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  ( CIMEDNAP وباء عالمي) جائحة

 PIVAE-91 -فايروس كورونا المستجد 

 مؤشراترقام وأ

 سمير كامل

فدي اداةر  ، 91ف بلدانه وفي كل القارات وبمستويات مختلفة من فايروس كورونا المستجد او كوفيدد يعاني العالم بمختل

علد   الددول وكدلعموم النداس يشغل من حدث  ،يماثلها ما لم يشهد التاريخ المعاصر والحديث بعد الحرب العالمية الثانية

 .ومستوى تطورةا االقتصادي واالجتماعي ةمها السياسيتنوع نا

لحجم ةذا الوباء العدالمي، اعتمدادا علد  بياندات العديدد مدن  ،عبر االرقام ومؤشراتها ،قراء  اوليةمحاولة ل في ةذه الورقة

مددن التركيددى علدد  االرقددام الرديسددية وبدددون الخددو  فددي تحليلهددا  لمحدوديددة المدداد  المفددر. المحليددة والمؤسسددات الدوليددة 

تتدردد فدي التجاةاتهدا الرديسدية مدح محاولدة توبدي  بعد  المفداةيم المسدتخدمة والتدي المفصل، وانما فقط تقديم خالصة 

 .المختلفة وسادل االعالم

 :البد في البدء من وبح تعاريف، وليكن بعبها غير نهادي، لبع  المصطلحات المستخدمة

فايروس كوروندا  فقط االكتفاء باستخدامأن حيث  ةو االسم الرسمي للفايروس، : 91كوفيد  –فايروس كورونا المستجد 

ولكدن  7192انتشدر فدي عدام فيدروس سدارس الدذي  مدثال منهدا غير دقيق، كون االخير يعبدر عدن عادلدة مدن الفيروسدات

   91كوفيد  كورونا المستجد او بحدود ادن  بكثير من الفايروس الجديد

 91كوفيددد  –فددايروس كورونددا المسددتجد : EDNAPDCAوالوباااء المح ااي  CIMEDNAPالجائحااة -الوباااء اللااالمي

ايبددا ) 7192فددي عددام  بانددديميال الندده شددمل كددل دول العددالم تقريبددا، بينمددا وبدداء سددارس - جادحددة – يسددم  وبدداء عددالمي

 .ايبيديمال - وباء محلي( كورونا

ددا بددرقم التكدداثر، ويشددير ولدد  مدددى عدددوى ا مددرا  المعديددة،  :ملاادل انتشااار اللاادو  عدددد الدد  متوسددط  اييُعددرف أيب 

 كان خالي ا من العدوى وغير محصن  او تجمح ا شخاص الذين سيصابون بمر  من شخص مصاب ، في مجتمح

، بغد  النادر عدن مسدتوى االعدرا  بالفدايروس ماصابته وتم التأكد من ممن تم فحصهةم  :بالفايروس عدد المصابين

اشددخاص لدديس لددديهم ايددة اعددرا  بعددد، بددل جددرى فحصددهم نتيجددة  دفددي بعدد  الحدداالت يكتشددف المددر  عندد. المربددية

 .اتصالهم باشخاص مصابين او سفرةم من بلد الخر

يتبدمن ةدذا الدرقم بشدكل عدام كدل مدن تدوف  بعدد تشدخيص اصدابته بفدايروس كوروندا : عدد المتوفين بساب  الفاايروس

بالفدايروس ةدي السدبب الرديسدي او الوحيدد  المستجد، عل  الرغم مدن الناحيدة الطبيدة لديس بالبدرور  ان تكدون االصدابة

 للوفا  

كيد اصابتهم به، وىوال اعرابه أيتعافون من الفايروس، بعد تمن ةم : عدد المتلافين بلد تشخيص اصابتهم بالفايروس

 وتأكيدد بمن ةذا العدد اليحسب من يصاب فعال ويتعاف  بدون ان يخبح للفحدص الطبدي. منهم بغ  النار عن شدتها

في واقح الحال تختلف البلدان في عدد حاالت اجراء الفحص الطبي للفايروس، بدل وفدي عددد غيدر قليدل منهدا . به اصابته

 .اليجرى الفحص اال لمن يعاني من اعرا  قوية تتطلب المساعد  الصحية

جون وفددي غالددب االحيددان ةددم االشددخاص اللددذين يحتددا :عاادد ال اايين يرقاادون فااي المستشاافب بسااب  اصااابتهم بالفااايروس

  .بسبب اعرا  المر  دود  او اكثرلمساعد  طبية مح

 ةم مح جهاى التنفس الصناعي بما في ذلال من في المستشف  عدد ال يين يرقدون في اللناية المركزة

 التنفس الصناعي جهاز معو في المستشف  عدد ال يين يرقدون في اللناية المركزة
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او منطقة  بلدفي مدينة او يسجل التاريخ الذي يبلغ فيه الفايروس اعل  معدل اصابة ةو : فايروسلمة منحنب االصابة باق

 .، وةو التأريخ الذي يبدأ بعده عدد المصابين بالتناقصمن عد  بلدان

، وةدو الد  اخدر يدومالجديدد  مدن  91عني تقليل عدد حاالت فدايروس كوفيدد ي: تسطيح منحنب فايروس كورونا المستجد

 . ة او غيرةايجهود التدخل المباشر لمنح اىدياد العدوى، عبر مختلف االجراءات الحكومةدف رديسي لكل 

بع  ها في القيام بيعل في مجرى ةذه القراء  االولية ستتم االشار  ال  مصدر البيانات واالرقام المستخدمة او التي اعتمد

 .مرفق في نهاية الورقةعلما ان الروابط لمصدر البيانات , الحسابات االولية في ةذه الورقة

بياندات  يكون الحديث مجردا وانمدا معتمددا علد  اذن لنبدأ معا في قراء  بع  االرقام اوال ومن ثم محاولة تحليلها كي ال

 .وكثير منها في متناول اغلب الناس بهذا القدر او ذاال ،متحققة

فدي الواليدات المتحدد   (2 و 6المصدادر ) ةوبكنسالجداول التالية اعتمدت بشكل رديسي عل  مركى بيانات جامعة جون 

واليوروسددتات  (7 و 9المصددادر ) مركددى بيانددات االمددم المتحددد  ابددافة الدد والتددي تعتمدددةا العديددد مددن وسددادل االعددالم، 

ألتاريخ الذي تشير اليه االرقام من مركى بيانات جامعة ةوبكنس ةو  .(91المصدر ) الويكيبيديا حوموق (1و  8المصدر )

االعداد في حركة مستمر  وترتيب البلدان في تغيدر  البد من التأكيد ان .في الواليات المتحد  7171-10-17صباح يوم 

يمكدن اعتبدار ولدذا  ،، ولكن جوةر اتجاةات حركتها صدحي  بشدكل عداممن حيث عدد االصابات والوفيات ،نسبي مستمر

 .الحسابات المعتمد  ادناه، مؤشر دقيق للتحليل

، يليهدا عشدر  بلددان  فيهداعددد االصدابات بالفدايروس  الجدول رقم واحد يتناول في قسمه االعل  خمسة عشر بلدا تتصدر

 .ومرتبة ايبا وفقا لعدد االصابات فيها عربية ومنها العراق

 نسبةالوعل  اساسها تم حساب  ومن ثم االرقام المتعلقة بالفايروس،واعتمدت ارقام المصادر اعاله من حيث عدد السكان 

 . في البلد المعني كل منها قياسا لعدد السكانالبسيطة ل

  

 9الجدول رقم 

النسبة مان 
عاااااااااااااااااادد 

 السكان

 عدد المتوفين
بسااااااااااااااااااب   

 الفايروس

النساابة ماان 
عااااااااااااااااااادد 

 السكان

المتلاااااافين عااااادد 
بلاااااااد تشاااااااخيص 
اصااااااااااااااااااااااااابتهم 

 بالفايروس

النساابة ماان 
عااااااااااااااااااادد 

 السكان

عااااااادد المصاااااااابين  
من تم فحصه وتام )

التأكااد ماان اصااابته 
 (بالفايروس

 الب د عدد السكان

 امريكا 329550670 226374 0,069 8849 0,003 5768 0,0018

 ايطاليا 60243406 115242 0,191 18278 0,030 13915 0,0231

 اسبانيا 47100396 110238 0,234 26743 0,057 10096 0,0214

 الصين 1402015640 82432 0,006 76571 0,005 3199 0,0002

 المانيا 83149300 81728 0,098 21400 0,026 1074 0,0013

 فرنسا 67076000 57807 0,086 12548 0,019 4503 0,0067

 ايران 83331064 50468 0,061 16711 0,020 3160 0,0038

 بريطانيا 66435550 34165 0,051 191 0,000 2921 0,0044

 سويسرا 8586550 18475 0,215 4013 0,047 536 0,0062

 تركيا 83154997 15679 0,019 415 0,000 356 0,0004

 ب جيكا 11524454 15348 0,133 2495 0,022 1011 0,0088

 هولنده 17451031 14784 0,085 260 0,001 1339 0,0077

 النمسا 8902600 11027 0,124 1749 0,020 158 0,0018

 كوريا الجنوبية 51780579 9976 0,019 5828 0,011 169 0,0003

 كندا 37979093 9731 0,026 1668 0,004 134 0,0004
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 السلودية 34218169 1.885 0,006 328 0,001 21 0,0001

 الجزائر 43000000 986 0,002 61 0,000 86 0,0002

 قطر 2747282 835 0,030 71 0,003 3 0,0001

 االمارات 9890400 814 0,008 61 0,001 8 0,0001

 مصر 100200135 779 0,001 179 0,000 52 0,0001

 اللراق 39127900 772 0,002 202 0,001 54 0,0001

 المغر  35856703 676 0,002 30 0,000 44 0,0001

 البحرين 1543300 635 0,041 381 0,025 4 0,0003

 لبنان 6825442 494 0,007 46 0,001 16 0,0002

 تونس 11722038 455 0,004 5 0,000 14 0,0001

 

لم يتم االشار  فيها الد  متد  سدجلت اول  يات،من الجدير ذكره ةنا ان االرقام اعاله عن عدد االصابات والمتعافين والوف

ايبا احد العوامل التي يجدب ان تددخل فدي  ان يكون حالة اصابة في البلد المعني، والذي في تحليل اكثر تفصيال يفتر 

 .مثل عدد االصابات او المتعافين او الوفيات الرديسية لعواملا  وتأثيرةا علحساب مسار حركة االرقام 

 الىالدت ان نسدبة االصدابات والوفيدات مدن المجمدوع العدام للسدكان فدي البلدد المعندي مدن وعل  الرغم ،من االرقام اعاله 

تقاس من الناحية االنسانية وفق ةذا المنطق، مبافا لهذا ومح مدرور الوقدت وبددون  ، لكن االمور ال قليلة جدا بشكل عام

 .متسارعةخطة وطنية وعالمية يمكن لهذه االرقام ان تتىايد وبمعدالت 

، ولكدن بددون عددد سدكان البلدد المعندي، وفيده تدم 9تم استخدام نفدس ارقدام المصدادر فدي الجددول رقدم  7في الجدول رقم 

 الفايروسبحساب النسبة البسيطة قياسا ال  عدد االصابات 

 

 2الجدول رقم 

النساابة ماان عاادد 
 المصابين

 عااااادد المتاااااوفين
 بسب  الفايروس 
النسبة من عدد 

 المصابين

المتلااااااااافين بلااااااااد  عاااااااادد
تشااااااااااااخيص اصااااااااااااابتهم 

 بالفايروس

ماااان تاااام )عاااادد المصااااابين  
فحصه وتم التأكد من اصابته 

 (بالفايروس
 الب د

 امريكا 226374 8849 3,91 5768 2,55

 ايطاليا 115242 18278 15,86 13915 12,07

 اسبانيا 110238 26743 24,26 10096 9,16

 الصين 82432 76571 92,89 3199 3,88

 المانيا 81728 21400 26,18 1074 1,31

 فرنسا 57807 12548 21,71 4503 7,79

 ايران 50468 16711 33,11 3160 6,26

 بريطانيا 34165 191 0,56 2921 8,55

 سويسرا 18475 4013 21,72 536 2,90

 تركيا 15679 415 2,65 356 2,27

 ب جيكا 15348 2495 16,26 1011 6,59

 هولنده 14784 260 1,76 1339 9,06

 النمسا 11027 1749 15,86 158 1,43

 كوريا الجنوبية 9976 5828 58,42 169 1,69

 كندا 9731 1668 17,14 134 1,38

            

 السلودية 1885 328 17,40 21 1,11

 الجزائر 986 61 6,19 86 8,72
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 قطر 835 71 8,50 3 0,36

 االمارات 814 61 7,49 8 0,98

 مصر 779 179 22,98 52 6,68

 اللراق 772 202 26,17 54 6,99

 المغر  676 30 4,44 44 6,51

 البحرين 635 381 60,00 4 0,63

 لبنان 494 46 9,31 16 3,24

 تونس 455 5 1,10 14 3,08

 

 معددل الوفيداتالتي تدم حسدابها خطدور  ةدذا الفدايروس علد  الحيدا  البشدرية، حيدث ان ب توب  النس 7رقم  في الجدول

تجداوى معددل ، كمدا لي جدا من الناحية الصدحيةاموع االصابات وةو رقم عجمن م% 97كمثال تجاوى في ايطاليا معدل 

السدديما اذا اخددذنا بناددر االعتبددار امكانيددة تىايددد عدددد  ،ايبددا ا  عاليدد ا  رقمدد يعتبددر صددحياو% 5خددرى فددي بلدددان ا الوفيددات

 .او متسارع أعل االصابات بمعدل 

كخط  7171-10-19دد االصابات في العالم بتاريخ يمكن رؤية مسار ع( 7و  9المصدر )سمين البيانيين التاليين في الر

تبين عدد االصدابات المسدجلة فدي اليدوم الواحدد  وكمستطيالت في الثاني، Kبقيمة تراكمية بمقياس االلف بياني في االول 

 .استخدام المليون كمؤشر حيث تجاوى عددةا المليونبرسم بيانيا يُ  أعدد االصابات االن بد. Kبمقياس االلف 

 
 2و  9الرسم البياني 
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من االمور الهامة والتي يتم التركيى عليها سواءا في كل بلد عل  حد  او عل  مستوى االمم المتحدد  وبشدكل رديسدي مدن 

-R0والتدددي يدددتم قياسدددها بمقيددداس  التكددداثرقبدددل المؤسسدددات او االدارات الصدددحية ةدددو معددددل انتشدددار العددددوى او معددددل 

Transmission Rate  وةو ببساطة معدل نقل العدوى من شخص مصاب ال  عددد اخدر مدن النداس غيدر المصدابين

اخددرين غيددر  5ي دسدديع هفيعنددي ذلددال اندد  5ن كددان فيعنددي ذلددال اندده سدديعدي اثنددين وا 7فددان قيددل اندده يسدداوي . بالفددايروس

 .كلما اىداد قيمة ةذا المعدل في بلد ما تىايدت عدد االصابات وانتشار العدوى بالفايروس فيه. بالفايروس ابينصم

والوسادل الحكومية و المجتمعية لتقليل قيمة ةذا المعدل تدريجيا ومن ةنا يجري بشكل رديسي اعتماد مختلف االجراءات 

 .ن  العدوى واالصابة بالفايروسحوكسر مايعرف بمن

حية لمنحن  بيداني يدربط مدا بدين عددد االصدابات وقددر  الجهداى صعالم استخدام الجهات ال ديد منا الحا في وسادل االع

بواجباتده االخدرى اليوميدة، وبددون ان يحددث انهيدار فدي  ةا عل  التعامل معها، مبافا لقيدام ةدذا الجهداى حي في بلدصال

المصابين بالفايروس واللذين ةم بحاجدة لمسداعد  صدحية والسديما الناام الصحي من حيث عدم قدرته عل  استقبال كافة 

حي سدوف يصديب صدان انهيار النادام ال. اولدال اللذين يعجى جهاىةم التنفسي عل  القيام بوايفته البيولوجية بشكل كافي

او الطاردددة كالسددرطان  كالقلددب علدد  معالجددة كددل االمددرا  المىمنددة االخددرى الكاملددة فددي الاددروف العاديددة ايبددا قدرتدده

 .وةكذا

 :بدون اي اشار  ال  التأريخ او القيمة تذكر حيث المقاييس فيه ،الرسم البياني التالي يوب  جوةر الفكر  والي بلد كان

 

 3الرسم البياني رقم 

 

 

قط فدي والخط المن. تدخل حكومي او مجتمعييمثل المتوقغ في تىايد عدد االصابات في حالة لم يحدث اي  ا حمر  للونا

ويبق  قادرا عل   اوسط الرسم يمثل الحد االقص  في عدد االصابات الذي يستطح القطاع الصحي في بلد ما التعامل معه

 .تأدية كل واادفه االخرى

 .ا حمرالمنحن  في من السهولة اذن استنتاج ماقد يحدث لو ان عدد االصابات سار كما 

مختلف االجراءات الحكومية والمجتمعيدة مدن كسدر حدد  معددل التىايدد وبالتدالي اخدذه شدكل المنحند   ولكن ان استطاعت

ي يكون فيه عدد االصابات في حدده االقصد  تحدت سدقف القددر  القصدوى للقطداع الصدحي للتعامدل معهدا، والذ  صفر ا
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حتد  وان طالدت الفتدر  التدي يكدون عددد يبمن البلد المعني وسكانه قددر  القطداع الصدحي علد  القيدام بواادفده الحيويدة 

 .االصابات عاليا

في الرسدم التدالي توبدي  ابدافي لدنفس الفكدر  مدح االشدار  فيهدا لقمدة المنحنيدين االول بددون تددخل والثداني مدح التددخل 

 . معيتالحكومي والمج

 

 4الرسم البياني رقم 

 

يدة واالمكاندات الفعليدة المتدوفر  مجتمدح الخروفقدا للرؤة الخدرى ومدن معيدة تختلدف مدن دولدتاالجراءات الحكوميدة والمج

 .والسيما في القطاع الصحي وعموم الوبح االقتصادي واالجتماعي للبلد المعني

، الحا في كال المنحنيين ةناال نقطة ىمنية تمثل البدايدة والتدي تشدير الد  تداريخ اول اصدابة بالفدايروس فدي البلدد المعندي

مدة المنحندي قخر عدن أومي والمجتمعي يكون تاريخ بلوغ قمة عددد االصدابات فدي وقدت متدوفي المنحني مح التدخل الحك

 .بدون ةكذا تدخل

لكل بلد ومجتمح وبح مقاييسه الخاصة به من حيث كفاء  القطاع الصحي فيه، وبالتدالي القددر  االسدتيعابية لعددد حداالت 

بدعيف يتطلدب قطداع صدحي ب فدأن بلددابهدذا المعندي . ثر عل  واادفه االخرىتؤاالصابة الممكن التعامل معها بدون ان 

 .االمر منه استخدام االجراءات الحكومية والمجتمعية بشكل اكبرمن بلد اخر ذو قدر  استيعابية اكبر في القطاع الصحي

 

 :مالحظات اولية عن الحالة اللراقية مع الفايروس

 :7196في العراق عن القطاع الصحي لعام  ادناه ارقام من الجهاى المركىي لالحصاء

 7192المجموعدة االحصدادية السدنوية لعدام  فديالمتدوفر   7196تختلدف عدن ارقدام  7171من المؤكد ان االرقدام لعدام 

ولكن مح ةدذا مدن الممكدن التعامدل معهدا بشدكل تقريبدي، للقطاع الصحي،  7196و  7195والتي فيها يمكن قراء  ارقام 

 .الجهاى في االنترنيت حمجموعة احصادية كاملة متوفر  في موقحيث انها اخر 
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 .بما يناسب ارقام القطاع الصحي المتوفر  لنفس العام كما مذكور اعاله 7196سيتم استخدام عدد سكان العراق لعام 

-7196من المنطقي التوقح بمن اروف تطور القطاع الصحي فدي العدراق، ان الىيداد  السدكانية سدارت فدي السدنوات 

كانت بمعدل اكبر مدن ىيداد  عددد االطبداء والمالكدات الصدحية  واالسدر  فدي المستشدفيات، وبهدذا يكدون الجددول  7171

 .  اقيالتالي واالرقام المحسوبة مؤشر سليم لقدر  القطاع الصحي العر

 :مكننا وبح الجدول المبسط التاليي

عدد السكان ل مالك 
 الصحي الواحد

عدد المالكات 
الصحية عدا 

 االطباء

عدد السكان 
 ل طبي  الواحد

عدد السكان  عدد االطباء 
 ل سرير الواحد

عدد االسرة في 
المؤسسات 
 الصحية

عدد السكان في 
 2192عام 

855 29822 9412 28519 524 41862 36169000 

 

 .عدد االطباء المعتمد اليشمل اطباء االسنان بقدر تعلق االمر بالكادر الطبي الذي يتعامل مح الوباء الفيروسي :مالحظة

كدي تبقد  عددد االصدابات بدمن  فعال،يدعم كون العراق من البلدان التي تحتاج لتدخل حكومي ومجتمعي  الجدول اعاله

االرقام اعاله تشير ال  انه في حالة تىايدد عددد االصدابات بالفدايروس،  .الذي يستطح القطاع الصحي التعامل معه السقف

والسيما يتطلب االمر ادخالهم للمستشفيات، فان طاقة االسر  والمستشفيات ستتعر  لبغط والتي ةي اساسا تعاني منه، 

ان الدعوات لحملة وطنبة لمواجهة ةذا الوباء من . مليا للقطاع الخاصوالبد من التذكير ان العديد من المستشفيات تعود ع

 .قبل مختلف الجهات مبرر  تماما، وتشير ال  مسؤوليتها امام الوطن والناس

المعلومات التالية المستقا  من مواقح وىار  الصحة تؤشر لوبح تحت السيطر  لحد االن، والدذي يتطلدب االسدتمرار فيده 

 :الكبير له مح الدعم المجتمعي

 

لقد سلت وزارتنا خالل الفترة الماضية لالنتقال من مرح ة الفحص الوبائي الياتي الب مرح ة المسح الوبائي الفلال من خالل 

فحوصات المجراة في بغداد والمحافظات بلد التوسع في نص  االجهزة و المست زمات المط وبة زيادة عدد المسحات وال
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شكل زيادة متوقلة في عدد االصابات الموجبة المكتشفة في اغ   محافظات اللراق بناءا ع ب ل فحوصات واليي انلكس ع ب 

رؤية الوزارة التي طورتها بالتلاون مع المؤسسات الل مية المح ية والدولية ل تلامل مع مسار الوباء و تأثيراته االنية 

  .ائية و الحد من انتشار الوباء في اللراقوالمستقب ية والتي ستنلكس ع ب جهود الوزارة في تطويق البؤر الوب

ان وزارة الصحة والبيئة و خ ية االزمة تؤكدان ع ب اهمية تلاون والتزام المواطنين بالحظر الصحي الشامل الهميته في كسر 

  .الوباءس س ة انتقال الوباء بين االفراد و تق يل نس  االصابة في اللراق وما يرافقها من تق يل الوفيات الناتجة عن 

نثمن التلاون و التكامل والتنسيق المستمر بين وزاراتنا و بقية الوزارات و مؤسسات الدولة الدارة االزمة الحالية بروح الفريق 

الواحد ل وصول الب السيطرة الشام ة ع ب انتشار وباء كورونا المستجد و حماية حياة المواطنين وتقديم افضل الخدمات 

  .افةالصحية في المؤسسات ك

  .حمب هللا اللراق واللراقيين من كل سوء ونسأله اللافية و الصحة اله نا وب دنا

 حفظ هللا اللراق وشلبه

 
 الدكتور جلفر صادق عالوي

 وزير الصحة والبيئة

 2121ايار  39

 

 الموقف الوبائي اليومي لإلصابات بفيروس كورونا المستجد في اللراق

 :اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اللراق موزعة كالتالي ٤٣والبيئة سج ت مختبرات وزارة الصحة 

 

 1 البصرة

 9 النجف

 8 الس يمانية

 4 كربالء

 2 أربيل

 9 واسط

 9 المثنب

 3 دهوك

 2 بابل

 2 الديوانية

 

 (الرصافة والديوانية/ بغداد )سج ت حالتين وفاة جديدة، حالة واحدة في كل من  -

 -:حالة شفاء تام موزعة كالتالي ٢١تسجيل  تم -
 

 9 الس يمانية

 1 النجف

 2 أربيل
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 ٨١٧: مجموع اإلصابات  -
 ٢١: مجموع الوفيات - 

 ٢٧١: مجموع حاالت الشفاء  -

 

 وزارة الصحة والبيئة

 2121نيسان  ٢االربلاء 

 
العر  اعاله يجدد المتدابح حجدم التداثير السدلبي الكبيدر علد  الحيدا  االجتماعيدة والصدحية للبشدرية  خالل منفي الختام و

ذوي الدخل المحدود والفدات الفقير  فدي  وبشكل اكبر تصيبسناةيال عن تاثيراتها االقتصادية، والتي وفي نهاية المطاف 
 .العالمي سابقا، كما حدث في االىمات الكبير  التي مر بها االقتصاد المجتمح

لم يستطح قطاعها  او حت  جىديا الواليات المتحد ، في الوقت التي ااهرت االحداث ان بلدان متقدمة مثل ايطاليا واسبانيا

البلددان  او سدتواجهه الصحي تحمل حجم البغط الذي شكله وباء كورونا المستجد، فكيف لو كان ذلال البغط قد واجهته

 .ية المحدود  االمكانيةالفقير  وذات القطاعات الصح

ويستخدم  بل، (99الحا المصدر )ةادلة ارقاما  لدول عديد  كل ةذا يجري في الوقت الذي تبلغ فيه الميىانيات العسكرية

النسدان فدي حياتده ومنهدا الجاندب االبشدرية و حجد  واةيدة، بددال مدن توايفهدا فدي خدمدةبقسما منها في حدروب عبثيدة او 

 .التأمين الصحي لعموم الناسوبمان ذات العالقة وىياد  كفاءتها، وتفعيل  الصحي عبر دعم المؤسسات

 

 المصادر

9. Department of Economic and UN  - 19.html-https://www.un.org/development/desa/en/covid
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Statistics Division 

3. http://cosit.gov.iq/  -في العراق المركىي لألحصاء الجهاى 

0.   -/  moh.gov.iqhttp://وىار  الصحة العراقية 

5. https://www.facebook.com/MOH.GOV.IQ/   - وىار  الصحة العراقية، الفيسبوال 
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1. https://ec.europa.eu/eurostat/en/search?p_auth=sFfdkg2R&p_p_id=estatsearchportlet_WAR_e
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et_WAR_estatsearchportlet_theme=empty&_estatsearchportlet_WAR_estatsearchportlet_actio
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91.  -Wikipedia  - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_and_dependencies_by_population

Populations 

99. Military  -Wikipedia  - https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures
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