".١٩-كوفيد"

على مستوى العالم بمعدل " ١٩-كوفيد"الجرعات من لقاح تم إعطاء •

.في اليوممليون جرعة ١٧٫٩

في مقدمة الدول في إجمالي تطعيمات اللقـاح ضـد الصينتأتي •

).جرعةاتمليار٣.٢" (١٩-كوفيد"

جرعـة الدول منخفضة الدخل فقط من السكان في ٪  ١٣٫٨تلقى•

.واحدة من اللقاح على األقل

١٠٫٨٩
اللقاحإجمالي عدد جرعات 

ى التي تم تلقيها على مستو
العالم

مليارات جرعة
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أعلى 

٥
الهنددول 

البرازيل

١٠
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 
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"١٩-كوفيد"االقتصاد العالمي في ظل جائحة : ثالًثا

١١
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

ة الحرب الروسية األوكرانية ستشكل ضغوطًا قوية على الدول النامية والتي لم تتعاف بعد مـن جائحـ
"١٩-كوفيد"
ًجائحة من االقتصادات النامية في العالم لم تتعاف بشكل جيد مناوفقًا للبنك الدولي، فإن هناك كثير

، من المتوقـع أن ٢٠٢٣وبحلول عام . مقارنة باالقتصادات المتقدمة خالل العام الماضي" ١٩-كوفيد"
عن مستوياتها التي كانـت %٤٫٠تنخفض مستويات الناتج االقتصادي في االقتصادات النامية بنسبة 

. اعامـ٥٠ًمتوقعة قبل الجائحة، وسجل إجمالي ديون هذه االقتصادات حاليًا أعلى مستوى لـه فـي 
من %٤٠عامًا، وفي مواجهة هذه األوضاع، بدأ نحو ١١وسجَّلت معدالت التضخم أعلى مستوياتها منذ 

.البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة
ة وفي مثل هذه األوضاع السيئة بالفعل والتي تشهدها الدول النامية، فإن الحرب الروسـية األوكرانيـ

ية، فإن فباإلضافة إلى ارتفاع أسعار السلع األول.  تجعل من الصعب على الدول النامية استعادة مكانتها
االضطرابات التجاريـة، واالضـطرابات الماليـة، ،تداعيات الحرب ستصل إليها عبر عدة طرق، مثل

ار وتتحمل الدول القريبة من الصراع على األرجح أشـد األضـر. وتحويالت المغتربين، ونزوح الالجئين
الفورية المباشرة، وذلك بحكم روابطها القوية بروسيا وأوكرانيا في المجـاالت التجاريـة والماليـة 

.والهجرة، وقد تمتد التداعيات إلى أبعد من ذلك بكثير 
 من صـادرات الغـاز •٢٥٫٣ولروسيا أيضًا وزن كبير في سوق الطاقة والمعادن؛ حيث تساهم بنسبة

وإذا . من صادرات النفط الخـام•١١من صادرات البالتين، و•١٤من صادرات الفحم، و•١٨الطبيعي، و
ات حدث انخفاض حاد في إمدادات هذه السلع األولية، فسوف يضر بقطاعات اإلنشاءات والبتروكيماوي

.وسيؤدي أيضًا إلى تراجع معدالت النمو على مستوى االقتصاد. والنقل

الصادرات الروسية واألوكرانية كنسبة من الصادرات العالمية 

.  ٢٠٢٢مارس ٩البنك الدولي، : المصدر

٢٥.٣ ٢٣.٠ ٢٢.١ ١٨.٠ ١٨.٠ ١٤.٠ ١٤.٠ ١١.٤ ١٠.٠
٥.٣

٤٠.٤

١٣.٤

٠

٢٠

٤٠

٦٠

يالغاز الطبيع البالديوم النيكل الفحم 

الحجري

القمح األسمدة البالتين النفط الخام األلومنيوم ةالبذور الزيتي الذرة

روسيا أوكرانيا

)•(
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تابع-" ١٩-كوفيد"االقتصاد العالمي في ظل جائحة : ثالًثا

التوترات بين الدول من أهم أسباب انعدام األمن الغذائي العالمي ووتغير المناخ ١٩-جائحة كوفيد

وتغير المناخ والصراعات من أهم " ١٩-كوفيد"جائحة : وفقًا للمنتدى االقتصادي العالمي، يعد كل من
.األسباب الرئيسة النعدام األمن الغذائي العالمي

منذ عامين في حدوث خسائر فادحة في أنظمة الغـذاء العالميـة “١٩-كوفيد"جائحة تلقد تسبب
.شخصاتمليار٧٫٩وقدرة العالم على إطعام 

 ١٠شخص  من بين كـل نحو، أي ب٢٠٢٠مليون شخص الجوع في العالم في عام ٨١١و ٧٢٠واجه ما بين
.أشخاص، وفقًا لتقديرات األمم المتحدة

 وفـي أمريكـا ٢٠٢٠الجوع في عـام ) ٪٢١(واحد من بين كل خمسة أشخاص في إفريقيا نحوواجه ،
.٢٠٢٠أشخاص الجوع في عام ١٠الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، واجه واحد من بين كل 

أو -٪ من األطفال دون سن الخامسة ٢٢نحو، عانى ٢٠٢٠في عام . يؤثر سوء التغذية على نمو األطفال
، وكان ما يقرب من ثالثة أرباع األطفال الذين يعانون منالتقزممن -مليون طفل ١٤٩ما يزيد قليالً عن 

وإفريقيا جنوب الصـحراء ) ٪٣٧(وسط وجنوب آسيا : ضعف النمو يعيشون في منطقتين فقط وهما
). ٪٣٧(الكبرى 

ذائي ترتبط الصراعات والجوع بشكل وثيق، ومن المرجح أن يؤثر الغزو الروسي ألوكرانيا على األمن الغ
العالمي، حيث  يمكن أن يحد من إمدادات العالم من المحاصيل األساسية مثل القمح والذرة وزيـت 

.  عباد الشمس ، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والجوع

٢٠٢٠عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية على مستوى العالم عام 

١٢
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

)•( مليون نسمة 

نسبة األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية  عدد األشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 

World Economic Forum

المنتدى االقتصادي العالمي: المصدر



وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

تابع-" ١٩-كوفيد"االقتصاد العالمي في ظل جائحة : ثالًثا

١٣
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

"١٩-كوفيد"أطفال أو أكثر شهدت خسارة في دخلها أثناء جائحة ٣ثالثة أرباع األسر التي تعيل 

 على رفاهية األسر المعيشية التي ١٩-تأثير كوفيد"أصدرت الواليات المتحدة األمريكية تقريرًا بعنوان
دولة، وأكد التقرير أن انهيار دخل األسـر ٣٥والذي يعرض نتائج من بيانات جُمعت من " اتعيل أطفالً

سيؤدي إلى زيادة الالمساواة لألجيال المقبلة؛ حيث يرجّح التقريـر أن " ١٩-كوفيد"المعيشية أثناء 
كثـر تعاني األسر المعيشية التي تعيل ثالثة أطفال أو أكثر من خسارة جزء من دخلها، وبالفعل شهد أ

ا واحـدًا أو %٦٨من ثالثة أرباع تلك األسر خسارة في الدخل، مُقارنة بـ  من األسر التي تعيل طفلـً
.طفلين

ة وأفاد التقرير بأن هناك أسرة من بين كل أربع أسر تعيل أطفالًا قد اضطرت إلى االستغناء عن وجبـ
، إذ كما وجد التقرير أيضًا أن األطفال يشهدون حرمانًا من أساسيات الحياة. غذائية بسبب نقص المال

.من األسر المعيشية في أي من األنشطة التعليمية أثناء إغالق المدارس%٤٠ال ينخرط األطفال في 

تعاني مـن اتصالًا، بينما كانت األسر المعيشية التي تعيل ثالثة أطفال أو أكثر هي األكثر احتمالية بأن
منها %٢٥خسارة في الدخل، كانت أيضا األكثر احتمالية بأن تحصل على إعانات حكومية، حيث تمكن 

.من األسر المعيشية التي ال تعيل أطفالًا%١٠من الحصول على ذلك الدعم، مُقارنة بـ 

"١٩-كوفيد"من الدخل أثناء انسبة األسر التي أبلغت عن خسارتها جزءً

.  ٢٠٢٢األمم المتحدة، : المصدر

أسر ليس لديها 
أطفال

أسر ليس لديها عدد قليل 
من األطفال

أسر ليس لديها عدد كبير 
من األطفال

ور
ألج

ن ا
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زمـة االقتصـاد العـالمي فـي ضـوء الصـحف والتقـارير الدوليـة، فـي ظـل أ: رابًعا
المستجد" كورونا"فيروس 

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

١٤

ام فـي أصدر االتحاد الدولي لالتصاالت تقريرًا حول دور القطاع الع: االتحاد الدولي لالتصاالت
، وأوضح التقرير، أن االنكماش االقتصادي، وما تبعه من "١٩-كوفيد"العالم الرقمي بعد انتشار 

ق ضمان تباطؤ في النمو وارتفاع معدالت البطالة، قد أدى إلى ظهور تحديات اقتصادية كبيرة تعو
وأضاف التقرير، أن الجائحة ساعدت في إيجـاد . جودة الخدمات المقدمة إلى المستخدمين

استراتيجيات بديلة تجمع بين موارد وقدرات القطاعين العام والخاص؛ كما أشار إلى بعـض
ات إلى الممارسات التي تسهم في تحديد الدور المستقبلي للقطاع العام، حيث تحتاج الحكوم

. لخاصخلق بيئة داعمة لالبتكار، كما يحتاج القطاع العام إلى تقديم حوافز لتشجيع القطاع ا

ن م" الحق في استدامة التعلم"ضرورة دعم العالم " اليونسكو"أكدت منظمة : اليونسكو
، في تقرير لها، إن الحق فـي اسـتدامة "اليونسكو"وقالت . أجل بناء مجتمعات أكثر عدلًا

ت التعليم يمثل إعادة صياغة لمبادئ المنظمة، مشيرة إلى أهمية ذلك في مواجهة التحديا
بحق ، العالم، إلى االعتراف رسميًّا"اليونسكو"ودعت .االجتماعية واالقتصادية والسياسية

.عالمي في التعلم مدى الحياة

ي أكدت اإليكونومست أنه حتى قبل ثماني سنوات، كان ثمّة تقدُّم عالمي فـ: اإليكونومست
مليـون ١٠٠المعركة ضد الجوع، حيث انخفض عدد األشخاص المعرضين للجوع بأكثر مـن 

شخص على مدار العقد الماضي، لكن برنامج الغذاء العالمي أكَّد أنه في العامين الماضـيين
ن أي الذين يعانو(فقط، تضاعف عدد األشخاص الذين يعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد 

مليونًا إلى ١٥٠من ) من نقص شديد في الغذاء لدرجة تعرض حياتهم أو سبل عيشهم للخطر
: وهناك ثالثة عناصر تزيد من مشـكلة الجـوع، هـي. دولة٨٠مليونًا، وفقًا لبيانات من ٢٨٣

الصراعات المسلحة، والتغيرات المناخية، وجائحة فيروس كورونا، 

أهم األولويات للقارة فـي عـام : رؤية إفريقيا" أصدر معهد بروكنجز تقريرًا بعنوان :معهد بروكنجز
، وأشار التقرير إلى أنه طوال فترة الوباء، احتشدت العديد من الكيانات المحليـة والدوليـة؛"٢٠٢٢

ومع . مليار دوالر في الدعم على مدى العامين الماضيين٥١لتوفير تمويل كبير إلفريقيا، والذي وصل إلى 
ذلك، فقد تمت إساءة استخدام األدلة حول كيفية توزيع الموارد على وجه السـرعة المخصصـة 

وأشاد التقريـر بخطـوة تأسـيس . لتحقيق مكاسب، خاصةً في إفريقيا" ١٩-كوفيد"لإلغاثة من 
".صندوق الحصول على اللقاحات اإلفريقية"، وإنشاء "مؤسسة منصة اللوازم الطبية اإلفريقية"

٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 



المستجد في مصر " كورونا"الوضع الحالي النتشار فيروس : خامًسا

Source: Worldometers
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٢٠٢٢مارس ١٢حتى يوم 

١٥

٤٢٤٫٨
حالة تعافٍألف

٤٩٥٫٤
ألف حالة إصابة

٢٤٫٣
ة وفاةحالألف

ي إجمالي عدد اإلصابات ف

.مصر منذ ظهور الفيروس

إجمالي عدد المتعافين، بمـا 

من إجمـالي •٨٥٫٨نحويمثل 

.رالمصابين بالفيروس في مص

إجمالي عدد الوفيات، بما يمثل

من إجمالي عدد اإلصابات •٤٫٩

.بالفيروس في مصر

٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 



تابع-المستجد في مصر " كورونا"الوضع الحالي النتشار فيروس 

وضع مصر بين بعض الدول العربية 

٨٥٫٨٪
نسبة التعافي في مصر
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عددوضع مصر بين بعض الدول العربية من حيث نسبة التعافي إلى إجمالي
٢٠٢٢مارس ١٢المصابين حتى يوم 

Source: Worldometers
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٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(اإلصابات الجديدة األسبوعية خالل األسبوع 

تابع-المستجد في مصر" كورونا"الوضع الحالي النتشار فيروس 

حاالت اإلصابات الجديدة
C O V I D - 1 9

عدد اإلصابات األسبوعية

٥٤٩٧
إصابة جديدة 

) ١٠–٤(األقرب لألسـبوع هو ، ويُعد هذا العدد ٢٠٢٢مارس١٢خالل األسبوع المنتهي في 

.حالة إصابة جديدة٥٤٢١، والذي شهد ٢٠٢١أبريل 

٣٩٫٩ ٪

عدد حاالت اإلصابة الجديدة في مصر خالل األسبوع
مقارنةً ببعض الفترات ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

العالم

)حالة جديدة(

١٠٥٣٨٢٩٩* ٢٠١٨٦٦٥٦*

٩١٤٩
٥٤٩٧ ٥٤٢١

١٥٨٧٢

٢٠٢٢) مارس٥–فبراير ٢٧( ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦( ٢٠٢١أبريل ) ١٠–٤( ٢٠٢٢)  فبراير٥-يناير٣٠(

األسبوع األخير ذروة اإلصابات 
في مصر

األسبوع السابق للفترة  
٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

األسبوع األقرب للفترة  
٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

)حالة جديدة( إصابة جديدة٥٤٩٧: الحاالت المؤكدة

"ألف"إلى الوحدة " k“تشير 
.  ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(اإلصابات الجديدة خالل األسبوع 

في عدد اإلصابات الجديدة خـالل األسـبوع) على أساس أسبوعي(هي نسبة االنخفاض 

–فبراير ٢٧(٪ خالل األسبوع السابق ٣١٫١، مقابل نسبة انخفاض قدرها ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

.٢٠٢٢) مارس٥

٪٣٩٫٩-: التغير األسبوعي

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

على مستوى العالم*   

١١٤٠٧٧١٤*

١٧
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

)صباحًا١١٫٠، في تمام الساعة ٢٠٢٢مارس ١٥بتاريخ (منظمة الصحة العالمية : المصدر

٤٥٥٣٦٩٤*



حاالت الوفاة الجديدة في مصر خالل األسبوع
مقارنةً ببعض الفترات٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

تابع-المستجد في مصر " كورونا"الوضع الحالي النتشار فيروس 

حاالت الوفاة الجديدة
C O V I D - 1 9

حالة وفاة عدد الوفيات األسبوعية
جديدة

١٠٥
وفاة حاالت

جديدة 

ويُعـد هـذا العـدد هـو األقـرب لألسـبوع                                   ، ٢٠٢٢مـارس) ١٢–٦(خالل األسبوع 
.حالة وفاة جديدة١٠١، والذي شهد ٢٠٢٠) أكتوبر٣–سبتمبر ٢٧(

العالم

)حالة جديدة(

٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(الوفيات الجديدة األسبوعية خالل الفترة 

٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(الوفيات الجديدة خالل األسبوع 

)حالة جديدة(

٣٧٠٤٣

١٨٠
١٠٥ ١٠١

٦٢٢

٢٠٢٢) مارس٥–فبراير ٢٧( ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦( )  أكتوبر  ٣–سبتمبر ٢٧(

٢٠٢٠

٢٠٢٠يونيو ) ٢٠-١٤(

األسبوع األخير

٥٢١٥٢

وعفي عدد الوفيات الجديدة التي شهدها األسب) على أساس أسبوعي(هي نسبة االنخفاض 

ق ٪ نسبة االنخفاض في عدد الوفيات خالل األسبوع الساب٣٩٫٦، مقابل ٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

. ٢٠٢٢) مارس٥–فبراير ٢٧(
٤١٫٧ ٪

وفاة جديدةتحاال١٠٥: الحاالت المؤكدة

٪٤١٫٧-:  التغير األسبوعي

األسبوع السابق للفترة
٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

١٨
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

* ٤٠٣١١

األسبوع األقرب للفترة
٢٠٢٢مارس) ١٢–٦(

٤٣٠٩٧* * *

ذروة الوفيات في
مصر

على مستوى العالم*   
)ظهرًا١٢٫٤٠، في تمام الساعة ٢٠٢٢مارس١٥بتاريخ (منظمة الصحة العالمية : المصدر



مــارس ١٢فـي مصـر حتـى يـوم  " كورونـا"موقـف انتشـار لقـاح فيـروس : سادًسـا
٢٠٢٢

حتى " ١٩-كوفيد"بلقاح تم  تطعيمهم بالكامل مليون فرد ٣١٫٠•

.٢٠٢٢مارس ١٢يوم 

٧٠٫٦٩في مصر بمعـدل " ١٩-كوفيد"يتم  تطعيم األفراد بلقاح •

.شخص١٠٠جرعة  لكل 

٧٣.٧
اللقاح إجمالي عدد جرعات 

التي حصلت عليها مصر

مليون جرعة

وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

أعلى 

دول 

١٩
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

Source: https://covidvax.live/ar/

يتم استخدام ستة لقاحات لتطعيم األفراد في مصـر ضـد

، وفايزر، واسترازينيكاجونسون، آندجونسون : وهي"١٩-كوفيد"

. ، وسبوتنيكوسينوفاك، وسينوفارم

٠٫٢

٠٫٦

٠٫٨

٢٫٠

٢٫٧

٣٫٤

٣٫٤

٣٫٤

٣٫٦

٥٫٢

٦٫٥

٧٫٠

٧٫١

٧٫٦

٩٫٩

١٣٫٠

١٣٫٩

١٧٫٢

٢٤٫٣

٥٤٫٠

٦٢٫٥

٧٣٫٧

"  ١٩-كوفيد"وضع مصر بين بعض الدول العربية من حيث إجمالي جرعات اللقاح ضد 
٢٠٢٢مارس١٢التي حصلت عليها حتى يوم 

)مليون جرعة(

الكويت

سوريا

األردن

فلسطين

قطر

البحرين

موريتانيا

العراق

جزر القمر

الجزائر

مصر

لبنان

اليمن

سلطنة عمان

الصومال

المغرب

جيبوتي

ليبيا

السعودية

تونس

اإلمارات

السودان



وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

"١٩-كوفيد"االقتصاد المحلي في ظل جائحة : سابًعا

٢٠
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

 ل عـام في تقرير لها إلى توقعها تباطؤ نمو اإلنفاق األسري في مصر خال" فيتش سوليوشنز"أشارت وكالة
٪ على مدار العام، أي أقل من التوقعات ٢٫٩؛ حيث يُرجِّح التقرير توسُّع إنفاق األسر الحقيقي بنسبة ٢٠٢٢

.  ٢٠٢١٪ خالل عام ٧٫١المقدرة بـ 

ن من نمو أوضح التقرير أن ذلك التباطؤ سيكون مدفوعًا بشكل رئيس ببعض اآلثار غير المواتية بعد عامي
.اإلنفاق االستهالكي بشكلٍ كبير؛ نتيجة تخفيف التضخم وارتفاع أجور القطاع العام

 من خالل التدفقات القوية لتحويالت العاملين في الخارج، ٢٠٢٢هذا، وسيتم دعم إنفاق األسر خالل عام
قيمـة ولفتت الوكالة االنتباه إلى أن انخفاض. وانتعاش النشاط السياحي، مع زيادة التطعيمات في مصر

رباع الروبل الروسي وتآكل القوة الشرائية لألسر الروسية قد يؤدي إلى منعهم من السفر إلى مصر خالل األ
.والسنوات القادمة

 اع قد تؤثر على توقعات السنوات القادمة، وأهمها ارتفالتي ووسلَّط التقرير الضوء على عددٍ من المخاطر
٪ من إجمـالي ٨٠مستويات التضخم بسبب األزمة الروسية األوكرانية، حيث تستورد مصر ما يقرب من 

من المرجح أن تؤدي العقوبات المفروضة على روسـيا وتعطـل . وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا
.٢٠٢٢اإلمدادات إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية ، مما يزيد من الضغوط التضخمية في مصر خالل عام 

)٢٠٢٦-٢٠١٦(خالل الفترة" نسبة التغير على أساس سنوي"اإلنفاق األسري الحقيقي بالجنيه المصري، 

.  ٢٠٢٢مارس ١١وكالة فيتش سوليوشنز، : المصدر

.فحسب%٢٫٩، مع زيادة إنفاق األسر بنسبة ٢٠٢٢نمو اإلنفاق األسري في مصر سيتباطأ في عام 

"   مُتوقعة"بيانات ٢٠٢٦حتى عام ٢٠٢٢بيانات من عام ** "  مُقدرة"٢٠٢١وحتى عام ٢٠١٦بيانات من عام *

٢٠
١٦

٢٠
١٧

٢٠
١٨

٢٠
١٩

٢٠
٢٠ ٢٠
٢١

* ٢٠
٢٢

**

٢٠
٢٣

**

٢٠
٢٤

**

٢٠
٢٥

**

٢٠
٢٦

**

٢

٤

٠

٦

٨
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وانتشاره محليا وعالميا المستجد" كورونا"فيروس 

تابع-" ١٩-كوفيد"االقتصاد المحلي في ظل جائحة : سابًعا

٢١
٢٠٢٢مارس ١٥–) ٣١(العدد –) ٢(السنة 

 في تقرير لها إلى أنه من المُرجح أن يظل نمو اإلنفاق علـى األطعمـة" فيتش سوليوشنز"أشارت وكالة
، على الرغم من أنه سيتباطأ عن المستويات التي شهدها عاما ٢٠٢٢والمشروبات قويًا في مصر خالل عام 

تريات وسيكون ذلك مدفوعًا بإعادة ترتيب أولويات إنفاق المستهلكين تدريجيًا بعيدًا عن المش. ٢٠٢١و٢٠٢٠
شـار األساسية؛ مثل البقالة، عندما يبدأون في العودة إلى عادات اإلنفاق التي كانوا يتبعونها قبـل انت

".١٩-كوفيد"الجائحة 

 مع وصول ٢٠٢٢٪ على أساس سنوي في عام ٩٫٨اتصالًا، من المُتوقع أن يتباطأ نمو اإلنفاق على الغذاء إلى ،
و أما بالنسبة لفترة التوقعات متوسطة المدى، فمن المُرجح أن ينم. مليار جنيه مصري٨١٥٫٦اإلنفاق إلى 

١٫١٪ على أساس سنوي، ما يعني أن اإلنفاق سيصل إلى ٩٫٦معدل سنوي يبلغ اإلنفاق على الغذاء بمتوسط 
.٢٠٢٦تريليون جنيه مصري في عام 

شـروبات يُرجِّح التقرير أيضًا أن فئة المياه المعدنية ومياه الينابيع سوف تتفوق في األداء على شرائح الم
٪ على أسـاس ١٣٫٩سنوي يبلغ غير الكحولية األخرى على المدى المتوسط، مع زيادة اإلنفاق بمتوسط 

، وسيتم تعزيز االستهالك والمبيعات من خالل ارتفاع الدخل، وزيادة الطلب على مياه الشـرب. سنوي
.مدفوعًا بالنمو السكاني

)٢٠٢٦-٢٠١٩(اإلنفاق على األطعمة والمشروبات في مصر خالل الفترة 

.  ٢٠٢٢مارس ١٤وكالة فيتش سوليوشنز، : المصدر

.٢٠٢٢٪ على أساس سنوي في عام ٩٫٨من المُتوقع أن يتباطأ نمو اإلنفاق على الغذاء إلى 

٢٠
١٩

* ٢٠
٢٠

* ٢٠
٢١

* ٢٠
٢٢

** ٢٠
٢٣
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٢٠
٢٤

**

٢٠
٢٥

**

٢٠
٢٦

**

٢٥٠٫٠٠٠

٥٠٠٫٠٠٠

٠

٧٥٠٫٠٠٠

١٫٠٠٠٫٠٠٠

١٫٥٠٠٫٠٠٠

١٫٢٥٠٫٠٠٠

"مليون جنيه مصري"مبيعات األطعمة  "مليون جنيه مصري"مبيعات المشروبات غير الكحولية 
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