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 اصد ر  التقرير 
 
 لتفش ي فيروس كورونا عشر  الثلث

31-8-2020 

ّ وباءّقريرّتفش يّالدّالتّ رصّ ،ّإذاّيّ اخلّسوريالتفش يّوباءّكوروناّدّبإصدارّتقاريرّرصد ّيمقراطيةّوالد ّّمركزّاملجتمعّاملدني ّّيستمر 

ّ ّمنهّفيّمعظمّاملناطق.ّلإلجراءاتّالتيّتحد ّّداخلّسوريةّمعّضعفّاإلمكانياتّالتيّتساعدّعلىّمكافحته،ّوشبهّغياب 

ّّقريرالتّ ّيرصد
 
ّّصفالنّ ّخاللّملواجهته،ّخذةاملتّ ّدابيرالتّ ّوّ؛املختلفةّسورياّمناطقّفيّالفيروسّتفش يّحركةّعشرّالثالث

 
ّنمّانيالث

ّ.ّآبّشهر

 
ا
  -أول

 
 ظام:مناطق سيطرة الن

ّصفّالنّ شهدّ
 
ّتزايدّآبشهرّمنّّانيالث

 
ّاملعلنّعنهّرسميّ ّبالفيروسفيّعددّاإلصاباتّّا

 
ّّوزارةلتّ،ّحيثّسج ّا ّحكومةّالنّ ةّفيّح ّالص  ّارتفاعّ ّوري ّظامّالس 

ّّ(2765)ّإلىعددّاإلصاباتّ
 
ّفيّحينّكانّفيّالنّ ّإصابة

 
ّّ(1172هرّيوازيّ)صفّاألولّمنّنفسّالش

 
ّصفّاألولّمنّشهدّالنّ ،ّكماّإصابة ّّحالة

 
هرّتسجيلّالش

(221ّ
 
52ّلتّالوزارةّ)(،ّكماّسج 629ّ)ّإلىاملتعافين/اتّّمنّالفيروسّليرتفعّإجماليّ ّشفاء ّّ(ّحالة

 
الوفياتّإلىّّجماليّ إمنّالفيروسّليرتفعّّوفاةّ ّ(ّحالة

(112)1ّ.ّ

ّأماّاملتداولّبينّالنّ  دي،ّإذّالحاالتّأكثرّبكثيرّ ّاسّأن 
 
ّّؤك

 
ّأانّدمشقّسك ّّعالية ّّإصاباتاملحافظةّتشهدّنسبةّّن 

 
نّّوواطنمتجاوزتّاآلالف،ّكماّتداولّّجدا

ّةّمنّمحافظةّطرطوسّتسجيلّعد ّ ّّإحصائياتدونّذكرهاّفيّّإصابات  ّح ّوزارةّالص  نو في أة من فترة ما ذكرت ح  وزارة الص  "يقول طارق.ح: ّ.ةوريّ ةّالس 

  إصابات
ا
 كورونا.  ووفاة بطرطوس بفيروس إصاباتعن  ايخبرو القرى عم أهاليمن  نو كثير أ بطرطوس علما

 
ة من مديرية صح   اإلخفاء و أند متأك

ّ".طرطوس

 رسمي   قرارات  
 
 ا: كورونحول  ة

ّاخليّ وزارةّالد ّّأصدرت -
 
ّّةّتعميما

 
ّحولّاإلجراءاتّاملتعل

 
نّأجلّمسبةّللمغادرينّإلىّلبنانّقةّبالقادمينّواملغادرينّمنّوإلىّلبنانّكالتالي:ّبالن

ّ ّفرّعنّطريقّمطارّبيروتّويحملونّحجزّالس  ّولديهمّّطيران  ّّتأشيرةّدخول  24ّحضورهمّقبلّّيتم ّّ،فيّالخارجّأوّإقامة 
 
 ّّساعة

أقص ىّمنّّكحد 

ّ
 
ّ ّ(PCR)تحليلّّّنويبرزّوّ،ائرةموعدّالط

ّّصادرّ ّسلبي  96ّّتهّتقلّعنّةّمد ّح ّعنّاملختبراتّاملعتمدةّمنّقبلّوزارةّالص 
 
ّّساعة فرّمنّتاريخّالس 

١2ّدونّباستثناءّمنّهمّ
 
 .حليلكونهمّالّيطالبونّبالتّ ّعاما

ّوذلكّبعدّّ،أيلولّالقادم13ّاملوافقّافتتاحّاملدراسّيومّاألحدّّإقرار -
 
ّّيّ ح ّعلىّالبروتوكولّالصّ ّالعاالط ّاملقد 

 
ّّربيةّللعاممّمنّوزارةّالت راس يّالد 

ّّالجديدّبكل ّ  .يّلوباءّكورونامراحلهّوآلياتّتطبيقهّللتصد 

- 
ّوزارةّالنّ  ّّ؛نّيرغبونّفيّالعودةّإلىّسوريامم ّّوالكويتّواإلماراتينّفيّمصرّوريّ قلّتدعوّاملواطنينّالس 

 
ّالت ّسجيلّفيّالس  يّفةّوريّ فاراتّالس 

 .البلدانّاملذكورةّوذلكّلتنظيمّرحالتّالعودةّللمواطنين

- ّ ّةّبالتّ ح ّوزارةّالص 
 
عاونّمعّوزارةّاإلعالمّومنظ

ّّ؛حدةّللطفولةّاليونيسيفمةّاألممّاملتّ  ّيّ ح ّلينّفيّمجالّاإلعالمّالصّ للعامّتنظمّورشةّعمل 
ّغطيةّاإلعالميّ حولّالتّ  ّالص  ّيّ ح ّةّللقضايا

 
 ّةّوإرشاداتّتتعل

ّّ،وتقاريرّعنّجائحةّكوروناّقّبإعدادّمواد  ّالص  ةّةّاإلعالميّ ح ّواستجابةّوزارة

 للجائحة.

- ّ ّصّ يتابعّمجلسّمحافظةّدرعاّمبادرتهّفيّإيصالّح  ّص 
ّاملساعداتّالغذائيّ 

 
 .ّيّإلىّانتشارّالوباءللتجمعاتّالتيّتؤدّ ّةّللمنازلّمنعا
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 وآراء  والجتماعي   الوضع القتصادي  
 
 اس:الن

ّاستمرّ  - ّّل ّظةّفيّاالرتفاعّفيّلعّاألساسيّ تّأسعارّالس   .ولةّعلىّاألسعارلرقابةّالد ّّغياب 

ّّكبير ّّدهورّولجأّعددّ ةّبالتّ تّالحالةّاالقتصاديّ فيّدمشقّوريفّدمشق:ّاستمرّ  - ّمنّاملواطنينّلصاالتّالبيعّاملعتمدةّمنّاملؤس  ةّوريّ سةّالس 
ّاّأدّ مم ّّ،عائلة ّّصةّلكلّ نةّاملخصّ املقنّ ّللتجارةّلشراءّاملوادّ  ّّكبيرةّ ّىّلحدوثّتجمعات  دّالحمايةّأمامّصاالتّالبيعّمعّعدمّمراعاةّقواعّوازدحام 

ّ
 

 .باعدةّوالتّ خصيّ الش

ّّرافةالصّ منّشركاتّّتّالحكومةّفيّإغالقّعدد ّاستمرّ  -
 
ّبحج ّّصةاملرخ ّ ّةّتعاملهاّبشكل 

ّأاّمم ّّ،ةمعّالحواالتّالخارجيّ ّغيرّقانوني 
 
ّرّعلىّعدث ّد 

موالّكاتّالتيّتقومّبتحويلّاأّلظامّلحصرّالشرّ املغتربينّفيّالخارج،ّويسعىّالنّ ّأبنائهمينّالذينّكانواّيعتمدونّعلىّماّيرسلهّمنّاملدنيّ ّكبيرّ 

ّتلتزمّبسعرّالصّ كاتّالتيّإلىّسورياّبالشرّ  ّّ،دّمنّقبلّالبنكّاملركزي ّرفّاملحد  ّّدنىّبكثيرّ أّوهوّسعر  ّ،ّللصرفّعرّالحقيقي ّمنّالس  ّحيثّأن 

ّّصرفّالبنكّاملركزي ّّسعر ّ 1256ّّّوري ّالس 
 
ّّرفّالحقيقي ّبينماّسعرّالصّ ،ّدوالرّ ّلكل ّّليرة ّلكلّ ّةّ ليّر2200ّو2100ّّوقّيتراوحّبينّاملتداولّفيّالس 

 .رّ دواّل

ّّعددّ  - ّّكبير 
 
ّقّ منّاألدويةّف

ّاملدنيّ ّالعديدّمنّاحيثّشكّ،اتّدمشقتّمنّصيدليّ د 
 
دويةّ،ّومنّاأّلنهمّمنّالحصولّعلىّاألدويةينّمنّعدمّتمك

ّ
 
ّقّ التيّف ّ،(يفراماكسل)فقدانّدواءّّخبرّمنّاملرض ىّكبير ّّعددّ ّوّلاكماّتدّ،وكذلكّدواءّكوردان(ّ،مانونتراتدويةّالقلبّ)كأوقّبعضّدتّبالس 

ّ ّ .رعملرض ىّالصّ ّوهوّعالج 

ّ

ّ ّرقةّمستمرّ الّتزالّحاالتّالس 
 
ّّفيّاملجتمعّوفيّمعظمّاملناطق،ّوفيّكثيرّ ّة

 
ّللفّ ّمنّالحاالتّتنتشرّحاالتّالخطفّطلبا

 
عّاّرديةّأوّالقتل،ّإذّيشهدّالش

ّ ّقصصّوري ّالس 
 
ّّا ّمرو 

 
ّّعة ّّعنّحاالتّقتل  ،قائمّذلكّاليزالّالعنفّاملنزليّ ّإلىّجانبّرقة،بهدفّالس 

 
ّالتّ ّنّتم ّوالعديدّمم ّّا

 
ظروفّإلىّّمّمعهمّعزاّاألسبابكل

ّاملتردّ ّالحجرّوالوضعّاالقتصادي ّ
 
ّ.اعمةّللعنفقافةّالد ّيّإلىّجانبّالث

ّتخوّ هنالكّ
 
ّّف ّّكبير  ّلدىّالس 

 
فيّّ(ج.ر)تقولّ،ّاالنتشارّالكبيرّللوباءّمنّقرارّعودةّاملدارسّفيّظل ّّعامّ ّاستياءّ ،ّّواالنتشارّالواسعّللفايروسّانّمنك

ّ  أ رجاءا "ّة:سميّ فحاتّالرّ وقرارّافتتاحّاملدارسّعلىّأحدّالصّ ّتعليقهاّعلىّالوضعّالوبائي 
 
هللا في  وا املدارس لتفادي الكارثة التي قد تحصل ل سمحجل

  أعداد   ،الفتتاح حال تم  
 
  هائلة

 
  حمامات   ةثالثحمامان أو  ،لهكذا حالت هز  ول مج   ووضع املدراس غير لئق   ،الميذمن الت

 
  ،ميذال ملئات الت

 
ة وقل

 املستخدمين مم  
ا
  ا ينعكس سلبا

 
 على الن

 
 مشرف انو عي   ى لو ظافة حت

ا
 ي  صح   ا

ا
 بماذا سيفعل  ا

 
، نتهي الجائحةثما يلتقى لقاح أو تري ؛أجيلمفرده األفضل الت

ّ."المة للجميعفي الوقت الحالي الس   حة تالميذنا وأهلنا هي األهم  ص

ّ ّعام ّّاستياءّ هنالكّّكماّأن 
 
 كل  "منّمحافظةّدرعا:ّّ(أ.م)يقومّ،ّةّوضبطّاألسعاروتوفيرّاالحتياجاتّاألساسيّ ّ،منّعدمّقدرةّالحكومةّإيصالّالخدماتّا

 وعود الد  
 
 ، الكهرباء ما عادت وصلت إل ساعات قليلة ولة كاذبة

ا
 ولة تركتنا للتج  وما في رقابة على األسعار، الد   ،جدا

 
ّّ"فينا ن مو ار يتحك

ّخوّ هنالكّ
 
ّّف ّّمستمر ّّوقلق  ّّاليومّفيّظل ّّوري ّيعيشهّالس 

 
ّالظ ّةّواالقتصاديّ يّ ح ّروفّالص   ابل  وق خانق   "الوضع العام  منّدمشق:ّّ(ص.س)يقولّ؛ّيئةةّالس 

  ،لحظة   لالنفجار في أي  
 
،ة باتت حلمالخدمات البسيطة األساسي   ،ما نشعر به وما نعيشه كبير   ضغط

ا
  ا

ا
نعيش ، ورؤية من نحب أصبحت مخاطرة

  قدرة   ول نملك أي   ،يوم   رعب املرض واملوت والفقر والفقد كل  
 
 .غيير"على الت

 
ا
ّموز ّهيّّمناطق شمال شرق سوريا: -ثانيا

 
اتّسوريةّرةّقوّ تحتّسيطالتيّتقعّعلىّمحافظاتّالحسكةّوديرّالزورّوالرقةّوحلبّّوّعة

ّ.يمقراطيةالد ّ

 الحسكة -１

304ّّتسجيلّّتم ّ
 
17ّّباإلضافةّإلىّتسجيلّّ،إصابة ّّحالة

 
98ّّفيّمحافظةّالحسكة،ّباإلضافةّإلىّّوفاةّ ّحالة

 
ّموز ّّشفاء ّّحالة

 
علىّكاملّشمالّشرقّّعة

ّاسوريا،ّجميعهاّمعلنةّعنّطريقّصفحةّ
 
 ةّلشمالّشرقّسورياّعبرّالفيسّبوك.اتيّ إلدارةّالذ

ّ
 
ّّآب16ّبتاريخّّاتيةأصدرتّاإلدارةّالذ

 
ّةّفيّاألماكنّالعام ّيقض يّبالتزامّاملواطنينّبارتداءّالكماماتّوأخذّاإلجراءاتّالوقائيّ ّقرارا

 
وائر،ّةّالد ّةّوفيّكاف

ّ ّ ّومخالفةّغيرّامللتزمينّبالقرارّبمبلغ 
عادلّنصفّدوالرّ ّة ّسوريّ ّليرةّ 1000ّقدرهّّمالي  ّ ّماّي 

ّ.ّأمريكي 
 
د   بشكل   التزام  ّهنالك"ّ:(ش.أ)ّشطاءيقولّأحدّالن

 جي 
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  ،ة وأماكن العملمن قبل األهالي في الجزيرة بارتداء الكمامات في األماكن العام  
ا
واألطفال، مع مالحظة غياب اللتزام  ن  من قبل كبار الس   وخصوصا

 
 
 ."قل/ ميكرو / سرفيس بين املناطق، بعد رفع الحظرضمن وسائل الن

يّ ّتم ّّ؛آب27ّبتاريخّّو
 
ّمنعّالتّ عنّإقليمّالجزيرةّمعّّرفعّالحظرّالكل

 
عاتّبكاف ةّنّالعام ّةّأشكالها،ّوالتزامّاملواطنينّبقرارّارتداءّالكمامةّفيّاألماكجم 

ّالوقائيّ والتّ  ّدابير ّأصدرتّة. ّكما
 
ّالت ّوالتّ هيئة ّقراّرربية ّعليم

 
ّالعامّ ا ّّبتأجيل ّمعاهد 2021ّّ-2020ّراس يّ الد  ّإغالق ّدوراتّالتّ ّ،مع ّلغايةّومراكز قوية

 بالر  "ّ:(ز.ّح)ّيقوّلّ.4/10/2020
 
  يوم   علن كل  غم من حالت اإلصابة التي كانت ت

 
 الس  إل

 
  ،لطات أن

 
 وحت

 
بط املدن على ضة في ي  جد   أي   حظة لم تبد  ى الل

ه كان بسبب الحالة القتصادي  
 
تداء ة، هناك إلى حد  ما التزام من قبل املواطنين بار عكس الحظر األول الذي كان في شهر آذار/مارس، وأعتقد أن

 
ا
ّّ."ةسمي  لر  هيئات االضمن  الكمامات، األمر الذي ل تراه غالبا

ّوفيّإطارّاالستجابةّ  
ّّمنّديريكّوتربسبيهّوتل ّّقامتّبلدياتّكل  ّّكوجرّوتلّبراكّبحمالتّتعقيم  يّرأةّفمكتبّامل،ّوقامّرجاءّاملدنّواملدارسأفيّّواسعة 

ّ
 
ّّمبادرةّ ّإطالقبعبّفيّديريكّبلديةّالش ّّلصنعّكمامات 

 
ّ.ّألفّكمامة 12ّّةّوأنتجتّأكثرّمنّيّ محل

ّ
 
ّبالن ّّلديهّمحل ّ،ّ(م.ص):ّيقولّسبةّللوضعّاالقتصادي   :ّبقالية 

 
  مواد   ة  وبخاص   اس على بعض املواد  "ازداد طلب الن

 
 الت

 
امات، مات والكمنظيف واملعق

 
ا
  فصرنا نحن أيضا

 
 نوف

 
  رها للزبائن، لكن إذا قسنا هذا املوضوع على أنفسنا وعائالتنا فإن

 
 ثقل كاهلنا اقتصادي  هذه اإلجراءات ت

ا
 م، فأنا ا

ا
أستهلك  ثال

 ات  ة مر  لالستعمال عد   قابلة   ة  قماشي   ة كمامات  رت لشراء عد  ر  ط، واضفي اليوم كمامتين على األقل  
 
  ،مات، باإلضافة للمعق

 
 دة م  جي  وعية الفالن

 
، كلفة

 وكذلك صار عدد مر  
 
ّ."كلفة بطبيعة الحالة التي هي م  للمصاريف اليومي   إضافي   ذي قبل، وهو عبء   ياب واألمور األخرى أكثر منات غسيل الث

17ّّتسجيلّّ،ّتم ّحاالتّالعنفّاملنزليّ أماّ
 
ّّحالة ّ ّعنف 

ّفيّدورّاملرأةّالتّ ّمنزلي 
 
ّ،تقديمهاّلقسمّالحمايةّحاالتّتم 3ّّة،ّمنّهذهّالحاالتّاتيّ ابعةّلإلدارةّالذ

ّ ّّحيثّهيّحالةّعنف 
 
3ّّتقديمّّساء،ّوتم ّتحتاجّحمايةّالن

 
2ّتسجيلها.ّتم ّّعنّشكاوّ ّحاالتّللمحاكم،ّوباقيّالحاالتّهيّعبارة

 ديرّالزور -

ّّ(8)كانتّاإلصاباتّقدّوصلتّإلىّّآب15ّحتىّتاريخّ ّّحاالت 
 
ّ،آب22ّىّتاريخّحتّ ّيدةّبفيروسّكوروناّفيّديرّالزورتسجيلّإصاباتّجدّلمّيتم ّّودة،ّمؤك

ّّ(4)لتّحيثّسج ّ ّّإصابات 
 
ّّدفعة

 
ّّ(19)ّآب31ّىّتاريخّتوالىّتسجيلّاإلصاباتّليبلغّحتّ ّثم ّّ،واحدة

 
ّّإصابة

 
ّمؤك

 
ّاإلعالنّعنهاّبواسطةّهيئةّالّتم ّّ،دة ةّح ّص 

ّ
 
ّاتيّ فيّاإلدارةّالذ شملّيفيّديرّالزور،ّبلّكانّاإلعالنّّأوّشفاء ّّ،عنّتحديدّحاالتّوفاةّ ّةّلشمالّشرقّسوريا،ّلكنّلمّيردّهناكّإعالنّاإلدارةّاليومي 

ّمناطقّشمالّشرقّسورياّبالعموم.ّ

ّتماثلّحالتينّللشفاءّفيّإقليمّديرّالزورّ)الكشكيةّوغرانيج(ّفيّالرّ ّآب:28ّعلىّالفيسبوكّبتاريخّّنشرتقدّّصفحةّفراتّبوستّويذكرّأن
 
،3ّرقيّ يفّالش

ّوبنفسّالتّ  ّّواحدةّ ّلتّحالةّوفاةّ ج ّاريخّس 
 
هّلمّيردّتسجيلّحاالتّوفاةّ فيّهجين،ّالجديرّبالذ

 
ّّكرّأن ّ ّبشكل 

ّّرسمي  ةّفيّديرّالزورّأوّهيئةّح ّمنّهيئةّالص 

ّ ّةّفيّشمالّشرقّسوريا.ّّح ّالص 

18ّّبتاريخّ
 
ّربيةّوالتّ آبّأصدرتّلجنةّالت ّّوملدارسّمنّجائحةّكورونا،ّملدارسّاملنطقةّلحمايةّطالبّاّعليمّفيّديرّالزورّحزمةّتوجيهات 

 
عليمّالتّ ّوربيةّهيئةّالت

ّأصدرتّّسورياّلشمالّوشرّق
 
ّتشرينّاألول.4ّّىّتاريخّنّتأجيلّاملدارسّحتّ يتضم ّّآب29ّبتاريخّّتعميما

ّلمّيتّ 
 
ّبتطبيقّالحظرّيّ خذّاملجلسّاملحل

 
ّبالرّ ّ،فيّديرّالزورّقرارا ّّغمّمنّتسجيلّإصابات 

 
ّّ،ونابفيروسّكوّرّدةّ مؤك

 
ّإال ّلجنةّالص  يرّالزورّدمجلسّفيّةّح ّّأن 

ّّاملدني ّ ّشملتّاملبانيّّوّقامتّبحمالتّتعقيم  ّةسميّ رّ ساتّالاملؤس  ّّوّعلىّاملوظفين.ّ،ّكماّقامتّبتوزيعّكمامات  ّعملتّعلىّتنبيهّالس 
 
ّانّوأصحابّاملحك

 
تّال

جاريّ التّ 
3ّّعّألكثرّمنّجم ّةّبضرورةّارتداءّالكماماتّوعدمّالتّ  ّ.أشخاص 

  د التزام  ل يوجينّ"اشطينّامليدانيّ يقولّأحدّالنّ 
 
، حيث نجد حفالت باعد الجتماعي  من قبل األهالي باإلجراءات الحترازية من ارتداء للكمامات أو الت

لح بين العشائر   ،ونصب الخيم ،وكذلك إقامة مجالس العزاء ،وما يرافقها من دعوات الولئم ،األعراس واحتفالت الص 
ا
 ازدحام ونرى أيضا

ا
 خانق ا

ا
 ا

 عند األ 
 
  فقط، شخاص  أص لثالث مخص   يجلسون في مقعد   شخاص  أ 6ة ترى املواصالت العام  ى فران. حت

 
 الجدير بالذ

 
ة اإلدارة املدني   كر أن

                                                           
  -اإلحصاءات مأخوذة   من منظ  مة سارة التي تعمل في مجال حماية المرأة من العنف.2
3 - https://www.facebook.com/673223026102762/posts/3300314893393549/ 
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 الد  
 
  ة التي يمر  روف األمني  يمقراطية في إقليم دير الزور أصدرت )بسبب الظ

ا
  بها إقليم دير الزور( تعميما

 
 يقض ي بمنع وضع الل

ا
  ثام على الوجه منعا

 
 بات
ا
، ا

  أما
 
 الن

 
 . "قابساء فقد اكتفين بلبس الن

ّّقيّحينّتشير
 
ّمدنيّ ّناشطة

 
  يموظف":ّإلىّأنّة

 
سات في اإلدارة الذ  ية غير ملتزمين بوضع الكمامة وغير ملتزماتي  املؤس 

 
  ،ي  باعد الجتماعن بالت

ا
ل  وطبعا

 أن للمراجعين بارتداء الكمامات و هن موج  و يوجد موظف
 
 أن للدور من و مو منظ

 
 في مؤس   باعد الجتماعي  جل الت

 
جهاز  ة وعدم وضعاتي  سات اإلدارة الذ

ّّ."عند املداخل فحص حرارة  

 :الرقةفيّمحافظةّ -

ّسميّ فحةّالرّ نشرتهاّالصّ ّبحسبّماّآب،31ّىّوحتّ ،ّآب15ّبكوروناّفيّالرقةّمنذّّحالةّإصابة 22ّّتسجيلّّتم ّ
 
ّ.4ّةاتيّ ةّلإلدارةّالذ

ّّاألهاليمنّّاستياءّ وهناكّ بسببّارتفاعّأسعارّالكماماتّبعدّالقرار،ّوذلكّ،ّةسميّ علىّعدمّارتداءّالكماماتّمنّالجهاتّالرّ ّحولّتعميمّفرضّغرامة 

ّ
 
ّفيّمالحظتهّّأماّماّتم ّةّلديهم.ّرائيّ وضعفّالقدرةّالش

 
ّالش ّوارعّفنسبةّالس 

 
ّ%30ّّانّالذينّالتزمواّبالقرارّهيك

 
ّ،ّتقريبا

 
ّفعليّ ّوالّيوجدّرقابة

 
ّرسميّ ّة

 
ملتابعةّّة

ّبلبسّالكمامةّأثناءّالعمل.ّتوالكافتيرياالتزامّاألهاليّبتنفيذّالقرارّغيرّأنهاّفرضتّعلىّالعاملينّباملطاعمّ

ّ ّالحيثّّ،عدمّتطبيقّاإلجراءاتّاالحترازيةّفيّروضاتّاألطفالرصد،ّّمنّتفش يّالوباء،ّإذّتم ّّادرةّللحد ّعليماتّواإلجراءاتّالصّ بالتّ ّهنالكّعدمّالتزام 
ّّيوجدّالتزامّ 

 
ّقبولّبعدد ّملاوضةّيرىّاالزدحامّغيرّ،ّوفيّالرّ باعدّاالجتماعيّ نبيهّلضرورةّالتّ وعيةّوالتّ وّالتّ أقّبارتداءّالكماماتّبمراقبةّاألطفالّبماّيتعل

ّّكبيرّ 
 
ّّمنّاألطفال،ّاألمرّاألكثرّخطورة ّالس  ّأن 

 
املطاعمّّووّمجالسّالعزاءّواملقاهيّأفراحّحضورّاأّلبةّسواءّانّلمّينقطعواّعنّتأديةّالواجباتّاالجتماعيّ ك

 ":ّ(ح.ع)ّيقوّلّلمّتطبقّالحظر.
ا
فظة في محا فرض قرار حظر   تم   ،ةوري  لى املحافظات الس  إ في بداية انتشار فايروس كورونا في بلدان العالم وصول

  ،الرقة
ا
  وتم   ،ة شهرينملد   وحظر تجوال   وكان قرار الحظر شامال

 
 أي   وري  كان هذا العمل ص ولكن ،ة واملدارسسات الحكومي  و املؤس  وارع تعقيم الش

 في األ  مبادرات تعقيم   ول يوجد أي   ،تعقيمها ن املحافظة تم  ألتوثيق بل
 
ألهالي ادة لخروج ن ساعات محد  ة والقرى، وكان الحظر يتضم  عبي  حياء الش

  6اعة من الس  
ا
  9اعة س  إلى ال صباحا

ا
نها ارتداء بطرق الوقاية م لزم  م قرار   للوقاية من الفايروس ول أي   توعية   وجد أي  في هذا الوقت ل ي صباحا

  ، أو كفوف   ، أو كمامة  
 
   تباعد   ، أو مات  معق

ّ."مجتمعي 

ّّفيّبدايةّالحظرّكانّهناكّبعضّااللتزامّأي ّعلىّخالفّالوضعّّإلغاءّاألفراحّوخيمّالعزاءبّيوجدّالتزامّ ّال
 
ّّ،بنىّخيمّالعزاءالّت

 
ّ،االتالصّ فيّّفراحقامّاأّلوالّت

ّاالتّتستقبلّاأّلبيوتّاألهالي،ّولكنّبعدّانتهاءّفترةّتمديدّالحظرّعادتّالصّ فيّولكنّكانتّتقامّ
 
ّفيّبنىّفراحّوخيمّالعزاءّت

 
ّوارع.الش

ّاملزاجّالعامّ  ّّأما
 
ّتم ّللسك ّاستياءّاألهاليّمنّقرارّإغالقّاملعابرّرصدّان: البفأغلبّاألهاليّ،

 
ّليبفتحّاملعابرّّويطالبوّنعالقونّّوالط يوتهمّبّإلىعودوا

ّوخاصّ ّ،وعائالتهم
 
ّّة

 
ّالط

 
ّلبةّاملتواجدونّفيّكاف

 
ّّ،لبةّالذينّيتواجدونّداخلّمناطقّاإلدارةةّاملحافظاتّوكذلكّالط ّفيّماحّلهمّيطالبونّبالس  تابعةّملفرّالس 

ّّة.دراستهمّالجامعيّ  ّاعتراضهناكّّكماّأن 
 
ظةّةّفيّاملحافكونّاملعاهدّالخاصّ بتأجيلّفتحّاملدارسّللعامّالجديدّّسميّ رّ قرارّالالبعدّبعضّاألهاليّمنّّا

ّ
 
ّالّتعودّللعملّومنّيعوّ ّةفلماذاّاملدارسّالعام ّالب،ّالتزالّتستقبلّالط

 
ّعليم.ويلّعنّالتّ ضّاألطفالّعنّاالنقطاعّالط

 
ا
 مناطق  -ثالثا

 
 :مال الغربي  الش

ّّ(80)ّدّالوبائي ّلّمخبرّالترصّ سج ّ
 
ّبلغّعددّالتّ ،ّكماّواحدةّ ّوحالةّوفاةّ ّ،منّالفيروسّشفاء ّّحالةّ(56)وّ،2020بّآ31ّىّتاريخّحتّ ّإصابة

 
التيّّيّ حاليلّالكل

ّّ(5823تّ)تم ّ
 
ّأويذكرّّ.تحليال ّهنالكّعددّن 

 
ّّ.مخيماتّسرمداتسجيلهاّهيّفيّواحدّمنّّمنّاإلصاباتّالتيّتم ّّا

ّ ّاماّإجراءاتّالس 
 
ّبعةّةّاملتّ يّ لطةّاملحل

 
ّمتعد ّّتفكانّ؛مالّالغربي ّفيّالش

 
بسببّّ،بدلإعلىّمشفىّالقدسّفيّمدينةّالداناّبريفّّيّ ح ّفرضّالحجرّالصّ منهاّّدة

ّالفيروسبّة ّإيجابيّ ّوجودّحالة ّ ّووزارةّمجلسّمحافظةّحلبّبينّّ،ّإلىّجانبّعقدّاجتماع  ّةّح ّالص 
 
ّينّالعامّ واألمّفاعّاملدني ّةّالد ّومديريّ تةّفيّالحكومةّاملؤق

نسيقّةّالتّ قاشّحولّعمليّ النّ ّحيثّتم ّّ،منّانتشارّالفيروسّبعةّللحد ّلبحثّاإلجراءاتّاملتّ ّ،فيّاملحافظةّونائبهّيّ ح ّللمحافظةّومسؤولّالقطاعّالصّ 
ّعاونّبينّمديريّ والتّ  ّّةواألماكنّالعام ّّ،بحلبّفيّمجالّتعقيمّاملبانيّواملخيماتّفاعّاملدني ّةّالد ّومديريّ ّ،ةح ّةّالص  تّاامعوالجوامعّوالجّ،ساتواملؤس 

ّ
 
 ّ.ماليّ واملدارسّفيّريفّحلبّالش

                                                           
4 - https://www.facebook.com/smensyria 
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ّااجتمعقدّّكماّتم ّ ّخرّبينّآّع 
 
ّّعنهّنتجبزاعةّوقباسينّوالبابّّمنطقةّةّفييّ أعضاءّاملجالسّاملحل

 
ّ:،ّوهيالقراراتّمنّمجموعة

ّعداديّ ةّواإّلةّفيّاملدارسّاالبتدائيّ ليميّ اتّالتعّ اليّ تأجيلّجميعّالفعّ  -1
 
 ّ.شرينّاألوّلتةّالىّاألولّمنّعليميّ وراتّالتّ وضاتّوالد ّوالرّ ّ،ةانويّ ةّوالث

 ّ.بينّأماكنّالجلوس1.5ّةّنّيراعىّتطبيقّاملسافةّاالجتماعيّ أناتّعلىّاملعج ّّاستمرارّعملّجميعّاملطاعمّوأماكنّاالستراحةّومحال ّ -2

3- ّ ّّسميّ وامّالرّ مراعاةّالد 
 
ّّ،يّ منّقبلّجميعّعامليّاملجلسّاملحل

 
 ّقص ىّحأخاذّمعّات

ّّد  ةّعيّ ظافةّواملسافةّاالجتماةّوالنّ ح ّمنّتطبيقّقواعدّالص 

 ّ.شابههاّمنّقواعدّووضعّالكمامةّوما

ّّ،تعقيمّأماكنّاالجتماعاتّوتهويتها -4 ّوجعلّمد 
 
ّّ،ةّخاللّتنظيمّأماكنّالجلوسومراعاةّاملسافةّاالجتماعيّ ّ،ةّاالجتماعاتّقصيرة

 
لىّإّإضافة

ّدقيقّعلىّاملشاركين/اتّعلىّتطبيقّالتّ   ّ.ةيّ ح ّالقواعدّالص 

5- ّ
 
ّإّلانترنتّواأللعابّبوصاالتّاإّلّ،يلجراةّمثلّمقاهيّاآّلرفيهّالعموميّ إيقافّجميعّأنشطةّأماكنّالت

 
ولّلىّاألولّمنّتشرينّاأّلإماتّضافةّللمنظ

 ّ.2020لعامّ

ّاليّ تأجيلّجميعّفعّ  -6
 
ّّ،ةماتّاملدنيّ اتّواجتماعاتّاملنظ

 
لىّإيّتؤدّ ّةّالتيعليميّ اتّالتّ اليّ بماّفيهاّالفعّ ّ،قاباتوالجمعياتّوالنّ ّ،يّ واملجتمعّاملحل

 .2020لىّاألولّمنّتشرينّاألولّعامّإروريةّمنهاّجمعاتّباستثناءّالضّ التّ 

ّّ،2020لىّاألولّمنّتشرينّاألولّلعامّإسميّوامّالرّ ثناءّالد ّألغاءّزياراتّاملرض ىّفيّاملشافيّإ -7 ّوالس  بيةّلتلّ؛فقطّمنّاألقاربّواحد ّّماحّلشخص 

ّنّتكونّالزّ أجاتهّعلىّاحتيا ّّيارةّفيّأوقات  ّّدةّ محد  ّّ،سميّ وامّالرّ خارجّأوقاتّالد 
 
ّمنعّالزّ كماّت ّّياراتّبشكل  لعنايةّاقسامّأعنّاملرض ىّفيّّكامل 

 ّ.دةاملشد ّ

8- 
ّإةّبعدمّدابيرّالوقائيّ تطبيقّالتّ   ّ.املوتىاتّدفنّثناءّعمليّ أاألدنىّمنّااللتزامّّوذلكّبتطبيقّقراراتّالحد ّّ،حداثّازدحام 

9- 
ّخر.آّشعارّ إىّحتّ ّمخاطرّ ّحداثّأي ّإخذّبعينّاالعتبارّبعدمّواأّلّ،عزيةتعليقّاستخدامّبيوتّوخيمّالتّ 

ّ
 
ّّالّيوجدّالتزامّ ّعموما ّمنّقبلّالس 

 
ّفحركةّالحدائقّومالهيّاألطفالّوحفالتّالتكريمّمستمرّ ة،ّانّباإلجراءاتّالوقائيّ ك

 
ّّ،ة ّيقولّأحدّالس 

 
ورونا ل ك"انّك

  ول غيرها
 
 اس تقعد ببيوتها خاص  بتخلي الن

 
 ة بهذا الش

 
ّ".د على حالهاالحدائق واملسابح تبر   في اءهو  اس بدها تطلع تشم  وب الن

  ني كثير  يستفز  "ّتقوّلّخديجةّوهيّممرضةّفيّمشفىّبمدينةّعفرينأماّ
 
 ذين ل يوقنون بوجود الفيروس اس المن الن

 
 ى اآلن، حت

 
 لب مني  مرضت وط

 الفيروس و جل أمسحة من 
 
  ي  أنولكن الذي ضايقني  ،ةتيجة سلبي  خرجت الن

 
اس لوقايتهم في حال كانت عندما حاولت حجر نفس ي وحجبها عن الن

 نتيجتي إيجابي  
ا
 ستطع واستقبلت العديد من الز  الم  ،ة

ا
  نهم يشقون علي  إى تحت مسم   في منزلي   وار مرغمة

ا
ال رغب باستقبأوعندما كنت ل  طبعا

 أديقات بطريقة ملاذا ة من بعض الص  ض للسخري  تعر  أحدهم /ن كنت أ
 
نا عم ألهيك  ،لي كذبها صدقوهاإاس و نت خائفة والفيروس كذبة كذبت والن

  يني هيستفز  
 
ّ.ّ"اسالن

ّ

 
ا
  -رابعا

 
 في مواجهة وباء كورونا:  شاط املدني  الن

１-  
 
 .كوروناةّملواجهةّبعضّاألمثلةّعلىّاملبادراتّاملدنيّ ظام: في مناطق سيطرة الن

  ّّالمجموعةّتّاستمر
 
ّظافةّالعام ّإلىّنشرّثقافةّالنّ ّوالتيّتهدفّ،مها()عق ّّةجتمعيّ املبادرةّفيّاملانّفيّدمشقّبّ ش

 
توفيرّوالوقايةّّوّ،ةخصيّ ةّوالش

ّالتّ  ّصد ّلوازم
 
ّحاجة ّاألكثر ّوتأمينّأسطواناتّاألوكسجينّللمرض ى ّفايروسّكورونا ّالتّ ّ،يّالنتشار ّمواقع ّانتشرتّعلى واصلّسرعانّما

 وباتتّمقصدّالكثيرّفيّتأمينّمستلزماتهم.ّاالجتماعيّ 

 ّ ّساهمتّعد 
 
ّةّمنظ ّّمات  ّّة ّميدانيّ ّفيّحمالتّتعقيم   ةّمناطقّفيّدمشق.فيّعد 

 ّ ّاملّوّاتافرّ ةّمثل:ّالصّ فيّاألماكنّالعام ّّباعدّالجسدي ّعلىّالتّ ّإحدىّالجمعياتلمية:ّتعملّفيّالس  ّزيعةّللتجارة،ّكماّتقومّبتّووريّ راكزّالس 
.ّةّحولّوباءّكوروناوعيةّاملجتمعيّ كماّتعملّجمعيةّأصدقاءّسلميةّوفريقّأملّوفريقّخطوةّعلىّالتّ ّ.ائمةّلالستعمالّالد ّالكماماتّالقماشيّ 

ّكماّ
 
ّّتطلقأ ّفيّالس 

 
ّّلميةّمبادرة

 
ّيّ محل

 
ّّة ّةّتجم ّلتأمينّاألدويةّاملفقودةّتقومّبهاّعد  ّ.فيّسلميةّة ّمدنيّ ّعات 

 : سوريةشمال شرق في مناطق  -２

ّ
 
ّلىّإباإلضافةّبخصوصّكورونا،ّّواصلّاالجتماعيّ وعيةّبوسائلّالتّ ةّعلىّالتّ ماتّاملدنيّ عملتّالعديدّمنّاملنظ ّّتوزيعّكمامات  ّعلىّالس 

 
انّفيّك

ّندّوّةقامإّوّ،بروشوراتّتوعية ّوتوزيعّّالحسكة،محافظةّ ّديرّالزور،ّوفيّمحافظةّالرقةّاطرّفيروسّكوروناّفيّعنّمخّة ّتعريفيّ ّات 
 
طلقتّأ



 

Page 6 of 6 
 

ّ
 
ّماتّالعاملةّفيّالرقةّمبادراتّمعظمّاملنظ ّّتوعوية  ّّ؛دةّ متعد 

 
ّاملجتمعّاملحل نتّتوزيعّتضم ّة،ّواملخيماتّالعشوائيّ ّيّ استهدفتّمنّخاللها

ّ ّّبروشورات  ّّوكمامات  ّماّاأ.ّوقفازات 
 
ّبّفقدّقامتّ،دريباتّوالجلساتّالحواريةماتّالتيّتعملّفيّمجالّالتّ ملنظ

 
الالزمةّللوقايةّدابيرّخاذّالتّ ات

ّماتّوالكماماتّعلىّاملشاركين.وتوزيعّاملعق ّّباعدّاالجتماعيّ منّالفيروسّعبرّالتّ 

ّ

 سورية: شمال غربفي مناطق  -３

ّ
 
ّّ،وعيةّوكيفيةّالوقايةّمنّالفيروسجلساتّالتّ ّمنّخاللوعيةّفيّاملجتمعّنشرّالتّ العاملةّهنالكّالتزالّتعملّعلىّماتّاملنظ

 
ّوتعملّجاهدة

ّتّ الرفاقّإرشاداتّالوقايةّوبروشوراتّإمنّخاللّمنّالفيروسّّللحد ّ ّوعيةّعلىّالخدماتّالتيّتقد 
 
سّ،ّوأكياكراتينّاإلغاثةانّ)مثلّمهاّللسك

يّةّواملخيماتّفيّريفّحلبّوفعقيمّللمرافقّالعام ّطهيرّوالتّ بحمالتّالتّ ّفاعّاملدني ّتّفرقّالد ّاستمرّ .ّكماّنّإرشاداتّالوقايةتتضم ّّ(الخبز

ّإودعواّاملواطنين/اتّّ،علىّمدينةّالبابّيّ ح ّصّ حجرّاللىّضرورةّفرضّالإّادعّوفقدّاالستجابةّّماّمنسقوأّ.دلبإ
 
قص ىّدرجاتّأخاذّلىّات

ّأمعتبرينّّ،الحيطةّوالحذر ّأاألمورّبدّن  ّّاكماّدعّوّ،يطرةتّتخرجّعنّالس 
 
ّماتّاإلنسانيّ جميعّاملنظ ّّةّبشكل  ّإّعاجل  ّعملىّتوفيرّالحمايةّوالد 

ّللفئاتّ
 
ّ،ّاألكثرّضعفا ّمثلّكبارّالس  ّّ،ةوذويّاالحتياجاتّالخاصّ ّ،ن 

 
ّّ،ساءّوالفتياتوالن

 
ّركيزّعلىّالتّ والت ّّعوس  ّالس  ةّةّالعام ّح ّريعّفيّتدابيرّالص 

ّّفيروسّكورونا.ّّتةّضد ّاملثبّ 

ّ

ّ

ّ

ّ

 

 

ّ


