
 

 

 

 التوقعات الجدیدة للدول العربیة

 حالة وفاة في مصر 50000تشیر على أكثر من 

  
االصابات تدل التوقعات الجدیدة ان الحد من 

 والوفیات ممكن جدا من خالل تدابیر الحمایة ،

 مثل ارتداء الكمامة واإلبعاد االجتماعي

  
ھذه التدابیر ضروریة لحمایة األرواح "

واالقتصاد. في مصر استخدام الكمامة یقلل 
الف تقریبا من األن حتى  ۲٥الوفیات المتوقعة ب

 األول من اكتوبر"

  
توقعاتھ األولى  في -) 2020یونیو  24سیاتل (

لدول جامعة الدول العربیة ، یتوقع معھد 
) في جامعة IHMEالقیاسات الصحیة والتقییم (

 23،158وفاة لألسف (في حدود  53،366واشنطن 
 1حتى  COVID-19) في مصر من 113،903إلى 

 أكتوبر.

 21،722ھذا العدد ھو أكثر من ضعف توقعات 
) و 40،145إلى  12،094حالة وفاة (تتراوح من 

إلى  7،558حالة وفاة (تتراوح من  19،455



 

) في العراق والمملكة العربیة 45،381
 السعودیة.

كبیر  IHME قال الدكتور علي مقداد من
اإلستراتیجیات لصحةالسكان بالجامعة: "الوضع 

في مصر خطر". "ما لم تتمكن الدولة والشعب من 
خفض معدل انتقال الفیروس ، فإن الوفیات 

لى مسار أسوأ بكثیر من أي دولة أخرى ستستمر ع
في جامعة الدول العربیة. كلنا بحاجة إلى 

معرفة أن ارتداء الكمامة یمكن أن یقلل من 
انتقال الفیروس بنسبة الثلث على األقل وأن 

ارتداء الكمامة وممارسة التباعد االجتماعي ھي 
تدابیر أساسیة لحفظ األرواح وحمایة االقتصاد 

." 

الجدیدة بعدد الوفیات  IHME تتنبأ وكالة
الناجمة عن الفیروس إذا فرضت الدول قیود على 
التباعد االجةماعي لمدة ستة أسابیع في الوقت 

لكل ملیون شخص ،  8الذي تصل فیھ الوفیات إلى 
مقارنة ذلك بسیناریو إذا لم یتم اتخاذ أي 

 إجراء.

وأشار الدكتور مقداد إلى أنھ من المؤكد أن 
سیستمر في االرتفاع في الدول عدد الوفیات 

التي یتم فیھا تخفیف حاالت ارتداء الكمامة 
 واإلبعاد االجتماعي.

 التوقعات للدول العربیة ھي:

 )17،297إلى  2،324 (من  6،027الجزائر: • 
 )1906إلى  227  (من 761البحرین: • 
 )113903إلى  23158(من  53366مصر: • 



 

 )106،758إلى  28،364(من  51،826إیران: • 
 )40،145إلى  12،094  (من 21،722العراق: • 
 )179إلى  19  (من 46األردن: • 
 )4،226إلى  784(من  1،738الكویت: • 
 )1838إلى  74  (من 335لبنان: • 
 )2519إلى  16(من  271لیبیا: • 
 )1379إلى  418  (من 660المغرب: • 
 )3431إلى  455  (من 1438عمان: • 
 )22إلى  5(من من  9فلسطین: • 
 )1268إلى  287  (من 596قطر: • 
 19455المملكة العربیة السعودیة: • 
 )45381إلى  7558  (من
 )16،587إلى  1،441(من  5،157السودان: • 
 21  (من 26الجمھوریة العربیة السوریة: • 

 )40إلى 
 )852إلى  106( من  262تونس: • 

إلى  473  (من 629اإلمارات العربیة المتحدة: 
962( 
 )48،286إلى  480(من  12،177الیمن: • 
  

تستند التوقعات إلى أحدث الطرق العلمیة من 
IHME  وتتضمن بیانات النظام الصحي ، مثل

االستشفاء ، وحاالت دخول وحدة العنایة المركزة 
، واحتیاجات اجھزةالتنفس الصناعي ، باإلضافة 

سام إلى العدوى والوفیات ونسبة األج
). وتشمل العوامل األخرى antibodiesالمضادة(

توقعات عدد الفحصوات ، والتنقل ، الكثافة 



 

السكنیة ، واستخدام القناع ، مدى االختالط ، 
 وموسم األلتھام الرؤي.

وأشار الدكتور مقداد إلى أن جودةاالبالغ 
الوفیات وعدد الفحوصات في بعض الدول تقل   عن

خرى. وبالتالي ، فإن عن مثیلتھا في الدول األ
نطاق الدقة لھذه االحتماالت أكبر من ما تراه 

IHME .في ألدول األخرى 

تتوفر كاملةالمعلومات على 
https://covid19.healthdata.org. 

لمعلومات اضافیة الرجاءاالتصال: 
media@healthdata.org 
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National Institutes of Health (NIH); National Science Foundation; Our World in Data; Premise; 
Qumulo; Real Time Medical Systems; Redapt; SafeGraph; The COVID Tracking Project; The 
Johns Hopkins University; The Kuwait Foundation for the Advancement of Sciences (KFAS); The 
New York Times; UNESCO; University of Maryland; University of Miami Institute for Advanced 
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About the Institute for Health Metrics and Evaluation 

The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) is an independent global health research 
organization at the University of Washington School of Medicine that provides rigorous and 
comparable measurement of the world’s most important health problems and evaluates the 
strategies used to address them. IHME is committed to transparency and makes this information 
widely available so that policymakers have the evidence they need to make informed decisions on 
allocating resources to improve population health. 
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