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ا حتا يوم " كورونا"موقف انتشار فيروس  2021مارس13المستجد عالميًّ
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حتا المستجد علا مستوى مناطق المالل" كورونا"موقف انتشار فيروس 
2021مارس 13يوم 

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

يروس التوزيع النسبي إلجمالي اإلصابات بالف
2021مارس 13على مستوى المناطق حتى يوم 

Source: https://covid19.who.int/
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ةالمستجد من إجمالي الوفيات العالمي" كورونا"نسبة حاالت الوفاة بفيروس 

س على التوزيع النسبي لحاالت الوفاة بالفيرو
2021مارس 13مستوى المناطق حتى يوم 

Source: https://covid19.who.int/
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يننسبة المتعافين إلجمالي المصاب
(ألف حالة وفاة)

Source: Worldometers

2021مارس13إجمالي عدد حاالت الوفاة حتى يوم 
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ل هزداف المنزاا المتفزق عليهزا علزا الزر أعزن تحقيزق بميًدا المالل ال يلال 
.من تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد

(2020-1991)معدَّل التغير في حجم االنبعاثات خالل الفترة 

Source: The Economist, The world is far from hitting its target for carbon emissions. March 2021.

الحد الالزم للخفض العالمي 
(  2030-2020)سنويًّا خالل الفترة 

للبقاء على المسار الصحيح 
درجة 1.5لتحقيق خفض قدره 

(وفقًا ألهداف اتفاقية باريس)
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50مززن الممكززن أف تززدفع جائحززة فيززروس كورونززا المسززتجد مززا يقززر  مززن 
مليوف امرأة الا الفقر المدقع

2021مارس 16–( 31)العدد –( 1)السنة 









2019مقارنة بنفس الفترة من عام 2020معدل االنخفاض في دخل العمل خالل األرباع الثالثة األولى من عام 

Source: UNDP, Protecting Women’s Livelihoods in Times of Pandemic: Temporary Basic Income and the Road to Gender Equality. March 2021. 
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Source: Worldometers
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عدديوضع مصر بين بعض الدول العربية في نسبة التعافي من إجمال
2021مارس13المصابين حتى يوم 

Source: Worldometers
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من عدد حاالت اإلصابة الجديدة في مصر خالل األسبوع
مقارنةً ببعض الفترات 2021مارس ( 7-13) 
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حاالت الوفاة الجديدة في مصر خالل األسبوع من
مقارنةً ببعض الفترات2021مارس ( 7-13) 
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ستجداستقرار التصنيف االئتماني لمصر في ظل جائحة فيروس كوورنا الم

2021التصنيف االئتماني لمصر  بكل من العملة األجنبية والمحلية لعام 

Source: Ci Capital Intelligence,  Egypt - Sovereign Ratings Affirmed with a Stable Outlook, 05 March 2021.
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