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الجديد هذا  االسبوعاالجاميل

محصلة الحاالت الجديدة حسب املنطقة : 

منطقة دير الزور: 3منطقة الجزيرة: 82

منطقة الشهباء: 1منطقة الفرات: 11

التطورات االساسية : 

 - تضاعف حاالت اإلصابة بفريوس كورونا يف منطقة الفرات 

- تناقص حاالت اإلصابة والوفيات يف منطقة الجزيرة األكرث ترضرا يف شامل ورشق سوريا 

 - تقرير يوضح ان شامل ورشق سوريا لديها أدىن معدل اختبار يف سوريا وأعىل معدل للنتائج اإليجابية بالنسبة لالختبارات التي تم إجراؤها 

- الف نازح يف منطقة الشهباء يعانون من نقص اإلمدادات الطبية واملساعدات بسبب الحظر الذي تفرضه الحكومة السورية 200 

- دير الزور والفرات والشهباء يكافحون من أجل الحصول عىل معدات الوقاية الشخصية 

التفاصيل : 

تضاعف حاالت اإلصابة بفريوس كورونا يف منطقة الفرات :  

 تم رصد 11 إصابة بفريوس كورونا يف منطقة الفرات ارتفاعا من 6 حاالت األسبوع املايض. هذا عىل الرغم من حقيقة أن مرفق االختبار يف كوباين ال يزال معطل

   بشكل كامل ، حيث يتم حرص معظم هذه الحاالت بني العاملني الصحيني. فريوس كورونا من املرجح أن يكون أكرث انتشاًرا. كام ذكر مركزنا سابًقا ، مل يتم

تطبيق قيود فريوس كورونا يف منطقة الجزيرة عىل اإلطالق ويف املراكز السكانية الرئيسية يف الفرات مثل الرقة ، مام أثار الخوف من مزيد من العدوى

  تناقص الحاالت املبلغ عنها والوفيات يف منطقة الجزيرة :

- جديدة  حالة   97  

حالة أول  اكتشاف  بعد  الهول  مخيم  يف  جديدة  حاالت  أي  تأكيد  يتم  مل  كام  املايض.  األسبوع   7 بـ  مقارنة  وفيات   6 و   - املايض  األسبوع   145 من   انخفاًضا 

الحكومية غري  واملنظامت  الصحيون  العاملون  سوريا.انتقد  الناقص يف شامل ورشق  االختبار  بشأن  مخاوف  هناك  تزال  ال   ، ذلك  ومع  املايض.  األسبوع   هناك 

فتح إعادة  تأجيل  وافقت عىل  أنها  من  الرغم  ، عىل  املدين  املجتمع  فتح مؤسسات  وإعادة  املدن  بني  التنقل  الحظر عىل  قيود  لتخفيف  الذاتية  االدارة   قرار 

بالنسبة اإليجابية  للنتائج  معدل  وأعىل  سوريا  من  جزء  أي  يف  اختبار  معدل  أدىن  لديها  سوريا  شامل ورشق  مناطق  أن  تقرير  ووجد  أكتوبر.  حتى   املدارس 

حتى أجريت  التي  االختبارات  من  املائة  يف   30 حوايل   . آب   / أغسطس   25 من  اعتباًرا  مليون شخص  لكل  فحوصات   404  - إجراؤها   تم  التي   لالختبارات 

السكان لدى  حاد  ناقص  اختبار  إجراء  إىل  املائة  يف  خمسة  عن  تزيد  التي  اإليجابية  النسبة  تشري   ، العاملية  الصحة  ملنظمة  وفًقا   ، إيجابية  كانت   اآلن 

إجرائها“ .  عىل  قادر  فقط  واحد  فريق  لوجود  نظرًا  فقط  يوميًا  فحًصا   70 إىل   60 إجراء  ميكن   ، املثال  سبيل  عىل   ، القامشيل  مدينة  يف 
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 دير الزور والفرات والشهبة تكافح للحصول عىل معدات : 

 خارج منطقة الجزيرة ، يتم إجراء القليل من االختبارات أو العزل. وفًقا لتقرير حديث لألمم املتحدة ، “ال تزال هناك حاجة إىل عمل كبري ، مبا يف ذلك معدات

إضافية ، قبل تفعيل جميع مراكز العزل بشكل كامل

 ويؤثر نقص املعدات بشكل خاص عىل منطقتي الفرات ودير الزور ، حيث تكافح السلطات املحلية التي تفتقر إىل املوارد ملرافق احتواء فريوس كورونا املجهزة

جيًدا

نازحي الشهباء يعانون من نقص اإلمدادات الطبية واملساعدات بسبب الحظر الذي تفرضه الحكومة السورية : 

 متتد هذه املخاوف إىل جيب الشهباء املعزول ، الذي يقطنه النازحون داخليًا ، والذي يضم حوايل 200 ألف نازح كردي نزحوا خالل االحتالل الرتيك لعفرين عام

.2018 ويعيشون اآلن يف ظل الحظر الذي تفرضه الحكومة السورية

 وقال مصدر طبي يف منطقة الشهباء ملركزنا: “نعلم جميًعا أن الفريوس وصل إىل حالة خطرة يف حلب واملناطق التي يسيطر عليها النظام. يخاف النازحون من

 املرىض الذين يصلون إىل منطقة الشهباء من حلب عرب طرق غري رشعية )التهريب(. لن يذهب أحد إىل املستشفى يف حلب ، ألننا نعلم جميًعا أن النظام الصحي

 منهار

 وأضاف “مل نتلق أي مساعدات باستثناء الشحنات من االدارة الذاتية وبسبب الحصار املفروض عىل املنطقة والقيود التي تفرضها حواجز األجهزة األمنية التابعة

 للنظام السوري ، يواجه النازحون صعوبة كبرية يف تأمني األقنعة والقفازات الطبية التي تكلف الكثري. تبيع الصيدليات األقنعة والقفازات بأسعار مرتفعة ، حيث

 يتكلف كل قناع 1000-500 لرية سورية. أولئك الذين ال يستطيعون تحمل ذلك يعتمدون عىل املصنوعات اليدوية أو يبقون بدون أقنعة

 وأضاف املصدر ايضا أن السلطات الصحية يف منطقة الشهباء تكافح من أجل توفري معدات الوقاية الشخصية الكافية ملوظفيها ، وأن الورشة التي أنتجت يدويًا

حوايل 10000 قناع اضطرت لإلغالق بسبب نقص املواد


