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 صد الر  التقرير 
 
 لتفش ي فيروس كورونا عشر  انيث

15 -8-2020 

ّ
 
ّيتوق ّعّمسؤولوّالس 

 
ّيّ لطاتّاملحل انفجارّحاالتّاإلصابةّداخلّّّيشهّرانّة،ّأنّشهرّأبّوأيلولّسيكونوريّ ةّفيّجميعّاملناطقّالس 

ّّسورية،ّويطلقونّنداءاتّاستغاثةّللمساعدةّفيّاحتواءّتفش يّالفيروس،ّومنّناحية ّ  
منّّأخرىّالّتفلحّإجراءاتّالعزلّفيّكل 

ّ
 
ّمناطقّالش

 
ّّفيّالحد ّّوالغربي ّّرقيّ مالّالش

 
اردّعمال،ّوندرةّالحصولّعلىّاملّوفّاّلمنّانتشارّالوباءّبفعلّنسبّالفقرّالعاليةّوتوق

ّنماّفيّمناطقّسيطرةّالنّ ية،ّبغاثيّ ةّواإّلاملاليّ  ّّوري ّظامّالس  ّنيا.ّبحدودهاّالد ّّإلجراءاتّالوقايةّإالّهنالكّشبهّغياب 

ّقريرّاليرصدّالتّ 
 
الولّمنّصفّخذةّملواجهته،ّخاللّالنّ دابيرّاملتّ عشرّحركةّتفش يّالفيروسّفيّمناطقّسورياّاملختلفةّوالتّ ّانيث

ّةّفيها.إلىّجانبّرصدّواقعّاالستجابةّاملدنيّ ّآبشهرّ

  -أوال
 
 ظام:مناطق سيطرة الن

ّصفّالولّمنّشهرّآبّتزايدشهدّالنّ 
 
ّكبيّرّا

 
ّّا

 
ّالواردةّمنّمناطقّالنّ ّفيّعددّاإلصاباتّبالفيروس،ّجدا ّأفادتّالنباء ظام،ّكما

ّاستمرّ ّو ّأةّبتسجيلّح ّتّوزارةّالص  (836ّلتّعددّإصاباتّ)سج ّّين،ّإذالّيتوافقّمعّحجمّتفش يّالوباءّبحسبّاملدنيّ ّعدادّإصابات 
(ّحالةّشفاءّمنّالفيروسّليرتفعّإجمالي171ّتسجيلّ)ّجانبإلىّ(،1593ّليرتفعّإجماليّاملصابين/اتّإلىّ)،ّصفّالولّمنّآبفيّالنّ 

1ّّ(.60جماليّالوفياتّإلىّ)إ(ّحالةّوفاةّمنّالفيروسّليرتفع17ّ)ّو(،408ّاملتعافين/اتّإلىّ)

ّّمعظم
 
ّتفيدّبأنّدمشقّفيّمرحلةّاالنفجارّباإلصاباتّخاصّ ّظامالقادمةّمنّمناطقّسيطرةّالنّ ّهاداتالش

 
رفعّمعظمّّفيّظل ّّة

ّلعدمّقدرةّالنّ ّثانية ّّاسّفيهاّمنّجهة ّوعدمّالتزامّالنّ ّإجراءاتّالوقايةّمنّجهة ّ
 
ّالبقاءّفيّالبيوت.علىّاسّنظرا

ّّ
 
ّّسميّ سميةّوالنباءّالواردةّمنّاإلعالمّالرّ صريحاتّالرّ زتّالتّ رك

 
ّّعبيّ والش

 
ّخاذّالحكومةّإجراءاتّحمايةّالفرقّاعلىّعدمّات

 
،ّةيّ بّ لط

ّطبيبّ(61)الوفياتّمنّالطباءّفيّسورياّبسببّفايروسّكوروناّّبلغّعددّإذ
 
ّطبيبّ(37)ىّتاريخهّمنهمّحتّ ّا

 
ّ.فيّمحافظةّدمشقّا

ّاإلجراءاتّالحكوميّ ّأهم ّ ّتفش يّالفيروس:ّّةّبماّيخص 

 .يوم15ّةّآبّوملد 3ّّمنّّوزارةّالوقافّتعلنّتعليقّصلواتّالجماعةّفيّمساجدّدمشقّوريفّدمشقّابتداءّ  -

ّوزارةّ -  .ةأكيدّعلىّعدمّتقديمّالراجيلّفيّالماكنّالعام ّةّالتّ ةّتطلبّمنّالجهاتّاملعنيّ ح ّالص 

تحديدهاّّوذلكّبسببّاالزدحامّالذيّشهدتهّاملراكزّالتيّتم ّّ،ةياضيّ رّإلىّمدينةّالجالءّالرّ آنقلّمكانّفحصّبيّس يّ -

ّ
 
 .آب13ّ،ّبدأّمنّتاريخّسابقا

- ّ ّالتّ ةّباستراتيجيّ ّاملعنيّ ّالفريقّالحكومي  ّمنّمطارّدمشقّالد ّرّتسييرّرحلتينّأسبوعيّ يّلوباءّكوروناّيقرّ صد 
 
ّاعّوليّ ا

 
تبارا

ّ 2020ّّآب22ّّبتّاملوافقّمنّالس  نّةّوعلىّأنّتكّواإلجراءاتّالوقائيّ ّينّالعالقينّفيّالخارجّمعّمراعاةّكل ّوريّ إلعادةّالس 

 .(بيّس يّآر)ّنافحصّالكورّوّإقامةّالقادمينّفيّفندقّإيبالّلحينّصدورّنتائجّتحليل

                                                           
وزارة الصحة السورية  -1

zIiwidhttps://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTA0NWMxZmYtMDJiMC00ZWU0LTllNTktZTViZjYwYThjZmU

CI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9 

 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTA0NWMxZmYtMDJiMC00ZWU0LTllNTktZTViZjYwYThjZmUzIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTA0NWMxZmYtMDJiMC00ZWU0LTllNTktZTViZjYwYThjZmUzIiwidCI6ImY2MTBjMGI3LWJkMjQtNGIzOS04MTBiLTNkYzI4MGFmYjU5MCIsImMiOjh9
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ةمدي - ّّري  ّةّاملدرسيّ ح ّالص 
 
ّّربيةةّفيّوزارةّالت

 
ّوضعتّخط
 
ّّة

 
ّللعودةّللمدارسّتتضم ّّمتكاملة

 
منّالبنودّواإلجراءاتّّنّمجموعة

ّ ّالص  ّوزارة ّّ،ةح ّباالشتراكّمع ّجزءحيثّأن 
 
ّّا ّخاص  ّّمنها

 
ّبالت ّ)الص  ّاملدرسيّ ح ّربية ّوجزءة ّة(

 
ّخاصّ ّا

 
ّواملناهجّبالتّ ّا وجيه

ّهذهّاإلجراءات:منّّوّ،2وامّومواضيعّأخرّىوتقسيمّالد ّ

1- ّ ّّتعقيمّاملدارسّبشكل  ّ.ّكامل 

2- ّ ّّفيّكل ّّتشكيلّلجنة  ّّمحافظة 
 
ّبرئاسةّمديرّالت ّةّوالبنيةّاملدرسيّ ةّاملدرسيّ ح ّربيةّوعضويةّالص 

 
ّة.ؤونّاإلداريّ ةّوالش

ّّكاملة ّّالقيامّبحملةّتفقد ّ -3
 
لجميعّاملدارسّوجردّكاف

هاّةّالخارجةّعنّالخدمةّأوّاستبدالالعام ّواقصّوصيانةّاملرافقّةّالنّ 

ّووضعّميزانيةّلهذهّاملواضيع.

4- ّ ّحةّاملدرسيّ وضعتّالص  ّفيّحالّاكتشافّحالةّكوروناّضمنّاملدرسة.ّة ّويوميّ ّسريعة ّّةّإجراءات 

ّتغيّ وقدّيّ،ولإلمكانياتّفيّالبلدّبائي ّوضعّالّويخضعّلل2020ّ-9-1عودةّاملدارسّفيّ -5
 
للوضعّرّتاريخّعودةّاملدارسّتبعا

ّّالوبائي ّ ّلتوصياتّوزارةّالص 
 
ّة.ح ّوتبعا

ّمنّخاللّّةموضوعّالبيئةّاملدرسيّ ّالعملّعلى -6 ّ صح ّّوضعّمشرف 
ّّفيّكل ّّي  ّّمدرسة  ةّيّ ح ّمهمتهّاإلشرافّعلىّالوضاعّالص 

ّةّوتفقدّأدواتّالتّ والبيئةّالفيزيائيّ 
 
ّةّوالغيابّاملرض يّفيّاملدرسة.ربّواملرافقّالعام ّنظيفّومياهّالش

7- ّ ّّأي  ّّيتم ّّإصابة 
 
ّّسبةّلي ّتأكيدهاّبالن ّفّوتعقيمهّملد ّحجرهّفيّاملنزلّوإغالقّالصّ ّسيتم ّّطالب  ّومراقبةّاّةّخمسةّأيام 

 
ّالب.لط

8- ّ
 
ّّسريري ّّسيكونّهناكّتعريف ّح ّمنّوزارةّالص 

 
إغالقّاملدرسةّّ%ّسيتم 5ّّسبةّلإلصاباتّوإذاّتجاوزتّاإلصاباتّةّبالن

ّومنّثم 15ّّةّوتعقيمهاّملد ّ
 
ّالعودةّإليها.ّيوما

9- ّ
 
ّةّللطالبّوللمدرسينّواإلداريين.ساهلّبمنحّاالستراحةّاملرضيّ الت

 حر لي ماإ ةلنسباح يطبق ش ي ياريت تأخروا املدارس كم شهر لتخف هل املوجه ويرجع ينحسر االنتشار بر أكيد ما"تقول س . ت: 

 "ابعت والدي

ّ ّآّمنّجانب  ازديادّحاالتّالوفاةّوعدمّقدرةّحكومةّخر،
ّالنّ  ّعلىّالقيامّبإجراءاتّالد ّّوري ّظامّالس 

 
ّفنّوفقّالش ّةيّ ح ّروطّالص 

ّالنّ ّضطر ّت،ّةّالالزمةالوقائيّ  ّاسّإلىّالد  ّعوةّإالّبعدّالد ّوعدمّنشرّالنّ ّية ّشبهّسرّ ّفنّمنّتلقاءّنفسهاّفيّظروف  ّإن 
 
فنّالد ّّفن،ّعلما

ّّدوّنّيتم ّ  .فيّالكثيرّمنّالحاالتّة ّعام ّّجنازات 

ّ وآراءّّواالجتماعيّ ّالوضعّاالقتصادي 
ّاس:النّ 

ّّوغيرة،ّتّالصّ آهورّحيثّانهارتّاملشاريعّواملنشدةّبالتّ الحالةّاالقتصاديّ ّستمر ّت -
 
ّتوق ّشبهّّفتّبشكل  بيلّعلىّسّ،كامل 

 ّّكماّ،املطاعمّوالكفتيرياتاملثالّ
 .انخفضّالعملّبأعمالّالبناءّإلىّأدنىّحد 

ّّ؛ظهرتّفئةّالفقراءّالجدد -
 
ّخراتهمّمنّمد ّيبيعونّّواحيثّباتّوهمّالذينّكانتّحالتهمّمتوسطة ّأوّّذهب  منّأجلّّ،عقارات 

ّّتأمينّقوتّيومهمّفيّظل ّ
 
ّفّأعمالهم.ّخاصّ توق

 
ّتأقلمّهذهّالفئةّمعّالزمةّمقارنةّمعّالنّ ّفيّظل ّّة

 
ّبقاتّالتيازحينّوالط

ّمنّالزمةّوذلكّبسببّتأقلمهمّمعّالوضع.ّتضرّ 
 
 رتّسابقا

ّمنّشركاتّالصّ ّتّالحكومةّفيّإغالقّعدد ّاستمرّ  - ّ ّرافةّبحجةّتعاملهاّبشكل 
ّأاّةّمم ّمعّالحواالتّالخارجيّ ّغيرّقانوني 

 
رّث

ّويسعىّالنّ ّ،ينّالذينّكانواّيعتمدونّعلىّماّيرسلهّأبنائهمّاملغتربينّفيّالخارجمنّاملدنيّ ّكبيرّ ّعلىّعدد ّ
 
ركاتّظامّلحصرّالش

                                                           
2  -http://www.sana.sy/?p=1204335 

http://www.sana.sy/?p=1204335
http://www.sana.sy/?p=1204335
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ّّ،سورياالتيّتقومّبتحويلّالموالّإلىّ
 
دنىّأوهوّسعرّّدّمنّقبلّالبنكّاملركزي ّرفّاملحد ّركاتّالتيّتلتزمّبسعرّالصّ بالش

ّّبكثيرّ  ّ.للصرفّعرّالحقيقي ّمنّالس 

ّّاملزاجّالعامّ 
 
ّتخوّ ّ:عبيّ الش

 
ّوالذيّتسبّ ّ؛منّاالنتشارّالهائلّللفايروسّ،والالذقيةّوحمصّفيّدمشقّوريفّدمشقّكبير ّّف ّبّبشكل 

ّ ّأهناكّي.ّّوبزيادةّعددّالوفياتّفيّدمشقّوريفهاّواضح  ّلّ؛اسّلمّتعدّتخافّكوروناوالنّ ّعامّ ّس 
 
ّعلىّقدرةّ ّامتالكهمّأي ّعدمّنظرا

ّّ،ة ّسوريّ ّليرةّ 300ّّسعرهاّ،ّأبسطّالمثلةّعدمّالقدرةّعلىّشراءّكمامة ّمجابهته
 
ّ.ةنّيضعونّالكماممم ّّاالستهزاءّاملجتمعيّ ّوأيضا

  فقر   .اليوم هو األسوأ منذ عشر سنوات   في سوريا: "الوضع (م.م)تقول 
 
  ودمار   وخوف

 
ع في جمي مستشر   وفساد   وحصار   وعنف

   قطنه رجل يضرب زوجته بشكل  أالذي  في الحي  . واء والكهرباءفي الد   القطاعات وانقطاع  
ع به وفي اليوم الذي لم نسم ،يومي 

 تحملهما في أحشائها"نه قتلها هي والطفلين الذين أن صراخها تبي  

 

 
 
  -ثانيا

 
 : مال الغربي  مناطق الش

ّّتفش يّفيروسّكورونايزدادّخطرّ
 
شبكةّاإلنذارّلتّفقدّسج ّّ،فيّسورياّمعّازديادّحاالتّاإلصابةّبالفيروسّمالّالغربي ّعلىّالش

ّ
 
ّ،2020ّّ/15/8ىّتاريخّحتّ ّإصابة ّّحالةّACUّ(51)عمّنسيقّوالد ّابعةّلوحدةّالتّ التّ ّراملبك

 
ّحّ(39)الىّفاءّوارتفعّعددّحاالتّالش

 
ّ.الة

ّ
 
ّترك  

ّ)الراعي،ّالباب،ّسرمدا،ّتفتناز،ّّزتّاإلصاباتّفيّكل  خترين،ّعفرين،ّمخيمّبابّالسالمة،ّدارةّعزة،ّصوران،ّأمنّمناطق:

ّعزاز(.إ

ّصدرّمنسقوّاستجابةّسورياّبيانكماّأ
 
ّأّ؛عنّانتشارّالفيروسّفيّاملخيماتّا

 
ّّادّوك لةّوقيتّالحاليّدخلتّمرحاملخيماتّفيّالتّ ّفيهّأن 

ّ ّّكبيرّ ّالخطرّبشكل 
 
ّبعدّتسجيلّاإلصاباتّوحذ ّرّمنّتوس  ّّكبيرّ ّعهاّبشكل  بسببّضعفّّ،يطرةّعلىّاالنتشاروعدمّالقدرةّعلىّالس 

ّووضعّاملخيماتّالتيّتعانيّمنّاإلمكانياتّالالزمةّملجابهةّالفيروس.ّ ّفتقارّااّلفيّالخدماتّواالزدحامّّوّنقص  ّ.قايةالّوّةح ّملعاييرّالص 

ّ ّةّح ّوزيرّالص  ّوريّ فيّالحكومةّالس 
 
ّّتةةّاملؤق

 
ّّنهّتم ّأ3/8ّبتاريخّّدأك ةّالجديدةّمنّالعناقيدّاملختلفّفيّاليومينّالخيرينّظهورّحاالت 

ّأوأشارّّ.واالنتشارّفيّاملجتمعّ،ابعةّمنّاملرضاّيعنيّبدءّاملرحلةّالرّ مم ّ
 
ّنهّماأّوّ،كبيرةّ ّعداد ّأاإلصابةّبعّزيادةّحاالتّنهّمنّاملتوق

ّّباعدّاالجتماعيّ بسياسةّالتّ ّيوجدّالتزامّ ّنهّالبأةّوعيةّاملجتمعيّ علىّتقاريرّحمالتّالتّ ّكثرّبناءّ أيثيرّالخوفّ
 
إلجراءاتّاخاذّوعدمّات

ّّ.ةالوقائيّ 

 جراءاال 
 
  تي: تلخص باآل ةسمي  الر  بعة ت املت

ّإ - ّ طبّ ّبابّمركزّ ّعندّكل ّّنشاءّخيمةّعزل 
ّأفيّالخيمةّيقومّالفريقّبتعقيمّّي  ّعّبعضهالىّاملراكزّويوز ّإاتّ/اخلينيديّالد 

ّّ.الكمامات

- ّ ّّفاعّاملدني ّالحجرّعنّمدينةّسرمينّحيثّقامتّفرقّالد ّّفك 
 
كماّّ،لىّالبلدةإيةّةّاملؤدّ ةّوالفرعيّ ئيسيّ رقّالرّ بفتحّالط

 ّ.والحيويةّللوقايةّمنّخطرّانتشارّالوباءةّاملرافقّالعام ّبتطهيرّوتعقيمّّفاعّاملدني ّقامتّفرقّالد ّ

ّّيّ ح ّبّتطبيقّالحجرّالصّ آ7ّفيّّتم ّ - ّأفيّبلدةّّعلىّمنزل  ّّبينّسمعانّبريفّحلبّالغربي  ّمة ّقادّملريضة ّّلالشتباهّبحالةّإصابة 
ّّ.ظاممنّمناطقّالنّ 

ّرمنازأالحجرّعلىّمشفىّ -
 
ّّيّ بّ ،ّوكادرهّالط

 
ّمؤق

 
 ّ.كوروناحدّاملرض ىّاملراجعينّللمشفىّبفيروسّألالشتباهّبإصابةّّ؛تا
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ّأوضعّّتم ّ - ّّرقام  ّوريّ تحتّالخدمةّمنّقبلّالحكومةّالس 
 
ّللقاطنين/اتّفيّّنويهّالذيّتم ّتةّمنّخاللّالتّ ةّاملؤق إصداره

ّ  905389506723ّ+ّ-905313549826ّالمةّ+مخيماتّبابّالس 

- ّ ّوريّ أصدرتّالحكومةّالس 
 
يّصد ّجلّالتّ أمنّّغربّسورياخذةّفيّشمالّاملتّ دابيرّنّالتّ املتضم 30ّّقرارّرقمّتةّالةّاملؤق

ّوسّكورونالتفش يّفير
 
ّ،ّوالتيّيؤك ّ:3ّوهيّدونّفيهاّعلىّمجموعةّإجراءات 

م
 ة.اخليّ أكيدّعلىّاستمرارّإغالقّنقاطّالعبورّالد ّالتّ ّ:1ةــــادّ 
 ةّتحتّطائلةّاملخالفة.لماكنّالعام ّافرضّارتداءّالكماماتّفيّّ:2ةمــــادّ 
ّوالحدائقّالعام ّإّ:3ةمــــادّ  ّبالتّ لزامّمرتاديّأماكنّالجلوسّفيّجميعّاملطاعمّواملقاهي ّباعدّاالجتماعيّ دّبقواعدّالتّ قيّ ة

ّونصفّبينّالشخاصّفيّالسواقّواملطاعمّوالتّ ّواملحافظةّعلىّمسافةّمترّ 
 
ادرةّةّالصّ دّمنّتطبيقّاإلجراءاتّالوقائيّ أك

ّ ّةّوالوزارةّّوح ّعنّمديرياتّالص  ّالس   ة.يّ ح ّلطاتّالص 
ّّ:4ةمــــادّ  ّة ّالسواقّوالبازارات،ّوالعمالّالذينّيعملونّفيّأماكنّجماعيّ ّةّوالبائعينّفيوائرّالحكوميّ إلزامّاملوظفينّفيّالد 

 ونصف.ّبمسافةّمترّ ّباعدّاالجتماعيّ دّبقواعدّالتّ قيّ )أماكنّاالزدحام(،ّوالشخاصّالقادمينّللتسوق،ّبالتّ 
ّبّبينّكل ّّأمتارّ 3ّالعملّعلىّتركّمسافةّّ:5ةمــــادّ  ّّسطة 

 
سوقّوالبازاراتّوتسليمّاملشتريّالبضاعةّدونّأنّفيّأماكنّالت

 ارتداءّالقفازاتّحينّتسليمهّاملنتجاتّللزبائن.بّيقومّبلمسها،ّمعّإلزامّصاحبّاملحل ّ
 آخر.ّىّإشعارّ فافّ)الحفالت(ّحتّ جيلّأنشطةّالزّ أكيدّعلىّتأة،ّمعّالتّ حظرّعقدّاالجتماعاتّوالوقفاتّالجماعيّ يّ ّ:6ةمــــادّ 
ّاإلباّلّ:7ةمــــادّ  ّغّعنّالحاالتّاملشتبهّبهاّعلىّالخطوطّالس 

 
ّاخنةّالتيّتوف  ة.ح ّرهاّوزارةّالص 

ّحظرّالخّرّ:8ةمــــادّ  ّوجّمنّاملنازلّملنّتجاوزتّأعمارهمّالس 
 
ّّ،تينّعاما ماّلمّتكنّهناكّّمزمنة ّّوملنّيعانونّمنّأمراض 

ّ
 
ّّحالة

 
 .اضطرارية

ّوصياتّالصّ االلتزامّبالتّ ّ:9ةمــــادّ  ّةّومديرياتهاّفيماّيتعح ّادرةّعنّوزارةّالص 
 
 قّبطرقّالوقايةّمنّالعدوى.ل

ّّ:10ةمــــادّ 
 
ّةّواملشافيّواملستيّ بّ عدمّمراجعةّاملراكزّالط

 
 ارئة.وصفاتّإالّفيّالحاالتّالط

ّّتكليفّالجيشّالوطنيّ ّ:11ةمــــادّ  ّراءاتّاالحترازيةّالصّ بتطبيقّاإلجّيّ اخلوقوىّالمنّالد   ة.ح ّادرةّعنّوزارةّالص 
ّّ:12ةمــــادّ 

 
ّخاذّالتّ ات

 
ّّيّ دابيرّالالزمةّمنّقبلّاملجلسّاملحل

 
والحارات،ّبماّفيّذلكّإغالقّّةئيسيّ وارعّالرّ ومنفذيّالقانونّفيّالش

ّ
 
ّلحركةّاملرور.بعضّالط

 
ّوضبطا

 
 رق،ّتخفيفا

ّّ:13ةمــــادّ  ّح ّستقومّوزارةّالص  ّوريّ ةّفيّالحكومةّالس 
 
ّتةّبتأمينّالةّاملؤق ّوعلىّدفعات 

 
 .كماماتّمجانا

ّةّشحنةّمعق ّةّحلبّالحرّ ةّصح ّمديريّ تسليمّّتم ّ - ّأّوّمات   .ّعمارّسورياإعادةّمنّصندوقّاالئتمانّإّلّمة ّمقد ّّدوية 

                                                           
 الحكومة الّسوريّة المؤّقتة: - 3

https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%

A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA

D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D%

8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8

B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%%

D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86

%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4

9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://www.syriaig.net/ar/606/content/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9%20%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8B%20%D8%A8%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B0%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
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ّفيّعد ّّكوروناّغمّمنّاالنتشارّالواسعّلفيروسيجدرّاإلشارةّعلىّالرّ 
 
ّإّالغربي ّمالّةّمناطقّفيّالش

 
إلجراءاتّباّيلتزموّننّالهاليّالّأّال

ّدّفاالزدحامّموجودّ ة،ّالوقائيّ 
 
ّأكماّّ،كاني ّباعدّاملباعّقواعدّالتّ ونّات ّمستمرّ ّسواقواّلعراسّحفالتّاّلّن 

 
ّّة ّ.ة ّائيّ وقّدونّإجراءات 

ن أئ وذهبوا لحضور العرس وتفاج عرس  لى إت دعوته عزاز وخالل زيارته تم  إنه كان في زيارة البنه في مدينة إ"الحجّقاسمّيقولّ

  ،الة غير متخذين إجراءات الوقايةفي نفس الص   شخص   500كثر من أهناك 
 
 وقال معق

 
  ن املرض موجود  أنه لو أ با

 
ان كملا  فعال

 
 
 جمع ولكانت الس  هذا الت

 
  عراس  أة منعت هكذا ي  لطات املحل

 
ّّ".طبعا

ّ
 
ّأإلىّّإضافة  غربي  املناطق في ريف حلب ال ىحدإخالل توزيع الغاثة في  نهإ"ّ:أبوّيزّنّالكثيرين،ّيقوّلعندّّهناكّحالةّاستهتارّ ّن 

 وج   عندما
 
 أاس به الن

 
 وخاص   ،املكاني   باعدن يقوموا بالت

 
  تصبحأ؛ في قريتهم اكتشاف حالة  بعد  ة

 
 في ال ةاس الواقفالن

 
ابور ط

  ".و كما يقول البعض جكر فيناايقوموا بتقبيل بعضهم ليقهرونا 

ّّاملزاجّالعامّ 
 
ّّان:للسك ّبحسبّرأيّبعضتزيدّاإلصاباتّفرادّبينّاملناطق،ّالتيّتهريبّاّلاسّالستمرارّحاالتّمنّالنّ ّهناكّامتعاض 

ّ ّالس 
 
ّّتقوّلّان،ك

 
وبعد  لى مدينة دارة عزة لتزوج ابنهاإهريب عن طريق الت   جاءت ن قريبتهمإ"ّ:انّمدينةّدارةّعزةعائشةّوهيّمنّسك

 ن زوجت أ
 
ها ن  أن منها تبي   مسحة  خذ أوبعد  ،ت تظهر عليها عالمات املرضأمت على الجميع في العرس وفي البازار بدابنها وسل

 
 
 الي هون تقولي إالوباء للناس  اتهريب وينقلو نهن يجو ابالحجر من  انحطو ييجو نظامي و  و ناحسن أوهللا  ،بالفيروس مصابة

 
اس لن

15ّّلعائلتهّبعمرّّمعيل ّمنّكفرّسجنةّّنازح ّماّخالدّوهوّأّ".فيروسهال ، وهلقبكفيها الفقر ناقصها ما
 
ّخرّمنآّي ّأكانّلهّّرّسنة

 "ّحيثّقالبعةّومنّاإلجراءاتّاملتّ الفيروسّ
 
  حجزت مسبقا

 
مكنني ي نه ال أخبرني الحارس أوعندما ذهبت  ة؛طمأفي  ي  ب  في املركز الط

 2000النهار على  الكمامة بشتغل كل   معي حق   نا ماأتديت كمامة وقال لي روح اشتري كمامة وادخل وصراحة ذا ار إال إخول الد  

  خواتي أولى فيها راح دوري وماأ 300الكمامة  وحق  ليرة 
 
  ما ينني مريض ألأقطة مع قدرت فوت على الن

 
ني ه البس كمامة أصال

ّّ ."الزم يعطونا كمامات

 

 
 
ّّ:شمال شرق سوريا مناطق -ثالثا ّموز 

 
ّوالرّ علىّمحافظاتّالحسكةّوديرّالزّ ّعة ّقةّوحلبّّوور ّقوّ تحتّهي تّسوريةّاسيطرة

ّ.يموقراطيةالد ّ

 الحسكة:ّ -1

ّّوفاةّيحالتتسجيلّّتم ّ
 
١١ّّوّهباء،فيّمنطقتيّالقامشليّوالش

 
ّّإصابة

 
ّّثمانيةّذكورّ وهمّّفيروسّكوروناّاملستجد ّبّجديدة ،ّوثالثّإناث 

٦ّّ)ّمتوزعينّكالتالي ّ،ّفيّالجزيرةّحاالت  ّإّلّ(حالتانّفيّالشهباء،ّفيّكوبانيّثالثّحاالت 
 
ّوفقا ّبتاريخ4ّفيّالجزيرةّةح ّحصائيةّهيئةّالص 

ّ.ّّووصل2020ّآب15ّّ
 
١٧ّّفاءّإلىّإجماليّعددّحاالتّالش

 
ّّوّ.حالة عددّحاالتّاإلصابةّبلغّمعّإعالنّهذهّالحاالتّّإجماليّيذكرّأن 

١٨٢ّّالجديدةّ
 
ّّحالة ّّتداولّأخبارّ ّتم ّكماّّ.وعشرّوفيات  ّّعنّإصابتينّفيّصفوفّالهاللّالحمرّالكردي 

 
ّالعاملينّفيّمخيمّالهول،ّإال

ّالهاللّالحمرّنف ّّىأن  ّ.تسجيلّإصابات 

ّأعلنتّ ّح ّهيئةّالص 
 
ّةّأناتيّ ةّفيّاإلدارةّالذ

 
ّالنفجارّحاالتّاإلصابةّبفيّعّأنهاّتتوق

 
روسّيكونّأواخرّشهرّآب/أغسطسّالحاليّموعدا

نكوروناّفيّمن ّحظرّالتّ ّتاطقّشمالّشرقيّسوريا،ّوبي   جولّهدفهّتأخيرّموعدّاالنفجار.أن 

                                                           
اإلدارة الذّاتيّة لشمال وشرق سورية.  - 4

/otos/a.955507237972547/1388320518024548https://www.facebook.com/smensyria/ph 

https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1388320518024548/


 

Page 6 of 9 
 

ّ:ّةسميّ خذةّالرّ تّاملتّ اإلجراءا

- ّ
 
ّاتيّ أصدرتّاإلدارةّالذ ّأعلنتّخاللهّفرضّحظرّتجوال 

 
ّّةّلشمالّشرقّسوريا،ّبيانا  

ّضمنّمناطقّنفوذها،ّكإجراء ّّعام 

ّ”ّكورونا“ملواجهةّخطرّفيروسّ ّّ.ةوريّ املتفش يّفيّعمومّالراض يّالس  فيّديريك/املالكيةّتطالبّالهاليّّوخرجتّدوريات 
ّقدّّوكانتّ،6/8/2020نفيذّفيّزّالتّ بااللتزامّبالحظرّالذيّدخلّحيّ 

 
ّاتيّ أعلنتّاإلدارةّالذ اتّمنّقوّ ّألفّعنصرّ ١٦ّةّأن 

عّفيّمناطقّالجزيرةّملراقبةّحظرّالتّ ّاخليّ المنّالد ّ ّّ.جوالستتوز 

- ّ
 
ّبةّاتيّ قامتّاإلدارةّالذ ّأّوفيّأغلبّمدنّالجزيرة،ّّحمالتّتعقيم 

 
ووضعّّبحملةّتأشيرّ ّفيّاملنطقةّالبلدياتباشرتّّيضا

ّ ّّخطوط  اكياتّالخبزّلضمانّاالبتعادّاالجتماعيّ ّونقاط  ّالحظر.ّللوقوفّأمامّبر  ّكماّّفيّظل  ةّلبلديةّح ّباشرّمكتبّالص 

ّ
 
ّالش

 
ّّةّفيّسوقّاملدينةّعلىّمحال ّيّ بّ عبّفيّديركّبحملةّتوزيعّالكماماتّالط

 
ّحوم.بيعّالل

- 
ّقامّمكتبّاملرأةّالتّ 

 
منّفيروسّكوروناّضمنّاملدينةّّعبّبديركّاليومّبحملةّتوزيعّبروشوراتّتوعية ّابعّلبلديةّالش

قّتعليّملنعّانتشارّالفيروس،ّكماّتم ّّباعدّاالجتماعيّ ظةّعلىّاملسافةّاآلمنةّوالتّ مضمونهاّاالبتعادّعنّاملصافحةّواملحاف
ّالبروشوراتّفيّالماكنّالعامّ   للمدينةّوذلكّمنّأجلّتوعيةّاملواطنين.ّئيس يّ وقّالرّ ةّوالس 

ّالنّ قامتّمديريّ  - ّّ؛ضمنّاملدينةّاخليّ قلّالد ّمنّباصاتّالنّ ّقلّبتخصيصّوتسييرّعدد ّة
 
ّالط ّفترةّوذلكّلخدمة لبةّفي

ّمديريّ ّ،االمتحانات ّالنّ وتقوم ّوبالتّ ة ّقل ّالص  ّهيئة ّمع ّاملقاطعةح ّنسيق ّفي ّّ،ة ّالص  ّهذهّح ّولجنة ّبتعقيم ّالبلدية ّفي ة
ّيّ ئباإلجراءاتّالوقاّالباصاتّوااللتزامّالتامّ 

 
ّّةّملنعّانتشارّالوباء،ّكماّوتعملّهذهّالباصاتّفقطّعلىّخط

 
اعة،ّّرةّالزّ يّ كل

 ة(.القتصادّ)الهندسةّاملدنيّ العلوم،ّاآلداب،ّوا

- ّ ّالس  ّأصدرتّأبرشية ّالس  ّالرثوذكس، ي15/8/2020ّبتّريان
 

ّتفش  ّبعد ين
 
ّاملصل ّالكنائسّأمام ّبإغالق ّيقض ي

 
ّقرارا ،

 فيروسّكوروناّفيّاملنطقة.

- ّ ّح ّأصدرتّهيئةّالص 
 
ّيارات.الزّ لزمّجميعّالعياداتّواملشافيّبإجراءاتّالحمايةّوتعقيمّالماكنّوالدواتّومنعّيّ ّةّقرارا

ّالربويةّجنوبيّالقامشلي،ّبعدّنحوّّقامتّبرفعّالحظرّعنّمبنىّ كماّ ّأيامّعلىّفرضهّلالشتباهّبوجودّحالةّإصابة 10ّّبحي 

ّ
 
 انها.بفيروسّكوروناّبينّأحدّسك

ّ
 
ّعنّالخدمة،ّوقسمّالعياداتّالخارجيّ تحويلّقسمّالعنايةّاملشد ّقامتّبّوأيضا

 
ّدةّالذيّكانّخارجا

 
عبّةّفيّمشفىّالش

ّ ّّفيّديريك/املالكيةّإلىّجناح   
ّللعنايةّو16ّالستقبالّحاالتّاإلصابةّّخاص 

 
ّلجناحّالحاالتّاملتوسطة21ّسريرا

 
دّبعّ،سريرا

ّ
 
ّحوّ ّوّ.تجهيزهماّوعزلهماّعنّبقيةّأجزاءّاملشفىّووضعهماّتحتّالخدمةّمباشرة ةّفيّإقليمّالفراتّمدرسةّح ّلتّهيئةّالص 

ّ
 
ّيّرسّر65ّالجديدّّيّ ح ّالستقبالّمرض ىّكورونا،ّويحتويّاملركزّالصّ ّيّ ح ّللحجرّالصّ ّىّمركزّ هيدّهوكرّفيّمدينةّكوبانيّإلالش

 
ا

ّ
 
ّللتحاليل،ّّللتصويرّومركزّ ّدةّباإلضافةّإلىّغرفة ّللعنايةّاملشد ّّوغرفة

 
بينّاملركزّالجديدّمنّجناحين،ّالولّللمصافّيتأل

ّ
 
ّانيّمخصّ بالفيروس،ّوالث ّّص 

 
ّّيّ بّ للكادرّالط

 
ّة.يّ بّ والحتواءّمستلزماتّاملركزّالط

ّتشكيلّلجنة ّرتّالرّ قرّ  - ّتربسبيه/القحطانية ّلبلدية ّاملشتركة ّكانّاملسبّ ّئاسة ّلدفنّاملتوفينّإذا ّتربسبيه ّناحية بّفي

ّ  .لوفاتهمّفيروسّكوروناّولجنةّتعقيم 
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ّصر حّنائبّالرّ كماّ ّّةّفيّإقليمّالجزيرة،ح ّئاسةّاملشتركةّلهيئةّالص  ّفيّحالّتزايدّحاالتّاإلصابةّّإن  عددّاملنافسّفيّاإلقليمّغيرّكاف 

ّ
 
 5ديدةّبفيروسّكوروناّفيّاملنطقة.الش

ّ

ّ ّ:واملزاجّالعامّ ّالوضعّاالقتصادي 

ّشهدّالحظرّفيّبدايتهّاستهّ
 
ّّتارا

 
ّقفيّمعظمّاملدن،ّإال ّّاتوّ ّأن  ّّالمنّ)السايش(ّقامتّبإجراءات 

 
الحظر،ّاسّبإللزامّالنّ ّأكثرّصرامة

ّ
 
عاتّالناسّأمامّبرّ ّونشرّناشطونّصورا ّّاكياتلتجم 

 
عيّالغاز،ّقبلّأنّتبادرّاإلدارةّالذ ّّةّإلىّرسمّدوائرّتنظيماتيّ الخبزّوموز  ورّالد 

 والمانّأمامها.

ّ ّّالّيزالّالوضعّاالقتصادي 
 
ّيؤث ّّواسعة ّّرّعلىّقطاعات  ّمنّالس 

 
ف عملي بشكل  يقولّج.ّمّانّاملحافظة،ّك

 
   "توق

حظر، بعد قرار ال كلي 

 
 

 زمالئي من الحالقين يذهبون إلى البيوت ويحلقون لزبائنهم، إال
 
 خوفي من الصابة يدفعني إلى عدم املغامر ومع أن

 
ة، وبالتالي  أن

ل الخسارة" ّويضيفّّ.علي  تحم   
 بضاعته الص  "لبيعّاللبسةّّأ.ّم:ّالذيّيعملّفيّمحل 

 
يفية إن لم يستطع بيعها خالل هذه إن

ه سيضطر  الفت
 
قة بإغالق املحل  إلى تخزينها والتعر ض للخسارة، هذا عدا عن الخسارة اليومي   رة فإن

 
كذلك  حيث يضطر   ة املتعل

 شهري   ألف   600والر وقيمتها لدفع اآلجار الذي يدفعه بالد  
 
 .  "دوالر   300ما يعادل  ا

 الرقة:ّ -2

4ّّلتّمحافظةّالرقةّسج ّ ماّحذاّبإصدارّّ.آب11ّفيّّمصابة ّّلحالة ّّواحدةّ ّحالةّوفاةّ بالفيروس،ّإلىّجانبّتسجيلّّحاالتّإصابة 

ّّمجلسّالرقةّاملدني ّ
 
ّ صح ّّيقض يّبفرضّحجرّ ّتعميما

ّّي 
 
،ّكإجراء ّعلىّمدينةّ"الط

 
لتفش يّّاحترازيّ ّبقة"ّبريفّالرقةّلربعةّعشرّيوما

ّتبعهّّ.الفيروس ّّفرضّحظرّتجول  6ّملواجهةّخطرّتفش يّفيروسّكورونا.ّاحترازيّ ّكإجراء ّّكامل 

ّ
 
ّيّ أطلقتّلجنةّاإلدارةّاملحل

 
ّةّوالبلدياتّوبلديةّالش

 
السواقّّوةّماتّفيّالماكنّالعام ّاملطهراتّواملعق ّّلتعقيمّوبخ ّّعبّفيّالرقةّحملة

ّئاسةّاملشتركةّللجنةّالتربيةّوالتّ أصدرتّالرّ .ّكماّّوواملنتزهات
 
ّيقض يّبإيقافّعليمّفيّالط

 
ةّام ّةّوالععملّاملعاهدّالخاصّ بقةّقرارا

ّوضاتّالتّ والرّ 
 
ّعلىّسالمةّالط

 
ّالب.ابعةّللجنةّالتربيةّضمنّاإلجراءاتّاالحترازيةّللوقايةّمنّفيروسّكوروناّوحفاظا

ّعاونّوالتّ بالتّ  ّّقةّاملدني ّةّفيّمجلسّالرّ ح ّنسيقّبينّلجنةّالص 
 
هضةّالنّ ّفيّحيّ ّيّ ح ّافتتاحّمركزّالحجرّالصّ ّتم ّّ؛مةّميديكالومنظ

ّعالجيّ 37ّّاملركزّيحتوّيّ،ّقةبالرّ 
 
ّمج ّسريرا

 
ّبصاالتّللمرض ىّواملشتبهّبهمّباإلصابةّبفايروسّكوروناّضمنّنظامّالعزلّوالتّ ا

 
باعدّهزا

ّةّاملعق ّواللبسةّالخاصّ  ّّللمرضّضمنّكل ّّة ّخاصّ ّغرفة ّّهزةّلكل ّمج ّّمةّوحمامات  ّّ،طابق  ّّباإلضافةّلغرف  لذويّّة ّخاصّ ّوحمامات 
ّّةّوضحاياّاللغامّمبتوريّالطرافّمنّمساندّجدارية ّاالحتياجاتّالخاصّ  ّّوحمامات  ّّ،وغرفّعزل 

 
ّيتأل

 
ّفّالط

 
للمركزّمنّّيّ بّ اقمّالط

20ّمختصينّوّأطباء 5ّّ
 
ّوممرضة

 
ّيّ فنّ 10ّوّممرضا

 
ّين،ّيعملّالط

 
8ّّضمنّنظامّالوردياتّّيّ ح ّفيّاملركزّالصّ ّيّ بّ اقمّالط ّلكل ّّساعات 

                                                           
 https://npasyria.com/?p=35809نورث برس،  - 5

r.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AFhttps://www.syriah-المرصد الّسورّي لحقوق اإلنسان،  - 6

-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%

-D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%

-D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%

/D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/391236% 

https://npasyria.com/?p=35809
https://www.syriahr.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/391236/
https://www.syriahr.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/391236/
https://www.syriahr.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/391236/
https://www.syriahr.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/391236/
https://www.syriahr.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/391236/
https://www.syriahr.com/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7/391236/
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ّ ّّستجابةّلي ّقىّاملركزّفيّحالةّااّل،ّليبطاقم  ّعاملّمعّاالوالتّ ّطارئ 
 
جوانّّ.فيروسّكورونابّشتباهّ يّاصّّلصاالتّللرقمّاملخصّ ت

ّ
 
ّّخيرةّاإلداري ّالذ

 
ّاملكل ّّقةّاملدني ّةّفيّمجلسّالرّ ح ّفّبرئاسةّلجنةّالص 

 
ّبالرّ ّيّ ح ّدّجاهزيةّمركزّالحجرّالصّ أك حالةّّقةّلالستجابةّلي 

ّّاشتباهّ  ّّوتم ّّ،أوّعزل  ّّتخصيصّرقم  ّلالّخاص 
 
ّت ّّصالّوطاقم   

24ّّبأخذّاملسوحّلفحصّاملشتبهّبهمّباإلصابةّعلىّمدارّّخاص 
 
 .ساعة

ّافتتحّمشفىّفيّناحيةّعينّعيس ىّقسم
 
ّخاصّ ّا

 
وسّللتعاملّمعّالحاالتّالتيّيشتبهّبإصابتهاّبفيرّاحترازيّ ّكإجراء ّّيّ ح ّبالحجرّالصّ ّا

5ّّفيّناحيةّعينّعيس ىّّيّ ح ّقسمّالحجرّالصّ ّكورونا،ّويضم ّ ّغرف 
 
ّّيّ طبّ ّ،ّيشرفّعليهاّكادر ّةّ أسرّ 3ّمنهاّّ،ّتحويّكال

 
ّمؤل

 
أطباء،4ّّمنّّف

ّ ّو،ّرّ مخد ّّوممرضين،8ّّ
ّّو،ّمخبري  ّّ،عمالّنظافة 4ّّ،ّوسائق  ّ،ّكماّعمّ وعاملّاستقبال 

 
ّخاصّ ّمّاملشفىّرقما

 
 شتباه.عنّحاالتّااّلّبالغلإّلّا

ّ ّثارّاالقتصاديّ فيّاملحافظة:ّالتزالّاآلّالوضعّاالقتصادي 
 
ّةّلتفش يّالوباءّحاضرة

 
ّ،ّوتؤث ّ،ّإذّكبيرةّ ّرّعلىّقطاعات 

 
ّرّالحظرّبأث ّشكل 

ّّسلبيّ 
 
خيقولّ)ّ.ةّ)عمالّاملياومة(انّاملدينةّتعيشّعلىّاملهنّاليوميّ علىّالوضعّاالقتصادّللمدينةّلذاّفأغلبيةّسك ّصاحبّمطّ(أّ. ّعم 

 ّ
 تضر  أنا "قة:ّفيّالرّ ّشعبي 

 
س الط  عام الذي كان موجودرت بسبب الحظر الذي فرض على املدينة وتكد 

 
من قبل قرار الحظر  ا

دت على خسائر فادحة النقطاع ا  املفاجئ وتكب 
 
ع وحاليا

 
ر ر  ضوهذا كان من أحد أسباب ال ،فرالس  حظر  تم   ،لكهرباء بشكل متقط

 الحظر في الر  . ات للمطعمفر لشراء معد  الس  الذي لحق بي لعدم استطاعتي 
 
فر لس  فقط على ا كامل   وليس بشكل   ،جزئي   قة حاليا

 
 
  واألضرار أخف

 
وس، للحد  من انتشار الفير قرارات الدارة فهي خطوات   أما ما يخص  "ّ:(م.عيضيفّ)ّ."املبكثير من الحظر الش

  ولكن تحتاج إلى مراجعة  
 
 في بعض البنود والت

 
القرارات التي تخص  املعابر مع مناطق  شديد في البنود األخرى، وخصوصا

 
 
ّ". ظامالن

 ديرّالزور:ّمحافظة -3

ّبالرّ بالحظرّفيّديرّالزورّّقرارّ ّإصدارّأي ّّلمّيتم ّ 8ّّةّبتسجيلّح ّغمّمنّإعالنّهيئةّالص  ّّإصابات 
 
ّلكنّتم ّّ،7فيّديرّالزورّدةّ مؤك

ّالتّ  ّّيّ ح ّجميعّالحاالتّتخضعّللحجرّالصّ ّأكيدّعلىّأن 
 
ّ ّتوجيهّنداء ّّولكنّتم ّّة.يّ بّ واملراقبةّالط

ّّرسمي 
 
ماتّالفاعلةّعلىّالرضّللمنظ

ّةّمنّمعق ّبتقديمّبعضّاملستلزماتّالوقائيّ  ّّمات  ّّومنظفات  ّّوكفوف  ّّ،كسجينأّسطواناتأّوّوكمامات  ّّومرشات  ّّوبدالت 
 
ةّيّ بّ للفرقّالط

ّ.وأجهزةّقياسّحرارةّ 

 اإلجراءاتّاالحترازيةّمنّالوباء:ّ

ّّقامت ّالص  ّالتّ ح ّلجنة ّاملدني ّة ّالزور ّملجلسّدير ّّابعة ّتعقيم  ّّوّبحمالت ّاملباني ّشملت ّالاملؤس  ّبتوزيعّّةسميّ رّ سات ّقامت كما

ّ
 
ّّالكماماتّعلىّاملوظفين،ّوأيضا ّعملتّعلىّتنبيهّالس 

 
ّك

 
جاريّ تّالتّ انّوأصحابّاملحال

كثرّجمعّلةّبضرورةّارتداءّالكماماتّوعدمّالتّ 

3ّّمنّ  .أشخاص 

                                                           
 يمقراطية،ة الدّ اتيّ اإلدارة الذّ  - 7

https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1388320518024548/ 

https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1386593224863944/ 

https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1384171105106156/ 

https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1388320518024548/
https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1386593224863944/
https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1384171105106156/
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ّأ20ّةّكسرةّبمحطةّأكسجينّبقوّ كذلكّعملتّعلىّتزويدّمشفىّال
 
ّّسطوانة ّإلدخالهاّبالخدمةّكماّأفادّإبراهيمّأمينّاملختص 

ّّيّ وهوّالفنّ ّ،بقسمّمحطاتّالكسجينّفيّإقليمّالجزيرة
 
ّبالت ّّيّ ح ّتجهيزّمبنىّالحجرّالصّ ّتم ّّوّركيب.املختص  ّلي ّتحس 

 
ّّبا ّّطارئ 

 
ّعمال

ّةّبديرّالزور.بتعليماتّاإلدارةّاملدنيّ 

ّالكماماتّوالتّ لااللوحظّعدمّ ّبتعليماتّارتداء ّباعدّاالجتماعيّ تزامّمنّقبلّالهالي ّأن  ّكما ،ّّ
 

ملّةّتعجاريّ تّالتّ السواقّواملحال

ّ
 
ّةّلمّتنقطع.ياراتّاالجتماعيّ والزّ ّبيعيّ بشكلهاّالط

 
 
 :ة لتفش ي الجائحةتجابة املدني  االس -رابعا

ّفيّمناطقّالنّ  ّّ:وري ّظامّالس  ّ ّوبشكل 
اللّخينّمنّعلىّمساعدةّاملدنيّ تعملّّ(مهاعق ّاسمهاّ)ّة ّمدنيّ ّةّ ّرإطالقّمبادّم ّبدمشق،ّتّأساس ي 

ّ
 
ّةّالضّ يّ بّ تأمينّالطباءّللمرض ىّوالدويةّواملستلزماتّالط

 
وأجهزةّتنظيمّالكسجينّّ،سطواناتّالكسجينألتأمينّّرورية،ّأضافة

ّّ.نفسللمصابينّبضيقّالتّ 
 
ّّوأيضا ّالس  ّويداءّقامتّفي

 
ّماتّبتوزيعّمعق ّالعديدّمنّاملنظ ّّمات  ّلليدينّعلىّالس 

 
ّّ.انك تّاستمرّ كما

تعالجّأعراضّّكماّانتشرتّطلباتّأرقامّأطباء ّ.ّواصلّاالجتماعيّ لياتّانتقالهّعلىّمواقعّالتّ آّوّسعراضّالفيروأوعيةّبالتّ ّةنشطأ

ّ
 
ّ.ّرّأماكنّفيّاملشافيفايروسّكوروناّبسببّعدمّتوف

ّتّاستمرّ فيّمناطقّشمالّغربّسوريا:ّ
 
أكيدّعلىّتطبيقّخطارّالفيروسّضمنّبرامجهاّمعّالتّ أّنموعيةّماتّفيّحمالتّالتّ املنظ

ّإجراءاتّاّل يمّعملهاّفيّتعقبدلبّوحلبّإفيّّفاعّاملدني ّتّفرقّالد ّكماّاستمرّ ّ.المةّوالوقايةّمنّالفيروسّمنّقبلّموظفيهامنّوالس 

ّتّاستمرّ .ّّوةّواملخيماتاملرافقّالعام ّ ّلّمعّتعقيمّاّلاّزلىّاملنإاإلغاثةّّأخرىّبإيصالّجمعيات  عونةّعلىّكرتونةّاملّيديّولصقّورقيات 

ّّ.عراضّالفيروسّوكيفيةّالوقايةّمنهأنّتتضم ّ

ّمناطقّشمالّشرقّ ّسوريفي ّا:
 
ّةّفيّالحسكةّماتّاملدنيّ عملتّاملنظ ّالتّ ّحمالتّتوعية ّعلى بكيفيةّّواصلّاالجتماعيّ علىّمواقع

ّ ّالفيروس، ّمن ّالوقاية
 
ّومنظ ّبنشر ّاضطلعت ّأخرى ّمات ّبشكل  ّوتحديثها ّاإلدارة ّمناطق ّفي عها ّوتوز  ّاإلصابات ّ ّبيانات

،ّدوري 

ّ
 
ّومنظ ّبّأخرىّأطلقتّحمالتّتوعية ّّمات  ّوتوزيع ّالهول ّمخيم ّمحافظّمات.روشوراتّومعق ّفي ّالزورّالرقةّتيوفي قامتّّودير

ّ
 
ّاملحافظاملنظ ّفي ّّ/باعدّاالجتماعيّ ةّبتضمينّقواعدّالتّ ماتّالعاملة ّأنشطتها،ّاملكاني  ّتوزيحماالتّالتّ ّتاستمرّ ّوّفي ّعبر عّوعية

ّ ّبروشورات  ّّو،ّة ّتوعويّ ّ،ّوإقامةّندوات 
 
ّبعضّاملنظ ّ،جراءاتلتزامّباإّلاالوتشجيعّّ،جمعاتفيّأماكنّالتّ ّماتّقامتّبرسمّدوائرّأمان 

 .ّة ّومنعّإقامةّأنشطةّفيزيائيّ 

 

 

 

 

ّ


