
 

Page 1 of 7 
 

 ابع عشر لتفش ي فيروس كوروناصد الر  تقرير الر  

15-9-2020 

ايدة على استيعاب الحاالت املتز  ي  ح  ة بسبب ضعف القطاع الص  وخاص   ،ةإنساني   اليزال تفش ي وباء كورونا في سوريا ينذر بوقوع كارثة  

  واالجتماعي   تأثير الجائحة على الوضع االقتصادي   ة، يمتد  وري  لإلصابة في جميع املناطق الس  
 
 للسك

 
  .ة املناطقان في كاف

صف األول من خذة ملواجهته، خالل الن  دابير املت  ابع عشر حركة تفش ي الفيروس في مناطق سوريا املختلفة والت  قرير الر  يرصد الت  

 .2020شهر أيلول 

 

 :وري  ظام الس  مناطق سيطرة الن   -أوال

 ل من شهر أيلول تراجعصف األو  شهد الن  
 
 ملحوظ ا

 
، وري  ظام الس  ة في حكومة الن  ح  ة الص  ر في عدد اإلصابات بالفيروس بحسب وزا ا

 849صف األول من أيلول )صابات في الن  اإل لت عدد إذ سج  
 
ل صف األو  (، كما شهد الن  3614املصابين/ات إلى ) ليرتفع إجمالي   ( إصابة

 
 
 من ( حالة وفاة  48لت الوزارة )(، كما سج  871تعافين/ات إلى )امل من الفيروس ليرتفع إجمالي   ( حالة شفاء  242هر تسجيل )من الش

 (. 160الوفيات إلى ) إجمالي  الفيروس ليرتفع 

 تداول نشطاء   بينمادمشق.  عرطوز بريفص باختبار بي س ي آر للكشف عن فيروس كورونا بالخدمة في متخص   ل مخبر  إدخال أو   تم  

ر ، حيث ما زالت تتوالى أخباي  ح  بين العاملين في القطاع الص   كبير   كورونا بشكل   فيروسانتشار  واصل االجتماعي  على وسائل الت  

 .إصابات األطباء واملمرضين

  :الوضع االقتصادي  

 ال تزال تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا مستمر  
 
  ن  أ، حيث ة

 
  األعمالة وفقدان ل العجلة االقتصادي  تعط

 
ر على ال يزال يؤث

 الس  
 
   غياب   ة في االرتفاع في ظل  لع األساسي  ت أسعار الس  ة، حيث استمر  إلى جانب اإلجراءات الحكومي  ان، ك

ة على وللرقابة الد   تام 

  .األسعار

 ة للتجارة لشراء املواد  وري  سة الس  من املواطنين لصاالت البيع املعتمدة من املؤس   كبير   في دمشق وريف دمشق: لجأ عدد   -

ماية أمام صاالت البيع مع عدم مراعاة قواعد الح وازدحام   كبيرة   ى لحدوث تجمعات  ا أد  مم   ،عائلة   لكل  صة نة املخص  املقن  

 
 

 رورية.باعد الض  ة والت  خصي  الش

 مع استمرار إغالق العديد من شركات الص   -
 
ة بسبب عدم ر دخل العائالت التي تعتمد على الحواالت الخارجي  رافة تأث

 ة.من املالحقة القانوني   والخوفي مراكز املدن قدرتهم للوصول للمكاتب ف

-  
 
  ة من أزمة وقود  وري  عاني املحافظات الس  ت

 
من جميع املحافظات ،  شبه كامل   تي البنزين واملازوت بشكل  دت ماد  ق  حيث ف

 
 
 وفي حال توف

 
في العاصمة  غير مسبوق   ارات في االنتظار، وفي مشهد  ي  ور إلى مئات الس  ات يصل الد  ر الوقود في أحد املحط

 أدمشق وصل طابور االنتظار على 
 
وصفه  كم في منظر   3ر (  حوالي ب تاون في مشروع دم  ات الوقود ) كازية األ حد محط

من . يقول س.أ: "بنزينلتر  20وأيام للحصول على  اس لالنتظار لساعات  الن   حيث يضطر   ،ينللمدني   ناشطون بأنه مذل  
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ببيعو منهم  للكازيةلتر  10000ما يوصل بنزين على كازية بيخلص بساعة، بوصل  سيارتي وكل  عبي أأسبوع ما قدرت 

 .ليرة" 1500بسعر  ارات والباقي بيحتكروه ليبيعوه حر  لتر للسي   2000

-  
 
  ة من أزمة خبز  وري  عاني املحافظات الس  ت

 
خرى من نقص أفيما تشتكي مناطق  ،ة الخبز ببعض املناطقدت ماد  ق  حيث ف

 ر على الخبزواإلقبال غير املبر   ،يار الكهربائي  ة الخبز النقطاع الت  ة وسوء جودتها، فيما عزت الحكومة نقص ماد  املاد  

  850وتخزينه، فيما وصل ثمن ربطة الخبز بوزن كيلو ونصف إلى 
 
 سوري   ليرة

 
حد أحد بلدات محافظة درعا. )ع.م( من أفي  ة

 الخبز من امل"كنا نشتري ربطة ضواحي درعا يقول: 
 
  150املعتمد ب ع وز

 
ين طر  ضاليوم م مقبولة،وكانت جودة الخبز  ليرة

  500بطة ب نشتري الر  
 
  وجودة الخبز سيئة جدا

 
بطة والر   ياحي  ر الخبز العادي منضطر نشتري الخبز الس  وفي حال ما توف

 .ليرة" 750ب 

 ل املزاج العام  
 
 ان:لسك

 تخو   -
 
 .للفيروسمن االنتشار الواسع  كبير   ف

 .االنتشار الكبير للوباء من قرار عودة املدارس في ظل   عام   استياء   -

 تخو   -
 
 ، كبير   بشكل   الفيروسب دوام املدارس بانتشار من تسب   كبير   ف

 
املدارس  الب أن  حيث وحسب شهادات أهالي الط

 
 
 خذ مديري  ، ولم تت  احترازية   إجراءات   من أي   خلت تماما

 
غرفة بخصوص األعداد الكبيرة للطالب في ال إجراء   ربية أي  ات الت

  ،ة الواحدةفي  الص  
 
 طالب 60ل  40ة الواحدة من في  الب في الغرفة الص  حيث تصل أعداد الط

 
املدارس كتير " :. تقول ع.ما

 40من  أكثر ملقاعد والحمامات يلي باملدرسة، وفوق هيك الشعبة فيها على اوسخة، بنتي عم تجي تبكي من الوسخ 

 طالب، واملعلمات منعوا الطالب يظلوا البسين الكمامة".

-  
 
ة أو من القرارات حي  ة والص  من األزمات االقتصادي   سواء   ،دائم   في حالة غضب   همون ويبقيوري  يعيشه الس   وقلق   خوف

 ة التي تضي  الحكومي  
 
عالجي وصور  كلفني، قصيرة   كورونا قبل فترة   بفيروس" أصبت عب. تقول ع.د: ق الخناق على الش

 
 
 ة  سوري   حاليل قريب النصف مليون ليرة  األشعة والت

 
 في البالد، ي  ح  في عن العمل بسبب الوضع الص  ، وذلك بعد توق

؟هذه األزمات التي نعيشها يومي   كل   ة في ظل  قوت عيشه ودوائه ومستلزمات حياته األساسي   وري  ن الس  كيف سيؤم  
 
 ".ا

 
 
  -ثانيا

 
 : لغربي  مال امناطق الش

 345تسجيل ) حيث تم   ،يزداد انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال غرب سوريا
 
 إيجابي   ( حالة

 
( حاالت 3و) ( حالة شفاء  103، و)ة

 .15/9/2020ى تاريخ بفيروس كورونا حت   وفاة  

   ازدياد اإلصابات بفيروس كورونا يرافقه عدم اكتراث  
 ،ة منهخذ اإلجراءات الوقائي  أوعدم  ،هالي بمخاطر الفيروسمن معظم األ  عام 

 
 
  80أيلول بتسجيل  14روة يوم حيث بلغت الذ

 
 ح  ح مدير الص  واحد بالفيروس. صر   في يوم   إصابة

 
"فيروس  تةة في الحكومة املؤق

 
 
ول". أيل 12األحد  بعدد اإلصابات يوم ى اآلن، رغم االرتفاع الحاد  روة في منطقة شمال غرب سوريا حت  "كورونا لم يصل إلى مرحلة الذ

 
 
زال  فكير به، وماالت   ة األخرى، وهذا ما يتم  نفيذي  لطات الت  دون تعاون الس   ة ال تستطيع إجراء حظر تجوال  ح  وزارة الص   د أن  وأك

  ى اآلن كل  يستوعب حت   ي  ح  ظام الص  الن  
 
 على قدرة الن  اإلصابات، ولم يشك

 
 كبيرا

 
في  ي  ح  الص  ظام ل تزايد عدد الحاالت املصابة ضغطا

 االستيعاب.
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 خذة: ة املت  اإلجراءات الوقائي  

 
 
 صف األول من أيلول: من اإلجراءات خالل الن   ة بمجموعة  ي  ب  قامت الجهات الط

ذات اليوم بين في  لى مراجعين/ات املشفى الوطني  إأيلول  5بت مساء الس   الوطني   إدلبمن مستشفى  توجيه نداء   إذ تم   -

امنة
 
 يوم 14ة بحجر أنفسهم/ن مد   مساء  اسعة والت   الث

 
 احتياطي   ا

 
 مريض بأن  بب الس   وأرجعت ،ا

 
 راجع املشفى بحالة   ا

 و  ة  إسعافي  
 
  ،جري له جلسة رذاذ  أ

 
 وبي   ،ولم يكن يرتدي كمامة

 
 إيجابي   أنهاخذت له نت املسحة التي أ

 
ة ، كما طلبت إدار ة

 املشفى عدم مراجعة املستشفى بتاريخه بسبب تعقيم اإلسعاف وحجر عناصر اإلسعاف املخالطين.  

ي فألحد املراجعات  ل حالة  عقيم بعد ظهور أو  طهير والت  ات الت  أيلول إلجراء عملي   ١١بتاريخ  غالق مشفى سلقين املركزي  إ -

 املستشفى مصابة بالفيروس. 

 بعد الت   ،يلول أ ١٣بتاريخ  لى مشفى الكنانة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي  عالن الحجر عإ -
 
 د من وجود حالة  أك

 إالحجر و  إعالن بفيروس كورونا، كما تم   مصابة  
 
،يوم 14ة مد   رقي  غالق مشفى الغندورة في جرابلس بريف حلب الش

 
مع  ا

 .املنزلي   ة االلتزام بالحجري  ح  لى التزام الكوادر الص  إعوة الد  

  ةفي بلدة الغندورة في ريف حلب مد   ص ي  خص  مل الت  إغالق مشفى األ  -
 
ضمن  ة إصابات  ، بعد تسجيل عد  أربعة عشر يوما

  أيلول.  ١٣كادر املشفى بتاريخ 

خر بسبب اكتشاف حالتين جديدتين آ شعار  إى وحت   ،يلول أ ١٥من تاريخ  إدلبانا شمال غالق مشفى القدس في مدينة الد  إ -

 بالفيروس.  

 الن   أطمةغالق مستوصف إ -
 
 ي  ب  قطة الط

 
  لوجود إصابة   ،يلول أ ١٥انية بتاريخ ة الث

 
 في املستوصف وفرض ي  ب  ضمن الكادر الط

 .على الحالة واألشخاص املخالطة لها ي  ح  الحجر الص  

 أما إجراءات الس  
 
  ة فقد تم  ي  لطات املحل

 
 الي: رصد الت

-  
 
  ،ةغالق املقاهي واملطاعم العام  إر شرق حلب يقر   ي  مجلس جرابلس املحل

 
بسبب ارتفاع  ؛أيلول  ١٥ت الحالقة بتاريخ ومحال

 1عداد اإلصابة بالفيروس. أ

،يوم ١٥ة يلول وملد  أ ١٥غالق مشفى كفر تخاريم للنساء واألطفال بتاريخ إ -
 
  لوجود إصابة   ا

 
وحجر  ي  ب  ضمن الكادر الط

 2األشخاص املخالطة للحالة.

 مشفى الحكمة في تفتناز أعلن  -
 
  ،ضمن سياسة ضبط العدوى  هأن

 
ل خدمة على سالمة األهالي من انتشار الوباء فع   وحرصا

 للحجز. 447311884534الي +قم الت  تخصيص الر   وتم   ،بآالحجز على الهاتف عن طريق الواتس 

 أ
 
  ةمن ريف حما م قاسم نازحة

 
إذ و  ،دخلنا اإلسعاف سعاف  إلى مشفى عقربات بحالة إخذت ابني أ"تقول:  مالي  الش

  أغلبب
 
  أو  ،دون كمامات   ي  ب  الكادر الط

 
  ؛ى كفوف  حت

 
 زداال  مناالقتراب على  ؤ جر ألم  انتظرت قليال

 
بيب حام حول الط

أساليب الوقاية من الفيروس  ويأخذون ذا كان األطباء ال يعتبرون إلى هذا الوضع إقلت لزوجي حينها انظر  ،املوجود

  أن كيف يمكننا
 
 ن

 
 اس بقنع الن

 
 أن أر لو تصو   .هناك هذا الفيروس أن

 
 كم واحد رح يع   اس مصاب  حد هؤالء الن

 
 دي طبعا

                                                           
 /158204https://halabtodaytv.net/archivesحلب اليوم، 1 -

 /179592117027072posts//106511281001823https://www.facebook.com/مات في كفر تخاريم، منتدى المنظ  2 -

https://halabtodaytv.net/archives/158204
https://www.facebook.com/106511281001823/posts/179592117027072/
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 أنه يجب أأعلنت إدارة مشفى عقربات  أيام   4بعد 
 
االحترازية عند مراجعة املشفى بعد وفاة طبيب  اإلجراءاتبع ن تت

  نأصار الواحد يخاف من ؟ ولكن بعد ماذا تخدير  
 
 تصاب و  تية هي الي  ب  الكوادر الط

 
 الي بالت

 
صرنا نخاف  اس.تعدي الن

 ."ة ونروح على الدكاترةي  ح  نراجع املراكز الص  

-  
 
 في مدينة الباب أصدر تعميم ي  املجلس املحل

 
المة من فيروس والس   األمند بإجراءات قي  طلب فيه من املواطنين/ات الت   ا

 كورونا. 

ة، ملنع انتشار فيروس كورونا، باملطهرات، لتعقيم وتطهير األماكن العام   ش  الر  طهير راعة بحمالت الت  ة الز  ت مديري  واستمر   -

 على صحة وسالمة املواطنين
 
 .3حفاظا

   فاع املدني  عناصر الد   ن  إ" :فاد أبو أنس في مدينة البابأ
ه أصعب ما يواجه وأن   ،لمخيمات واملدينةل وتعقيم   تقوم بحمالت رش 

ب وهذا ما سب   ،وعدم التزامهم بأساليب الوقاية ،اس بمخاطر الفيروسفي منطقة الباب حسب رأيه عدم وعي الن   فاع املدني  الد  

  ،تزايد عدد اإلصابات في الباب
 
 فاألسواق مكتظ
 
  ة

 
  دائما

 
   إجراء   خاذ أي  دون ات

ي صد  ي الت  فمن األهالي  تعاون   حيث ال يوجد أي   ،وقائي 

  .للفيروس"

 

 
 
  -ثالثا

 
 مناطق الش

 
  :قي  رمال الش

 محافظة الحسكة: -

 .4( حالة شفاء  ٢٩١و) ( حالة وفاة  ٤٦منها ) ت  حاال ) 309) أيلول  15ى تاريخ بلغت عدد الحاالت الجديدة املصابة بفيروس كورونا حت  

 ح  أعلنت هيئة الص  
 
ها ستقوم بالعمل على مشروع استجابة  ة اتي  ة في اإلدارة الذ ن توزيع بروشورات   بأن  ، لفيروس كورونا يتضم 

  5ة.تطوير سياسات وإجراءات الوقاية، إطالق دليل القطاعات املجتمعي  و 
 
عات كاألعراس  كما أصدرت قرارا برفع الحظر عن التجم 

 
 
 ة. ي  حة الص  ة القواعد الوقائي  وخيم العزاء ودور العبادة مع مراعاة كاف

ف في القطاع الص  
 
دون بلبس الكمامات أوال بسبب الغرامة :" ي  ح  يقول موظ  أغلب املواطنين أصبحوا يتقي 

 
  ،إن

 
 بسبب وثانيا

 
 
  ،اساالنتشار الكبير لفيروس كورونا بين الن

 
 في املدن الص   وخصوصا

 
 تماعي  سبة للتباعد االجغيرة كديريك وتربسييه، لكن بالن

 أال يوجد الكثير من االلتزام، 
 
 الغلب أسبة للحاالت املصابة ما بالن

 
نازلهم محجرهم داخل  والكثير منهم تم   ،حاالت ليست خطرة

  لهم لتقديم املساعدة". للهالل األحمر الكردي   مع زيارات  

م الهول في الري     ف الجنوبي  فرضت إدارة مخي 
 
 صح   رقي  الش

 
 عي  ملدينة الحسكة، حظرا

 
 لى أحد أقسام املخيم بعد اكتشاف إصابة  ا

 ابع بمخيم الهول.من القسم الس   دة  يلول. اإلصابة هي لسي  أل من بفيروس كورونا داخله في األو  

في معبر  تسليم املساعدات للهالل األحمر الكردي   ملشافي شمال شرق سوريا، وتم   2/9/2020بتاريخ  ة  ي  طب   كما وصلت مساعدات  

  فيش خابور.
 
 و ، األطفال، أدوية التهابات  للكبار و  ة  ومنها )أدوية حساسي   ،من األدوية أنواع   ٨ف هذه املساعدات من وتتأل

 
 قطرة

 و للعيون، 
 
 (.نات آالم  مسك

                                                           
 https://www.facebook.com/1723093991255418/posts/2827704297461043/لمدينة الباب،  ي  المجلس المحل   - 3

- 4https://www.facebook.com/smensyria/photos/a.955507237972547/1420454331477833/ 

- 5https://xeber24.org/archives/293948 

https://www.facebook.com/1723093991255418/posts/2827704297461043/
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 اخلي  قل الد  باصات الن   قل وحماية البيئة في القامشلي بحملة تعقيم  ة الن  تقوم مديري  
 
ة ليست اإلدار " :مدني   . يقول م. أ  وهو ناشط

ية في تعاملها مع أزمة كورونا فبإمكانها إصدار قرارات  
مة للسيطرة على االختالطات التي تحدث بين  جد 

 
 اأخرى تكون منظ

 
اس، لن

 
 
  كبير   نعم هم ملتزمون بارتداء الكمامات، لكن رغم ذلك ال يزال هناك اختالط

 
ه ش يء  بين الن

 
ن ا أعلين اس، أصبح األمر وكأن

 
 
  ظر عن كل  نتعامل معه بغض  الن

 
  األمور، الخوف األكبر حاليا

 
 هي الفترة القادمة بما أن

 
حتمل ومن امل ،تاءنا سندخل فصل الش

 
 
  مر  بها".نللسيطرة على الوضع في ظل  األمور التي  في األعداد، وقتها لن يكون هناك أي  مجال   كبير   أن يكون هناك انفجار   جدا

 الزور:محافظة دير  -

   رصد نقص   صف األول من أيلول، كما تم  صد في الن  بفيروس كورونا في دير الزور خالل فترة الر   حاالت مصابة   7تسجيل  تم  
ي ف حاد 

 الر  
 
لى عوائق في أخذ مسحات االختبار، وصعوبة إيصالها إلى مدينة إ، باإلضافة ي  ة، وانعدام وجود مركز حجر صح  ي  ب  عاية الط

ص ي يقول  القامشلي حيث عاني القطاع الص  مراكز االختبار. باسل صالح نائب رئيس مشفى الكسرة التخص     من نقص   ي  ح  : "ي 
 حاد 

صة في القامشلي". ويضيف ة وصعوبة املواصالت ونقل املسحات من مشفى الكسرة إلى املراكز املتخص  حي  في الخدمات الص  

ثر تسجيل أك وتم   ،ةدري  درجات الحرارة فقد زادت اإلصابات باألمراض الص  : "خالل شهر أيلول ومع ارتفاع مطر وهو صيدالني  

  من حالة اشتباه  
 
 صة".لى املراكز املتخص  إأرسلت فوريا

 في محافظة الرقة: -

 بنقص األدوية واملعد   بفيروس كورونا في مدينة الرقة، مع إنذارات   مصابة   ( حاالت  10تسجيل ) تم  
 
كسار ) كتور ة، يقول الد  ي  ب  ات الط

 إفي الرقة: " العلي( مدير املشفى الوطني  
 
  ن

 
 في األدوية نتيجة زيادة أعداد املرض ى الذي يفوق القدرة املشفى يواجه نقصا

 مجه   افتتاح مركز العناية ضمن املشفى الوطني   تم  ة التي يستطيع املشفى تخديمها". االستيعابي  
 
  اصطناع جهاز تنفس   20بـ  زا

، ي 

 إعاون مع ة بالت  ح  الص  من قبل لجنة 
 
 ة.مات املدني  حدى املنظ

 
 
  رت الجائحة واإلجراءات التي تم  أث

 
افتتحت " ة، يقول محمد:على األعمال واملشاريع االقتصادي  و  الوضع االقتصادي  على خاذها ات

 
 
 تجاري   مشروعا

 
  خل فوق املمتاز وكان الد   ،ة مناطق في سوريالى عد  إ لى سفر  إطبيعة عملي تحتاج  ا

 
 كبير  وأرباح املشروع جدا

 
لى إ ا

 
 
 ف الس  أن ظهرت جائحة كورونا، توق

 
ب وهذا سب   ،فر خارج مناطقهاة قرار حظر بمنع الس  اتي  فر بعد أن أصدرت اإلدارة الذ

 عجز 
 
 كبير  ا

 
  ا

 
 وتضر   ،مفاجئ   للمشروع بشكل   ى املردود املالي  ى ترد  في عملي حت

 
  رت كثيرا

 
ات وقطع عد  ن مني لم أعد أستطيع تأميألن

 .ارات وال يوجد سوى خارج محافظة الرقة"ي  في قطع الس   زات  وهنا في محافظة الرقة تفتقد مي   ،اراتتبديل للسي  

ن افتتحنا مشروع أ"بعد ويقيم في محافظة الرقة لديه كافتيريا في الرقة:  ،من محافظة دير الزور نازح   هو، قاسم األحمد يقول 

  د  جي   كان سير العمل يجري بشكل   ،نا وشريكيأالكافتيريا 
 
 رض حظر  ف تم   ،في الرقة ة حاالت  عد   توظهر  ،ن تفش ى املرضألى إ جدا

 وهذا ما سب   ،في الرقة
 
 تضر   ؛ة ثالث أشهر  ف الكافتيريا عن العمل ملد  ب توق

 
بإلغاء  ار  ن صدر قر أوبعد  ،في قرار الحظر رنا كثيرا

 اف األهالحظر على الرقة لم يعد العمل كما كان بسبب تخو  
 
ي آخر بالحظر فقط للمقاه صدر قرار   ومن ثم   ،عاتجم  لي من الت

 ب لنا عجز وهذا سب   ،واملطاعم والحدائق
 
  ا

 
  وخسارة

 
 كالاية  )من أهالي الرقة بالوق اآلن فال يوجد التزام   امأ ،في العمل كبيرة

 
باعد ت

 امل، ةكمامال، جتماعي  اال 
 
 عق

 
 نتيجة قرارات الحظر". بت بخسائر كبيرة  تسب   مات(، لم يعد عملنا كما كان سابقا
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 ة في مواجهة فيروس كورونا: االستجابة املدني  

 ظام: في مناطق سيطرة الن  

  مازال العمل املدني  
 
   وبشكل   ،كورونا لفيروسي صد  مجال الت   في يعمل جاهدا

مات أمين املستلز تو  ،ةحي  الص   وعيةفي مجال الت   خاص 

 ة لاألساسي  
 
 املبادرات: بعض األمثلة على  ،ةي  لمجتمعات املحل

-  
 
منها، تحتوي  ة  حص   200إنجاز  وقد تم   ،لطلبة املدارس ة مساعدات  لتجهيز ألف حص   ؛في بلدة انخل في ريف درعا مبادرة

 إلى ، وبنطال  ، وصدرية  منها على حقيبة   واحدة   كل  
 
 ، إضافة

 
 في املدرسة.  زمة لكل  طفل  القرطاسية الال

-  
 
  من خاللها شراء أسطوانات أوكسجين   تم   ،لدة انخل في ريف درعاأخرى في ب مبادرة

 
 ة في ظل  ي  ب  وبعض التجهيزات الط

 كورونا في املدينة نفسها. فيروسانتشار 

يم من أحد األهالي بتقد األهالي، إلى جانب مبادرة  عات من بر  في مدينة جاسم من خالل جمع الت   تنفيذ مبادرة حفر بئر ماء   -

 لألهالي ألسبوعين متتاليين.
 
 الخبز مجانا

ع وذلك بهدف تحسين واق ،من أبناء بلدة خربة غزالة في ريف درعا ة  سوري   مليون ليرة   80تجاوزت الـ  عات  تنظيم حملة تبر   -

ة  ،جديدة   املياه فيها وحفر آبار  
 
  وضخ  واستصالح اآلبار الجاف

 
 ة بالبلدة.رب الخاص  ذلك على شبكة مياه الش

-  
 
 مات والفرق املدني  في السويداء قامت املنظ

 
باعد شجيع على الت  ة العاملة بالكثير من املبادرات لتوزيع الكمامات والت

 وج  ، و كان الت  االجتماعي  
 
 ه األكبر من املنظ

 
 ي  مات املحل

 
ضع رت من الو تضر   لدعم األسر الفقيرة التي ي  ة واملجتمع املحل

مبادرة  مثلطالق الكثير من املبادرات الجديدة إ حيث تم   ،ياملترد   خالل جائحة كورونا والوضع االقتصادي   االقتصادي  

 إ ( التي  تهدف لتوزيع القمح على األسر املحتاجة، كما تم  قمح   )مد  
 
 العديد من امل ( التي تضم  طالق مبادرة )لنعبر معا

 
مات نظ

 والكوادر 
 
 وهي  تهدف إلى العمل والت   ،ةي  ب  الط

 
لى على ملواجهة جائحة كورونا ومساعدة األسر املحتاجة وتعتبر األو   نسيق معا

 
 
 دريبات تتم  ات والت  الي  ، و كانت معظم الفع  مات العمل املدني  مستوى املحافظة بتوحيد الجهود والعمل املشترك بين منظ

   ون الين  أو بشكل  أإما 
 .باعد االجتماعي  ة واملحافظة على الت  دابير الوقائي  خذ الت  أ مع فيزيائي 

 

 

 
 
 : مال الغربي  في مناطق الش

   165000ملساعدة أكثر من  عاجل   مناشدة   أطلق منسقو استجابة سوريا نداء  
، وما ي  ح  في مدينة الباب، بسبب الحجر الص   مدني 

 جاري  الت   به من إغالق للمحال  تسب  
 
  ة. وأيضا

 
 ناشدوا كاف

 
دات تقديم املساعب ة العاملة في املنطقةنساني  مات والهيئات اإلة املنظ

  كامل   املصابين بشكل   ة ضمن املدينة، والعمل على تأسيس مراكز عزل  ي  ح  الفورية للمراكز الص  
 
 كل  بش ي  وإبعادهم عن املجتمع املحل

 
 
  . وتستمر  ت  مؤق

 
   أو بشكل   واصل االجتماعي  ة على وسائل الت  وعية بالت  مات املدني  العديد من املنظ

الوقاية  لزيادة إجراءات فيزيائي 

  والحماية
 
   ة وبشكل  ي  من قبل املجتمعات املحل

 في املخيمات.  خاص 
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 أما في مناطق الش

 
  :رقي  مال الش

 استمر  
 
دة مثل مبادرة جانب مبادرات متعد  ، ورصد حاالت انتشار الفيروس، إلى مات العاملة هنالك بنشر فيديوهات توعية  ت املنظ

   من قبل فريق   مات  توزيع حقيبة معق  
  شبابي 

 
أخرى  ة  تطوعي   وحمالت   ،رسم دوائر األمان في األماكن املزدحمة في مدينة الرقة، وأيضا

 لتعقيم وتنظيف املناطق كما في بلدة كشكية أبو حمام في دير الزور.

 


