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البنية  نحن اآلن مثل البرشية جمعاء، نخوض حرباً رشسة ضد عدو غري مريئ. وبفضل قوة 
الصعبة عىل  املرحلة  الله تعاىل يف هذه  نتغلب بحول  الصحة لدينا، سوف  التحتية يف مجال 

اتخذناها، نحن  التي  التدابري  بها. وبفضل  نقوم  التي  املثالية  املكافحة  فريوس كورونا من خالل 
الوباء. باإلضافة  البلدان التي لديها أقل معدل خسائر يف األرواح خالل مكافحة هذا  من بني 

إىل ذلك، أرسلنا معدات وإمدادات طبية إىل ما يقرب من ١50 دولة حول العامل، بغض النظر 
احتياجات مستشفياتنا، قمنا  تلبية  إىل  باإلضافة  املنطقة.  أو  العرق  أو  اللغة  أو  الدين  عن 
الصومال. وكام  الربازيل إىل  القارات ومن  العديد من  الصناعي إىل  التنفس  بتصدير أجهزة 

أصدقائنا. مع  الفريوس  مكافحة  بلدنا يف  تجربة  وبإمكانياتنا  أيضاً  نشارك 

بل قضية ضمري. إمكانيات،  ليست قضية  الحضارة  بأن  نؤمن  نحن 

يتجه العامل نحو فرتة لن يكون فيها أي يشء كام كان. لقد َذكرنا هذا الوباء بأن مصرينا إلمنا 
لذلك،  الطرف.  بتنفيذ سياسات وقائية وأحادية  للقيام  فينا ميتلك رفاهية  أحد  هو مشرتك. ال 

الصحية  املكافحة املشرتكة ضد هذه األزمة  البلدان لالنضامم بشكل عادل إىل  أدعو جميع 
الصعداء. البرشية جمعاء من تنفس  تتمكن  العاملية إىل حني أن 

ا ورون وس ك �ي د ف ة ض ي م ال ع ا ال ن ت ح اف ك ر م م ت س ت  س

الرتكية الجمهورية  رئيس 
رجب طيب أردوغان

سننجح 
سوية

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 5م
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مكافحة تركيا الفعالة لفريوس كورونا
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الصحة األعراض ترتيب هذه األعراض وفق منظمة  املمكن  من 
النحو اآليت: الصحة لدينا عىل  العاملية ووزارة 

املرتفعة الحرارة  السعال النفس ضيق يف  آالم يف الحلق صداع

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 9م



التي ميكن  التاجية  الفريوسات  كبرية من  بأنها مجموعة  )الكورونا(  عائلة  تعرف 
أن تصيب البرش أو الحيوانات. أما عن فريوس كورونا فهو مرض معد تسببه 

الجديد من فريوس كورونا هو فريوس  النوع  فريوس كوفيد-١٩املكتشف حديًثا. 
السلسلة ذو قطبية إيجابية من عائلة فريوس كورونا )فريوس  RNA أحادي 

التاج(. يشبه الفريوس إىل حد كبري الفريوس املسمى SARS-CoV، والذي يسبب 
 Severe Acute التنفيس الحادة الشديدة -  مرض السارس )متالزمة الجهاز 

.)Respirotary Syndrome
البحرية والحيوانية  ظهر فريوس كورونا املستحدث ألول مرة يف سوق للأمكوالت 

يف مدينة وهان الصينية يف ديسمرب. األعراض األكرث شيوًعا لدى األشخاص املصابني 
الشديدة، قد يتطور  الحاالت  التنفس. يف  الحمى والسعال وضيق  بالفريوس هي 

للنتائج،  وفقا  والوفاة.  الكلوي  والفشل  الحاد  التنفيس  والفشل  الرئوي  االلتهاب  إىل 
يعانون من  الذين  السن واألشخاص  لكبار  بالنسة  أكرث خطورة  يعد كوفيد-١٩ 

القلب  املزمنة وأمراض  الرئة  السكري والرسطان وأمراض  مشاكل طبية مثل مرض 
الدموية. واألوعية 

املتناثرة من  اللعاب والجسيامت  ينتقل كوفيد-١٩ بدرجة كبرية من خالل رذاذ 
سعال أو عطاس الشخص املصاب.

ال يوجد حالًيا أي لقاح أو عالج معتمد لـ كوفيد-١٩.

ويعتقد أن الفريوس قد انتقل من حيوان إىل آخر يف أسواق املاشية الشائعة يف 
العاملية  الصحة  الصينيني ومنظمة  الرغم من أن املسؤولني  الصني ألول مرة. عىل 
)WHO( أدلوا ببيان يف البداية بأن الفريوس مل ينتقل من شخص آلخر، إال أن 

انتقل من شخص آلخر بعد فرتة قصرية. الفريوس 

الوباء الذي ال يعرف حدود: 
كوفيد-١٩

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 8



األخطاء الشائعة:

تم تطوير لقاح 
كوفيد-١٩ ولكن مل يتم 

إصداره بعد.

املضادات الحيوية 
مطلوبة يف عالج 

كوفيد-١٩.

 ميكن إعادة استخدام 
األقنعة العادية 

أو الجراحية بعد 
استخدامها خالل اليوم.

 يكفي مسح األسطح 
املصابة باملاء أو منديل 

مبلل.

ال يتوفر حالًيا أي لقاح 
لـ كوفيد-١٩ ميكن 

استخدامه.

كوفيد-١٩ هو مرض 
فريويس وال يؤثر استخدام 

املضادات الحيوية عىل 
مسار املرض. املضادات 

الحيوية ال تؤثر عىل 
الفريوس.

يتم استخدم األقنعة 
الجراحية ملدة 4-3 
ساعات وتحتاج إىل 

استبدالها عندما تكون 
رطبة أو متسخة. فعندما 

يتم غسل القناع، يفقد 
وظيفته الوقائية.

يجب تنظيف األسطح 
باستخدام مبيض أو 

منظف مخفف.

 الحقيقة الحقيقة الحقيقة الحقيقة

الشائعةالشائعةالشائعةالشائعة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 11م



األخطاء 
الشائعة:

كوفيد-١٩ هو فريوس 
تم انتاجه يف املختربات.

ينتقل فريوس 
كوفيد-١٩ أيضاً عرب 

الحيوانات األليفة.

كل حالة إصابة بـ 
كوفيد-١٩ تصاحب 

بأعراض حادة وقاتلة.

كوفيد-١٩ هو فريوس 
يصيب املسنني فقط.

ال يوجد دليل عىل أن 
كوفيد-١٩ تم تحضريه يف 
بيئة معملية حتى اآلن. 
لقد انترش الفريوس يف 

املجتمع نتيجة الخطوات 
الطبيعية لتطور الكائنات 

الحية الدقيقة.

يف الدراسات التي أجريت 
حتى اآلن، مل يتم الكشف 

عن انتقال كوفيد-١٩ 
من الحيوانات األليفة إىل 

البرش.

80 يف املئة من الحاالت 
متر بأعراض خفيفة.

ميكن أن يؤثر كوفيد-١٩ 
عىل جميع األفراد 

البالغني. لكن يزداد 
احتامل التأثر الشديد 

باملرض مع تقدم العمر.

 الحقيقة الحقيقة الحقيقة الحقيقة

الشائعةالشائعةالشائعةالشائعة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 10



كوفيد-١٩

قد تكون األعراض الناتجة عن اإلنفلونزا الباردة 
والربد والحساسية موضع تساؤل يف كوفيد-١٩، 

ومع ذلك، يجب إجراء تقييم كوفيد-١٩ يف حالة 
ارتفاع درجة الحرارة والسعال الجاف وضيق يف 

التنفس.

االختالفات بني كوفيد-١٩ واإلنفلونزا والربد والحساسية:

الربدالحساسية

سيالن أنف شديد

العطاس

سيولة

احمرار يف العني

الحك

آالم يف الرأس والحلق

ضيق يف التنفس

الحرارة املفاجئة

الوهن

السعال الجاف

اإلنفلونزا

االختالفات 
بني األمراض

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 13م



األخطاء 
الشائعة:

مينع غسل األنف 
مبحلول ملحي أو 
املضمضة مبحلول 

ملحي أو بواسطة خل 
من انتقال الفريوس.

 رشب املرشوبات 
الساخنة يقتل 

الفريوس.

 أكل الثوم والبصل 
مينع اإلصابة بفريوس 

الكورونا.

ال توجد أي معلومات 
علمية حول هذا 

املوضوع. يف الواقع، إن 
ارتفاع معدل امللح يف 

املاء، يؤدي إىل تلف خاليا 
الجهاز التنفيس العلوي.

ميكن للمرشوبات 
الساخنة الشديدة أن 

ترض أكرث مام تنفع، ألنها 
تدمر "الطبقة الظهارية 

الواقية" و "األغشية 
املناعية الوقائية".

يعترب الثوم والبصل 
من األطعمة الصحية 

ذات الخصائص املضادة 
للميكروبات، ولكن مل يتم 

إثبات فائدة علمية لها 
مثل الحامية من فريوس 

كورونا.

 الحقيقة الحقيقة الحقيقة

الشائعةالشائعةالشائعة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 12



منظمة الصحة العاملية
 

أعلنت منظمة الصحة العاملية أن املسؤولني 
الصينيني مل يتمكنوا من العثور عىل أدلة عىل 

انتقال فريوس كورونا من شخص آلخر.

تايالند واليابان
 

أبلغت تايالند واليابان عن إصابة واحدة 
بفريوس كورونا لكل منهام. يذكر أن كال 

الشخصني قاما مؤخرا بزيارة مدينة ووهان يف 
الصني.

Japonya

الصني
 

أعلنت الصني عن أول حالة وفاة بفريوس 
كورونا. وأعلن عن وفاة رجل يبلغ من 

العمر 6١ عاًما، بسبب قصور القلب املرتبط 
بالفريوس. واتضح أنه قام بالتسوق من سوق 

املأكوالت البحرية.

١4 يناير ١3 يناير ١١ يناير

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 15م



منظمة الصحة العاملية
 

أعلنت منظمة الصحة العاملية أن فريوساً 
جديداً ينتمي إىل عائلة كورونا سبب هذه 

األمراض.

الصني
 

تم إغالق السوق بعد أن تم الكشف عن أن 
بعض املرىض كانوا يف سوق هونان للأمكوالت 

البحرية. اتضح أن الفريوس الجديد مل يكن 
فريوس االلتهاب الرئوي الحاد )SARS( الذي 
أودى بحياة 770 شخًصا يف جميع أنحاء العامل 

يف الفرتة 2003-2002.

الصني
 

أبلغت الصني منظمة الصحة العاملية أنه قد 
لوحظت حاالت غري عادية من االلتهاب الرئوي 
يف البلد. وكانت الحاالت هذه يف مدينة وهان 

التي يبلغ عدد سكانها ١١ مليون نسمة يف 
مقاطعة هويب.

7 يناير 20
19

20
20

١ يناير 3١ ديسمرب

يوضح أدناه التسلسل الزمني لبعض 
التطورات الهامة يف انتشار كوفيد-١٩، الذي 

تحول إىل وباء عاملي:

الجدول 
الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 14



العامل
 
وردت تقارير لحاالت جديدة من أسرتاليا وكندا 

وأملانيا واليابان وسنغافورة والواليات املتحدة 
األمريكية واإلمارات العربية املتحدة وفيتنام.

منظمة الصحة العاملية
 
 جاء البيان املتوقع من منظمة الصحة العاملية. 
والذي أعلنت فيه املنظمة حالة طوارئ عاملية. 
حتى 3١ يناير، انضمت الهند والفلبني وروسيا 
وإسبانيا والسويد وإنجلرتا إىل البلدان التي تم 

اكتشاف الفريوس فيها.

فرنسا
 

وصل انتشار فريوس كورونا ألول مرة إىل 
أوروبا من بوابة فرنسا، وتم اإلعالن عن أن 

املرىض الثالثة املحجورون قد سافروا إىل الصني.

١ فرباير 30 يناير 27 يناير

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 17م



الصني
 
كشفت أخبار الحجر الصحي من وهان بوضوح 

عن خطر تفيش فريوس كورونا. تم تطبيق 
حظر مغادرة مدينة وهان. تم إيقاف الرحالت 

الجوية من وإىل املدينة. 

)WHO( منظمة الصحة العاملية
 

يف نفس اليوم، ذكرت منظمة الصحة العاملية 
أنه ال يوجد دليل عىل أن النوع الجديد من 
الفريوس التاجي ينترش بني األشخاص خارج 

الصني، وأعلنت أنها لن تدعو إىل "حالة طوارئ 
دولية للصحة العامة".

الواليات املتحدة األمريكية
 

تم اإلعالن عن ظهور فريوس الكورونا يف شخص 
عاد لتوه من وهان إىل واشنطن بالواليات 

املتحدة األمريكية.

 الصني
 
يف 22 يناير، ارتفع عدد الوفيات إىل ١7 وعدد 

االصابات إىل 550 إصابة يف الصني.

منظمة الصحة العاملية
 

نرشت منظمة الصحة العاملية تقريرها عن 
فريوس كورونا. وبحسب التقرير، كانت هناك 

278 حالة إصابة يف الصني، 258 منها يف منطقة 
هويب، حيث تقع مدينة ووهان. جاء التفسري 

األول أن الفريوس انتقل من شخص آلخر.

23 يناير 2١-22 يناير 20 يناير

550

الجدول 
الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 16



إيران
 

أعلنت إيران أنه تم الكشف عن شخصني 
مصابني بفريوس كوفيد-١٩ داخل حدودها وأن 

هؤالء األشخاص قد فارقوا الحياة.

أفريقيا
 

 سجل دخول كوفيد-١٩ أيًضا إىل القارة 
األفريقية مع اإلعالن عن أول حالة يف مرص.

فرنسا
 
جاءت أخبار الوفاة األوىل يف أوروبا من فرنسا.

منظمة الصحة العاملية
 

أطلقت منظمة الصحة العاملية عىل النوع 
الجديد من فريوس كورونا اسم "كوفيد-١٩" 

)كوفيد-١٩(

١٩ فرباير ١4 فرباير ١١ فرباير

كوفيد-١٩

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 19م



الصني
 

ارتفع عدد الوفيات يف الصني إىل ٩08 حالة 
وفاة، متجاوزاً اعداد الوفيات يف وباء السارس 

يف 2002-2003. وزاد عدد الحاالت يف البالد إىل 
40 ألف ١7١ حالة.

الصني
 

كانت هناك أنباء عن حالة وفاة تسببت يف 
ردود فعل يف جميع أنحاء العامل. تم اإلعالن 

عن وفاة الدكتور يل وينليانغ، الذي وجه 
التحذيرات األوىل حول فريوس كورونا وانتشار 

الفريوس يف املستشفى حيث كان يعمل. يف 
ديسمرب / كانون األول، أصدرت الرشطة عقوبة 
تحذيرية لـ 8 أطباء، مبن فيهم د. يل، إلبالغهم 

أصدقائهم عن الفريوس الجديد عرب وسائل 
التواصل االجتامعي.

الفلبني
 

جاءت أوىل أخبار الوفاة خارج الصني من 
الفلبني. أعلنت منظمة الصحة العاملية أنه ال 
يوجد عالج فعال معروف للنوع الجديد من 

فريوس كورونا.

١0 فرباير 7 فرباير 2 فرباير

الجدول 
الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 18



العامل
 
انترش الوباء إىل 84 دولة. تجاوز عدد الحاالت 

٩5 ألف حالة، بينام تجاوز عدد الوفيات 3آالف 
و30 حالة وفاة.

الرشق األوسط
 

 أعلنت اململكة العربية السعودية واألردن 
وتونس عن أوىل حاالت اإلصابة بفريوس 

الكورونا لديها.

أوروبا
 
تم اكتشاف الحاالت األوىل يف كل من إستونيا 

والدامنرك وأيرلندا الشاملية وهولندا.

5 مارس 2 مارس 27 فرباير

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 21م



العامل
 

عىل الصعيد العاملي، بلغت حاالت الوفاة 
2800 شخص، وتجاوز عدد الحاالت 80 ألف 
حالة. وانترش الفريوس إىل الرنويج ورومانيا 

وجورجيا وباكستان ومقدونيا والربازيل.

إيران
 

أعلن نائب وزير الصحة عن انتشار الفريوس 
كوفيد-١٩ يف إيران.

الرشق األوسط
 

أعلنت الكويت، والبحرين، والعراق، 
وأفغانستان، وعامن عن أول حاالت اإلصابة 

بالفريوس.

الصني
 

تم تسجيل أكرث من 77 ألف 200 حالة، وبلغ 
عدد الوفيات ألفان و5٩5 يف الصني.

26 فرباير 25 فرباير 24 فرباير

إيران

الجدول 
الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 20



تركيا
 

أعلن وزير الصحة فخرالدين كوجا عن أول 
حالة وفاة بسبب كوفيد-١٩.

إيطاليا
 

شهدت إيطاليا أشد حاالت الوباء يف أوروبا، 
تويف 345 شخًصا يف 24 ساعة، وارتفع عدد 

الوفيات إىل ألفني و503 شخص. ارتفع العدد 
اإلجاميل للحاالت من 27 ألف ٩80 إىل 3١ ألف 

و 506.

االتحاد األورويب

أغلق االتحاد األورويب حدوده أمام الدول غري 
األعضاء.

العامل
 

عىل الصعيد العاملي، تجاوز عدد الوفيات 
4600، وتجاوز عدد حاالت اإلصابة بالفريوس 

١26 ألف.

الصني
 

من ناحية أخرى، أعلنت الصني عن ١5 حالة 
جديدة ليكون بذلك أدىن رقم يومي منذ 7 

أسابيع من انتشار الوباء.

الواليات املتحدة األمريكية

يف الواليات املتحدة األمريكية، أعلن الرئيس 
ترامب حالة طوارئ يف جميع أنحاء البالد.

أوروبا
 
أعلنت منظمة الصحة العاملية مرض كوفيد-١٩ 

عىل أنه وباء.

تركيا
 

أُعلنت تركيا اكتشاف الحالة األوىل يف نفس 
اليوم.

١7 مارس ١2 مارس  ١١ مارس

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 23م



العامل
 

تجاوز عدد الحاالت يف جميع أنحاء العامل 
١١0 آالف. شهد العامل يوم "االثنني األسود" يف 

أسواق األسهم العاملية.

االقتصاد العاملي
 

بعد أن بدأت مؤرشات سوق األسهم يوم 
االثنني يف وول سرتيت بخسائر 7 يف املائة يف 
األسبوع، توقفت املعامالت ملدة ١5 دقيقة. 
وانخفضت بورصتي لندن وفرانكفورت بأكرث 

من 7 يف املائة. أسعار النفط الخام األمريكية 
تعرضت لخسارة بنسبة 20 يف املائة، وهي أكرب 

انخفاض منذ حرب الخليج عام ١٩٩١.

العامل
 

وصل انتشار الوباء إىل أكرث من ٩0 دولة، تجاوز 
عدد الحاالت ١02 ألف حالة، وتجاوز عدد 

الوفيات 3500 شخص.

العامل
 

تجاوز عدد املصابني باملرض ١00 ألف شخص 
حول العامل. ألول مرة، كان هناك مواطن تريك 

من بني الذين فارقوا الحياة يف أوروبا.

٩ مارس 7 مارس 6 مارس

الجدول 
الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 22



قمة مجموعة العرشين
 

عقدت مجموعة العرشين قمة عرب دائرة 
تلفزيونية مغلقة.

الواليات املتحدة األمريكية
 

تجاوز عدد األشخاص الذين تقدموا بطلبات 
للحصول عىل مساعدة مالية ثالثة ماليني شخص 

يف األسبوع، وذلك ألنهم عاطلون عن العمل. 
قال رئيس البنك املركزي الفيدرايل جريوم 

باول إن االقتصاد األمرييك رمبا يكون قد دخل 
بالفعل يف حالة ركود.

الصني
 

تم رفع حظر التجول الذي استمر شهوًرا يف 
مقاطعة هويب يف الصني، مهد انتشار الوباء. 

طوكيو
 

تم تأجيل دورة األلعاب األوملبية يف طوكيو 
ملدة عام.

26 مارس 25 مارس 24 مارس

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 25م



العامل
 
 تجاوز عدد الوفيات يف جميع أنحاء العامل ١5 

ألف و400 وفاة.

منظمة الصحة العاملية
 
حذرت منظمة الصحة العاملية من أن الوباء قد 

اكتسب زخام وتسارعا.

االقتصاد العاملي
 

توقع صندوق النقد الدويل أن يدخل العامل 
يف حالة ركود يف عام 2020 بسبب تفيش وباء 

كوفيد-١٩، والذي قد يكون أسوأ من األزمة 
املالية العاملية يف 2008-200٩.

الصني
 
كان اليوم األول الذي مل يكشف فيه عن حالة 

جديدة يف مقاطعة هويب ومدينة ووهان 
الصينية، من حيث بدأ تفيش املرض.

العامل
 

تجاوز عدد حاالت الكورونا 200 ألف حالة 
حول العامل. تخطت حاالت الوفاة حاجز 8 

آالف.

أوروبا
 

 تجاوزت اعداد الوفيات يف أوروبا نظريها يف 
آسيا التي هي مهد الوباء، حيث وقعت 342١ 
حالة وفاة. واعرتفت رئيسة املفوضية األوروبية 
أورسوال فون دير لني، أن االتحاد األورويب كان 

متأخراً للغاية يف محاربة الفريوس.

١٩ مارس 23 مارس ١8 مارس

الجدول 
الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 24



العامل
 

قال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس، قال "إن وباء كوفيد-١٩ يعترب أخطر أزمة واجهتها البرشية منذ الحرب 
العاملية الثانية ". بلغ عدد األشخاص الذين فقدوا حياتهم بسبب فريوس كورونا 40 ألف و63٩ وبلغ عدد الحاالت 823 ألف 

و284 شخص يف جميع أنحاء العامل. 

تحدث الرئيس الرتيك رجب طيب أردوغان مع الرئيس األمرييك دونالد ترامب يف مكاملة هاتفية. واتفقا عىل أن مكافحة الوباء 
ال ميكن أن تنجح إال بالتضامن والتعاون العاملي. وتم االقرار باتخاذ الخطوات الالزمة لتبادل أفضل املامرسات والبيانات 

والخربات للسيطرة عىل اآلثار املختلفة للوباء.

 تم تسجيل إصابة لرضيع حديث الوالدة بفريوس كورونا يف مدينة مشهد اإليرانية. 

توفيت فتاة تبلغ من العمر ١2 عاًما يف بلجيكا بسبب فريوس كورونا. 

أفادت منظمة سالمة املالحة الجوية األوروبية أن حركة الطريان يف الشبكة األوروبية انخفضت بنسبة 88 يف املائة بسبب 
انتشار وباء كوفيد-١٩. 

تم افتتاح مستشفى الصداقة الفلسطينية الرتكية، الذي أنشأته تركيا يف قطاع غزة. وبدأت غزة باستخدامه يف مكافحة وباء 
فريوس كورونا يف قطاع غزة يف ظل الحصار اإلرسائييل. 

تم اكتشاف أول حالة إصابة بالفريوس بني الالجئني املقيمني يف املخيامت يف اليونان.

العامل
 
بلغ العدد اإلجاميل للحاالت يف جميع أنحاء 

العامل ٩03 ألف 8١٩.

ارتفع عدد الوفيات بسبب وباء فريوس 
كورونا يف الواليات املتحدة األمريكية 

مبقدار ٩20 يف الساعات األربع والعرشين 
املاضية إىل 4 آالف و٩0 حالة. وقد زاد 

عدد املصابني بالفريوس مبقدار 25 ألفاً يف 
الـ 24 ساعة املاضية، ليصل إىل إىل ١8٩ 

ألفاً 633 يف البالد. 

وصلت الطائرات التابعة للقوات املسلحة 
الرتكية التي تحمل إمدادات مستلزمات 
صحية يف نطاق مكافحة كوفيد-١٩ إىل 
مدريد، عاصمة إسبانيا، وروما، عاصمة 

إيطاليا. 

األمني العام لحلف الناتو ينس شتولتنربج 
شكر تركيا ملساعدتهم.

١ أبريل 3١ مارس

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 27م



العامل
 
بلغ عدد الوفيات بسبب وباء فريوس كورونا الذي أصاب العامل بأرسه 3١ ألفا 

700، بينام كان عدد املصابني بالفريوس 678 ألفا وعدد الذين أمتوا شفائهم 
١45 ألفا و600 شخص.

روسيا
 

اقرتحت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية )FMBA( تطوير الدواء 
لعالج النوع الجديد من فريوس كورونا.

الصني
 

حذرت الصني من املوجة الثانية من تفيش املرض مع تزايد عدد مرىض 
كوفيد-١٩ القادمون من الخارج بشكل مطرد.

الواليات املتحدة األمريكية
 

تويف طفل يقل عمره عن عام واحد يف الواليات املتحدة األمريكية بسبب 
كوفيد-١٩.

فرنسا
 

اتضح أن اللقاء الديني الذي عقد يف كنيسة يف مدينة مولوز يف فرباير بفرنسا 
،كان مصدر اآلالف من حاالت كوفيد-١٩.

الصني
 

الصني والتي ظهر فيها كوفيد-١٩ ألول مرة، منعت األجانب مؤقًتا من دخول 
البالد.

الواليات املتحدة األمريكية
 

وافق الرئيس األمرييك دونالد ترامب عىل أكرب حملة تحفيز اقتصادي يف 
تاريخ بالده. مبوجب قانون الدفاع الوطنى، وقع الرئيس دونالد ترامب قراًرا 
ببدء رشكة السيارات جرنال موتورز بتصنيع أجهزة التنفس الصناعي ملكافحة 

كوفيد-١٩.

28 مارس 27 مارس

الجدول 
الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 26



العامل
 
تجاوز عدد املتعافني 285 ألًفا منذ انتشار 
كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل. بلغ عدد 

الوفيات 75 ألف و2٩٩ وعدد االصابات 
وصل إىل مليون 352 ألف 287.

الصني
 

ألول مرة، الصني تعلن عن عدم وجود 
حاالت وفاة بسبب فريوس كورونا يف البالد.

الرنويج
 

أفاد وزير الصحة الرنويجي بينيت هاوي 
أنهم يسيطرون عىل انتشار وباء كوفيد-١٩ 

يف البالد.

انجلرتا
 
 تم وضع رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون، الذي كان يخضع للعالج من 

الفريوس، يف العناية املركزة.

منظمة الصحة العاملية
 
 قال تيدروس أدهانوم غيربيسوس، املدير العام ملنظمة الصحة العاملية، رداً عىل 
ترصيحات طبيبني فرنسيني قاال إن "اللقاحات واألدوية التي سيتم تطويرها ضد 

النوع الجديد من فريوس كورونا يجب تجربتها يف إفريقيا " بقوله "أن هذه 
بقايا عنرصية، محرجة واستعامرية". "أفريقيا ال ميكنها ولن تكون منطقة اختبار 

ألي لقاح.".

فرنسا
 
 أعلن وزير املالية الفرنيس برونو لومري أن فرنسا قد تشهد أكرب كساد اقتصادي 

لها منذ الحرب العاملية الثانية هذا العام.

سنغافورة
 

تم تطبيق العزل الصحي عىل حوايل 20000 عامل أجنبي يف سنغافورة.

7 أبريل 6 أبريل5 أبريل

العامل
 

تجاوز عدد حاالت كوفيد-١٩ يف جميع 
أنحاء العامل مليون 200 ألف. تويف 64 

ألف 747 شخص بسبب كوفيد-١٩. تجاوز 
عدد املتعافني من املرض 250 ألف شخص 

حول العامل.

أكد األمني العام ملجلس التعاون للدول 
الناطقة بالرتكية )املجلس الرتيك(، بغداد 

أمريف، أن الدول األعضاء يف املجلس تظهر 
تضامًنا مع بعضها البعض ضد كوفيد-١٩، 

وأن العامل الرتيك سيتعاون مع بقية املجتمع 
الدويل يف مكافحة الوباء.

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 29م



العامل
 

 بلغ عدد حاالت كوفيد-١٩ مليون و١١8 ألف و 
244 حالة يف جميع أنحاء العامل. الوفيات 5٩ ألفاً 
و220 شخص، بينام تعاىف 22٩ ألفاً و١57 شخص 

أصيبوا بالفريوس.

الواليات املتحدة األمريكية
 

تم الكشف عن كوفيد-١٩ يف 5 أطفال يف والية 
ماريالند.

العامل
 

 عدد املصابني بفريوس كورونا يتجاوز مليون شخص 
يف جميع أنحاء العامل، كام تجاوزت اعداد الوفيات 

54 ألًفا، وتجاوز عدد املتعافني 220 ألًفا.

أعلنت رشكة الرعاية الصحية السويدية 
Mölnlycke أن فرنسا استولت عىل املاليني من 
الكاممات والقفازات التي استوردتها من الصني 

إليطاليا وإسبانيا.

 تبنت الجمعية العامة لألمم املتحدة باإلجامع 
القرار األول الداعي إىل زيادة التضامن العاملي 
والتعاون الدويل ضد انتشار املرض كوفيد-١٩. 

انتهاء الحجر الصحي الذي دخلته املستشارة 
األملانية أنجيال مريكل احرتازا من اإلصابة بفريوس 

كوفيد-١٩.

العامل
 

 تجاور عدد املصابني بالنوع الجديد من فريوس 
كورونا يف جميع أنحاء العامل ٩١0 آالف اعتباًرا 

من 2 أبريل 2020 الساعة00:00، وبلغت اعداد 
الوفيات 46 ألًفا، وبلغ عدد املتعافني ١٩3 ألًفا.

أرسل رئيس الربملان الرتيك مصطفى شانتوب برسائل 
إىل رؤساء برملان 44 دولة، داعيا إياهم للتعاون يف 

مكافحة الفريوس.

 ويف إطار التصدي لفريوس كوفيد-١٩، هبطت 
طائرة شحن عسكرية من نوع "AN-١24" مرسلة 
من روسيا إىل الواليات املتحدة األمريكية وتحمل 

معدات طبية يف مطار نيويورك الدويل جون 
كينيدي. 

ألول مرة يف تاريخ حلف شامل األطليس منذ 70 
عاما، ُعقد اجتامع لوزراء الخارجية من خالل 

مؤمترات الفيديو.

2 أبريل 3 أبريل 4 أبريل

الجدول 
الزمني
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العامل
 

بلغ عدد حاالت كوفيد-١٩ 
مليون و5١3 ألف و358 حالة 
يف جميع أنحاء العامل. وتجاوز 

عدد املتعافني 340 ألف 
شخص.

 

دول البلقان

تركيا ترسل مساعدات طبية يف 
اطار دعمها ملكافحة الفريوس 
يف رصبيا، البوسنة والهرسك، 

الجبل األسود، مقدونيا 
الشاملية وكوسوفو.

العامل
 

تجاوز عدد املصابني بفريوس كوفيد-١٩ مليون و650 ألف شخص يف جميع 
أنحاء العامل، بينام تجاوزت الخسائر يف األرواح ١00 ألف، بينام تجاوز عدد 

املتعافني 365 ألًفا.
 

منظمة الصحة العاملية

ممثل منظمة الصحة العاملية يف تركيا، بافل أورسوا، ذكر أن تركيا مثاال يحتذى 
به، نظًرا لقدراتها التشخيصية وجهودها الهائلة يف عالج كوفيد-١٩، وتنفيذها 

هذه العملية بشفافية تامة.
 

تركيا 

بناء عىل تعليامت من الرئيس رجب طيب أردوغان، أقلعت طائرة تابعة 
للقوات املسلحة الرتكية، محملة باملعدات الطبية املقرر استخدامها يف اطار 

مكافحة وباء كوفيد-١٩، من مطار أنقرة إتيميسجوت إىل إنجلرتا.
 

تركيا

بناءا عىل تعليامت رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان يف نطاق 
التدابري التي يتعني اتخاذها ضد فريوس كوفيد-١٩، تم إرسال اإلمدادات 

الصحية إىل الشعب الليبي، وإىل فرق التعاون التعليمي واالستشاري العاملة 
يف املنطقة.

تركيا

أرسلت تركيا املساعدات الغذائية إىل لبنان ضمن جهودها يف 
مكافحة الفريوس.

 

االتحاد األورويب

اتفقت دول االتحاد األورويب عىل حزمة اقتصادية تبلغ حوايل 540 
مليار يورو ملعالجة اآلثار التي سببها فريوس كوفيد-١٩.

 

سويرسا

يف مدينة سودرتاليا، السويد، توفت حنا ألتنسو البالغة من العمر 
8١ عاًما، حيث كانت مصابة بفريوس كوفيد-١٩، مل يتم إدخالها إىل 

وحدة العناية املركزة عىل الرغم من وجود أرسة فارغة.

١0 أبريل ٩ أبريل

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 31م



8 أبريل

العامل
 

بلغ عدد األشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب كوفيد-١٩ 
يف جميع أنحاء العامل 84 ألف 7٩2، بينام بلغ العدد اإلجاميل 

للحاالت مليون 462 ألف 6٩8 وعدد األشخاص املتعافني 3١3 
ألف و١٩ شخص.

 

تركيا

هاتف الرئيس رجب طيب أردوغان الرئيس الصيني يش 
سينبينغ. وتم خالل اإلتصال مناقشة قضايا التعاون والعالقات 

الثنائية يف مكافحة وباء كوفيد-١٩.

اململكة العربية السعودية
 

يف اململكة العربية السعودية، تم اإلعالن 
عن حظر التجول يف 4 محافظات و5 مدن 
رئيسية كجزء من مكافحة فريوس كورونا.

 
جمهورية شامل قربص الرتكية

بينام تم تسجيل الوفاة الثالثة بسبب 
فريوس كورونا يف جمهورية شامل قربص 
الرتكية كانت املرة األوىل التي ميوت فيها 

مواطن تريك من شامل قربص بسبب 
كوفيد-١٩.

 

اليابان

تم إعالن حالة الطوارئ يف 7 واليات مبا 
يف ذلك طوكيو وأوساكا، ضد انتشار مرض 

كوفيد-١٩ يف اليابان.

ماليزيا

أصبحت العاصمة اإلدارية ملاليزيا 
بوتراجايا، إحدى املدن التي تم إعالنها 
منطقة حمراء بسبب انتشار كوفيد-١٩.

 

الواليات املتحدة األمريكية

اتهم الرئيس األمرييك دونالد ترامب 
منظمة الصحة العاملية "باتخاذ موقف 
مؤيد للصني" يف تفيش كوفيد-١٩، عرب 

حسابه الرسمي عىل تويرت.

7 أبريل

الجدول 
الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 30



العامل
 

بلغ عدد األشخاص املصابني بالفريوس يف جميع أنحاء العامل مليون و٩75 ألف و 584، 
وبلغ عدد الوفيات ١24 ألف و556، وعدد املتعافني 465 ألف 556.

 

اليونيسف

حذرت منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( من أن تأجيل حمالت التطعيم ضد 
الحصبة يف 24 دولة قد يؤثر عىل ١١7 مليون طفل بسبب تفيش املرض كوفيد-١٩.

 الصني

أفاد مجلس الدولة الصيني أنهم وافقوا عىل بدء التجارب الرسيرية عىل لقاحني آخرين تم 
تطويرهام ضد فريوس كورونا.

 

الربازيل

يف تجربة رسيرية للتحقيق من تأثري عقار املالريا الكلوروكني فوسفات يف عالج فريوس 
كورونا، أعلنت الربازيل أن مريضني توفيا بسبب اآلثار الجانبية للدواء.

 

االتحاد األورويب

قام االتحاد األورويب بزيادة ميزانيته السنوية بنحو 3.5 مليار يورو ملكافحة فريوس 
كورونا.

أوغندا

أطلق النائب بويب واين، أحد املطربني املشهورين يف أوغندا، حملة إلنقاذ 
األمريكيني من أصل أفريقي واألمريكيني من أصل أفريقي الذين تعرضوا إلرهاب 
األجانب واملعاملة السيئة بدعوى أنهم السبب يف انتشار الفريوس يف الصني مرة 

أخرى.
 

إندونيسيا

اتخذ الرئيس اإلندونييس جوكو ويدودو قراًرا وطنًيا يف اطار مكافحة تفيش فريوس 
كورونا املستجد يف جميع أنحاء البالد.

١4 أبريل

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 33م



١3 أبريل ١2 أبريل

العامل
 

بلغ عدد الوفيات ١١5 ألف 
و286 شخص بسبب فريوس 

كورونا يف جميع أنحاء العامل. 
تجاوز العدد اإلجاميل للحاالت 

مليون و864 ألف.
 

روسيا

أعلن الرئيس الرويس فالدميري 
بوتني أن الوضع يف بالده يف 
حالة تدهور بسبب تفيش 

الفريوس،.
 

باكستان

قال رئيس الوزراء الباكستاين 
عمران خان إن اقتصادات 

الدولة الناشئة والتي تعاين 
تحت وطأة الديون دخلت يف 

عملية صعبة بسبب توقف 
األعامل بسبب انتشار الفريوس.

العامل
 

 يف نطاق مكافحة فريوس كورونا 
يف الواليات املتحدة األمريكية، قيل 
إن تلوث الهواء انخفض بنسبة 30 

يف املائة يف املدن الكربى بفضل 
امتثال غالبية الناس لنداء "البقاء 

يف املنزل".
 

انجلرتا

غادر رئيس الوزراء الربيطاين 
بوريس جونسون مستشفى سانت 

توماس، بعد تلقيه العالج من مرض 
كوفيد-١٩. 

يف منطقة موسكو، تقرر البدء يف 
تطبيق "اإلذن" عىل قيود حظر 

التجول املفروض سابًقا.

العامل
 
بلغ عدد األشخاص الذين أصيبوا بالفريوس يف جميع أنحاء العامل مليون و7١5 

ألف و١43 شخًصا، والوفيات ١04 ألف و800 شخص، وعدد املتعافني 38٩ 
ألًفا و 374 شخص.

 دوري ابطال اوروبا

تم إلغاء دوري أبطال أوروبا 2020 يف كرة القدم بسبب انتشار كوفيد-١٩.

١١ أبريل

الجدول 
الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 32



١6 أبريل

الجدول الزمني

العامل

قامت مؤسسة التيكا بتوزيع حزم املساعدات الغذائية عىل ١600 
عائلة محتاجة يف إطار مكافحة انتشار فريوس كورونا يف كوسوفو.

 

منظمة الصحة العاملية

 عرّب هانز كلوج، املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية ألوروبا، 
نيابة عن منظمة الصحة العاملية عن شكره لرتكيا لتضامنها يف توفري 

الدعم الطبي بشكل رئييس للمملكة املتحدة وايطاليا واسبانيا ودول 
البلقان. 

 

العامل

يف نيجرييا، قتلت قوات األمن ١8 مدنياً مل ميتثلوا لحظر التجول 
النتشار وباء كوفيد-١٩.

 

العامل

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية حظر التجول ملدة ١0 أيام 
حتى يوم الجمعة، مبوجب إجراءات مكافحة الفريوس كوفيد-١٩.

اإلكوادور

يف اإلكوادور، التي ُوصفت بأنها "القاعدة الرئيسية" لـ كوفيد-١٩، 
تم جمع ١424 جثة من منازل ومستشفيات يف غواياكيل، حيث ترك 

الناس أقاربهم القتىل يف الشارع الشهر املايض.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 35م



١5 أبريل

الجدول 
الزمني

أوغندا

بلغ عدد الوفيات بسبب فريوس كورونا ١30 ألف و802 يف جميع 
أنحاء العامل ، وبلغ إجاميل عدد الحاالت 2 مليون و35 ألف و737 

وعدد األشخاص الذين تعافوا 503 ألف و386 شخص.
 

تركيا

قامت وكالة التعاون والتنسيق الرتكية )TIKA( بتوفري أكرث من 
63000 كاممة ومعدات واقية ومنتجات تنظيف وتعقيم لباكستان 

الستخدامها يف مكافحة انتشار املرض كوفيد-١٩.
 

غزة

يف نطاق املكافحة ضد كوفيد-١٩، قامت تيكا ) الوكالة الرتكية 
للتعاون والتنسيق( بتوزيع عبوات صحية ومطهرات عىل 2000 

عائلة محتاجة يف قطاع غزة.
 

حلف شامل االطليس

أعلن األمني العام لحلف الناتو ينس شتولتنربج، أن تركيا هي واحدة 
من أكرث الدول مساعدة لحلفائها، وأن الطائرة العسكرية التي 

نقلت اللوازم الطبية وأغراض الوقاية الشخصية من تركيا إىل اململكة 
املتحدة، استخدمت رقم حلف الناتو مرة واحدة ألول مرة.

الواليات املتحدة األمريكية

زعم الرئيس األمرييك دونالد ترامب أن منظمة الصحة العاملية 
تتحمل مسؤولية جدية عن انتشار الوباء يف جميع أنحاء العامل، وأن 

املنظمة كانت مضللة يف البداية للعامل. كام وأمر ترامب الواليات 
املتحدة األمريكية بالتوقف عن متويل منظمة الصحة العاملية.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 34



20 أبريل ١٩ أبريل ١8 أبريل

العامل
 
بلغ عدد املصابني بـفريوس كورونا 2 مليون 
و443 ألف و2١١ شخص حول العامل وبلغ 

عدد الوفيات ١67 ألف و٩53 شخص. 
كام تعايف 640 ألف و252 شخص أصيبوا 

بالوباء.

العامل
 
 ارتفع عدد املصابني بـ كوفيد-١٩ يف جميع 
أنحاء العامل إىل 2 مليون و367 ألف و68٩ 

شخًصا، وبلغ عدد الوفيات ١62 ألف 
و٩58، وعدد املتعافني وصل إىل 6١0 ألف 

و80 شخص.

العامل
 

بلغ عدد املصابني بالفريوس كوفيد-١٩ يف 
جميع أنحاء العامل ١ مليون و7١5 ألف 

و١43 شخص، وبلغت حاالت الوفاة ١04 
ألف و800، وعدد املتعافني 38٩ ألف 

و374.

الواليات املتحدة األمريكية

رصح الرئيس األمرييك دونالد ترامب أنهم 
متكنوا من أنقاذ ماليني األرواح، من خالل 
اإلجراءات التي تم اتخاذها. وتحدث أن 
التوقعات كانت أن ميوت ١00 إىل 240 
ألف شخص بسبب فريوس كورونا حتى 

وقت قريب، لكن وبسبب اإلجراءات 
املتخذة سيكون هناك أقل من ١00 ألف 

حالة وفاة.

الجدول الزمني

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 37م



 ١7 أبريل

الجدول 
الزمني

العامل
 
تجاوز عدد املصابني بـ كوفيد-١٩، 2 مليون 
و200 ألف يف جميع أنحاء العامل، وتجاوزت 

أعداد الوفيات ١45 ألًفا وتجاوز عدد 
املتعافني 560 ألًفا.

 

تركيا

تحادث الرئيس رجب طيب أردوغان مع 
رئيس الوزراء الياباين شينزو آيب عرب الهاتف، 
وتناول موضوع التعاون والعالقات الثنائية 

يف مكافحة فريوس كورونا.
 

رومانيا

قامت مؤسسة تيكا الرتكية بتوزيع ١500 
عبوة من املواد الغذائية ومواد التنظيف 
عىل األرس املحتاجة وكبار السن فوق 65 

يف رومانيا.
 

الواليات املتحدة األمريكية

أعلن الرئيس األمرييك دونالد ترامب أن 
إجراءات كوفيد-١٩ التي تم اتخاذها يف 

بالده سيتم تخفيفها عىل 3 مراحل، ولكن 
القرار يف يد حكام الواليات.

اللجنة االقتصادية ألوروبا

أعلنت اللجنة االقتصادية اإلفريقية التابعة لألمم 
املتحدة )UNECA( أنه إذا مل يتم اتخاذ إجراءات 

كافية يف أفريقيا، فقد ميوت ما بني 300 ألف إىل 3.3 
مليون شخص عىل األقل بسبب كوفيد-١٩.

 

أملانيا

قال وزير الصحة األملاين، ينس سبان، إن وباء كوفيد-١٩ 
يف الوقت الحارض يف حالة ميكن السيطرة عليها يف 

أملانيا.
 

فرنسا

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنسا باريل يف بيان 
للربملان إنه تسجيل إصابات بفريوس كوفيد-١٩ عند 

حوايل نصف الطاقم املكون من 2300 شخص عىل منت 
حاملة الطائرات شارل ديغول.

 

األمم املتحدة

 :)FAO( قالت منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
"مع انتشار الفريوس، وتزايد الحاالت، وتشديد 

اإلجراءات، سينهار النظام الغذايئ العاملي يف األسابيع 
املقبلة.

منظمة الصحة العاملية 

املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف أفريقيا ماتشيديسو مويتي 
أعلن أن وقف الواليات املتحدة األمريكية للدعم املايل للمنظمة سيؤثر 

عىل مكافحة أمراض مثل شلل األطفال واملالريا واإليدز يف القارة 
األفريقية.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 36



 رصبيا

قدمت مؤسسة التيكا املواد الغذائية 
ولوازم التنظيف إىل 250 عائلة محتاجة 
يف رصبيا يف نطاق املساعدة يف مكافحة 

انتشار املرض كوفيد-١٩.

24 أبريل23 أبريل

الجدول الزمني

العامل
 

 بلغ عدد األشخاص الذين فقدوا حياتهم 
بسبب كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل 

١87 ألف و٩23، والعدد اإلجاميل للحاالت 
2 مليون 682 ألف و745 وعدد املتعافني 

736 ألف 405.

منظمة الصحة العاملية

كام أصدرت منظمة الصحة العاملية تحذيراً 
من وباء الحمى الصفراء يف أثيوبيا بعد أن 
حذرت منه يف جنوب السودان. ويذكر أن 

عدد املشتبه بهم ارتفع من 3 إىل 85 يف 
بداية مارس يف منطقة غوراج باملقاطعة 

الجنوبية للبالد.

األمم املتحدة

أعلنت اللجنة االقتصادية واالجتامعية 
لغرب آسيا التابعة لألمم املتحدة 

)ESCWA( أن البالد العربية ستكون األكرث 
ترضراً من انتشار املرض كوفيد-١٩.

العامل
 
بلغ عدد املصابني بـ كوفيد-١٩ ما يقارب 2 مليون و750 ألف شخصا يف 
جميع أنحاء العامل، بينام تجاوزت الخسائر يف األرواح ١٩0 ألف شخص 

وتجاوز عدد األشخاص املتعافني 760 ألًفا.

تركيا

تحادث رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان مع املستشارة 
األملانية أنجيال مريكل عرب الهاتف، عن التعاون بالخطوات القادمة يف 

مكافحة الفريوس واملرحلة ما بعد الوباء.

األمم املتحدة

دعا األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو جوترييس إىل وقف الرصاعات 
العاملية من أجل مكافحة تفيش وباء كوفيد-١٩.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 39م



اململكة العربية السعودية

بسبب فريوس كورونا أعلنت أن صالة الرتاويح 
لن تصىل جامعًة يف الحرم الرشيف مبكة املكرمة 

واملسجد النبوي باملدينة املنورة يف رمضان.

العامل
 

بلغ عدد الحاالت يف جميع أنحاء العامل 2 مليون 52٩ 
ألف ٩4، وبلغ عدد الوفيات ١74 ألف 573، وبلغ عدد 

املتعافني 667 ألف 60٩.

أسرتاليا

تم تعيني ويص لرشكة فريجن أسرتاليا، ثاين أكرب رشكة طريان 
يف البالد، والتي توقفت رحالتها بسبب حظر السفر ضد 

انتشار الفريوس كوفيد-١٩ يف أسرتاليا.

تركيا

أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان اتصاالً 
هاتفياً مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني. وتم خالل 

الحديث بحث التعاون والعالقات الثنائية والتطورات 
اإلقليمية يف مكافحة انتشار املرض كوفيد-١٩.

باكستان

 أعلن وزير اإلعالم والنرش الباكستاين فردوس أشيك افان، 
أن بالده تستخدم حبوب الكلوروكني يف عالج مرض فريوس 

كوفيد-١٩ وأعلن أن سريسل منها إىل الواليات املتحدة 
األمريكية، تركيا، اململكة العربية السعودية، اململكة 

املتحدة، إيطاليا، كازاخستان وقطر.

العامل
 

بلغ عدد الوفيات من اصابتهم بالفريوس كوفيد-١٩ 
حول العامل ١8١ ألف و١70، والعدد اإلجاميل للحاالت 
2 مليون و5٩4 ألف و835 وعدد املتعافني 7١0 ألف 

.6٩5

 انجلرتا

 ضمن استمرار مكافحة انتشار فريوس كوفيد-١٩، 
وصلت املعدات الصحية من تركيا واملحملة عىل منت 

طائرة شحن تابعة للسالح الجوي املليك إىل إنجلرتا.

 القادة

تحدث رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان 
هاتفيا مع الرئيس الفرنيس إميانويل ماكرون ورئيس 

جمهورية أوزبكستان شفكات مريزييوييف، والرئيس 
اإليراين حسن روحاين، ورئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي 

كونتي، ورئيس غينيا االستوائية تيودورو أوبيانغ 
والرئيس الصومايل محمد عبد الله فارمايو، وتناول 

معهم موضوع التعاون والعالقات الثنائية يف مكافحة 
الفريوس كوفيد-١٩.

22 أبريل2١ أبريل

الجدول 
الزمني
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25 أبريل

الجدول الزمني

العامل

بلغ عدد املصابني بـ كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل 2 مليون 87١ ألف 247 
شخًصا، وفقدان األرواح إىل 200 ألف 56٩، وعدد األشخاص الذين تم شفائهم إىل 

823 ألًفا 306.

الواليات املتحدة األمريكية

تم تخفيف بعض التدابري املتخذة يف الواليات املتحدة األمريكية ملكافحة تفيش 
املرض كوفيد-١٩ يف ثالث واليات. ففي جورجيا وأوكالهوما، ُسمح بإعادة فتح 

صالونات البولينج ومصففي الشعر ومراكز السبا، بينام يف أالسكا، تم رفع القيود 
املفروضة عىل املطاعم وتجار التجزئة.

إيران

فتحت الحدائق واملنتزهات يف إيران بعد شهر عىل إغالقها يف نطاق تدابري التصدي 
لفريوس كورونا.

الصني

رفضت الصني الدعوات للتحقيق يف مصدر انتشار املرض كوفيد-١٩.

كوسوفو

وصلت املساعدات املادية الطبية الثانية التي أرسلتها تركيا إىل العاصمة بريشتينا 
كمساعدة يف مكافحة انتشار املرض.

منظمة الصحة العاملية

ذكرت منظمة الصحة العاملية أنه ال يوجد دليل عىل عدم إصابة األشخاص 
الذين يتعافون من كوفيد-١٩ والذين لديهم أجسام مضادة، مرة أخرى بفريوس 

كوفيد-١٩ مرة أخرى. تم توجيه تحذيرات ضد قرار منظمة الصحة العاملية 
مبنح "جواز سفر مناعي" أو "شهادة خالية من املخاطر" لبعض األشخاص الذين 
يتعافون من مرض كوفيد-١٩. وأشري إىل أن مثل هذا التطبيق قد يزيد من خطر 

انتشار الوباء.

اليونيسف

أفادت اليونيسف أن انتشار املرض كوفيد-١٩ قد قطع خدمات املناعة العاملية، 
والتي ميكن أن تؤدي هذا العام وما بعده إىل أوبئة قد تسبب تؤدي إىل كارثة 

ومشاكل صحية.
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24 أبريل

الجدول 
الزمني

 الواليات املتحدة األمريكية

 اعتمد مجلس النواب األمرييك مرشوع قانون إضايف بقيمة 484 مليار دوالر لدعم 
الرشكات الصغرية واملراكز الصحية وإجراء املزيد من االختبارات كجزء من مكافحة 

انتشار املرض كوفيد-١٩.

انجلرتا

يف اململكة املتحدة، بدأت جامعة أكسفورد باختبار اللقاح املحتمل ملرض كوفيد-١٩ 
عىل البرش. 

ألبانيا

قدمت مؤسسة التيكا 3500 حزمة مساعدات للعائالت املحتاجة يف ألبانيا بسبب 
انتشار الفريوس كوفيد-١٩ وبداية شهر رمضان.

أفغانستان

قدمت تيكا عرب مكتبها يف املزار الرشيف ١0١ ألف قناع طبي ألفغانستان يف 
مساهمة ملنع انتشار الفريوس.

فرنسا

رصح رئيس فرنسا إميانويل ماكرون أن أوروبا لن يكون لها مستقبل إذا مل تتمكن 
من إيجاد حل مشرتك لألزمة االقتصادية التي سببها انتشار الفريوس كوفيد-١٩.

منظمة الصحة العاملية

املدير اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية يف أفريقيا يف االجتامع اإلعالمي، ماتشيديسو 
مويتي خاطب جميع البلدان وطلب منها مواصلة أنشطتها للوقاية من املالريا. 

وحذرت منظمة الصحة العاملية من أن سلسلة اإلمداد التي ترضرت من كوفيد-١٩ 
ميكن أن تزيد من الوفيات املرتبطة باملالريا منذ عام 2000.
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28 أبريل 27 أبريل

الجدول الزمني

العامل

ارتفع عدد األشخاص املصابني كوفيد-١٩ إىل 3 ماليني و23 ألف و205 شخصا 
يف جميع أنحاء العامل. تويف 208 ألف 883 شخص بسبب كوفيد-١٩. كان عدد 

األشخاص الذين تعافوا يف جميع أنحاء العامل 8٩3 ألف ١20.

إنجلرتا

 أعلن رئيس الوزراء الربيطاين بوريس جونسون أن املرحلة األوىل من املكافحة 
ضد كوفيد-١٩ قد انتهت، وبعد االنتهاء بنجاح من املرحلة األوىل، سيتم االنتقال 

للمرحلة الثانية، حيث سيتم قمع املرض، وتخفيض معدل انتقاله، وتخفيف التدابري 
االقتصادية واالجتامعية تدريجياً.

نيوزيلندا

أعلنت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن أن بالدها "كسبت" الحرب 
ضد كوفيد-١٩. أعلنت الحكومة، التي قررت أن انتشار املرض تحت السيطرة، أنها 
ستنهي حظر التجول يف 27 أبريل، باستثناء حالة الطوارئ والظروف اإللزامية التي 

تم فرضها منذ 25 مارس.

الصني

تم اإلبالغ عن بداية التجارب الرسيرية ملرشح اللقاح الثالث يف الصني التي كانت 
مكان انتشار مرض كوفيد-١٩.

العامل

 بلغ عدد املصابني كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل 3 ماليني ٩6 ألف 708، وبلغ 
إجاميل الخسائر يف األرواح 2١3 ألف 54١، وبلغ عدد األشخاص الذين تم شفاؤهم 

٩38 ألف 6١0.

تركيا

أقلعت طائرة شحن عسكرية محملة باملساعدات الطبية من مطار أنقرة إىل الواليات 
املتحدة األمريكية يف إطار مكافحة تركيا للفريوس.

الصني

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية أن آخر ١2 مريًضا يخضعون للعالج خرجوا 
يوم األحد يف مقاطعة هويب. وتم تسجيل أن 582 شخًصا يف الوالية تم تشخيصهم 

بالفريوس ولكن مل يظهر عليهم أي أعراض للمرض حيث تم إخضاعهم للسيطرة 
الطبية.

تركيا

اتخذ وزراء الصحة يف املجلس الرتيك قرارات لتعزيز التعاون يف مكافحة كوفيد-١٩.

 باكستان

قررت تركيا إرسال الجزء الثاين من املعدات الطبية الوقائية إىل باكستان يف نطاق 
مكافحة هذا الوباء.

تركيا
تعايف أول مريض مصاب بالفريوس طُبق عليه العالج مبصل الدم.
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26 أبريل

الجدول 
الزمني

العامل

بلغ عدد املصابني كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل 2 مليون و٩57 ألف 82٩و 
شخص، وبلغت الوفيات 205 آالف 3٩5، وعدد األشخاص املتعافني867 ألف 

و546 شخصا.

بلغاريا

أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوغان إتصاالً هاتفياً مع رئيس 
وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف. تم خالل الحديث مناقشة الدعم والتعاون يف 

املعركة ضد كوفيد-١٩.

سويرسا

تم نقل املواطن الرتيك اميره الله البالغ من العمر 47 عاما مع أطفاله بعد 
تشخيص اصابته بالفريوس وعدم عالجه يف سويرسا عن طريق اإلسعاف الجوي 

من قبل وزارة الصحة الرتكية.

سوريا

بدأ الهالل األحمر الرتيك بتوزيع طرود غذائية عىل منطقتي رأس العني وتل 
أبيض يف سوريا خالل شهر رمضان، والتي تم تطهريها من اإلرهاب بعملية 

ربيع السالم، 

إيطاليا

رصح رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي أنهم يعملون عىل تخفيف إجراءات 
الحجر الصحي الصارمة املطبقة يف البالد بسبب انتشار كوفيد-١٩ لقطاعات 

مثل البناء والتصنيع اعتباًرا من 4 مايو للعديد من الرشكات. أعلن رئيس الوزراء 
كونتي أنهم يفكرون بإعادة فتح املدارس يف سبتمرب.
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الجدول الزمني

 وصلت املجموعة الثانية من اإلمدادات 
الطبية الرتكية املرسلة ملكافحة النوع الجديد 

من فريوس كورونا إىل الصومال.

 تم اإللتزام بقيمة 7,4 مليار يورو 
للتشخيص والعالج وتطوير اللقاحات ضمن 

نشاط االلتزام الدويل للمكافحة الدولية 
لفريوس كورونا.

 بدأ تخفيف اإلجراءات الصارمة ضد الوباء 
تدريجياً يف إيطاليا. وبارشأكرث من 4 ماليني 

موظف يف البالد وظائفهم.

 انتهى حظر التجوال الجزيئ الذي تم 
تطبيقه منذ 23 مارس/ آذار ضمن نطاق 

إجراءات مكافحة فريوس كورونا يف جمهورية 
قربص الرتكية.

 بدأت يف كازاخستان تخفيف التدابري 
املتعلقة بفريوس كورونا.

 أشار الرئيس األمرييك دونالد ترامب إىل أنه 
ميكن العودة للحياة الطبيعية تدريجياً يف بعض 

مناطق الواليات األمريكية.

 وصل عدد املصابني بفريوس كوفيد-١٩ يف 
جميع أنحاء العامل إىل 3 ماليني 523 ألف و 

355 ووفاة 246 ألف و 3٩4 ، وعدد األشخاص 
الذين تم شفائهم إىل واحد مليون و١4١ ألف 

و 8٩8.

 أفاد وزير الخارجية األمرييك مايك 
بومبيو"نحن ممتنون لرتكيا حليفتنا يف الناتو. 

دعم تركيا ، يف أركان العامل األربعة يف املكافحة 
الجيدة ضد كوفيد-١٩ ، يساعد الرشكات 

األمريكية العاملة بشكل جيد. سوف نتغلب 
عىل هذا الوضع معا وسنكون أقوى من أي 

وقت مىض ".

 أعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو 
بوريسوف أنهم بدأوا بتخفيف التدابري املتخذة 

يف مكافحة فريوس كورونا يف البالد.

 بلغ عدد املصابني بـكوفيد-١٩ عىل مستوى 
العامل 3 ماليني 446 ألف و 562 شخص 

ووصلت خسائراألرواح إىل 242 ألف و 675 
وعدد املصابني الذي تعافوا إىل مليون ١02 

و408 ألف.

 هبطت طائرة النقل العسكرية التابعة 
للقوات املسلحة الرتكية من طراز يف قاعدة 

أندروز الجوية بالقرب من العاصمة واشنطن 
C-١30 والتي تحمل إمدادات ومساعدة 

طبية مرسلة إىل الواليات املتحدة. بعد حزمة 
املساعدات األوىل تم تسليم حزمة املساعدات 

الثانية املرسلة من تركيا إىل الواليات املتحدة.

 أرسلت تركيا مساعدات طبية مبا يف ذلك 
أجهزة التنفس اإلصطناعية محلية الصنع 

والخاصة بالعناية املركزة إىل الصومال ملكافحة 
وباء كوفيد-١٩ ،. حيث كانت الصومال أول 

دولة أجنبية تم إرسال جهاز التنفس الصناعي 
للعناية املركزة محيل الصنع لها.

 2 مايو/ أيار 3 مايو/ أيار 4 مايو/ أيار
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الجدول 
الزمني

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان محادثة 
هاتفية مع رئيسة مفوضية االتحاد األورويب أورسوال فون دير لني. 

وتم خالل املكاملة مناقشة فرص التعاون يف مكافحة كوفيد-١٩ 
والخطوات املشرتكة الواجب اتخاذها يف فرتة ما بعد الوباء وكذلك 

القضايا اإلقليمية.

 وصلت الطائرة الرتكية التابعة للخطوط الجوية الرتكية إىل 
مطار بن غوريون يف تل أبيب والتي تحمل إمدادات طبية مرسلة 

إىل فلسطني ملكافحة فريوس كوفيد-١٩ وقد كان عىل متنها ١5 طنا 
من املواد إحتوت عىل 40 ألف مجموعة تشخيصية و ١00 ألف 
قناع N٩5 و 40 ألف وزرة و ١00 ألف قفاز و 20 ألف نظارة 
واقية و 2 ألف لرت مطهر و 20 ألف كاممة أكسجني أنفية و 2 

 .PCR ألف قناع أكسجني و 4 أجهزة

 تم متديد نظام الحجر الصحي يف أذربيجان يف نطاق مكافحة 
كوفيد-١٩ الذي كان صالحاً لغاية 4 مايو حتى 3١ مايو وتم رفع 

بعض القيود.

 يف الواليات املتحدة األمريكية ، التي تأثر اقتصادها بشكل 
سلبي من تفيش مرض كوفيد-١٩ ، بدأت عملية التطبيع تدريجياً 

يف ١١ والية، مبا يف ذلك أالباما وأريزونا وأيوا وأوهايو وتكساس.

 أعلن رئيس الوزراء الرويس ميخائيل ميشوستني أن اختبار 
كوفيد-١٩ لديه كان إيجابياً.

 أعلن الرئيس األمرييك دونالد ترامب أنه شاهد أدلة عىل 
النوع جديد من فريوسات كورونا صدرت من مخترب يف مدينة 
ووهان الصينية، ولكنه أفاد بأنه ال ميكنه حالًيا مشاركته لهذه 

التفاصيل.
 

 ضمن نطاق مكافحة النوع فريوس 
كورونا، قامت وكالة )تيكا( بتوزيع 5000 

صندوق مساعدات يتكون من مواد 
النظافة للمسلمني يف أراكان يف منطقة 

كوكس بازار يف بنغالدش.

 تحركت طائرة الشحن العسكرية 
من مطار اتيمسغود العسكري، والتي 
تم تجهيزها كجزء من الجولة الثانية 

من املساعدات الطبية للواليات املتحدة 
األمريكية وهي واحدة من الدول األكرث 

ترضرا من وباء كوفيد-١٩. 

 شكر وزير الخارجية األمرييك بومبيو 
تركيا عىل املساعدة الطبية املرسلة إىل 

الواليات املتحدة. بومبيو ، يف رسائله عىل 
تويرت، "حلفاء الناتو يف أوقات األزمات 

يجب أن يقفوا مًعا. نشكر تركيا عىل التربع 
السخي باملوارد الطبية ومعدات الحامية 

وملساعدتنا يف مكافحة املناطق األكرث 
ترضراً من الوباء والتي إنترش فيها فريوس 

كوفيد-١٩. إن الشعب األمرييك ممنت 
لصداقتكم ورشاكتكم ولدعمكم."

 أرسلت وكالة التعاون والتنسيق الرتكية 
)تيكا( حزمة من املساعدات الغذائية 

إىل 700 أرسة يف واليتي قفصة وكرسين 
الهشتني اقتصاديا يف تونس.

 أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية 
أن األبواب ستفتح قريباً للمؤمنني يف 

املسجد الحرام واملسجد النبوي رشيطة 
االلتزام باإلجراءات ذات الصلة.

١ مايو/ أيار 30 أبريل/ نيسان  2٩ أبريل/ نيسان
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الجدول الزمني

 بلغ عدد حاالت كوفيد-١٩ يف العامل إىل 
4 ماليني و ١46 ألفاً و 48 شخصاً، وبلغت 

الخسائر يف األرواح 28١ ألفاً و ٩57 ، واستعاد 
واحد مليون و 463 ألفاً 3. شخصاً لصحته.

 بدأت عملية تحسني التدابرياملتعلقة 
مبكافحة فريوس كورونا يف أملانيا مع التخفيف.

 أدعي بأن الصني ضغطت عىل منظمة 
الصحة العاملية خالل أول ظهور للنوع جديد 

من فريوس كورونا "لتقول أن الفريوس ال ينتقل 
من شخص آلخر".

 بلغ عدد حاالت كوفيد-١٩ إىل 4 ماليني و 
57 ألف و 78١ شخصاً يف جميع أنحاء العامل ، 
وبلغت الخسائر يف األرواح 277 ألف و ٩44 

وعدد األشخاص الذين تعافوا إىل واحد مليون 
و 4١4 ألف و 72 شخصاً.

 بدأت وكالة )TIKA( بتوزيع طرود املواد 
الغذائية ومستلزمات النظافة عىل ١500 عائلة 

يف كينيا بحلول شهر رمضان بسبب فريوس 
كورونا.

 أرسلت تركيا إمدادات طبية إىل كازاخستان 
يف إطار مكافحة وباء كوفيد-١٩

 وافقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية 
)FDA( عىل اختبار لألنواع الجديدة من 
تشخيص فريوس كورونا ميكن أن يطبق 

منزلياً. ويف بيان صادرعن إدارة الغذاء والدواء 
األمريكية، أعلنت أنها أعطت "موافقة طارئة" 

لالختبار الذي طورته جامعة روتجرز وتم 
إجراؤه منزلياً بعينة من اللعاب.

 قررت الحكومة الفرنسية اتخاذ الخطوة 
األوىل نحو التخفيف التدريجي للتدابري املتخذة 

بسبب تفيش كوفيد-١٩ بتاريخ ١١ مايو/ أيار.

 تجاوز عدد املصابني بـ كوفيد-١٩ إىل 
3 ماليني و٩80 ألف شخص حول العامل، يف 

حني وصلت الخسائر يف األرواح إىل 274 ألًفا، 
وتجاوز عدد األشخاص الذين تم شفائهم إىل 

مليون و 372 ألًفا.

 ارسلت تركيا مواد مساعدة طبية إىل 
أوكرانيا الستخدامها يف مكافحة كوفيد-١٩

 أرسلت تركيا مساعدات طبية إىل تونس 
إلستخدامها يف مكافحة كوفيد-١٩

 تم اإلعالن عن أن أجهزة التنفس املرسل 
إىل التفيا من تركيا قد تم إستالمها.

 قال األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوترييس، يف رسالة الفيديو الخاصة به " أن 
كوفيد-١٩ ال ينظر إىل من نحن، وأين نعيش 

أو ما نؤمن به، ولكنه يواصل االنتشار بتضخم 
مثل الكراهية ، وكراهية األجانب، ومثل كبش 

الفداء ونرش الذعر."

 أفادت منظمة الصحة العاملية أن 
كوفيد-١٩ كان من أصل خفاش وأن سوق 

أطعمة املأكوالت البحرية يف ووهان لعب دوًرا 
يف اندالع الفريوس يف مقاطعة هويب الصينية.

 8 مايو/ أيار ٩ مايو/ أيار ١0 مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 47م



الجدول 
الزمني

 قامت تركيا بجلب 6 مواطنني أوكرانيني إىل 
بلدهم من األرجنينت بعد أن رفضت الدول 

األخرى نقلهم.

 قدم الهالل األحمر الرتيك معونات غذائية 
لألرس املحتاجة يف إندونيسيا.

 ضمن نطاق مكافحة فريوس كورونا، 
قدمت وكالة )تيكا( 30 ألف قناع جراحي واقي 

للعاملني يف مجال الرعاية الصحية يف مدينتي 
الجزائر ووهران.

 أعلنت وكالة )تيكا( أنها ستوزع 3500 
حزمة املساعدات يف شامل مقدونيا بحلول شهر 

رمضان بسبب فريوس كورونا الجديد.

 أفادت منظمة السياحة العاملية التابعة 
لألمم املتحدة )UNWTO( أن عدد السائحني 
الدوليني قد ينخفض بنسبة 58 إىل 78 يف املائة 

هذا العام بسبب النوع الجديد من فريوس 
كورونا.

 ، )THY( قامت الخطوط الجوية الرتكية 
التي أوقفت الرحالت الداخلية والدولية بسبب 

فريوس كورونا قامت بعمل مسودة تخطيط 
رحالت تغطي أشهر يونيو ويوليو وأغسطس.

 أعلنت وكالة TIKA أن أنها أنشأت ورشة 
إلنتاج األقنعة لدعم مكافحة فريوس كورونا 

يف منغوليا.

 قامت رشكة )بيوتيك( املختصة بتكنولوجيا 
األحياء والتي مركزها أملانيا وأحد مؤسسيسها 

ورشيكها الربفسور الدكتور أوغور شاهني 
قامت بتطبيق لقاح كورونا قابل للتطوير عىل 
املواطنني يف الواليات املتحدة األمريكية وذلك 
بالتعاون مع رشكة )فايزر( األمريكية لألدوية.

 تم تسلم اإلمدادات الطبية الرتكية املرسلة إىل فلسطني 
يف نطاق مكافحة فلسطني لفريوس كورونا.

 قال الرئيس األمرييك دونالد ترامب والذي ألقى باللوم 
عىل الصني يف تحول الفريوس إىل وباء عاملي "نحن نفهم 

من التقارير اإلستخباراتية أن األشياء السيئة حدثت يف 
الصني.دعونا نتواجه مع ذلك. إن الصني مل تصنع هذا 

)الفريوس( متعمدة ولكن الفريوس خرج منها بطريقة أو 
بأخرى من )ووهان( ".

 رصحت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن 
بأن حدود بالدها التي كسبت رصاعها ضد النوع الجديد 

من فريوس كورونا )كوفيد-١٩( ، سيتم إغالقها "لفرتة 
طويلة" أمام الدول األخرى ما عدا أسرتاليا.

 بدأت إسبانيا يف تخفيف التدابري املتعلقة مبكافحة 
فريوس كورونا تدريجًيا.

 تم السامح للرشكات يف كندا يف أونتاريو وكيبيك وألربتا 
ومانيتوبا وساسكاتشوان بفتح أبوابها.

 تم إعادة فتح املدارس يف فيتنام والتي تم إغالقها ملدة 
3 أشهر ملنع انتشار كوفيد-١٩.

 بدأت األعامل التجارية املرتبطة بقطاع االقتصاد والتي 
تم تعليق أنشطتها لفرتة من الوقت يف ماليزيا بالعمل مرة 

أخرى.

 5 مايو/ أيار 6 مايو/ أيار 7 مايو/ أيار
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الجدول الزمني

 تحدث رئيس الجمهورية الرتكية رجب 
طيب اردوغان هاتفيا مع رئيس الوزراء 

العراقي الجديد مصطفى الكاظم. وخالل 
املكاملة عرب الرئيس أردوغان عن دعمه 

للعراق يف مكافحة تفيش فريوس كورونا 
وكام تم تناول القضايا الثنائية واإلقليمية.

 أفاد االحتياطي الفيدرايل )FED( أن 
3٩ يف املائة من املوظفني الذين يقل دخل 
أرسهم عن 40 ألف دوالر فقدوا وظائفهم 
يف مارس/ أذار بسبب تفيش النوع الجديد 

من فريوس كورونا.

 تقلص االقتصاد األملاين بنسبة 2,2 يف 
املائة يف الربع األول من هذا العام مقارنة 

بالربع السابق بسبب النوع الجديد من 
وباء فريوس كورونا.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب 
طيب أردوغان محادثة هاتفية مع 

األمني العام لحلف شامل األطليس ينس 
ستولتنربغ. وتم خالل املحادثة مناقشة 

الخطوات الواجب اتخاذها يف فرتة ما بعد 
الوباء والقضايا اإلقليمية وخاصة سوريا 

وليبيا.

 قدمت وكالة TIKA مساعدات غذائية 
لـ 5000 عائلة محتاجة يف العراق.

 قدم الهالل األحمر الرتيك ١٩200 قناع 
للمساعدة يف مكافحة فريوس كورونا يف 

موريتانيا.

 قدمت وكالة )تيكا( ومستشارية 
الخدمات الوساطة الدينية يف سفارة تركيا 

لدى نور سلطان املساعدات الغذائية 
للمحتاجني يف كازاخستان مبناسبة شهر 

رمضان.

 استمرت اإلجراءات التخفيفية يف 
جمهورية التشيك والبوسنة والهرسك 

ومقدونيا الشاملية والجبل األسود وبلغاريا.

 قدمت وكالة TIKA معونة غذائية لألرس املحتاجة يف جوهانسربغ، 
جنوب أفريقيا، يف نطاق مكافحة فريوس كورونا.

 قدم مكتب وكالة )تيكا( يف كابول املعدات واملعدات الطبية لوزارة 
الصحة األفغانية لدعم الحرب األفغانية ضد النوع الجديد من فريوس 

كورونا.

 تم تسليم الدفعة الثانية من اإلمدادات الطبية املرسلة إىل ليبيا من 
قبل إدارة الطوارئ بوزارة الصحة لدعم املكافحة ضد فريوس كورونا.

 قامت وكالة TIKA بتوفري الطعام ومنتجات النظافة لضحايا 
الفريوس يف العاصمة بوغوتا وكونديناماركا، مركز تفيش كوفيد-١٩ يف 

كولومبيا.

 قام الهالل األحمر الرتيك بتوزيع 3500 طرد غذايئ عىل العائالت 
املحتاجة والنازحني يف ثالث مدن مينية.

 وصلت اإلمدادات الطبية إىل غزة لدعم املكافحة ضد فريوس 
كورونا.

 ساعدت اللجنة التوجيهية الرتكية - األمريكية باملعدات للعاملني 
يف مجال الرعاية الصحية يف نيويورك ونيوجرييس ، والتي تكافح النوع 

الجديد من فريوس كورونا.

 أشارت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال فون دير لني، إىل أن 
اإلجراءات املتعلقة بفريوس كورونا لن تختفي برسعة وأضافت إن " 

اقتصادنا ومجتمعنا سينفتحان ببطء وبحذر وبشكل تدريجي". 

 ١4 مايو/ أيار ١5 مايو/ أيار ١6 مايو/ أيار
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الجدول 
الزمني

 بلغ عدد األشخاص الذين فقدوا 
أرواحهم بسبب كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء 

العامل إىل 2٩4,784 وبلغ إجاميل عدد 
الحاالت 4,384,627 وعدد الحاالت الشفاء 

.١,626,3١5

 متت املوافقة عىل رشكة األدوية الهندية 
Glenmark إلجراء التجارب الرسيرية 
 Favipiravir الستخدام دواء اإلنفلونزا

للمعالجة من النوع الجديد لفريوس 
كورونا.

 قال الرئيس األمرييك دونالد ترامب 
يف تغريدته عىل تويرت "لقد كنت أقول 
إن التعامل مع الصني لفرتة طويلة أمر 

مكلف".. بعد فرتة وجيزة من توقيع 
اتفاقية تجارية مع الصني، قال ترامب إن 

العامل كله يواجه اندالع كوفيد-١٩ من 
الصني. وقال " حتى عقد ١00 إتفاقية 

تجارية مع الصني ال ميكنها أن تغلق الهوة 
ولن تعيد حياة املئات من الناس األبرياء."

 أرسلت تركيا 75 ألف قناع جراحي و ١0 آالف من قفازات 
النرتيلو ١0 آالف وزرة واقية وألفي نظارة وألفي قناع من طراز 

N١4 إىل مقدونيا الشاملية 75 وإىل ألبانيا 75رألف كاممة جراحية 
و 4 آالف من قفازات النرتيل و 2000 وزرة و 2000 نظارة واقية 

ملساعدتهم عىل مكافحة فريوس كورونا.

 شكر وزير خارجية قريقيزيا جنكيز أيداربيكوف تركيا عىل دعمها 
لعملية جلب مواطنيهم إىل قرقيزيا.

 وصلت طائرة الشحن العسكرية التي تحمل مساعدات طبية 
أرسلها الهالل األحمر الرتيك إىل مقدونيا الشاملية لدعم مكافحة النوع 

الجديد من فريوس كورونا إىل العاصمة سكويب.

 قامت وكالة TIKA بتوفري اإلمدادات الغذائية والنظافة 
الشخصية لـ ١000 عائلة محتاجة يف البوسنة والهرسك كجزء من 

مكافحة النوع الجديد من وباء كوروونا بحلول شهر رمضان.

 ارتفعت الخسائر يف األرواح يف الواليات املتحدة األمريكية والتي 
أصبحت بؤرة للوباء، إىل 8١ ألفاً ١57 ، يف حني تجاوز عدد الحاالت 

مليوناً 370 ألفاً. وقد تجاوز عدد الناجني يف البالد 255 ألف.

 أصبحت روسيا الدولة الثانية التي انترش فيها الوباء أكرث من 
غريها ، حيث تم تحديد 232 ألف و243 حالة من كوفيد-١٩.

 أعلن املتحدث باسم الكرملني بيسكوف أن اختبار كوفيد-١٩ كان 
إيجابياً لديه وعولج يف املستشفى.

 تحدث رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب 
أردوغان، عرب الهاتف مع املستشارة األملانية 
أنجيال مريكل. وخالل اللقاء ناقش الزعيامن 

وباء فريوس كورونا الذي أثرعىل العامل 
بأرسه ودار الحديث عن التعاون فيام يتعلق 

بالخطوات الواجب اتخاذها بعد الوباء.

 أرسلت تركيا إىل فلسطني يف صدد مكافحة 
النوع الجديد من تفيش فريوس كورونا 40 
 ، PCR و4 أجهزة PCRأالف وحدة اختبار
وكام تضمنت املساعدات الطبية ١00 ألف 

كاممة من نوع N٩5 و 2طن من معقم 
اليدين. 

 قدمت وكالة )تيكا( مساعدات غذائية 
ومواد نظافة لألرس املحتاجة والتي ترضرت 

من تفيش فريوس كورونا يف غينيا وأفغانستان.

 بلغ عدد حاالت كوفيد-١٩ إىل 22١ ألف 
و 344 ، وتصدرت إيطاليا وبريطانيا القامئة يف 

حني احتلت روسيا املرتبة الثالثة يف العامل.

 يف فرنسا، بدأ تخفيف التدابري املتخذة 
بسبب وباء فريوس كورونا بشكل تدريجي.

 تم اإلعالن عن موعد االنطالق املتوقع 
للدوري اإلسباين لكرة القدم يف ١2 يونيو/ 

حزيران.

 ١١ مايو/ أيار ١2 مايو/ أيار ١3 مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 48



الجدول الزمني

 أجرى رئيس الجمهورية الرتكية رجب طيب 
أردوغان والرئيس العراقي برهم صالح وأمري قطر 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاين محادثة هاتفية كل 

عىل حدى. وركزت املكاملات عىل العالقات الثنائية 
والتطورات اإلقليمية وكذلك قضايا التعاون يف 

مكافحة فريوس كوفيد-١٩.

 بدأت تركيا وروسيا محادثات حول الجهود 
املشرتكة لتطوير لقاح ضد فريوس كورونا.

 أرسل الهالل األحمر الرتيك 20 ألف كاممة واقية 
من طراز EN١4٩، و 20 ألف قناع EN١4٩ و 20 
ألف وزرة واقية و 22 ألف نظارة واقية، وأدوية 

و مساعدات طبية تتكون من 5 أجهزة التنفس 
واملطهرات املنتجة يف تركيا إىل مناطق الترضر من 

الفريوس يف جمهورية داغستان التابعة لروسيا.

 قدمت وكالة )تيكا( املساعدة الغذائية 
للمجتمعات الرتكية والعائالت املحتاجة التي تعيش 

يف أجزاء مختلفة من أفغانستان وأوكرانيا والتفيا.

 رصح وزير االقتصاد الفرنيس برونو لومري أن 
ماركة السيارة الفرنسية )رينو( لديها مشاكل مالية 

خطرية بسبب تفيش كوفيد-١٩ وقد يتم إغالقها متاًما.

 دعت نائبة وزير الصحة األمرييك، الدكتورة 
بريت غريوير، منظمة الصحة العاملية إىل بدء 

التحقيق العاملي عىل وجه الرسعة يف تفيش مرض 
كوفيد-١٩.

 بلغ عدد األشخاص الذين فقدوا أرواحهم 
بسبب كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل 33١ 

ألف و 45٩ ، وبلغ إجاميل عدد الحاالت 
5 ماليني و ١35 ألف و 6٩١ حالة وعدد 

األشخاص الذين تم شفائهم 2 مليون و 48 
ألف و 6٩4.

 تم تسليم مجموعات املواد الغذائية التي 
أعدها مكتب وكالة )تيكا( يف كابول إىل مكتب 

املحافظة يف أفغانستان إىل 3000 أرسة مترضرة، 
بسبب تفيش النوع الجديد من فريوس كورونا.

 قدمت وكالة )تيكا( املساعدة الغذائية 
للمحتاجني يف كرواتيا.

 وافقت الحكومة املرصية عىل مرشوع 
القانون الذي ينص عىل إجراء مقطوعات من 

رواتب موظفي القطاع العام بسبب تفيش 
فريوس كورونا.

 وافق الربملان اإلسباين عىل متديد حالة 
الطوارئ ، التي كانت سارية منذ ١4 مارس 

وتنتهي يف 24 مايو بسبب تفيش فريوس 
كورونا.

 قدمت وكالة )تيكا( خالل شهر رمضان 
الدعم الغذايئ لـ 700 أرسة يف أفقر مناطق 

مملكة ليسوتو، يف جمهورية جنوب إفريقيا.

 متت مشاهدة "أكرب عدد من الوفيات 
اليومية" يف البالد يف بيان صادر عن وزارة 

الصحة الباكستانية.

 يف الهند، تم تسجيل أعىل زيادة يومية عىل 
اإلطالق يف اإلصابة من فريوس كورونا.

 اقرتح األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
غوترييس أنه من غري املحتمل أن تعقد 

اجتامعات الجمعية العامة لألمم املتحدة، 
التي تجمع قادة العامل يف سبتمرب من كل عام 
يف نيويورك، هذا العام بسبب تفيش فريوس 
كورونا، واقرتح أن يرسل القادة رسائلهم عن 

طريق الفيديو.

 20 مايو/ ايار 2١ مايو/ أيار 22 مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 51م



الجدول 
الزمني

 أعلن الرئيس األمرييك دونالد ترامب 
أنه سيجمد بشكل دائم األموال التي قدمها 
ملنظمة الصحة العاملية بعد 30 يوًما إذا مل 

تقم املنظمة بإصالحات جوهرية.

 رصح رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي 
كونتي أنهم ليسوا مستعدين ألزمة تؤثر 

عىل العامل كله مثل النوع الجديد من 
فريوس كورونا.

 أعلن كبري األطباء يف البيت األبيض، 
شون ب. كونيل، أن الرئيس األمرييك 

دونالد ترامب بدأ استخدام هيدروكيس 
كلوروكني كإجراء وقايئ، بعد اكتشاف 
الفريوس لدى مرافق الرئيس ترامب.

 أصيب نائب رئيس جنوب السودان 
ريك مشار وزوجته أنجلينا تانغ بفريوس 

كورونا.

 استمر تخفيف التدابري املتعلقة 
بفريوس كورونا يف الدمنارك.

 تحدث رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، عرب الهاتف 
مع الرئيس الرويس فالدميري بوتني. وتم خالل املكاملة أخذ فرص 
التعاون يف مكافحة فريوس كورونا الجديد والخطوات الواجب 

اتخاذها يف فرتة ما بعد الوباء وكذلك القضايا اإلقليمية وعىل رأسها 
سوريا وكذلك العالقات الثنائية.

 ذكر األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييس، يف خطابه 
يف افتتاح الدورة الـ73 لجمعية الصحة العاملية )DSA(، أن النوع 

الجديد من وباء فريوس كورونا كشف عن "الضعف العاملي" وقال 
"رأينا تضامناً ضئيالً وقليل جداَ من الوحدة يف مكافحة فريوس 

كورونا.".

 أعلن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم 
غيربيسوس أنه سيبدأ مراجعة مستقلة ملسؤولية املنظمة عن تفيش 

فريوس كورونا يف أقرب وقت ممكن.

 قال رئيس الوزراء الربتغايل أنطونيو كوستا يف بيان إن األزمة 
االقتصادية لكوفيد-١٩ لن متر برسعة ، ووفًقا لبيانات وزارة املالية ،" 
فلن نتمكن من العودة إىل أرقام عام 20١٩ قبل عام 2022 ، لكنني 
متفائل بأنه إذا اتخذنا القرارات الصحيحة ، فسيكون هناك انتعاش 

اقتصادي".

 تم الحصول عىل "نتيجة إيجابية" من املرحلة األوىل من دراسة 
لقاح كوفيد-١٩ يف الواليات املتحدة األمريكية األمريكية.

 حذر البنك املركزي اإلسباين من أن االنكامش يف االقتصاد اإلسباين 
قد يكون "أعمق" مام كان متوقعا بسبب وباء فريوس كورونا.

 أضيف فقدان حاستي الطعم والرائحة إىل أعراض فريوس كورونا 
يف إنجلرتا.

 بلغ عدد حاالت كوفيد-١٩ يف جميع 
أنحاء العامل 4 ماليينو 765 ألف و ٩66 حالة، 

ووصل فقدان األرواح إىل 3١4 ألف و3١٩ ، 
وعدد األشخاص الذين تعافوا إىل مليون 842 

ألف و 6٩0.

 ١7 مايو/ أيار ١8 مايو/ أيار ١٩ مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 50



الجدول الزمني

 بلغ عدد األشخاص الذين فقدوا أرواحهم بسبب 
كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل 35٩ ألفاً و 722 ، 

وبلغ العدد اإلجاميل للحاالت 5 ماليني و 84٩ ألف و 
85١ واستعاد 2 مليون 537 ألف و ٩3٩ صحتهم.

 يف الدراسة املشرتكة لليونيسف مع جمعية 
)وقف( إنقاذ الطفولة، أشري إىل أن عدد األطفال 
الذين يعيشون يف املنازل الفقرية ميكن أن يرتفع 

مبقدار 86 مليون إىل 672 مليون بنهاية عام 2020 
بسبب الدمار االقتصادي الناجم عن كوفيد-١٩.

 أعلن وزير الصحة بجمهورية تركيا فخر 
الدين كوجا أنه وفًقا لبيانات جامعة جونز 
هوبكنز أنه اعتباًرا من 26 مايو بلغ معدل 

الوفيات يف تركيا 2.8 باملائة بينام كانت هذه 
النسبة يف إنجلرتا ١4.١ ويف إيطاليا ١4.3 ويف 
فرنسا ١5.5 ويف الواليات املتحدة 5,٩ باملئة.

 تم تسليم االطرود الغذائية التي قدمتها 
وكالة )تيكا( ليتم توزيعها عىل األرس املحتاجة 

كجزء من املكافحة ضد كوفيد-١٩ يف إطار 
التضامن الدويل إىل مركز الصليب األحمر يف 
ساو باولو من قبل القنصلية العامة يف ساو 

باولو.

 أعلن مجلس األوقاف اإلسالمية بالقدس أن 
املسجد األقىص الذي أغلق منذ أكرث من شهرين 

بسبب وباء فريوس كورونا سيتم افتتاحه يوم 
األحد املوافق 3١ مايو/ أيار.

 قالت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير لني أن الوباء تسبب يف أزمة اقتصادية 

كبرية يف أوروبا وأن النموذج االقتصادي 
األورويب مير باختبارات خطرية.

 يف حني أن القيود املفروضة يف أملانيا 
بسبب كوفيد-١٩ أثرت سلًبا عىل العديد 

من القطاعات ، فقد خرج العاملني يف قطاع 
السياحة يف برلني إىل الشوارع منادين الحكومة 

بتقديم "حزمة إنقاذ" لهم.

 أجرى رئيس الجمهورية الرتكية رجب طيب 
أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس الجزائري 

عبد املجيد تبون. وتم خالل املكاملة التهنئة 
املتبادلة بحلول عيد الفطر املبارك وكام متت 
مناقشة العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية، 

وخاصة مكافحة النوع الجديد من فريوس 
كورونا.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب 
طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس 

اإلندونييس جوكو ويدودو. وتم خالل املكاملة 
تم تبادل التهاين بحلول عيد الفطر املبارك 

وكذلك خطوات تقوية العالقات الثنائية 
املتعلقة مبكافحة فريوس كورونا.

 إنطلقت طائرة تحمل املساعدات اإلنسانية 
إىل تشاد األفريقية ملكافحة فريوس كورونا.

 أعلنت حكومة اململكة العربية السعودية 
عن خطة التطبيع بعد اإلجراءات املتخذة 

بسبب النوع الجديد من فريوس كورونا.

 أشارت نائبة األمني العام لألمم املتحدة 
أمينة محمد إىل أن العديد من البلدان النامية 
والبلدان املتوسطة الدخل ليس لديها الوسائل 

املالية ملكافحة تفيش مرض كوفيد-١٩ وما 
بعده.

 26 مايو/ أيار 27 مايو/ ايار 28 مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 53م



الجدول 
الزمني

 زاد عدد املصابني بـكوفيد-١٩ إىل 5 ماليني 545 
ألف و 0١3 يف جميع أنحاء العامل. كام تويف 347 ألًفا 
و 566 شخًصا بسبب الفريوس يف حني تعاىف 2 مليون 

324 ألف و 728 شخص.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب 
أردوغان والرئيس اإليراين روحاين والرئيس الباكستاين 

ألفيي محادثة هاتفية مع رئيس تركامنستان بردي 
محمدوف والرئيس علييف.

 تم إلغاء موسم 20١٩-2020 من نهائيات 
الدوري األورويب والكأس األورويب.

 بلغ عدد األشخاص الذين فقدوا أرواحهم 
بسبب كوفيد-١٩يف جميع أنحاء العامل 345 

ألف و ١22 و إجاميل عدد الحاالت إىل 5 
ماليني و 457 ألف و 202 وعدد األشخاص 
الذين تم شفائهم إىل 2 مليون و 283 ألف 

و١١٩.

 أجرى رئيس الجمهورية الرتكية، رجب 
طيب أردوغان مكاملة هاتفية مع أمري دولة 

الكويت الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح. 
وتم خالل ااملكاملة تبادل تهنئة القائدين 

مبناسبة عيد الفطر املبارك، وكذلك تم التطرق 
إىل العالقات الثنائية والتطورات اإلقليمية 

والتعاون يف مكافحة كوفيد-١٩.

 )AFAD( وزعت إدارة اإلغاثة الرتكية أفاد 
3 آالف طرد غذايئ عىل املحتاجني يف مخيامت 

إدلب قبل عيد الفطر.

 تحدث رئيس جمهورية تركيا رجب طيب 
أردوغان، عرب الهاتف مع الرئيس األمرييك 

دونالد ترامب. باإلضافة إىل الحديث عن تفيش 
فريوس كورونا تم التطرق إىل القضايا الثنائية، 

والتطورات اإلقليمية، وال سيام ليبيا وسوريا.

 تحدث رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب 
أردوغان، عرب الهاتف مع رئيس أوزبكستان 

شوكت مريزيوييف. وتم خالل الحديث بحث 
العالقات الرتكية األوزبكية والتعاون يف مكافحة 

كوفيد-١٩ وكذلك تم مناقشة التطورات 
اإلقليمية.

 23 مايو/ أيار 24 مايو/ أيار 25 مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 52



الجدول الزمني

 قامت وكالة )تيكا( من خالل التعاون بني سفارة 
تركيا يف نواكشوط، بدعم 400 عائلة يف موريتانيا 

بتقديم املساعدنات الغذائية ولوازم التنظيف.

 أفاد املجلس الدويل للممرضات )ICN( أنه 
تم اكتشاف ما ال يقل عن 230.000 حالة إصابة 

بالفريوس الجديد بني املتخصص يف الرعاية الصحية 
يف جميع أنحاء العامل وكام تويف أكرث من 600 ممرضة 

بسبب الفريوس.

 أزالت إيطاليا القيود املفروضة عىل السفر بني 
األقاليم مبوجب التدابري يف مكافحة فريوس كورونا، 

بينام فتحت حدودها الخارجية إىل دول االتحاد 
األورويب ومنطقة )الشنغن(.

 حذر األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو 
جوترييس من أنه "إذا مل تتوفر أموال كافية لليمن 

، فسيتم إغالق 30 من أصل 4١ برنامج مساعدة يف 
األسابيع القليلة املقبلة". وأشار جوترييس إىل أنه يف 
البلد الذي انهار فيه النظام الصحي بسبب الحرب 

األهلية، فإن معدل الذين توفوا يف مدينة عدن 
بسبب النوع الجديد من الفريوس مرتفع للغاية.

 بلغ العدد اإلجاميل للحاالت من كوفيد-١٩ 
يف جميع أنحاء العامل 6 ماليني و 4١2 ألف 
و 55١ ، وبلغ عدد األشخاص الذين فقدوا 

أرواحهم 378 ألف و 4٩8 ، وبلغ عدد الذين 
تعافوا منه 2 مليون ٩37 ألف و١34.

 التدابري املتخذة ضمن إطار مكافحة 
الفريوس أدت إىل خفض املعدل اليومي 

النبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة ١7.4 يف 
املائة يف تركيا.

 متت إزالة العديد من التدابري املتخذة يف 
جمهورية قربص الرتكية بسبب النوع الجديد 

من فريوس كورونا. 

 أعادت كوسوفو فتح حدودها الربية مع 
جميع جريانها.

 أعاد الجبل األسود الذي مل تكن فيه حاالت 
إصابة مؤكدة من فريوس كورونا فتح الحدود 
الربية مع البوسنة والهرسك وألبانيا وكرواتيا 

ورصبيا.

 أعادت البوسنة والهرسك فتح حدودها 
الربية مع جريانها كرواتيا ورصبيا والجبل 

األسود.

 ظهر أن إختبار كوفيد-١٩ لرئيس الوزراء 
األرمني نيكول باشينيان وجميع أفراد أرسته 

إيجايب.

 ١يونيو/ حزيران 2 يونيو/ حزيران 3 يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 55م



الجدول 
الزمني

 بلغ عدد املصابني بـكوفيد-١٩ حول العامل 6 
ماليني و 2١0 ألف و 063. كام تويف 372 ألف و 0٩١ 

شخًصا بسبب الفريوس وتعاىف 2 مليون و 770 ألف 
و 326 شخص من الفريوس.

 أعيد فتح املسجد األقىص للعبادة يف القدس، 
والذي تم إغالقه ألكرث من شهرين بسبب النوع 

الجديد من فريوس كورونا.

 أفاد املتحدث باسم منظمة الصحة العاملية 
هاريس ، إن إرسال تركيا مساعدات طبية ألكرث 

من 80 دولة الستخدامها يف مكافحة فريوس 
كورونا إمنا تشكل " مثال جيداً للتضامن".

 شكرت وزارة الخارجية األملانية تركيا عىل 
دعمها إلنقاذ وجلب مواطنيها إىل البلد.

 دعت رئيسة املفوضية األوروبية أورسوال 
فون دير لني واملمثل السامي للعالقات 

الخارجية وسياسة األمن يف االتحاد األورويب 
جوزيب بوريل الواليات املتحدة إىل مراجعة 

قرارها بقطع العالقة مع منظمة الصحة 
العاملية.

 قالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية ماريا زاهاروفا بشأن إنهاء عالقة 

الواليات املتحدة مع منظمة الصحة العاملية أن 
"واشنطن توجه رضبة للقانون الدويل بسبب 

تفاعلها هذه الفرتة مع التعامل يف املوضوعات 
الصحية."

 يف حني أن عدد املصابني بكوفيد-١٩ تجاوز 
5 ماليني و ٩55 ألف يف جميع أنحاء العامل ، 
فقد تجاوزت الخسائر يف األرواح 363 ألًفا ، 
وتجاوز عدد األشخاص الذين تم شفائهم 2 

مليون و 622 ألًفا.

 أعلنت اململكة العربية السعودية أن 
الحظر املفروض عىل زيارة العمرة واملسجد 

الحرام سيستمر بسبب تفيش كوفيد-١٩.

30 مايو/ أيار 2020 3١ مايو/ أيار  2٩ مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 54



الجدول الزمني

 أعلنت تركيا بأنها ستقوم بالتربع بستلزمات 
مساعدة لغينيا وافغانستان ملكاحة فريوس كورونا.

 تقدمت تركيا مبساعدات طبية لدولة بارغواي يف 
أمريكا الجنوبية لدعمها يف مكافحتها لفريوس كورونا. 

 ذكرت منظمة الصحة العاملية أن انتقال الفريوس 
"نادر جدا" بني املرىض "عدميي األعراض" الذين 

ال تظهر عليهم أي عالمات للمرض عىل الرغم من 
حملهم لفريوس كوفيد-١٩.

 قالت املتحدثة باسم اللجنة العليا إلدارة األزمات 
يف قطر، لولفا العطر، أن التدابري املتخذة ملنع انتشار 

الوباء يف الدولة سيتم رفعها تدريجياً.

 ظلت الواليات املتحدة مركزاً لوباء 
كوفيد-١٩ بني دول العامل حيث شهدت أكرب 

عدد من الضحايا يف عىل مستوى العامل.

 أعلن نائب وزير الخارجية الصيني ما 
تشاوشيو أنهم يستعدون لفتح حدودهم التي 
تم إغالقها أمام األجانب تدريجًيا بسبب تفيش 

فريوس كوفيد-١٩.

 بلغ عدد املصابني بكوفيد-١٩ يف جميع 
أنحاء العامل 7 ماليني و 03٩ ألف و 735 ، 

وتويف 403 ألف و 402 شخًصا بسبب الفريوس 
وتعاىف 3 ماليني 442 ألف و 55٩ شخًصا من 

الفريوس.

 7 يونيو/ حزيران 8 يونيو/ حزيران ٩ يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 57م



الجدول 
الزمني

 بلغ عدد املصابني بكوفيد-١٩ حول 
العامل 6 ماليني و ٩20 ألف و١43 ، وبلغ 
إجاميل الوفيات 400 ألف و ١26 ، وبلغ 
عدد األشخاص الذين شفيوا 3 ماليني و 

388 ألف و 223.

 ساهمت عملية )نبع السالم( التي 
شنتها تركيا يف سوريا والتي هدفت تنظيف 
املنطقة من اإلرهاب يف تقديم طرد غذايئ 

لـ ١20 أرسة منطقة تل أبيض.

 تربعت سفارة تركيا يف صوفيا ببلغاريا 
بـ 250 من املالبس الطبية الواقية ملكافحة 

فريوس كورونا الجديد.

 بلغ عدد املصابني بـكوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل 6 ماليني و 630 
ألف و 6٩ ، وبلغ العدد اإلجاميل للوفيات 38٩ ألف و 57٩ ، وبلغ عدد 

األشخاص الذين تعافوا 3 ماليني 20١ ألف و 540.

 أرسل رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان رسالة فيديو إىل"قمة 
اللقاحات العاملية 2020" التي عقدت يف لندن وتضمنت:

 من األهمية مبكان إكتشاف اللقاح ولكن األهمية تكمن أيضاً يف أن يتم 
إنتاجه بأعداد كافية للجميع ألنه ملك لإلنسانية.

 قامت تركيا لحد األن بدعم من ١02 دولة باإلمدادات الطبية.

 يف نطاق جهودنا الوطنية ملكافحة الوباء، تم إنشاء منصة خاصة 
إلجراء دراسات التطعيم والدواء، ويف هذا السياق، تم تكريس 8 من أصل 
١7 مرشوًعا تم تنفيذها تحت مظلة هذه املنصة، وكذلك القطاع الخاص 

والجامعات وذلك حرصيًا لغرض تطوير اللقاحات.

 كام قامت تركيا بتقديم مساعدة مالية تجاوزت 75 مليون يورو 
لألنشطة الدولية لتطوير اللقاحات.

 
 قدمت تركيا للنيجر مساعدات طبية ملكافحة تفيش فريوس كوفيد-١٩.

 أعلن جون نكينجاسونج مدير املركز األفريقي ملكافحة األمراض والوقاية 
منها )Africa CDC( ومفوضة الشؤون االجتامعية يف البنك اإلفريقي أمرية 

الفاضل للجمهور من خالل مؤمتر صحفي مشرتك عن اسرتاتيجية جديدة 
تهدف إىل تعزيز القدرة عىل إختبار الفريوس يف القارة.

 4 يونيو/ حزيران 5 يونيو/ حزيران 6 يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 56



الجدول الزمني

 بلغ عدد املصابني بكوفيد-١٩ يف جميع أنحاء 
العامل 8 ماليني و62 ألف و 877 ، وبلغ إجاميل 

الوفيات 437 ألف و ١37 ، واستعاد 4 ماليني ١73 و 
ألف و 44١ صحتهم.

 بلغ العدد اإلجاميل للحاالت التي تسبب 
فيها كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل 7 ماليني 

و ٩30 ألف و 273 ، وبلغ عدد األشخاص 
الذين فقدوا حياتهم 433 ألف و634 وعدد 
األشخاص الذين تم شفائهم 4 ماليني و 076 

ألف و 2٩7.

 أصبحت الربازيل الدولة التي لديها أكربعدد 
من الوفيات بسبب كوفيد-١٩ بعد الواليات 
املتحدة األمريكية وبعد أن تجاوزت حاالت 

الوفاة يف إنكلرتا.
 

 قررت الرنويج وفنلندا، اللتان أغلقتا 
حدودهام كجزء من مكافحة قريوس 

كوفيد-١٩، فتح حدودهام بالكامل لجميع 
جريانهام باستثناء السويد اعتباًرا من ١5 يونيو.

 ١3 يونيو/ حزيران ١4 يونيو/ حزيران ١5 يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 59م



الجدول 
الزمني

 تم تسليم املواد الطبية التي قدمتها 
TIKA إىل املركز الوطني للطب املبتكر يف 

أوزبكستان.

 أعلنت منظمة الصحة العاملية أن 
عدد األنواع الجديدة من حاالت اإلصابة 
بفريوس كورونا زاد بنسبة 3١ يف املائة يف 

األسبوع املايض.

 كانت أرسع زيادة يف حالة كوفيد-١٩ 
خالل األسبوع املايض يف موريتانيا وإثيوبيا 

وجنوب السودان وزميبابوي.

 أرسلت تركيا ألفغانستان طائرة الشحن 
"كوجا يوسف" وحملت فيها مجموعات 
إختبار الفريوس وأجهزة تنفس وكاممات 

وأدوية.

 أصدرت منظمة التعاون والتنمية 
يف امليدان االقتصادي )OECD( تقريرا 

يتضمن بيانات النمو املؤقت لدول 
مجموعة العرشين للربع األول. تقرير 

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 
عىل الرغم من اندالع كوفيد-١٩ يف دول 

مجموعة العرشين يف الربع األول من هذا 
العام ،إال أنهم قد أعلن للتوعن زيادة 

الناتج املحيل اإلجاميل لرتكيا والهند.

 تم توقيع إتفاقية تربع بني تركيا 
وفنزويال ملساعدة فنزويال عىل مكافحة 

وباء كورونا وتضمنت اإلتفاقية إرسال وزر 
واقية وأجهزة تنفس.

 مل يتم اإلبالغ عن وفيات حديثة من 
جراء كوفيد-١٩ يف إسبانيا يف األيام األربعة 

املاضية.

 تحدث رئيس جمهورية تركيا، رجب طيب أردوغان، عرب الهاتف مع 
الرئيس الرويس فالدميري بوتني. ركزت املحادثة عىل القضايا اإلقليمية، وخاصة 

التطورات يف ليبيا وإدلب، وكذلك العالقات الثنائية والخطوات املشرتكة 
ملكافحة كوفيد-١٩ وما سيتم سلوكه يف فرتة ما بعد الوباء.

 توجهت شاحنة املساعدة الطبية الرتكية، إىل املشفى الوبايئ الذي أسس 
ملعالجة مرىض فريوس كورونا يف مدينة نويف بازاريف منطقة سنجاق يف 

رصبيا.

 ساعدت وكالة )تيكا( األرس املحتاجة يف العاصمة جوبا يف جنوب 
السودان لدعمها يف مكافحة الفريوس الجديد.

 ١0 يونيو/ حزيران  ١١ يونيو/ حزيران ١2 يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 58



الجدول الزمني

 بلغ عدد املصابني بفريوس كورونا يف جميع أنحاء 
العامل 8 ماليني و ٩84 ألف و883 ، وبلغ إجاميل 

الوفيات 468 ألف و١35 ، واستعاد 4 ماليني و 778 
ألف و 6١7 شخصاُ صحتهم.

 يف الصني ، بدأت التجارب الرسيرية للمرحلة 
الثانية من أجل لقاح كوفيد-١٩.

 يف حني أن عدد املصابني بكوفيد-١٩ تجاوز 
8 ماليني و 822 ألف شخص حول العامل ، فقد 
تجاوزت الخسائر يف األرواح 464 ألًفا، وتجاوز 

عدد األشخاص الذين تم شفائهم 4 ماليني و 
662 ألًفا.

 انتهت حالة الطوارئ يف منتصف الليل بعد 
٩8 يوًما والتي كانت أعلنت عنها إسبانيا يف ١4 

مارس / آذار كإجراء احرتازي ضد تفيش مرض 
كوفيد-١٩.

 بلغ عدد الحاالت من كوفيد-١٩، 8 ماليني 
و 63٩ ألف و ٩52 ، وبلغ عدد األشخاص 

الذين فقدوا أرواحهم 457 ألف و 78٩ وعدد 
الحاالت املتعافني 4 ماليني و 568 ألف و١١8.

 ١٩ يونيو/ حزيران 20 يونيو/ حزيران 2١ يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 61م



الجدول 
الزمني

 تم وصول املساعدة الطبية التي 
أرسلتها تركيا للمرة الثانية إىل تشاد.

 تم اإلعالن عن اكتشاف فريوس كورونا 
يف رئيس الجمهورية املؤسس لكازاخستان 

نور سلطان نزارباييف.

 رد فعل وزير الخارجية مولود جاووش 
اوغلو عىل بيان أملانيا بأن تركيا من 

ضمن ١30 دولة التي هي"منطقة كورونا 
محفوفة باملخاطر".

 تم اإلعالن عن إصابة 5 نواب يف 
مجلس النواب العراقي بفريوس كورونا.

 بلغ عدد املصابني بكوفيد-١٩ يف جميع 
أنحاء العامل 8 ماليني و 326 ألف و 0١0 ، 

وبلغ إجاميل عدد الوفيات 448 ألف و002 
وعدد األشخاص الذين تم شفائهم 4 ماليني 

و 356 ألف و 750.

 تم اختبار ما يقرب من 356 ألف 
شخص بسبب الزيادة يف األنواع الجديدة 
من حاالت فريوس كورونا املرتبطة بسوق 
املواد الغذائية يف بكني، عاصمة الصني. تم 

إلغاء ١255 رحلة جوية من مطار العاصمة 
بكني الدويل ومطار بكني داشينغ الدويل. 
مُينع األشخاص الذين يعيشون يف مناطق 

عالية الخطورة مثل سوق األغذية بالجملة 
يف شينفادي ومحيط السوق املجاورة، 
حيث تم اكتشاف غالبية الحاالت يف 

العاصمة ، من مغادرتهم للعاصمة بكني.

 تم تأجيل حفل األوسكار، التي منح 
أرقى الجوائز يف عامل السينام، إىل 25 

أبريل/ نيسان 202١ بسبب الوباء املستمر 
يف الواليات املتحدة األمريكية.

 اجرى رئيس الجمهورية الرتكية رجب طيب أردوغان مكاملة فيديو عرب 
الهاتف مع املستشارة األملانية أنجيال مريكل. تم خالل املحادثة مناقشة 

القضايا اإلقليمية، وخاصة رشق البحر املتوسط وليبيا ، ومكافحة فريوس 
كورونا، والخطوات الواجب اتخاذها يف فرتة ما بعد الوباء ، والعالقات 

الثنائية بني البلدين.

 وصلت طائرة الشحن التي تحمل مساعدات طبية أرسلها الهالل األحمر 
الرتيك إىل العاصمة الخرطوم يف السودان لدعم مكافحة كوفيد-١٩.

 يف نيوزيلندا، التي أعادت ضبط عدد الحاالت بتدابري صارمة ضد 
انتشارفريوس كوفيد-١٩ تم اكتشاف الفريوس فس شخثني بعد 25 يوماً.

 ١6 يونيو/ حزيران ١7 يونيو/ حزيران ١8 يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 60



الجدول الزمني

 زاد عدد املصابني بكوفيد-١٩ حول العامل إىل ٩ 
ماليني و ٩٩2 ألف و 306. وتويف 4٩8 ألف و8١3 
شخًصا ، وتعاىف 5 ماليني و 4١0 آالف 258 شخًصا 

من الفريوس.

 أفادت تقارير أن وزير الدفاع الرصيب ألكسندر 
فولني ورئيس الربملان ماجا جويكوفيتش كانا إيجابيني 

يف إختبارهام لفريوس كورونا.

 بلغ عدد املصابني بكوفيد-١٩ يف جميع 
أنحاء العامل ٩ ماليني و 7٩6 ألف و64 ، وبلغ 
إجاميل الوفيات 4٩3 ألف و 870 ، واستعاد 
عدد األشخاص 5 ماليني و 2٩٩ ألف و 275 

لصحتهم.

 أرسلت تركيا ممساعدات طبية مكونة من 
كاممات طبية ملساعدة جمهورية سان مارينو 

ملكافحة كوفيد-١٩.

 قامت دولة اإلمارات العربية املتحدة 
بشحن ١00.000 واحدة تشخيص لفريوس 

كورونا إىل إرسائيل.

 تم تسليم املواد االستهالكية الطبية التي 
تقدمها وكالة )تيكا( إىل كابل يف نطاق مكافحة 

فريوس كورونا الجديد.

 تم اإلبالغ عن تعايف مريض يبلغ من العمر 
١١4 عاًما يعاين من فريوس كورونا يف إثيوبيا.

 يف البيان الصادر عن خدمة الربيد الربيطاين 
Royal Mail ، تم اإلعالن عن طرد 2000 

شخص يعملون يف مناصب إدارية يف الرشكة 
بسبب تفيش كوفيد-١٩.

 يقدر معهد القياس والتقييم بجامعة 
واشنطن أنه بحلول األول من أكتوبر/ ترشين 

أول، سيتجاوز عدد القتىل من تفيش كوفيد-١٩ 
إىل ١7٩000.

 يخضع الرئيس السنغايل مايك سال للحجر 
الصحي لالشتباه يف إصابته بفريوس كوفيد-١٩.

 أعلنت رشكة الخطوط الجوية الوطنية 
األسرتالية، كانتاس، أنها ستستغني عن 

6000 فرد من أجل تجنب آثار تفيش مرض 
كوفيد-١٩.

 حذرت األمم املتحدة من أنه إذا مات 25 
يف املائة ممن أصيبوا بكوفيد-١٩ يف اليمن ، 

حيث شهدت أسوأ أزمة إنسانية يف العامل، فإن 
اليمن " سرياقب السقوط من الهاوية '' إذا مل 

يقدم املجتمع الدويل املساعدة له.

 25 يونيو/ حزيران 26 يونيو/ حزيران 27 يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 63م



الجدول 
الزمني

 بلغ العدد اإلجاميل لحاالت كوفيد-١٩ 
يف جميع أنحاء العامل ٩ ماليني و 4١8 ألف 
و 776 ، وبلغ عدد األشخاص الذين فقدوا 
أرواحهم 48١ ألًفا و 358 وعدد األشخاص 
الذين تعافوا 5 ماليني و 0٩١ ألف و 04١.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب 
طيب أردوغان محادثة هاتفية مع الرئيس 
األوكراين فالدميري زيلينسيك. خالل املحادثة 

تم تقييم العالقات الثنائية والقضايا 
اإلقليمية، ونوقشت القضايا التي ميكن 

التعاون فيها يف مكافحة كوفيد-١٩.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب 
طيب أردوغان محادثة هاتفية مع مون 
جايني رئيس كوريا الجنوبية. وتم خالل 

املحادثة بحث العالقات الثنائية والقضايا 
التي ميكن التعاون فيها يف مكافحة 

كوفيد-١٩.

 أعلنت منظمة الصحة العاملية، أمس، 
عن اكتشاف أكرث من ١83 ألف حالة اصابة 
بالفريوس الجديد بزيادة قياسية عامليا وال 

يزال الفريوس مميتا.

 العب التنس الرصيب نوفاك ديوكوفيتش 
املصنف األول عاملياً ظهر إختبار الفريوس 

لديه إيجابياً.

 بلغ عدد املصابني بـ كوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل 8 ماليني 326 ألف 
0١0 ، وبلغ إجاميل عدد الوفيات 448 ألف 002 وعدد األشخاص الذين تم 

شفائهم 4 ماليني 356 ألف 750.

 22 يونيو/ حزيران 23 يونيو/ حزيران 24 يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 62



الجدول الزمني

 بلغ عدد املصابني بـكوفيد-١٩ حول العامل ١١ 
مليون و 083 ألف و ٩67، وبلغ إجاميل الوفيات 

526 ألف و 3١0 وعدد األشخاص الذين تم شفائهم 
6 ماليني و 208 ألف و 623.

 إستثنت اململكة املتحدة تركيا من وضع مواطنيها 
تحت الحجر الصحي ١4 يوماً القادمني من خارج 

البلد.

 أعلنت منظمة الصحة العاملية أن اإلصابات 
من فريوس كورونا الجديد التي شوهدت يف القارة 
األفريقية زادت بنسبة 28 يف املائة يف أسبوع واحد.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب 
أردوغان محادثة هاتفية مع املستشارة األملانية 
أنجيال مريكل. تم خالل املحادثة مناقشة قضايا 

التعاون والعالقات الثنائية يف املكافحة ضد 
فريوس كوفيد-١٩.

 تم عقد اتفاق بني جمهورية تركيا وحكومة 
جمهورية ناميبيا عىل" تقديم املنح يف مجال 
الصحة" وكدليل عىل النوايا الحسنة أعلنت 
تركيا بأنها سرتسل 30 ألف قناع N٩5 و 60 

ألف قناع ثاليث الطبقات و 20 ألف وزرة 
واقية.

 أفادت رشكة األدوية األمريكية Inovio أن 
اللقاح املحتمل الذي طورته ضد النوع الجديد 

من فريوي كورونا كان له نتائج إيجابية يف 
التجارب الرسيرية يف املرحلة األوىل.

 استأنفت الخطوط الجوية الرتكية رحالتها 
املجدولة إىل روما وميالنو يف إيطاليا، حيث 
توقفت لفرتة من الوقت بسبب كوفيد-١٩.

 بدأت الرحالت املجدولة إىل جمهورية 
قربص الرتكية بعد 3 أشهر من التوقف.

 م تثبيت أكرب عدد من الحاالت اليومية 
املكتشفة عىل اإلطالق من كوفيد-١٩ يف 

إرسائيل.

 وقعت أول حادثة كوفيد-١٩ يف معسكر 
املهاجرين عىل الحدود األمريكية املكسيكية.
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الجدول 
الزمني

 قدمت وكالة )تيكا( املعدات الطبية 
ومعدات النظافة إىل وزارة الصحة يف 

جنوب السودان لدعم مكافحة جنوب 
السودان ضد تفيش املرضمرض كوفيد-١٩.

 رصحت تركيا بأنها ستتقدم مساعدات 
ملنطقة صانجاك يف رصبيا والتي تعاين من 

مشاكل جدية يف مكافحة املرض.

 يف اليابان، بدأت التجارب الرسيرية 
ألول لقاح محتمل ضد النوع الجديد من 

فريوس كورونا.

 أعلن االتحاد األورويب، الذي أغلق 
حدوده يف مارس/ أذار بسبب النوع 

الجديد من فريوس كورونا أنه سريفع قيود 
السفر إىل ١4 دولة حتى ١ يوليو/ متوز.

 مبا أن عدد حاالت اإلصابة اليومية 
بفريويس كورونا زاد بشكل ملحوظ يف 

أوزبكستان، فقد تقرر إعادة اتخاذ بعض 
التدابري من ١ يوليو/ متوز.

 بسبب الزيادة يف حاالت اإلصابة 
بفريوس كورونا فقد تقرر إغالق املؤسسات 
واملدارس التجارية يف ليسرت بإنجلرتا، وعدم 

اتخاذ خطوات لتخفيف هذه التدابري.

 يف حني أن عدد املصابني بكوفيد-
١٩رتجاوز الـ ١0 ماليني و32٩ ألف شخص 

يف جميع أنحاء العامل، فقد تجاوزت 
الخسائر يف األرواح 505 آالف وتجاوز عدد 

الذين تم شفائهم 5 ماليني و 602 ألف.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا، رجب 
طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع رئيس 
تركامنستان ، قربان غويل بريدي محمدوف.

 أبلغت تركيا عن إرسالها ملساعدات 
طبية إىل العراق يف إطار مساعدته يف 

مكافحة كوفيد-١٩.

 أفيد أن لقاح كوفيد-١٩، الذي هو قيد 
التجربة يف الصني، قد بدأ استخدامه يف 

جيش التحرير الشعبي الصيني.

 جرى إتصال هاتفي بني رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان وبني 
رئيس وزراء جمهورية قربص الرتكية إرسني تتار. وتم خالل املحادثة بحث 

العالقات الثنائية والقضايا اإلقليمية، فيام نوقشت خطوات التعاون يف 
مكافحة النوع الجديد من فريوس كورونا.

 تم املصادقة عىل اإلتفاقية التي وقعت بني تركيا ومنظمة الصحة 
العاملية بخصوص "التأهب للطوارئ الصحية تأسيس املكتب الجغرايف 

اإلنساين املنفصل ملنظمة الصحة العاملية يف إسسطنبول" وتم نرشها يف 
الجريدة الرسمية.
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الجدول الزمني

 تم اإلبالغ عن عدد املصابني ب كوفيد-
١٩يف جميع أنحاء العامل بـ ١2 مليون و 

268 ألف و 0٩6 ، وفقدان األرواح 554 
ألف و 348 ، وعدد األشخاص الذين تم 

شفائهم 7 ماليني و ١27 ألف و 65١.

 رفض الرئيس الربازييل جاير بولسونارو 
املواد ذات الصلة من القانون، والتي 

توخت تقديم مساعدة كوفيد-١٩ للسكان 
املحليني يف البالد.

 كإجراء ملكافحة الوباء، ألغت الصني 
جميع األحداث الرياضية يف عام 2020، 

باستثناء الرتشيحات الوطنية لدورة األلعاب 
األوملبية الشتوية التي ستعقد يف العاصمة 

بكني و جانكجياكو يف عام 2022.

 يف جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الذي 
توجد فيه أعىل حاالت اإلصابة بـ كوفيد-١٩ 

يف القارة األفريقية، بدأت حكومات 
الواليات يف جنوب أفريقيا يف بناء مقابر 

جامعية ألولئك الذين لقو حتفهم بسبب 
الفريوس.

 أنهى اتحاد السنغال لكرة القدم 
املوسم لدوري كرة القدم التي انقطعت يف 

مارس بسبب الوباء.

 بعد أن خففت الدول إجراءاتها ضد كوفيد-١٩ 
ألسباب اقتصادية، كانت هناك زيادة خطرية يف عدد 
الحاالت وخاصة يف يونيو/ حزيران يف إيران واململكة 

العربية السعودية والعراق واإلمارات العربية 
املتحدة ومرص وإرسائيل وفلسطني.

 قال السفري الربيطاين دومينيك تشيلكوت، "بعد 
إثبات نجاح تركيا يف السيطرة عىل الفريوس حتى 

اآلن، ومع األخذ يف عني االعتبار رؤية برنامج شهادة 
السياحة اآلمنة ، وكيف كان ألثار التنفيذ الصارم 

لرتكيا ضد الفريوس قمنا بإزالة توصيتنا بعدم السفر 
إىل تركيا. اآلن، لن نطبق الحجر الصحي ملدة ١4 

يوًما عىل أولئك الذين يأتون إىل إنجلرتا من تركيا".

 أفاد بنك التنمية األفريقي أن النوع الجديد من 
تفيش فريوس كورونا ميكن أن يدفع نحو 4٩ مليون 

أفريقي إىل براثن الفقر املدقع.

 أعلن رئيس كازاخستان قاسم كومرت توكاييف 
يوم ١3 يوليو/ متوز يوم الحداد الوطني ألولئك 

الذين فقدوا حياتهم بسبب كوفيد-١٩.

 سمح مجلس التنسيق الحكومي الجورجي 
ملواطني أملانيا وفرنسا والتفيا وليتوانيا وإستونيا 

بدخول البالد عن طريق الجو.

 تم العفو يف نيجرييا، عن 37٩٩ سجيناً مبوجب 
إجراءات كوفيد-١٩.

 يف حني أن عدد املصابني بـكوفيد-١٩ قد تجاوز ١١ مليون 
و 8١5 ألف شخص حول العامل، فقد تجاوزت الخسائر يف 

األرواح 542 ألًفا ، وتجاوز عدد األشخاص الذين تم شفائهم 
6 ماليني و 7٩6 ألًفا.

 أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية مع 
الرئيس املؤسس لكازاخستان إلباس نورسلطان نزارباييف. 

وتم خالل املكاملة بحث خطوات تعزيز العالقات والتعاون 
اإلقليمي بني البلدين واملكافحة املشرتكة ضد كوفيد-١٩.

 تم الكشف عن النوع الجديد من فريوس كورونا املستجد 
لدى الرئيس الربازييل يري بولسونارو.

 نتيجة لتزايد عدد الحوادث والوفيات يف رصبيا يف األيام 
األخرية، ُمنع أكرث من 5 أشخاص من التجمع، وسيتم فرض 

حظر للتجول خالل عطلة نهاية األسبوع.

 يف حني تم تعليق جميع مسابقات كرة القدم يف الجبل 
األسود، تم اإلعالن عن "الوباء" يف 5 مدن حيث زاد عدد 

الحاالت فيها.

 بعد الكشف عن كوفيد-١٩ يف ١٩١ شخصاً يف ملبورن 
بأسرتاليا، أُعلن أن حظر التجول سُيفرض ملدة 6 أسابيع، 

باستثناء األسباب اإلضطرارية.
 أفيد أنه لن يكون هناك توظيف للموظفني الحكوميني 

ملدة عامني بسبب كوفيد-١٩ يف إندونيسيا.

 تم الكشف عن فريوس كوفيد-١٩ يف وزير الدولة ياو 
أوسافو مافو يف غانا.
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الجدول 
الزمني

 بلغ العدد اإلجاميل لحاالت كوفيد-١٩ التي 
نشأت يف جميع أنحاء العامل ١١ مليون و 635 ألف 

و 2١٩، وبلغ عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم 538 
ألف و 225 وعدد األشخاص الذين تم شفائهم 6 

ماليني و 582 ألف و 3١3.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان 
محادثة هاتفية مع رئيس قرقيزيا سورونباي 

سينبيكوف. وتم خالل الحديث بحث خطوات تطوير 
العالقات بني البلدين والقضايا اإلقليمية والتعاون يف 

مكافحة كوفيد-١٩.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان 
محادثة هاتفية مع رئيس كازاخستان توكاييف 

السخي نوفمرب. اتفق الزعيامن خالل حديثهام عىل 
تعزيز عالقتهام الثنائية وناقشا قضايا التعاون يف 

مكافحة كوفيد-١٩.

 أجرى رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان 
محادثة هاتفية مع الرئيس الهايتي مويس جوفينيل. 

كام تم خالل الحديث بحث موضوعات التعاون يف 
مكافحة النوع الجديد من فريوس كورونا.

 أعلنت منظمة الصحة العاملية أن تجارب 
عقاقري "هيدروكيس كلوروكوين" و "لوبينافري 

/ ريتونافري" املستخدمة يف عالج املصابني 
بـكوفيد-١٩ توقفت بسبب "الفشل يف خفض 

معدالت الوفيات".

 قال وزير خارجية جمهورية تركيا مولود 
جاووش أوغلو أن أكرب عمليات اإلجالء يف 
تاريخ جمهورية تركيا قد متت بنجاح كبري 

وأفاد، "لقد جلبنا أكرث من ٩0 ألف مواطنينا 
من ١30 دولة إىل بلدنا".

 وصلت املساعدات الطبية التي أرسلتها 
تركيا إىل باكو يف أذربيجان للمساهمة يف 
مساعدة أذربيجان يف مكافحتها لفريوس 

كورونا. تضمنت مواد املساعدة املرسلة إىل 
أذربيجان 30 مروحة، و 55 ألف وزرة، و 50 
ألف قناع N٩5، و ١00 ألف قناع جراحي ، و 
5 آالف نظارة واقية، و 200 ألف قفاز و 40 

ألف علبة من األدوية املختلفة.

 استمرت الواليات املتحدة يف كونها مركز 
وباء كوفيد-١٩ والبلد الذي شهدت أكرب عدد 

من الضحايا.

 تجاوز عدد املصابني بكوفيدـ١٩، ١١ مليون 
و 280 ألف شخص يف جميع أنحاء العامل 

وتجاوزت الخسائر يف األرواح 530 ألًفا وتجاوز 
عدد األشخاص الذين تم شفائهم 6 ماليني و 

3٩0 ألًفا.

 إقالع الطائرة العسكرية الحاملة 
للمساعدات الطبية من أنقرة إىل رصبيا 

املترضرة من كوفيد-١٩ وقد أرسلت تركيا من 
أجل مساعدتها عىل مكافحة القريوس اقنعة 

واقية وأجهزة تنفس محلية الصنع، وواجهات 
ووزر ونظارات واقية للمرة الثانية.
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الجدول الزمني

 يف حني تجاوز عدد املصابني بكوفيد-١٩ بـ ١3 مليون و 34١ ألف يف جميع أنحاء 
العامل، فقد تجاوزت الخسائر يف األرواح 577 ألفاً، وتجاوز عدد األشخاص الذين تم 

شفائهم 7 ماليني 778 ألفاً.

 قدمت وكالة التنمية الرتكية )تيكا( دعامً من املعدات الطبية ملكافحة فريوس كورونا 
املستجد يف القدس الرشقية املحتلة.

 كجزء من املكافحة ضد كوفيد-١٩ يف اململكة املتحدة، تم اإلبالغ عن أنه سيكون 
من اإللزامي ارتداء األقنعة يف األسواق اعتباًرا من 24 يوليو/ متوز.

 قال أمني عام مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة الرتكية، بغداد أمرييف، إن تركيا 
بجانب إخوانهم يف مكافحتهم لكوفيد-١٩، وتركيا ستقدم املساعدة للدول املحتاجة 

حول العامل.

 بدأت التجارب الرسيرية الثنني من املرشحني للقاح كوفيد-١٩يف أسرتاليا وكندا.

 قررت سنغافورة وماليزيا البدء جزئًيا يف إغالق املعابر الحدودية يف ١0 أغسطس/ 
آب بسبب اندالع كوفيد-١٩.

 تم متديد قرار إبقاء الحدود األمريكية الكندية مغلقة أمام العبوربسبب تفيش 
املرض حتى 2١ أغسطس/ آب ما عدا الحاالت اإلستثنائية.

 ألغي ماراثون شيكاغو 2020 ، املقرر عقده يف أكتوبر، بسبب الوباء.

 أفادت السلطات السعودية أنه تم منع أداء صالة عيد األضحى يف األماكن املفتوحة 
يف إطار إجراءات كوفييد-١٩.

 بلغ عدد املصابني بكوفيد-١٩، ١3 مليوناً و 084 ألف و 73٩ ، وبلغت الخسائر 
يف األرواح 572 ألف و 554 ، وعدد األشخاص الذين تم شفائهم 7 ماليني و 625 

ألف و 376.

 ذكر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية يف جمهورية قربص الرتكية قدرت 
أوزرصاي، أن الجانب القربيص اليوناين يقدم طلبات للحصول عىل قيود جديدة مل 

تكن مرتبطة بالوباء منذ بعض الوقت. وذكر أوزرصاي أنه منذ ١ يوليو/ متوز مل 
يتم توجيه هذه القيود الجديدة إىل محاوري األمم املتحدة واالتحاد األورويب وأن 

الهدف من الخطوة تهدف إىل اإلرضار باالقتصاد القربيص الرتيك.

 أعلنت الحكومة الفلسطينية عن متديد تنفيذ الحجر الصحي الشامل يف 4 مدن 
يف الضفة الغربية املحتلة كجزء من إجراءات كوفيد-١٩.

 تم متديد إجراءات كوفيد-١٩ املطبقة يف جمهورية جنوب إفريقيا، حيث 
لوحظت معظم حاالت كوفيد-١٩ يف أفريقيا، حتى ١5 أغسطس/ آب.

 يف أرمينيا، تم اتخاذ قرار بتمديد حالة الطوارئ من ١6 مارس/ أذار حتى ١2 
أغسطس/ آب.

 أفيد يف كازاخستان، أن الحجر الصحي ملدة ١4 يوًما، والذي بدأ يف 5 يوليو، 
سيتم متديده ملدة أسبوعني آخرين بسبب الزيادة املستمرة يف عدد الحاالت.

 ١3 يوليو/ متوز ١4 يوليو/ متوز
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الجدول 
الزمني

 بلغ عدد الحاالت اإلصابة 
بفريوس كورونا املستجد يف 

جميع أنحاء العامل ١2 مليون 
و ٩52 ألف و 440 ، وزادت 
الخسائر يف األرواح إىل 56٩ 
ألف و 4٩٩ وعدد األشخاص 
الذين تعافوا إىل 7 ماليني و 

547 ألف 450.

 بعد أن تم الكشف عن 
كوفيد-١٩ يف أفراد الجيش 
األمرييك يف والية أوكيناوا 
باليابان، أفيد أن قاعدتني 
عسكريتني يف الجزيرة تم 

وضعهام تحت الحجر الصحي.

 أعلنن رابطة أطباء بال 
حدود أن بعض العاملني يف 

الرعاية الصحية يف اليمن تركوا 
عملهم بسبب كوفيد-١٩.

 ارتفع عدد الحاالت يف جميع أنحاء العامل 
إىل ١2 مليون و 735 ألف، يف حني تجاوزت 
الخسائر يف األرواح 565 ألفاً، وتجاوز عدد 

األشخاص الذين تم شفائهم 7 ماليني و 435 
ألفاً.

 حظرت الهيئة العليا لالنتخابات يف إسبانيا 
أولئك الذين تم تشخيص كوفيد-١٩ لديهم 
يف حكومتي غاليسيا وباسك املستقلتني من 

اإلنتقال إىل صناديق االقرتاع يوم األحد.

 عىل الرغم من أن حاالت كوفيد-١٩ 
تجاوزت 3١000 حالة يف نيجرييا، فقد تم 

إطالق الرحالت الداخلية يف 7 واليات.

 أعلن الرئيس األرجنتيني ألربتو فرنانديز 
أنه سيتم اختبار مرشح لقاح كوفيد-١٩ عىل 

األشخاص يف بالده.

 أعلنت جمهورية أفريقيا الوسطى تشاد، 
أنها سرتفع حظر الطريان الدويل الذي اتخذته 

مبوجب اإلجراءات يف أوائل أغسطس/ آب.

 تم فرض حظر مروري عىل املركبات يف 
أوزبكستان يف عطلة نهاية األسبوع حتى 

نهاية يوليو/ متوز، ومبوجب اإلجراءات، ُمنع 
األشخاص الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاًما 
من الخروج إىل الشوارع حتى نهاية يوليو/ 

متوز.

 يف حني بلغ عدد الحاالت يف جميع أنحاء العامل ١2 مليوناً و 50٩ آالف ، اقرتبت الخسائر يف 
األرواح من 560 ألفا.

 أعلنت جانني أنيز، التي تم تعيينها كرئيسة مؤقتة يف بوليفيا، أنها مصابة بنوع فريوس 
كورونا املستجد.

 دعا الرئيس الربازييل يري بولسونارو إىل إعادة فتح الرشكات املغلقة كجزء من تدابري 
مكافحة فريوس كوفيد-١٩.

 أعلن املدير العام ملنظمة الصحة العاملية تيدروس أدهانوم غيربيسوس أن فريق من 
الخرباء داخل املنظمة إنتقل إىل الصني للتحقيق يف مصدر الوباء.

 أعلنت الحكومة البلجيكية أن استخدام األقنعة أصبح إلزامياً يف املناطق املغلقة منذ الغد.

 أعلن رئيس وزراء مولدوفا أيون كيكو أنهم قرروا متديد الحالة الصحية يف البالد حتى 3١ 
يوليو/ متوز.

 اعتباًرا من اليوم، تم اإلبالغ عن تعليق الرحالت الداخلية وخدمات القطارات مؤقًتا يف 
أوزبكستان، وكام تم حظر التنقل بالسيارات بني املدن.

 أعلن االتحاد األفريقي عن إنشاء اتحاد جديد للتجارب الرسيرية للقاح كوفيد-١٩.

 تم يف ناميبيا، تسجيل أول حالة وفاة بسبب كوفيد-١٩.

 تم فتح املدارس يف نيجرييا بعد 3 أشهر بسبب كوفيد-١٩ والتي تم إغالقها مرة أخرى 
بسبب تزايد الحاالت.

 أعلنت السودان اليوم فتح رحالت الطريان جزئياً إىل تركيا ومرص واإلمارات العربية املتحدة 
بعد الحظر التي إتخذته بسبب كوفيد-١٩.

 ١0 يوليو/ متوز ١١ يوليو/ متوز ١2 يوليو/ متوز
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الجدول الزمني

 تجاوز عدد الحاالت ١4 مليون حالة حول العامل.

 دعت األمم املتحدة إىل تقديم أكرب مساعدة 
إنسانية يف تاريخها، حيث رفعت دعوتها للمساعدة لدعم 

البلدان الضعيفة وذات الدخل املنخفض إىل ١0,3 مليار دوالر 
من أجل مكافحة الوباء.

 توقع صندوق النقد الدويل أن ينكمش االقتصاد األمرييك 
بنسبة 6,6 يف املائة هذا العام بسبب تفيش املرض.

 اجتمع قادة الدول الـ27 األعضاء يف االتحاد األورويب يف 
بروكسل ملناقشة امليزانية املستقبلية مع صندوق اإلنقاذ املعد 
ملكافحة العواقب االقتصادية للنوع الجديد من فريوس كورونا 

املستجد.

 تم اإلعالن يف اتحاد البوسنة والهرسك، أحد الكيانني يف 
البوسنة والهرسك، عن "الوضع الوبايئ" بسبب تزايد الحاالت.

 تقرر متديد تنفيذ الحجر الصحي حتى 3١ أغسطس/ آب 
يف أذربيجان. ووفًقا للقرار، يُالحظ أن حظر التجول سيستمر يف 

١4 منطقة مبا يف ذلك العاصمة باكو حتى 5 أغسطس./ آب.

 أفادت اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي التابعة لألمم املتحدة أنه من املتوقع أن تتقلص 
اقتصادات دول املنطقة بنسبة ٩,١ يف املائة يف عام 2020 

بسبب وباء فريوس كورونا املستجد.

 ١7 يوليو/ متوز
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الجدول 
الزمني

 بلغ عدد املصابني بـكوفيد-١٩ يف جميع أنحاء العامل ١3 مليون و 806 ألف و ١74 ، وبلغ إجاميل الخسائر 
يف األرواح 58٩ ألف و١8١ ، وبلغ عدد األشخاص الذين تعافوا 8 ماليني و 2١4 ألف و 2٩7.

 اتهمت بريطانيا املخابرات الروسية برسقة معلومات من منظامت تعمل عىل تطوير نوع جديد من 
لقاحات فريوس كورونا املستجد.

 قامت دول االتحاد األورويب، التي أغلقت حدودها يف مارس/ أذار بسبب النوع الجديد من فريوس كورونا، 
بإزالة الجبل األسود ورصبيا من قامئة الدول التي تم رفع قيود السفر إليها.

 الربفسورالرتيك يف أملانيا، الدكتور، أوغور شاهني والرشيك املؤسس لرشكة التكنولوجيا الحيوية أفاد أن مرشح 
لقاح كوفيد-١٩، والذي طورته الرشكة، سيتم اختباره عىل األشخاص يف الصني بعد أملانيا والواليات املتحدة 

األمريكية.

 يف الهند ، يتم اختبار نوع جديد من مرشح لقاح فريوس كورونا املستجد.

 تويف طفل عمره 23 يوًما يف محافظة بوشهر، جنوب غرب إيران، بسبب النوع الجديد من فريوس كورونا 
املستجد.

 بينام ستقوم اإلدارة العراقية بتخفيض حظر التجول الجزيئ بسبب النوع الجديد من فريو كورونا املستجد 
فقد قررت إعادة فتح املطارات ومراكز التسوق املغلقة لبعض الوقت.

 مع استمرار السباق لتطوير لقاحات ضد أنواع جديدة من فريوس كورونا املستجد يف العامل، تم الكشف 
عن أن رشكة صينية قامت بتطبيق اللقاح عىل بعض موظفيها، مبا يف ذلك كبار املديرين التنفيذيني، وذلك يف 

املرحلة التجريبية، والتي ال تحظى مبوافقة عىل االختبارات البرشية.

 أشار صندوق النقد الدويل إىل أن تفيش كوفيد-١٩ دخل مرحلة جديدة، وأفاد أن النشاط االقتصادي 
العاملي بدأ يف التعايف من مستوى منخفض للغاية.

 أفادت رشكة الخطوط الجوية األمريكية American Airlines أنها ميكن أن متنح 25000 موظف من 
موظفيها إجازة إجبارية بسبب اآلثار االقتصادية للنوع الجديد من وباء كورونا.

 أفيد أن أول لقاح محتمل لكوفيد-١٩ والذي بدأ اختباره 
عىل البرش يف الواليات املتحدة األمريكية قد وصل إىل املرحلة 

النهائية.

 قررت املكسيك والواليات املتحدة إغالق حدودهام أمام 
العبور الغري إضطراري حتى 2١ أغسطس/ آب، بسبب ظهور 
أنواع جديدة من حاالت اإلصابة بفريوس كورونا املستجد يف 

بلدانهام.

 تم اإلعالن يف الهند، عن حظر التجول يف العديد من 
الواليات، حيث اقرتب عدد الحاالت من مليون حالة.

 رصح رئيس الوزراء اإليطايل جوزيبي كونتي أنه ينبغي أن 
يكون هناك اتفاق هذا الشهر بشأن صندوق اإلنقاذ يف االتحاد 

األورويب ملكافحة آثار تفيش مرض كوفيد-١٩عىل االقتصاد.

 تم تحديد كوفيد-١٩ يف رادوفان فيسكوفيتش، رئيس وزراء 
رصبيا، أحد الكيانني يف البوسنة والهرسك.

 أعلنت وزارة الرتبية والتعليم األردنية أن التعليم سيبدأ 
يف شهر سبتمرب/ايلول يف املدارس، بعد النظر يف وضع إنتشار 

الوباء يف البالد.

 تم رفع الحظر عن السفر إىل الخارج بعد 4 أشهر يف ُعامن، 
والذي تم تطبيقه يف نطاق إجراءات كوفيد-١٩.

 ١5 يوليو/ متوز ١6 يوليو/ متوز
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إذا كنت تعاين من أعراض 
نزالت الربد، فال تختلط 

باملسنني واألشخاص 
املصابني بأمراض مزمنة، 
وال تخرج بدون ارتداء 

الكاممة. 

ال تشارك ممتلكاتك 
الشخصية مثل املناشف.

 ارشب الكثري من السوائل، 
وتناول نظام غذايئ 

متوازن، وانتبه إىل منط 
نومك.

إذا كنت مصابًا بالحمى 
املستمرة، والسعال، وضيق 

يف التنفس، ارتد كاممًة 
واطلب االستشارة الطبية.

تجنب االتصال الجسدي 
املبارش مثل املصافحة أو 

املعانقة.

قم بإلغاء أو تأجيل 
رحالتك إىل الخارج. 

6
ابق أول ١4 يوًما يف املنزل 

عند عودتك من الخارج.

7 4

1114 13

ال تلمس عينيك وفمك 
أوأنفك بيديك.

5

12

١4 قاعدة ملواجهة مخاطر فريوس الكورونا
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قم بتهوية مكانك بشكل 
متكرر. 

 اغسل مالبسك يف ماء درجة حرارته 
60-٩0 درجة مئوية مبنظف عادي.

ونظف أسطح املنزل كثرية 
االستخدام مثل مقابض األبواب 

والرتكيبات واألحواض باملاء 
واملنظفات يومًيا.

8910

اغسل يديك 
كثريًا باملاء 
والصابون 
وملدة 20 
ثانية عىل 

األقل.

ساعة
ابِق مسافة 3-4 خطوات عىل 

األقل بينك وبني األشخاص الذين 
تظهر عليهم عالمات الزكام.

12
غطي الفم واألنف أثناء السعال 

والعطاس مبنديل ميكن التخلص منه بعد 
االسستخدام. إذا مل يتوفر معك، استخدم 

الجزء الداخيل من مرفقك.

3

١4 قاعدة ملواجهة مخاطر 
فريوس الكورونا
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تتأثر البلدان بدرجات متفاوتة بالوباء، والتي يجب تقييمها وفًقا ملعايري متعددة مبا يف ذلك إجاميل عدد 
السكان، وعدد االختبارات والحاالت املؤكدة، وقدرة خدمات الرعاية الصحية، ونطاق التدابري املطبقة. البلدان 

الخمسة األوىل التي سجلت أعىل عدد من الوفيات هي الواليات املتحدة األمريكية والربازيل والهند وروسيا 
وجنوب إفريقيا عىل التوايل. الواليات املتحدة األمريكية )3.6٩2.222( تتصدر قامئة البلدان التي لديها أكرب 

عدد من الحاالت، تليها الربازيل )2.١55.263(، والهند )١.574.527(، وروسيا )633.784(

كوفيد-١٩ يف العامل

الوفاة: 594,214تحسن: 9,172,244التشخيص: 14,297,640 17.07.2020

كوفيد-١٩ يف تركيا والعامل
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هو فريوس كورونا املستجد الذي انترش يف ووهان، عاصمة هويب
وهي مقاطعة يف الصني، وقد إنترش يف 2١5 دولة يف العامل حتى 

يومنا هذا )١7 يوليو 2020(. وتم يف جميع أنحاء العامل تشخيص ١4 مليون 
و 2٩7 ألف و 640 شخًصا مصابني بكوفيد-١٩ وقد تعاىف منهم ٩ ماليني و ١72 ألًفا 

و 244 شخًصا و 5٩4 ألًفا و 2١4 من الناس فقدوا حياتهم. توضح الخريطة 
والرسم البياين أدناه بالتفصيل ملف البلدان وعدد األشخاص املصابني باملرض حسب التاريخ.

نظرة عامة يف جميع أنحاء العامل

البلدان ذات الحاالت املميتة

كندا

الواليات املتحدة األمريكية

جمهورية الدومنيكان

ليزاربلا

تشييل

األرجنتني

بريو

بريطانيا

Laos

الفلبني

جنوب أفريقيا

املغرب

الغابون

نيوزالند

اليابان

روسيا

تركيا

الجزائر
مرصالهند

أسرتاليا

أثيوبيا

السويد

فرنسا

إيراين
الصني

كوفيد-١٩
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يوضح الجدول أدناه الدول العرشة التي لديها أكرب عدد من الحاالت يف القامئة مرتبة حسب التشخيص. 

الدول التي لديها أك حاالت العامل

الدولة الوفاة / التشخيص: 
3,66% الوفاة: 734,635

الواليات املتحدة االمريكية

الربازيل

الهند

روسيا

جنوب أفريقيا

املكسيك

بريو

كولومبيا

شييل

إسبانيا

3,18%

3,33%

2,00%

1,68%

1,85%

10,88%

4,40%

3,31%

2,70%

7,88%

3,692,222

2,155,263

1,574,527

633,784

397,499

340,997

339,397

275,111

264,869

256,623

117,589

71,806

31,594

10,650

7,389

37,131

14,961

9,117

7,154

20,237

التشخيص: 20,059,350
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 التدابري التي اتخذتها تركيا منعت دخول الفريوس لفرتة طويلة. تم اكتشاف أول حالة يف تركيا يوم ١١ 
مارس 2020. بدأت تركيا بتعقب وتقييم نتائج الحاالت التي بدأت بالظهور يف يناير )كانون الثاين( يف كٍل 
من الصني وايطاليا واسبانيا، وقامت بتنفيذ تدابري شاملة عىل الفور. اعتبارا من 28 أبريل 2020 وضعت 

تركيا تشخيصا إلصابة ١١4 ألف و653 شخصا بالفريوس، وتعاىف 38 ألف و80٩ وتوىف ألفني و٩٩2 من 
املواطنني. تظهر الرسوم البيانية أدناه إحصائيات فريوس الكورونا يف بالدنا من حيث الفرتات الزمنية.

اعتباًرا من ١7 يوليو 2020، بلغ إجاميل عدد األشخاص الذين تم تشخيصهم بكوفيد-١٩، 2١7 ألًفا 7٩٩ 
شخًصا، وتعاىف منهم ١٩٩ ألًفا و 834 مريًضا يف حني فقد 5 آالف و 458 مواطًنا حياتهم. تظهر الرسوم 

البيانية أدناه إحصائيات فريوس كورونا يف بلدنا حسب التاريخ.

وضع فريوس كوفيد-١٩ يف تركيا

كوفيد-١٩ يف تركيا

التشخيص الشفاء الوفاة

كوفيد-١٩ يف تركيا والعامل

التشخيص: 217,799 تحسن: 199,834 17.07.2020الوفاة: 5,458 17.07.2020 17.07.2020
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الوضع الحايل لفريوس الكورونا يف جميع أنحاء العامل

 يف جميع أنحاء العامل توىف
أكرث من 2١8456 شخصاً

 يف جميع أنحاء العامل تعاىف
 أكرث من ٩47.504 شخصا

 يف جميع أنحاء العامل أصيب أكرث
من 3.١3٩.4١5 شخصاً

كوفيد-١٩ يف تركيا والعامل

١7 يوليو 2020

14,297,640+ 594,214+ 9,172,244+

بلد عدد الحاالت اليوم إجاميل املرىض املتعافني

تركيا

الواليات املتحدة األمريكية

الربازيل

الهند

روسيا

جنوب أفريقيا

املكسيك

بريو

كولومبيا

شييل

217,799

3,692,222

2,155,263

1,574,527

633,784

397,499

340,997

339,397

275,111

264,869

5,458

117,589

71,806

31,594

10,650

7,389

37,131

14,961

9,117

7,154

199,834

1,892,118

1,504,106

1,090,743

494,016

292,146

228,950

230,054

151,008

245,536

عدد الوفيات اليوم
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اعتباًرا من ١7 يوليو/ متوز 2020، تم إجراء ما مجموعه 4.١٩١.١24 اختبار وقد بلغ عدد الحاالت يف تركيا 2١7 ألفاً و 7٩٩ حالة وتبلغ نسبة 
التشخيص بالنسبة إىل الوفيات يف تركيا ٪2.50.

من املمكن القول بأن التدابري الرسيعة التي اتخذتها 
تركيا يف املراحل املبكرة كانت أثرت بشكل فعال. 

وتعترب تركيا يف وضع جيد مقارنة مع البلدان األخرى 
من حيث عدد الوفيات.

الجدول اليومي لفريوس كورونا يف تركيا

١7 يوليو 2020

إجاميل عدد 
االختبارات

4.191.124

العدد الكيل 
للحاالت

217.799

إجاميل عدد 
الوفيات

مجموع مرىض 
العناية املركزة

عدد االختبارات 
لهذا اليوم

إجاميل عدد مرىض 
التنفس الصناعي 

باألنابيب

5.458 1.226

41.215

402

926

199.834

18

عدد الحاالت 
اليوم

عدد االختبارات 
لهذا اليوم

عدد الوفيات 
اليوم

كوفيد-١٩
يف تركيا والعامل
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تطور الخدمات الصحية يف تركيا: 
فرتة ما بني 2020-2002
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ويف هذا السياق، توضح الرسوم البيانية والجداول اآلتية مكانة تركيا يف الساحة العاملية واملسافة التي قطعتها 
يف الـ ١8 سنة املاضية من حيث املؤرشات الصحية التي تؤخذ بعني االعتبار أوالً يف حاالت الوباء.

عدد أرسة املستشفيات حسب األعوام والقطاعات
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مشايف وزارة الصحة

املشايف الجامعية

املشايف الخاصة

تطور الخدمات الصحية يف تركيا: فرتة ما بني 2020-2002
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منذ عام 2002، كانت الصحة واحدة من املجاالت األساسية التي ركزت تركيا عىل تطويرها. 

تم تحقيق إصالحات مهمة وإنجازات كبرية عىل املستوى العاملي لتمكني املواطنني من الحصول عىل خدمات 
صحية ذات جودة أفضل وإعادة هيكلة مجال الصحة. يف الفرتة املعنية، تم إحراز تقدم كبري يف كالً من الرعاية 

الصحية واملؤرشات الصحية. 

من ناحية ارتفعت مكانة تركيا يف مؤرش التصنيف الدويل يف مجال الصحة ومن ناحية أخرى أصبحت دولة 
منوذجية يف جميع أنحاء العامل بفضل هذا اإلنجاز يف مجال الصحة.

 يف الفرتة 2002-2020 والتي تقع تحت عنوان "التحول الصحي"، تم انجاز العديد من املشاريع مثل "نظام 
تعيني األطباء املركزي"، "TeleTıp"، "SABIM"، "املركز الصحي الشخيص لقياس النبض اإللكرتوين" باإلضافة 

إىل تطوير البنية التحتية الصحية والدراسات املهمة يف مجال املستشفيات وكادر املوظفني الصحيني. حيث 
تزداد أهمية البنية التحتية الصحية والعاملني وقدرات املستشفيات يف حاالت الوباء كفريوس الكورونا. 

تطور الخدمات الصحية يف تركيا: 
فرتة ما بني 2020-2002

وقد زادت هذه االستثامرات يف مجال الصحة يف 
الفرتة ما بني 2002-2020 بشكل كبري من قدرة بلدنا 

عىل التدخل ملقاومة هذا الوباء العاملي.
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بينام كان عدد أرسة العناية املكثفة يف تركيا 2.2١4 رسيراً فقط يف عام 2002، زاد العدد ليصل اىل 3٩.٩٩4 
رسيراً يف العام 2020.

تركيا أملانيا بلجيكا إسبانيا أسرتاليا إيطاليا فرنسا هولندا اململكة املتحدة

سبقت تركيا كثري من الدول مثل إنجلرتا، أملانيا، فرنسا يف 
عدد أرسة العناية املكثفة لكل ١00 ألف شخص. بينام يبلغ 

عدد أرسة العناية املكثفة لكل ١00 ألف شخص 46 رسيراً 
يف تركيا، يبلغ عدد األرسة 33.٩ رسيراً يف أملانيا، ٩.5 رسيراً 

يف اسبانيا، 8.4 رسيراً يف إيطاليا، 8.2 رسيراً يف فرنسا، و6.2 
رسيراً يف إنجلرتا.

عدد أرسة العناية املكثفة لكل ١00 ألف شخص

تطور الخدمات الصحية يف تركيا: فرتة ما بني 2020-2002
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بينام كان عدد األرسة يف املستشفيات يف تركيا ١64.47١ رسيراً يف عام 2002، زاد العدد ليصل اىل 7١5.23٩ 
اعتباراً من تاريخ 03.2020.3١.

عدد أرسة العناية املكثفة يف تركيا

تطور الخدمات الصحية يف تركيا: 
فرتة ما بني 2020-2002

أعداد أرسة العناية املركزة بحسب السنوات والقطاعات واملستويات واألنواع

العناية املركزة لحديثي الوالدة

مشايف وزارة الصحة
املشايف الجامعية

املشايف الخاصة

املشايف الخاصة

املشايف الخاصة

املشايف الخاصة

املشايف الخاصة

املشايف الخاصة

املشايف الخاصة

املشايف الخاصة

املشايف الخاصة

املشايف الجامعية

املشايف الجامعية

املشايف الجامعية

املشايف الجامعية

املشايف الجامعية

املشايف الجامعية

املشايف الجامعية

املشايف الجامعية

مشايف وزارة الصحة

مشايف وزارة الصحة

مشايف وزارة الصحة

مشايف وزارة الصحة

مشايف وزارة الصحة

مشايف وزارة الصحة

مشايف وزارة الصحة

مشايف وزارة الصحة

عام قطاع
العناية املركزة لألطفال العناية املركزة للبالغني اجاميل العناية املركزة

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع

مجموع
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واحدة من االستثامرات الكبرية يف تركيا يف مجال الصحة هي مستشفيات املدينة. يف هذا الوباء العاملي، ظهرت 
األهمية الحيوية ملستشفيات املدينة والتي انتقدتها بعض الدوائر السياسية والقطاعات االجتامعية من قبل، 
بشكل أوضح مرة أخرى بالنسبة لبلدنا. تزيد مستشفيات املدينة من حصول مواطنينا عىل الخدمات الصحية 

وتساهم يف الطاقة االستيعابية لبلدنا. يف الحاالت الوبائية العاملية، يعزز هذا االنتشار قدرتنا عىل مكافحة 
الفريوس. 

يف الواقع، أثبت هذا الوباء العاملي مرة أخرى أنه ال 
يتم إهدار أي من االستثامرات يف مجال الصحة وأن 

هذه االستثامرات تتوافق مع الحاجة االجتامعية 
للبالد.

عدد األطباء لكل ١00 ألف شخص يف تركيا حسب السنوات

تطور الخدمات الصحية يف تركيا: فرتة ما بني 2020-2002
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يف حني أن عدد األطباء كان ٩١.٩4٩ طبيباً يف عام 2002، ارتفع هذا العدد إىل ١53.١28 طبيباً بزيادة كبرية 
اعتباًرا من عام 20١8. وشوهد انعكاس االستثامرات يف القطاع الصحي وأيضا من ناحية عدد األطباء لكل ١00 

ألف شخصاً بشكل واضح جداً مقارنة باألعوام املاضية يف تركيا.

موظف الصحة 2002 2014 2015 2016 2017 2018

طبيب متخصص 45.457 75.251 77.622 78.620 80.951 82.894

مامرس عام 30.900 39.045 41.794 43.058 44.649 44.053

طبيب مساعد 15.592 21.320 21.843 23.149 24.397 26.181

عدد األطباء الكيل 91.949 135.616 141.259 144.827 149.997 153.128

عدد أطباء األسنان الكيل 16.371 22.996 24.834 26.674 27.889 30.615

صيديل 22.289 27.199 27.530 27.864 28.512 32.032

ممرضة 72.393 142.432 152.803 152.952 166.142 190.499

قابلة 41.479 52.838 53.086 52.456 53.741 56.351

موظفو الصحة اآلخرون 50.106 138.878 145.943 144.609 155.417 177.409

املوظفني اآلخرين ورشاء الخدمات 83.964 303.110 311.337 321.952 339.241 376.367

العدد اإلجاميل للموظفني 378.551 823.069 856.792 871.334 920.939 1.016.401

عدد املوظفني يف مجال الصحة يف تركيا حسب األعوام

تطور الخدمات الصحية يف تركيا: 
فرتة ما بني 2020-2002
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تم االنتهاء من أكرث من نصف مشاريع مستشفيات املدينة بني 20١7-20١٩ وُفتحت لخدمة مواطنينا. من املتوقع أن تكتمل 
مشاريع مستشفيات املدينة الجارية يف 2020 و202١.

 تشكل القدرة املمتلكة من حيث البنية التحتية الصحية والعاملني يف بلدنا، أساسا قوياً جدا للمكافحة والسيطرة عىل فريوس 
الكورونا. 

عىل هذا األساس، وبالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، ومع 
الخطوات املتخذة فيام يتعلق بتقليل التفاعل االجتامعي، 

وتعزيز الحجر الصحي التطوعي وتعزيز التضامن، وحزم 
الدعم االقتصادي واالجتامعي التي توفرها، تزيد اآلمال يف 

التغلب عىل الوباء العاملي بأقل قدر من الرضر.

مستشفى مدينة قيرصي

تطور الخدمات الصحية يف تركيا: فرتة ما بني 2020-2002
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مستشفى مدينة أنقرة – بيلكنت

مستشفى مدينة بورصة

تطور الخدمات الصحية يف تركيا: 
فرتة ما بني 2020-2002
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مستشفيات املدينة يف تركيا

املدينة
املساحة 
املغلقة

سعة 
األرسة

إجاميل عدد 
الغرف

عدد 
األطباء

عدد العاملني 
الصحيني 
املساعدين

عدد غرف 
العمليات

عدد 
العيادات

عدد وحدات 
العناية املركزة

أضنا 539.824 M2 1.550 948 597 2.055 61 330 225

إسطنبول كارتال 302.148 M2 789 487 491 1.544 43 192 155

مرسني 374.601 M2 1.294 796 497 2.047 52 276 210

إسطنبول أوك ميدان 180.000 M2 2.682 510 434 1.098 28 240 81

اسبارتا 221.571 M2 755 474 284 1.250 20 167 131

إسطنبول باشاك شهري 1.019.693 M2 597 1.730 سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

سوف تدخل 
الخدمة

90 708 456

يوزجات 141.120 M2 475 275 147 758 18 113 61

إسطنبول جوزتبا 189.890 838 346 27 224 91

قيرصي 466.379 M2 1.607 994 521 2.307 43 404 273

قونية 278.776 M2 480 486 38 360 193

مانيسا 178.204 M2 558 336 273 741 21 145 122

تاكريداغ 156.890 M2 480 267 16 128 102

األزيغ 355.752 M2 1.038 507 335 1.459 39 227 160

كوتاهيا 180.799 M2 610 363 20 197 79

أنقرة-بيلكانت 1.285.798 M2 3.711 2.308 1.378 5.542 131 904 674

كوجايل 383.160 M2 1.210 786 71 258 188

ازمري 629.447 M2 2.060 1.381 54 457 374

اسكيشهري 333.303 M2 1.355 636 361 1.599 38 254 152

أنقرة إتليك 1.145.129 M2 3.624 2.681 125 1.031 697

ارزروم 409.000 M2 1.313 914 39 310 271

بورصا 459.587 M2 1.105 894 361 1.605 49 403 217

غازي عنتاب 638.038 M2 1.875 1.235 62 475 277
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املساحة املغلقة استيعاب األرسة الغرف العيادات غرف العمليات وحدات العناية 
املركزة

9.869.019 30.607 19.354 7.803 1.085 5.189

تطور الخدمات الصحية يف تركيا: 
فرتة ما بني 2020-2002
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تطور الخدمات الصحية يف تركيا: فرتة ما بني 2020-2002

مستشفى مدينة بورصة
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تطور الخدمات الصحية يف تركيا: 
فرتة ما بني 2020-2002

مستشفى مدينة مرسني
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مكافحة تركيا لفريوس كورونا: الدعم 
الشامل والتدابري الفعالة

99 ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م



ا98 ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م



ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 101م



تركيا تطبق سياسة املكافحة متعددة األبعاد والعنارص ضد فريوس كورونا. يستمر الكفاح الفّعال واملخلص 
تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان لتقليل اآلثار السلبية لفريوس كورونا عىل مجاالت الصحة واالقتصاد 
والحياة العملية واألمن والنظام االجتامعي. وبالتعاون مع الوزارات واملؤسسات العامة، يتم اتخاذ العديد من 

اإلجراءات وتنفيذ برامج الدعم االقتصادي واالجتامعي.

الدعم الذي وفرته تركيا والتدابري املتخذة يف إطار انتشار الفريوس حتى اآلن والتي ميكن تلخيصها عىل النحو 
التايل:

سياسة املكافحة متعدد األبعاد 
والعنارص ضد فريوس كورونا

مكافحة تركيا لفريوس كورونا: 
الدعم الشامل والتدابري الفعالة
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ميكن تلخيص دعم تركيا والتدابري املتخذة يف إطار مكافحة الوباء زمنيا 
حتى اآلن عىل النحو التايل:

 ويّصَ بعدم السفر من قبل مواطنينا إىل 
الصني ما مل يكن ذلك رضورياً، وإذا سافروا إىل 

الصني، فينبغي عليهم االبتعاد عن املناطق التي 
تكُثف فيها الحاالت، خاصة يف مقاطعة هويب.

 بدأ فحص املسافرين بكامريات حرارية يف 
جميع الرحالت الجوية من الصني.

 تم إصدار قرار بفحص الدخول لجميع 
الركاب القادمني من ووهان يف هونغ كونغ 

والهند وإندونيسيا وماليزيا وميامنار والفلبني 
وسنغافورة وتايوان وتايالند والواليات املتحدة 

األمريكية وروسيا وفيتنام.

27 يناير 24 يناير 20 يناير

االحتياطات املتخذة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 103م



 تم تحضري النسخة األوىل من "دليل 
أمراض nCoV 20١٩". يتكون هذا الدليل من 

معلومات عامة حول العدوى وعن تعريف 
الحالة وإدارتها، السيطرة عىل العدوى والعزلة، 

ورعاية املرىض وعالجهم، ومجموعة األشياء 
التي يجب عىل األشخاص الذين سيذهبون إىل 

البلدان التي تعاين من الحاالت القيام بها.

 تم إنشاء " املجلس العلمي لفريوس 
كورونا ".

 تم إنشاء مركز أبحاث حول فريوس كورونا 
داخل مبنى وزارة الصحة، حيث يعمل فيه ١5 
شخًصا، بدأوا مبتابعة جميع التطورات يف العامل 

املتعلقة بفريوس كورونا عىل الفور.

١4 يناير

2020
١0 يناير  6 يناير

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة
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 تم إعالم وفحص ركاب جميع الرحالت 
الجوية القادمة إىل تركيا من دول الرشق 

األقىص )الصني وتايالند واليابان وسنغافورة 
وتايوان وماليزيا وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية( 

بالكامريات الحرارية. 

 أعلنت تركيا أنها أوقفت جميع الرحالت 
الجوية من الصني.

 تم إعداد عرض تقدميي لدليل أمراض 
nCoV-20١٩. وإرسال مذكرة إعالمية إىل 

مجلس التعليم العايل ووزارة الرتبية الوطنية 
للطالب واملوظفني يف الصني.

4 فرباير 3 فرباير 2 فرباير

االحتياطات املتخذة
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 تم توسيع عمليات املسح الحراري 
للمواطنني بواسطة الكامريات الحرارية.

 بلغ عدد املواطنني الذين تم إحضارهم من 
الصني مبا فيهم الركاب وأفراد الطاقم والفريق 
الفني والعاملني الصحيني عىل منت الطائرة 6١ 
شحصاً، حيث تم وضعهم يف العزل الصحي يف 

مستشفى د. طاهر بوراك يف أنقرة.

 تم إرسال خطاب إىل املديرية العامة لهيئة 
املطارات الحكومية بشأن "اإلجراءات الواجب 

اتخاذها يف الرحالت الجوية من املناطق 
الخطرة".

 تم عقد اجتامع اللجنة العلمية. حيث 
تم تحديث دليل nCoV-20١٩ وتم إعداد 

وإضافة األسئلة واألجوبة املتداولة.

١ فرباير 2٩ يناير 28 يناير

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 104



 أعلنت وزارة التجارة أن عقوبة 
من يستغل املواطنني ويرفع أسعار 

املنتجات الغذائية خالل هذه 
املرحلة.

 تم إعالم املواطنني بتطبيق 
الحجر الصحي ملدة "١4 يوم" عند 

عودتهم من العمرة.

 تم اجتامع اللجنة العلمية. 
ضمن نطاق اإلجراءات الجديدة 

للعمرة، تم إعالم جميع املواطنني 
العائدين من العمرة بأنهم 

سيخضعون لفحص طبي وأن 
العاملني الصحيني سيكونون 

موجودين عىل منت الطائرات 
وسريافقونهم عند عودتهم من 

العمرة.

 تم إيقاف جميع الرحالت 
الجوية من وإىل تركيا، ويضم القرار 

كل من الصني وإيران والعراق 
وكوريا الجنوبية وإيطاليا.

١١ مارس 3 مارس 2 مارس 2٩ فرباير

االحتياطات املتخذة
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 وقف جميع الرحالت الجوية من إيران 
إىل تركيا باتجاه واحد ووقف معابر الطرق 

والسكك الحديدية مؤقتاً.

 تم التخطيط لهبوط طائرة من طهران 
والتابعة لرشكة THY يف أنقرة. حيث تم 

نقل ١32 راكًبا وطاقاًم تركًيا إىل أول عمليات 
الفحص والحجر الصحي. حيث تم الحجر 

الصحي يف مستشفى د. زكايئ طاهر بوراك.

 وقف جميع الرحالت الجوية من إيران 
إىل تركيا باتجاه واحد ووقف معابر الطرق 

والسكك الحديدية مؤقتاً.

 تم إيقاف جميع أنواع الواردات الحيوانية 
من الصني مؤقتاً.

25 فرباير 23 فرباير 7 فرباير

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 106



شارك يف االجتامع الذي عقد يف املجمع الرئايس، كالً من
 مساعد الرئيس فؤاد أوقطاي ،
 وزير العدل عبد الحميد غل،

 وزيرة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية زهرة زمرد سلجوق
 وزير البيئة والتحرض مراد قوروم،

 وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو،
 وزير الطاقة واملوارد الطبيعية فاتح دومناز،

 وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو،
 وزير الخزانة واملالية، برأت ألبريق،

 وزير الداخلية سليامن صويلو،
 وزير الثقافة والسياحة محمد أرصوي.

 وزير الرتبية الوطنية ضياء سلجوق ،
 وزير الدفاع الوطني خلويص آكار ،

 وزير الصحة فخرالدين قوجة،
 وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك ،

 وزير الزراعة والغابات بكري باك دمرييل ،
 وزير التجارة روهصار بكجان ،

 وزير النقل والبنية التحتية محمد جاهد طوران،
 رئيس إدارة اإلتصال فخرالدين ألطون،

 رئيس مجلس التعليم العايل )YÖK( يكتا ساراج،
 املتحدث باسم الرئاسة ابراهيم قالن

 رئيس الشؤون الدينية عيل أرباش
 أعضاء لجنة السياسات الصحية والغذائية.

 تم اإلعالن عن إجراءات تتعلق بالتعليم، 
حيث تم تعليق التعليم يف املدارس ملدة 

أسبوعني بدًءا من ١6-22 مارس 2020. يتم 
إعالن هذه الفرتة كعطلة مؤقتة. وسيكون 

eba. هناك تعليم عن بعد يف املنزل عىل موقع
gov.tr وقناة TRT بني 23-2٩ مارس.

 مغادرة املواطنني العاملني خارج البالد 
تتطلب إذناً خاصاً.

 أوضح اتحاد تركيا لكرة القدم قراره يف إطار 
التدابري املتخذة ضد فريوس كورونا بأن جميع 

املنافسات الرياضية التي ستقام حتى نهاية 
ابريل ستكون بدون جمهور.

 تم إيقاف الرحالت الجوية مع ٩ دول 
أوروبية مبا يف ذلك أملانيا وفرنسا وإسبانيا.

االحتياطات املتخذة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 109م



إجتامع بالقرص الجمهوري بخصوص فريوس كورونا

 ُعقد اجتامع حول الفريوس التاجي كوفيد-١٩ يف املجمع الرئايس برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان. واستمر االجتامع الذي ناقش آخر تطورات وباء 
فريوس كورونا واالحتياطات ضد الوباء حوايل الخمس ساعات.

١2 مارس

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة
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االحتياطات املتخذة

 تم تعليق الرحالت الجوية 
مع ١١ دولة من تلك التي بدأت 

ظهور حاالت الفريوس فيها.

 تم تأجيل جميع املعارض 
املحلية والدولية املدرجة ضمن 

تقويم سنة 2020 واملخطط 
تنظيمها يف تركيا بني تاريخ ١6 
مارس حتى 30 نيسان من قبل 

وزارة التجارة.

آذار ١3

 نظًرا للكثافة العالية للركاب بعد اعالن العطالت، تم السامح للسيارات التي تحمل شهادات D2 وB2 بالسفر. 
باإلضافة إىل ذلك، متت إضافة رحالت إضافية إىل رحالت القطار الرسيع بني أنقرة واسطنبول يف ١3 و١4 و١5 

مارس.

 متت إضافة دول أملانيا وفرنسا وإسبانيا والرنويج والدمنارك وبلجيكا والنمسا والسويد وهولندا إىل نطاق حظر 
الطريان. تم إيقاف الرحالت الجوية من تاريخ 08.03.2020 الساعة 08.00 حتى ١7 أبريل. ُسمح للطائرات فقط 

بأخذ مواطنينا لبالدهم.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 111م



االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 تم وضع قيود للزيارة يف املستشفيات. حيث تقرر عدم قبول الزوار خالل ساعات العمل والسامح 
لشخص واحد فقط خارج ساعات العمل.

 صدر تعميم عن الرئاسة الرتكية. حيث تم فرض حظر السفر لخارج البالد عىل املوظفني العموميني 
بسبب فريوس كورونا. تم منح إجازة إدارية ملدة ١2 يوما بدءاً من ١6 مارس للنساء الحوامل واملرضعات، 

وذوي االحتياجات الخاصة وملن يبلغ أعامرهم 60 عاماً باستثناء الذين يشغلون منصباً إدارياً. 

 تم إعالن العطلة يف الحضانات الخاصة وبيوت الرعاية ونوادي األطفال الخاصة.

 تم تعليق تصاريح الجنود يف املقرات مؤقتاً.

 أرسلت وزارة البيئة تعمياًم يحتوي عىل إجراءات مكافحة فريوسات كورونا إىل 8١ محافظة محلية. 
سيتم تنظيف وتعقيم املناطق التي يتواجد فيها املواطنني يف فرتات متكررة عىل النحو الذي تحدده اللجنة 

العلمية؛ وقد أفيد أن املطهرات ستوضع يف املباين ومركبات النقل العام حيث يكرث تواجد املواطنني.

 أفاد املجلس األعىل للشؤون الدينية أن املسلمني املعرضني لخطر اإلصابة بالفريوس ميكنهم أداء صالة 
الظهر يف املنزل بدالً من صالة الجمعة، حيث أقرت السلطات املختصة بحامية الصحة العامة بأن صالة 

الجمعة ليست فرضاً يف هذه األحوال.

 تم تأجيل جميع الفعاليات الفنية حتى نهاية أبريل من قبل وزارة الثقافة والسياحة.

 تم عمل قوائم باملسنني الذين يتناولون أدويتهم حسب التقارير الطبية وأولئك الذين يعانون من 
أمراض مزمنة بحيث ميكنهم أخذ أدويتهم مبارشة دون املراجعة يف املستشفى عند انتهاء التقرير.

 يتم تأجيل األنشطة مثل االجتامعات العلمية املفتوحة أو املغلقة واملؤمترات التي كانت ستعقد يف 
مارس وأبريل بشكل مؤقت.

١2 مارس

 تم تحذير مواطنينا بعدم السفر للخارج.

 تقرر عدم ادخال من تظهر عليهم أعراض 
اإلصابة بالفريوس إىل السجون.

 تم تأجيل محاكامت السجون ملدة 
أسبوعني.

 تم أخذ قرار بفصل املدنيني الذين 
يعملون داخل البالد عن العاملني خارجها. 

تأجلت مقابالت العائالت لذويهم يف السجون 
ومؤسسات االصالح ملدة أسبوعني. تم تأجيل 

التحويالت بني السجون ملدة أسبوعني، باستثناء 
الحاالت األمنية والصحية.

 تم تأجيل مرافعات املحكمة وغريها من 
اإلجراءات القضائية ممن ليس لديها سبب 

عاجل وتركها لتقدير السلطة القضائية.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 110



 أوضح وزير الصحة د. فخر الدين كوجا أنه تم زيادة املختربات واألدوات التشخيصية يف جميع أنحاء البالد، وسيتم زيادة عدد 
املختربات املتعلقة بفريوس الكورونا إىل ١6، وأن عدة التشخيص التي أعطت نتائج رسيعة، ستسلم لجميع املحافظات.

 اعتباًرا من ١7 آذار )مارس(، الساعة 08.00، تم اإلعالن عن حظر الرحالت الجوية إىل اململكة املتحدة وسويرسا واململكة 
العربية السعودية ومرص وأيرلندا واإلمارات العربية املتحدة، وبالتايل سيصل عدد الدول التي تم تطبيق حظر الطريان فيها إىل 20.

 أرسلت وزارة الداخلية تعميامً إضافياً حول إجراءات مكافحة فريوس كورونا إىل 8١ محافظ مدينة. 
وبحسب التعميم، سيتم إيقاف أماكن االسرتاحة والرتفيه مثل املسارح، السينام، مراكز العرض، قاعة الحفالت املوسيقية، قاعات 

حفالت الخطوبة والزفاف، مطاعم الحفالت املوسيقية، املقاهي، االسرتاحات، الحانات، الكافترييا، مقاهي القراءة، الحدائق الريفية، 
صاالت الرنجيلة، مقاهي الرنجيلة، صاالت إنرتنت، مقاهي إنرتنت، جميع أنواع صاالت األلعاب، صاالت ألعاب األطفال، حدائق 

الشاي، املتنزهات، املالهي، املسابح، الحاممات، صالونات التدليك، الساونا وحاممات البخار، واملراكز الرياضية كونها أماكن ترفيهية 
ويتواجد فيها املواطنني مًعا عىل مسافة قريبة، مام يزيد خطر انتقال الفريوس بني املواطنني. حيث تم اغالقها مؤقًتا بدءا من 

الساعة 00.00.

 تم تأجيل جميع أنواع االجتامعات واألنشطة التي تجمع الناس، مبا يف ذلك الجمعيات العامة للمنظامت غري الحكومية 
)الجمعيات واألوقاف( مؤقًتا بدءاً من الساعة 00:00، باستثناء األنشطة اإلدارية التي تتطلب التنفيذ.

 توقفت مناسبات وتجمعات التعازي حيث 
يتجمهر املواطنون بدءا من الساعة 00.00. 

 أفيد من قبل وزير األرسة والعمل 
والخدمات االجتامعية أن تقرير االسرتاحة 

من العمل الذي ميتد لعرش أيام الذي يقدمه 
الطبيب مرة واحدة، قد تم رفعه إىل ١4 يوًما.

 أعلنت وزارة الدفاع أنه لن يكون هناك 
زيارات للنقابات واملقرات واملؤسسات.

 ذكرت وزارة الدفاع أنه ال ميكن قبول 
أي شخص يف منازل الجيش ودور الضيافة، 

باستثناء أولئك الذين يبقون يف الخدمة بسبب 
الظروف اإلجبارية.

 تم تأجيل التامرين الوطنية والدولية من 
قبل وزارة الدفاع.

 تم إخالء املدارس الحربية واملدارس املهنية 
الصغرية ومدارس الضباط واملعاهد الحربية 

التابعة لجامعة الدفاع الوطني حتى ١3 أبريل.

١7 مارس

االحتياطات املتخذة
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 تم إيقاف النقل الربي 
والجوي مع أذربيجان مؤقًتا. تم 

إغالق بوابة سارب الحدودية 
مع جورجيا أمام الركاب.

 عقدت لجنة االستقرار املايل 
والتنمية اجتامع ألجندة فريوس 

كورونا وتم تحديد خارطة 
الطريق التي سيتم تنفيذها من 

أجل دعم القطاعات التي قد 
تتأثر بالعملية وبهدف تقوية 

األسواق.

 تم فحص جميع الركاب 
العائدين من العمرة. تم نقل 

املشتبه بهم إىل املستشفى 
واختبارهم. تم تحويل مهاجع 
الطالب يف أنقرة وقونية ملباين 

للحجر الصحي.

 اعتباًرا من ١6 مارس 2020، 
تم إغالق جميع املكتبات التابعة 

للوزارة وفعاليات القراء وتقرر 
إلغاء جميع األنشطة املخطط لها 
من قبل وزارة الثقافة والسياحة.

 تم فحص جميع الركاب العائدين من العمرة. تم نقل املشتبه بهم إىل 
املستشفى واختبارهم. تم وضعهم يف غرف منفصلة يف السكنات الطالبية 

يف أنقرة وقونية والتي تم تحويلها إىل أماكن حجر صحي.

 اعتباًرا من ١6 مارس 2020، تم إغالق جميع املكتبات التابعة للوزارة 
وفعاليات القراء وتقرر إلغاء جميع األنشطة املخطط لها من قبل وزارة 

الثقافة والسياحة.

 تم إيقاف الرحالت الجوية من تركيا وأملانيا وإسبانيا وفرنسا والنمسا 
والرنويج والدمنارك والسويد وبلجيكا وهولندا يف الساعة 24:00 يوم ١5 

مارس.

 تم اإلعالن للمواطنني الذين سافروا إىل الدول املذكورة لفرتة زمنية 
قصرية، أو الطالب يف هذه الدول، والذين يرغبون العودة إىل البالد، ميكنهم 
التقدم للبعثات الدبلوماسية الرتكية يف بالدهم، حتى يوم االثنني ١6 مارس 

الساعة ١7:00 بالتوقيت املحيل، والعودة إىل تركيا حتى الساعة 24:00 
يوم الثالثاء ١7 مارس. كام تم وضع املواطنني العائدين إىل البالد يف الحجر 
الصحي واملراقبة ملدة ١4 يوًما، ضمن نطاق تدابري وزارة الصحة ومجلس 

العلوم الرتيك.

 رصح وزير العدل عبد الحميد جول أن القضاة واملدعني العامني 
الذين تزيد أعامرهم عن 60 عاما سيعتربون يف إجازة إدارية يف نطاق أخذ 

التدابري الالزمة، وتأجيل خدمة التوثيق )كاتبي العدل( حتى إعالن آخر، 
وإنهاء جميع األنشطة واألعامل التي ينفذها املدانون تحت املراقبة.

 قال رئيس الشؤون الدينية ارباش أنه من الرضوري تأجيل صالة 
الجامعة يف املساجد وخاصة صالة الجمعة يف نطاق إجراءات فريوس 

كورونا.

١6 مارس ١5 مارس ١4 مارس

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة
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2١ مارس20 مارس١٩ مارس

االحتياطات املتخذة

 توقفت بطوالت كرة القدم وكرة السلة 
والكرة الطائرة وكرة اليد إىل أجل غري مسمى.

 اعتباًرا من 24 مارس 2020، وبقرار اتخذته 
وزارة الثقافة والسياحة، بدأ عرض األنشطة 

املختلفة للجمهور عىل شاشات TRT 2 تحت 
اسم "اإلثارة الفنية يف منازلنا".

 أعلنت املستشفيات الخاصة ومستشفيات 
األوقاف التي تستويف رشوط العالج، بأنها 

مستشفيات لعالج الحاالت الوبائية.

 بدأت رشكة الربيد الرتيك يف تسليم حمولتها 
لعمالئها من خالل طريقة "التسليم بدون 

تالمس"، وذلك بفضل األجهزة املحمولة باليد.

 من أجل الحامية ضد فريوس كورونا يف 
الوحدات الحدودية من قبل وزارة الدفاع، 

تم تحديد طرق العمل التي يجب تطبيقها يف 
االتصال مع األفراد الذين يتم القبض عليهم 

يف املعابر غري القانونية. وقد تم تجهيز األفراد 
ببدالت وقفازات وأقنعة واقية.

 باإلضافة اىل الـ 22 دولة التي توقف 
الطريان بينها وبني تركيا، توقف الطريان أيضا يف 
46 دولة أخرى إضافة اىل الدول ال 22 األوىل، 

ليصل عدد الدول التي توقف الطريان اليها 
68 دولة.

 أوقفت وزارة الداخلية أعامل صالونات 
الحالقة والتجميل حتى إعالن آخر من الساعة 

.١8.00

 أعلنت وزارة الزراعة والغابات أنه يحظر 
القيام بالشواء يف الحدائق الوطنية والغابات 
ومناطق املنتزهات والحدائق التابعة للوزارة.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 115م



١8 مارس

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

إجتامع خاص ملكافحة فريوس كورونا

 برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، تم تنظيم اجتامع تنسيقي حول فريوس كورونا يف قرص تشانكايا. حرض االجتامع مساعد الرئيس فؤاد أوقطاي، وأعضاء مجالس 
السياسة االقتصادية والصحية الرئاسية، والوزراء، ومديرو املؤسسات واملنظامت العامة، ومديرو حزب العدالة والتنمية، وممثلو املنظامت غري الحكومية.

 أعلن الرئيس أردوغان عن حزمة "درع االستقرار االقتصادي" بقيمة ١00 مليار لرية يف خطابه لألمة، التي عقدت بعد االجتامع الذي استمر 3 ساعات و50 دقيقة.

 ذكّر الرئيس أردوغان بأننا أبناء حضارة تقول "الناس أوالً" وثقافة تقول "إذا عاش الناس عاشت الدولة"، وشدد عىل أن التدابري املتخذة يف هذه العملية تهدف إىل 
حامية حياة الناس ومستقبلهم.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 114



اجتامع اللجنة العلمية لفريوس كورونا

 حرض الرئيس السيد رجب طيب أردوغان اجتامع اللجنة العلمية لفريوس كورونا يف 25 مارس 2020 عرب مؤمترات الفيديو وألقى كلمة.

 عرب الرئيس رجب طيب اردوغان عن الدور الكبري لتوصيات وجهود اللجنة العلمية يف انخفاض تطور املرض نسبياً وأخذها للتدابري الالزمة يف الوقت 
املناسب، بقوله "حمدا لله عىل التزام وتفهم مواطنينا للتدابري الالزمة ملكافحة هذا الفريوس. نحن وبالرغم من وجود من مل يفهم حتى اآلن حجم خطورة 

األمر، إال أننا ممتنون جدا من حساسية أمتنا يف التعامل مع املرض. أنا أؤمن أن أولئك الذين مل يأخذوا هذه الفرتة بجدية، سيعودون للصواب مع 
توصياتكم وحرصكم يف أقرص وقت ممكن" 

25 مارس

االحتياطات املتخذة
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 بدأ العمل املرن يف املحاكم باستثناء 
املعتقلني واألمور املستعجلة. كام تقرر العمل 

بنظام التناوب يف مكاتب العدل )خدمة 
التوثيق(.

 تم تأجبل انتخاب رئاسة املحكمة اإلدارية 
العليا.

 بدأ العمل عىل تطبيق العقوبات عىل 
الرشكات التي تقوم بتخزين اإلمدادات الطبية 

مثل الكاممات والقفازات وتحاول تسويقها 
بأسعار باهظة.

23 مارس

 فرضت وزارة الداخلية حظر التجول عىل 
األشخاص املصابني بأمراض مزمنة والذين تبلغ 

أعامرهم 65 سنة فام فوق.

 أقرت وزارة الداخلية لجميع املطاعم 
واملرشوبات ومحالت الحلويات واملعجنات 

وأماكن العمل املامثلة للقيام بأنشطتها فقط 
بتقديم الطعام عىل شكل وجبات جاهزة.

 مع التعميم الذي نرشه الرئيس السيد 
رجب طيب أردوغان يف الجريدة الرسمية، بدأ 

تطبيق أساليب العمل املرنة مثل العمل عن 
بعد، ونظام املناوبات بني موظفي مؤسسات 

الدولة دون تعطيل الخدمات العامة.

22 مارس

 تقرر فتح األسواق فقط بني الساعة 00:0٩ 
والساعة 2١:00، وتحديد عدد العمالء الذين 

ميكنهم التواجد يف األسواق يف نفس الوقت.

 تقرر أنه ال ميكن استعامل وملئ سوى ٪50 
من سعة مركبات النقل العام والنقل بني املدن.

 تم إنشاء مركز مكافحة فريوس كورونا يف 
وزارة الدفاع الوطني، حيث يتم إدارة ورصد 

التدابري الوقائية املتعلقة بالوباء.

24 مارس

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة
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االحتياطات املتخذة

 تقرر تعطيل املدارس حتى 30 أبريل وأن التعليم سيستمر عن بعد.

 تم اتخاذ قرار تغليف الخبز وأصنافه بالغالفات البالستيكية أو الورقية وعدم بيعه يف األماكن مثل 
السوق والبقاالت املفتوحة، أو يف الشوارع، أو السيارات املتنقلة.

 تم تعليق جميع معامالت اإلنفاذ واإلفالس من 22 مارس 2020 حتى 30 أبريل 2020.

 تم إيقاف جميع الفرتات املتعلقة باستخدام أو إنهاء الحقوق مثل رفع الدعاوى القضائية وطلب بدء 
إجراءات اإلنفاذ والطلب والشكوى واالعرتاض واإلشعار واإلرسال وفرتات انتهاء الصالحية والحرمان وفرتات 

التطبيق اإلداري اإللزامي حتى 30 أبريل 2020.

 تم الغاء مزادات سندات الخزينة الثابتة التي يتم إجراؤها من خالل طريقة تقديم العطاءات املغلقة 
أو املفتوحة حتى نهاية ابريل نيسان من قبل وزارة البيئة والتخطيط العمراين.
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 تلقى الرئيس أردوغان معلومات عن تطور املرض يف البالد، من وزير الصحة فخر الدين كوجا ووزير الرتبية والتعليم ضياء سلجوك. كام 
وشارك يف االجتامع كال من وزير الخزنة واملالية بريات البريق ورئيس دائرة االتصال يف الرئاسة الرتكية فخرالدين ألطون والناطق الرسمي باسم 

الرئيس إبراهيم قالن.

25 مارس

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة
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 تقرر إنشاء لجنة لهذا الوباء في جميع المحافظات وعقد اجتماع لهذه اللجنة في وقت واحد في المحافظات.

 من أجل منع انتشار الوباء، خضعت خدمات الحافالت بين المدن إلذن محافظي المدن من الساعة ١7:00 يوم 28.03.2020. في هذا 
السياق، يسمح بالتنقل بين المدن فقط للمواطنين الذين تم إحالتهم بقرار من الطبيب بسبب احتياجاتهم العالجية، وأقارب الدرجة األولى من 

المتوفيين، أو أقارب الذين يعانون من أمراض خطيرة، والمواطنين الذين جاؤوا من مدنهم خالل ال ١5 يوما الماضية ولم يجدوا مكاناً لإلقامة.

 يتم التحقق من درجة الحرارة والحالة الصحية للمواطنين في المركبات الخاصة عند مداخل ومخارج 8١ محافظة

 وجوب شهادة تصريح السفر للركاب في الرحالت الجوية التي ستنظمها شركة الطيران.

 أعلنت الخطوط الجوية التركية )THY( أنها ستنظم رحالت جوية إلى ١4 مدينة كبيرة فقط في البالد.

 تم عزل ١2 بلدة وقرية، وتم إغالق 2١١ ألف و670 شركة.

 تقرر عدم السماح للعاملين الصحيين في المؤسسات والمنظمات الصحية في القطاعين العام والخاص بترك وظائفهم لمدة 3 أشهر.

 تم تأجيل جميع المحاكمات في السجون وعمليات النقل عبر السجون واستخدام غرف اجتماعات األسرة لمدة أسبوعين آخرين.

 تم تكوين مجموعات الدعم االجتماعي "الوفاء" في جميع أنحاء البالد، لمساعدة أولئك الذين يجب عليهم "البقاء في المنزل"، من 
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاًما أو أكثر، أو الذين يعانون من حاالت مرضية مزمنة. تم تشكيل هذه المجموعات بسبب حظر التجول 

المقروض على هذه الفئات.

 تم تأجيل عمليات فحص المركبات لمن يفرض عليهم حظر التجوال ألكثر من 65 سنة.

28 مارس

االحتياطات املتخذة
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 لن تستطيع الجامعات تقديم محاضراتها وجها لوجه في الفصل الثاني 
لهذ العام، الدروس سوف تستمر عن طريق التعليم عن بعد والتعليم 

المفتوح والتعليم الرقمي.

 تم اإلعالن عن اجراء امتحان مؤسسات التعليم العايل يومي 25 و26 
يوليو.

 تم تأجيل اجتامعات أبريل ومايو ويونيو ملجالس املدن والبلديات 
واملقاطعات والبلديات واملجالس النقابية الحكومية املحلية والجمعيات 

العمومية اإلقليمية ملنع الناس من التجمع.

 تم ربط تصدير أجهزة التنفس بإذن من وكالة األدوية واألجهزة 
الطبية.

 تم ترسيع إنتاج األقنعة الجراحية واألقنعة من النوع N٩5 من قبل 
رشكات الخياطة التابعة لوزارة الدفاع ومديرية مصانع األقنعة.

 تم تحديث تاريخ امتحانات ÖSYM لعام 2020. حيث تقرر إجراء اختبار 
 KPSS ترخيص امتحان اختيار املوظفني العموميني يف ١2-١3 سبتمرب، وامتحان

للتوظيف العام - الثقافة العامة - الرتبية والتعليم يف 6 سبتمرب، واختبار 
املعرفة يف مجال التدريس KPSS يف 20 سبتمرب

 تم استبعاد الدفعة الثانية والثالثة من املرشحني للحج والوظائف 
واملعامالت املتعلقة بالحج حتى إعالن ثان.

 تم حظر بيع املالبس واأللعاب واألشياء املامثلة يف األسواق املحلية. وأعلن 
أيًضا أنه ستكون هناك مسافة ال تقل عن 3 أمتار بني أكشاك السوق.

 منع تواجد المواطنين خالل عطلة نهاية االسبوع على السواحل، أو في 
المنتزهات، أو في مناطق التنزه وصيد األسماك والرياضة والمشي الخ. ويتم 
تمديد هذه التدابير إلى أيام األسبوع حسب وضع المدينة والمقاطعة، حتى 

انتهاء فترة مكافحة فيروس كورونا.

27 مارس26 مارس

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة
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 أعلنت املحكمة الدستورية )AYM( انتهاء مواعيد تقديم الطلبات الفردية يف الفرتة ما بني 
١3 مارس و30 أبريل كجزء من مكافحة الفريوس.

  قررت مديرية الصحة يف مقاطعة أنقرة فتح الصيدليات يف أيام األسبوع والسبت بني 
الساعة ١0.00 و١8.00 يف نطاق الوقاية من فريوس الكورونا.

 يف نطاق تدابري منع انتشار الفريوس، تم متديد الحظر املفروض عىل زوار مجلس الشعب 
الرتيك )TBMM( حتى 30 أبريل.

 يف نطاق مكافحة الفريوس، تم تحديد عدد املوظفني اإلضافيني الذين سيتم تعيينهم 
بالكشف أو النقل لعام 2020 من أجل عدم تأخري الخدمات العامة. تم منح سلطة تعيني 

6.2١٩ شخص لـ 62 مؤسسة ومنظمة عامة. 

 تم إنشاء محطة تعقيم مجانية لسيارات األجرة وسيارات الخدمة يف أنقرة.

 بدأ إجالء املواطنني العائدين من العمرة الذين تم عزلهم من أجل إجراءات مكافحة 
الفريوس.

 ُعرض على الجمهور أول نموذج أولي للنموذج التجريبي األول لجهاز التنفس المحلي 
الذي تم تطويره في نطاق مكافحة الفيروس.

 باإلضافة إىل اإلجراءات الحالية، اتخذت وزارة الدفاع الوطني إجراءات إضافية للوحدات يف 
مداخل ومخارج مناطق العمليات يف شامل سوريا.

 أرسلت وزارة الداخلية رسالة جديدة إىل محافظي املدن بخصوص 
اإلجراءات الواجب اتخاذها يف األسواق. وبناًء عىل ذلك، تقرر اغالق نقاط 
الدخول والخروج بحواجز حديدية، وجعل الدخول والخروج إىل املنطقة 
من نقاط مختلفة. باإلضافة إىل ذلك، تقرر أن تكون املسافة بني األكشاك 
يف أماكن السوق 3 أمتار عىل األقل، وأن أكرث من ضعف عدد التجار لن 

يسمح لهم بدخول املنطقة.

 رصح وزير الصحة، الذي أدىل ببيان صحفي بعد اجتامع اللجنة 
العلمية لفريوس كورونا، أن عدد اختبارات كوفيد-١٩ اليومية املطبقة بلغ 

١5000 اختباًرا، وسيتجاوز الـ 20000 يف األسبوع.

 ذكرت مؤسسة التعليم العايل أنه ميكن إجراء اختبارات مثل طرح 
األطروحة يف الجامعات عن طريق مؤمترات الفيديو أو األساليب الرقمية 

املامثلة رشيطة أن تكون قابلة للتسجيل.

١ أبريل3١ مارس

االحتياطات املتخذة
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 تم اعتقال ١60 شخصاً في عمليات نظمت في 30 محافظة لضبط بائعي 
المنتجات بأسعار باهظة والذين يعرضون صحة المواطنين للخطر.

 بدأت خدمات الحافالت بين المحافظات يوم 2٩ مارس الساعة ١7.00 
بإذن من محافظي المدن.

 بدأت القيادة العامة للدرك بإنتاج ١00 ألف قناع من القامش يومياً.

 تم وضع املواطنني األتراك القادمني من أثيوبيا إىل تركيا يف الحجر الصحي 
يف السكنات الطالبية. 

 تقرر تمكين المدانين والمعتقلين من إجراء مكالمات فيديو لمدة 30 
دقيقة في األسبوع مع أقاربهم. في األقسام التي تحددها وزارة العدل.

 تم إرسال 3 آالف و١35 شخًصا من املعتمرين لرتكيا عىل منت ١١2 حافلة 
و6 طائرات ووضعهم يف السكنات الطالبية إلمتام ١4 يوما من الحجر الصحي.

 تم حظر دخول األطفال اىل األسواق ومراكز التسوق من قبل حاكم أنقرة، 
وتشجيعهم عىل التسوق عرب تطبيقات االنرتنت. 

 بدأ تطبيق الحجر الصحي يف قرية يشيل ديريه يف كوتاهيا بسبب اكتشاف 
اصابة بالفريوس فيها.

2٩ مارس

 في التعميم الذي وضعته وزارة الداخلية، سيتم تقييد حركة سيارات 
األجرة التجارية في اسطنبول وأنقرة وإزمير. وبحسب التعميم، حتى 
الساعة 24:00 يسمح لسيارات األجرة التي ينتهي رقم لوحتها بالعدد 

الزوجي وبعد الساعة 24:00 للسيارات التي ينتهي أرقامها بالعدد الفردي 
من الخروج للطريق.

 أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ الحجر الصحي يف 3٩ تجمع سكني 
يف بلدة واحدة و6 أحياء و28 قرية و4 قرى صغرية يف ١8 محافظة ملنع 

انتشار الفريوس.

 يف نطاق تدابري فريوس كورونا، يتم تقديم طلب للحصول عىل اذن 
السفر من موقع الحكومة اإللكرتوين.

 تقرر عدم إرسال العاملين في السجون إلى منازلهم في نهاية الفترات 
المحددة والبقاء في أماكن معزولة.

 توقفت رحالت المركبات البحرية والعّبارات الخ في اسطنبول.

30 مارس
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 ١٩2٩ شخًصا جاءوا إىل املدينة من مدن أخرى يف كريكايل تم اخذهم إىل الحجر 
الصحي املنزيل. تم اجالء 83 من املواطنني األتراك من قطر إىل تركيا إىل الحجر 

الصحي يف يالوفا، و١50 شخصا من أذربيجان يف موغال، و343 شخصا من الكويت يف 
طرابزون وجرييسون.

  تم عزل حي يف مالطيا وقرية يف كرمان بسبب فريوس كورونا.

 الحظت شركة عالج في تركيا بوجود عالج لديها يعطي نتيجة إيجابية ضد 
فيروس الكورونا وقامت بتسليم الدفعة األولى من إنتاج العالج لوزارة الصحة.

 اجتمعت اللجنة العلمية لفريوس كورونا ألول مرة من خالل مؤمترات الفيديو.

 بدأت عملية اإلجالء بإحضار ١200 مواطن تريك من الجزائر إىل البالد عن طريق 
الخطوط الجوية الرتكية والجزائرية.

االحتياطات املتخذة
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 توقف الرحالت الجوية املحلية والداخلية املجدولة 
للخطوط الجوية الرتكية، والتي توقفت حتى ١7 أبريل / 

نيسان، وبقرار جديد تم التمديد حتى األول من مايو.

 أدىل وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى فارانك 
بترصيحات مهمة يف املؤمتر االفرتايض للتطعيم ضد فريوس 
كورونا. وذكر الوزير فارانك أن هناك ١4 مرشوًعا مختلًفا 

لتطوير اللقاحات واألدوية وأن مئات الباحثني من 40 مؤسسة 
يعملون يف هذا املوضوع.

 رصح محافظ اسطنبول عيل يرليكايا أن الصيدليات يف 
املدينة ستعمل ما بني الساعة 0٩.00 - ١8.00 ماعدا أيام 

األحد، يف نطاق مكافحة الفريوس.

 تقرر إغالق أماكن عمل البريد التركي، التي تتركز 
بسبب ازدحام المواطنين القادمين للحصول على المساعدة 

االجتماعية، وسيتم تسديد المدفوعات في منازل المواطنين، 
مع ضباط تنفيذ القانون واألوصياء من قبل موزعي البريد 

التركي.

2 أبريل

 أصدر الرئيس السيد رجب طيب أردوغان، يف إطار الترصيحات التي أدىل بها بعد اجتامع اللجنة 
العلمية لفريوس كورونا مجموعة من القرارات:

 منع الدخول والخروج من مقاطعة زنغولداق و30 مدينة ملدة ١5 يوًما

 تم فرض حظر للتجول عىل من هم دون سن 20،

 من الرضوري ارتداء الكاممة يف األماكن املزدحمة مثل األسواق،

 يجب أن تكون املسافة االجتامعية يف الشوارع مبقدار 3 خطوات عىل األقل.

 دعا إىل التربع بالبالزما إىل الهالل األحمر الرتيك، من أجل العالج املناعي بالبالزما.

 ُمنح أصحاب املركبات الذين مل يتمكنوا من إجراء فحص املركبات خالل 3 أشهر 45 يوًما إضافية 
من نهاية هذه الفرتة.

 تم إدخال "ترتيب الفاتورة املقارنة" يف الكهرباء والغاز الطبيعي. تقرر أن يُنفذ القرار يف 
أماكن الحجر الصحي، واملناطق حيث تم إيقاف قراءة عداد االستهالك فيها، ويف الحاالت التي ال 
ميكن لقراء العدادات الحفاظ عىل املسافة االجتامعية، حيث يتم تطبيقها ملدة 3 أشهر، بناًء عىل 

متوسطات الشهر نفسه من العامني املاضيني.

 تم اإلعالن عن دفع مساعدات البطالة يف املنازل يف الفرتة 5-6-7 أبريل.

 حّدثت وزارة الصحة "دليل االستفسار عن حالة كوفيد-١٩ املحتملة". وبناًء عىل ذلك، سيتم 
توجيه جميع املرىض الذين يعانون عىل األقل من أعراض الحمى والسعال وضيق التنفس إىل 

املنطقة املخصصة لـ كوفيد-١٩.

3 أبريل
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 تم اإلعالن عن استخدام عالج "مناعة البالزما" يف مكافحة كوفيد-١٩.

 تم تأجيل عملية مفاوضات الربوتوكول الجديد بشأن توريد األدوية يف نطاق تدابري فريوس 
كورونا. تم متديد مدة الربوتوكول الحايل لضامن االستخدام املتواصل للرعاية الصحية وتوريد 

األدوية.

 مع الخطاب الذي أرسلته وزارة الصحة للمحافظات، تم االقرار برضورة ارتداء القناع عند مدخل 
املؤسسات الصحية.

 تم اإلعالن عن إجراء تحقيق ضد األشخاص الذين يتالعبون ويسيئون إىل املواطنني، ويترصفون 
ضد إجراءات الحجر الصحي، ويبيعون املخزون واللوازم الطبية بشكل غري قانوين.

 تم توزيع الكتيبات يف نقاط مراقبة الطرق يف منطقة باريش بيناري، وتم اإلعالن عن اإلجراءات 
الواجب اتخاذها للحامية من الفريوس يف املناطق السكنية.

 أعدت وزارة الرتبية الوطنية حزمة تعليمية ألولياء األمور تدعى "مننا - BIZDEN" ليتم بثه 
عرب قنوات TRT EBA من أجل دعم اآلباء باملعلومات العملية يف نطاق تدابري كوفيد-١٩.

 قررت وزارة التعليم العايل تأجيل اختبار تحديد املستوى )STS( واالمتحانات املعادلة التي 
ستعقدها الجامعات يف أبريل ومايو ويونيو.

 أعلن الرئيس أردوغان عن بدأ توزيع الكاممات والكولونيا للمواطنني 
الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاما من قبل الحراس.

 بدأ بناء مستشفى يف سانجاك تيبي، أحد مستشفيات الوباء الجديد 
الذي سيتم بناؤه يف اسطنبول.

 تم التربع بأول بالزما مناعية يتم أخذها من مرىض فريوس كورونا 
املتعافني من أجل استخدامها يف عالج كوفيد-١٩ إىل الهالل األحمر.

 بدأ أعضاء مجلس الشعب الرتيك بحضور الجلسات بالكاممات وتم 
توزيع الكولونيا عىل النواب.

 بدأت وزارة الصحة االستعدادات لنظام ميكّنهم من املتابعة الرقمية 
للمرىض املعزولني يف املنزل.

7 أبريل6 أبريل
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 تم وقف الرحالت الداخلية للخطوط الجوية الرتكية حتى 20 أبريل.

 تم إحضار 334 مواطًنا تركًيا عامالً يف العراق إىل تركيا، وتم وضعهم يف الحجر الصحي يف 
مساكن الطلبة يف كوتاهية.

 أعلنت محافظة اسطنبول أن شهادة الترسيح كافية لخروجهم من إسطنبول ألولئك 
الذين سيتم ترسيحهم من الخدمة العسكرية.

 تم اإلعالن عن أن تأمني البطالة وتعويضات فقدان العمل ودفع صندوق ضامن األجور 
ومدفوعات العمل القصري ستبدأ تسليمها من قبل موظفي الربيد الرتيك يف منازل املواطنني 

بدًءا من 6 أبريل.

 بدأت عمليات التفتيش يف نطاق الحظر املفروض عىل دخول وخروج املركبات يف 30 
مدينة ومقاطعة زونقلداق.

 وكجزء من مكافحة هذا الوباء يف تركيا بدأت يف تطبيق حظر التجول ومنع الخروج 
للشارع عىل املواطنني تحت عمر الـ 20 عاماً.

 تم اإلعالن عن بدأ انتاج مليون قناع، و5 آالف رداء أسبوعيا من قبل مديرية الخياطة، 
و5 آالف لرت من املطهرات الكحولية يف األسبوع من قبل مديرية األدوية.

 أعلنت جامعة جبزي التقنية عن بدأ العمل عىل إنتاج مجموعتني مختلفتني من اختبار 
"التشخيص الرسيع" يف نطاق مكافحة كوفيد-١٩.

4 أبريل

 وفًقا للتعميم اإلضايف لوزارة الداخلية، يُعفى من حظر التجول من ترتاوح 
أعامرهم بني ١8 و20 عاًما والذين يعملون يف املؤسسات واملنظامت العامة 

والذين يظهرون عملهم املنتظم يف القطاع الخاص بوثيقة الضامن االجتامعي 
والعاملني الزراعيني املوسميني.

 تم عزل 2٩٩ مواطًنا تركًيا تم إحضارهم من الجزائر يف سكن الطلبة يف 
مانيسا.

 مع القرار الذي اتخذه املجلس الصحي يف مقاطعة كاستامونو، تم حظر 
التنقل بالسيارة والحافالت الصغرية من القرى األخرى إىل وسط كاستامونو.

5 أبريل
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 أصدرت وزارة البيئة والعمران تعميامً حول إدارة مخلفات مواد النظافة 
مثل الكاممات والقفازات التي تستخدم ملرة واحدة. حيث جاء التعميم 
كالتايل، يتم تجميع مخلفات الكاممات والقفازات يف أماكن مشرتكة عند 
مداخل ومخارج املؤسسات، والتخلص من مخلفات القفازات والكاممات 
املستخدمة يف البيوت بعد االنتظار ملدة 72 ساعة قبل رميها يف حاويات 

األوراق لتجميعها من قبل البلدية، ورضورة عدم خلط املخلفات الطبية يف 
مراكز الحجر الصحي للمؤسسات الصحية مع املخلفات األخرى.

 أعلن وزير الشؤون الدينية عيل أرباش أنه إذا استمر انتشار وباء فريوس 
كورونا، فإن صالة الرتاويح ستقام يف املنزل يف رمضان.

٩ أبريل

 بدأ تطبيق تعقب العزل للوباء بالتعاون مع وزارة الصحة وتكنولوجيا املعلومات 
وهيئة االتصاالت وجميع مشغيل رشائح الهاتف.

 أعلن املجلس األعىل للشؤون الدينية أنه يجب غسل جثث املتوفني بسبب الفريوس 
وتكفينها ودفنها بعد اتخاذ اإلجراءات الوقائية.

 احتجزت وزارة الداخلية 462 شخصا يف 288 عملية نظمت يف 65 محافظة النتهازيني 
يحاولون إنتاج مطهرات وكولونيا وأقنعة ومنتجات صحية مزيفة وغري مرصح بها. 

وسيطرت عىل 6 ماليني كاممة ضمن العمليات.

 مع تعميم وزارة الداخلية، سيتم اإلعالن عن السامح لألطفال والشباب تحت 20 سنة 
من ذوي "االحتياجات الخاصة" مبغادرة منازلهم يف ظل ظروف مناسبة.

 نرشت وزارة البيئة واملدن "منشور حول إجراءات إدارة مياه الرصف الصحي" يف نطاق 
مكافحة فريوسات كورونا. وبناء عليه، سيتم تطهري مياه الرصف الصحي ومعالجتها ليك 

تصبح صالحة لالستعامل يف ري املحاصيل. لن يسمح بالرياضات املائية وغسل الحبوب يف 
مناطق ترصيف النهر.

 أعدت وزارة الصحة كتيب عن االحتياطات الواجب اتخاذها ضد فريوس كورونا يف 
أماكن العمل واملكاتب املغلقة.

االحتياطات املتخذة
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 تم وضع رسالة بشأن وباء فريوس كورونا يف طرود 
الكاممات والكولونيا التي وزعت عىل املواطنني فوق سن 
65 سنة من الرئيس رجب طيب أردوغان. حيث تضمنت 

الرسالة عىل؛ أن تركيا هي البلد األكرث استعدادا، وأنها 
كثفت كل اإلمكانيات والجهود لهذا الوباء، حيث لدينا 
نظام صحي قوي مكون من 850 ألف من املتخصصني 
يف الرعاية الصحية. وذكرت الرسالة بوجوب االلتزام يف 
البيوت وعدم الخروج للشارع حتى انتهاء تهديد هذا 

الوباء، وتضمنت الرسالة "أرقام الهواتف ١١2 و١55 و١56 
ستوصلكم مبجموعات الوفاء للدعم االجتامعي حيث انها 

عىل استعداد لتلبية جميع احتياجاتكم".

 أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان محادثة هاتفية 
مع الرئيس الصيني يش سينبينغ يف مناقشة وسائل محاربة 

فريوس كورونا.

 تم تقديم القانون الذي يقرتح تغيري قانون التعليم 
العايل يف نطاق تدابري فريوس كورونا إىل مجلس الشعب 

الرتيك.

 نظمت إدارة االتصال مؤمترا بالفيديو بعنوان "تجارب 
كوفيد-١٩ والتعاون الدويل يف مكافحة االنتشار".

8 أبريل

 أعلنت إدارة االتصال عن مرشوع تتبع 
الوباء )ITP( الذي طورته وزارة الصحة 

للحد من انتشار كوفيد-١٩ وعزل املرىض.

 يف البيان الصادر عن وزارة الداخلية، 
ورد أنه تم فرض الحجر الصحي يف ١56 

تجمع سكاين ضمن نطاق إجراءات 
مكافحة فريوس كورونا، وانتهى تطبيق 

الحجر الصحي يف 6 تجمعات سكانية يف 5 
مقاطعات إجامالً.

 تم تقديم اقرتاح قانون إىل الربملان الرتيك 
ملنع العنف ضد املتخصصني يف الرعاية 

الصحية.

 أُعلن أن الكاممات واألطقم التشخيصية 
التي أعدتها وزارة الصحة سيتم تسليمها إىل 

رصبيا والبوسنة والهرسك والجبل األسود 
وشامل مقدونيا وكوسوفو من خالل طائرات 

سالح الجو الرتيك.

االحتياطات املتخذة
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 أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان أن حظر التجول سيستمر يف عطالت 
نهاية األسبوع حسب ما تفرضه الحاجة. تم فرض حظر تجول ليل الجمعة من 

١7 أبريل 2020 حتى 24:00 مساء األحد ١٩ أبريل 2020.

 ضمن نطاق تطبيق توزيع الكاممة املجاين لكل مواطن، أُعلن أن وزارة 
الصحة أرسلت رمز التحقق إىل ما يقارب 32 مليون شخص.

 أعلنت نقابة الصيادلة األتراك أن تطبيق توزيع الكاممات يف الصيدليات 
الذي بدأ يف أنقرة واسطنبول يف ١0 أبريل سيتم توسيعه برسعة كبرية يف 

املحافظات األخرى.

 أعلنت وزارة العدل أنه مبجرد دخول قانون تنفيذ العقوبات الصادر عن الربملان الرتيك 
حيز التنفيذ، ستبدأ عمليات اإلجالء ويتوقع أن تكتمل بحلول يوم الجمعة.

 أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه وبسبب تهديد فريوس كورونا، سيتم تقديم طلب 
متديد اجراءات االستدعاء والترسيح لشهر واحد للسيد رئيس الجمهورية. نظًرا ألنه من 

املتوقع ان يشكل تطبيق هذه اإلجراءات خطًرا عىل املجتمع والقوات املسلحة.

 أعدت وزارة الزراعة ملصق وكتيب معلومات كوفيد-١٩ إلرساله إىل 8١ مديريات 
باملقاطعات واألقاليم واملزارعني واملنتجني وقطاع البيع بالتجزئة والغرف والنقابات.

 أعدت وزارة الصحة 5 مواقع عامة جديدة ملكافحة فريوس كورونا تتضمن مواضيع 
االلتزام املسافة االجتامعية، وارتداء األقنعة، وما إىل ذلك.

 تم اإلبالغ عن أن نتيجة اختبار كوفيد-١٩ ملريض يبلغ من العمر 78 عاًما يخضع 
لعالج بالزما يف مستشفى جامعة أكدنيز تحولت إىل نتائج سلبية.

 أعلنت مديرية مركز أبحاث وتطوير اللقاحات يف جامعة إرجييس أنه تم إنتاج 
الخريطة الجينية الكاملة لفريوس كورونا.

 أعلنت الخطوط الجوية الرتكية عن توقف جميع الرحالت الدولية حتى 20 مايو.

١4 أبريل١3 أبريل
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 حرض الرئيس رجب طيب أردوغان مؤمتر القمة االستثنايئ عرب مؤمترات الفيديو حول "التعاون 
والتضامن يف مكافحة تفيش كوفيد-١٩" الذي عقده مجلس تعاون الدول الناطقة بالرتكية.

 أجرى الرئيس رجب طيب اردوغان اتصاال هاتفياً مع الرئيس البلغاري رومني راديف. حيث متت 
مناقشة التعاون يف مكافحة كوفيد-١٩.

 أفيد أن مستشفى هادم كوي العسكري التاريخي سيكتمل وسيتم تشغيله يف غضون 45 يوًما.

 تم تأجيل امتحان جامعة الدفاع الوطني إىل ١4 يونيو من قبل رئاسة مركز االختبارات الرتيك، 
وجدير بالذكر أن إجراءات اختيار الطالب املرشحني تم تأجيلها أيًضا.

 يُحظر دخول وخروج املركبات الخاصة مؤقًتا يف مقاطعات باليفيكري أيفاليك وغوميتش وبرهانية 
وإدرميت.

 تم تأجيل اجتامعات لجان تحكيم املستهلك حتى 30 أبريل ملنع ضياع الحقوق.

 التقى مسؤولو وزارة الصحة وأعضاء املجلس العلمي لفريوس كورونا بالخرباء الصينيني عرب 
مؤمترات الفيديو.

 حتى منتصف ليل ١0 أبريل 2020، أُعلن حظر التجول يف 30 مدينة ويومني )١١-١2 أبريل( يف 
زونجولداك.

١0 أبريل

 أعلن وزير الشباب والرياضة 
محمد قصاب أوغلو أن ١3 ألف 

٩68 مواطًنا يف الحجر الصحي و١7 
ألًفا و504 مواطًنا يغادرون الحجر 

الصحي بعد انقضاء املدة.

 أجلت وزارة العدل املقابالت 
التي أجريت بني القايض واملدعي 
املزمع إجراؤها يف الفرتة ما بني 4 

مايو و١0 يوليو يف نطاق تدابري 
فريوس كورونا.

 أصبح من الرضوري استخدام 
الكاممات يف سيارات النقل العام 

التي تعمل يف أنقرة، ومركبات النقل 
التي تحمل املواطنني بني املدن، 
وسيارات األجرة، وجميع أنواع 

املركبات التجارية، ومركبات الخدمة 
واملركبات الخاصة التي تحمل مع 

أكرث من شخص واحد.

 تم تحويل مستشفى مدينة 
يوزغات إىل مستشفى ملكافحة وباء 

كوفيد-١٩.

١2 أبريل١١ أبريل

االحتياطات املتخذة
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 نرش قرار رئيس الجمهورية بشأن تأجيل ترسيح العساكر ملدة شهر يف الجريدة 
الرسمية.

 أعلن مساعد الرئيس فؤاد أوقطاي انه سيتم احضار 25 ألف مواطن تريك من 5٩ دولة 
إىل تركيا.

 أعلنت وزارة الداخلية أنه سيتم تعقب االلتزام باملسافة االجتامعية ورضورة ارتداء 
الكاممات يف األماكن التي يتم فيها التسوق ومحطات الوقود.

 أعلن وزير التجارة روهصار بكجان أن مكافحة الزيادة الباهظة يف األسعار سيتم 
تنفذيها مع مجلس تقييم األسعار املتجرد. وتم اإلعالن أن املجلس سوف يدرس األسعار 
الباهظة والتخزين ويفرض غرامات إدارية قد تصل إىل 500 ألف لرية تركية ملن ال يلتزم.

 أعلنت وزارة الداخلية أنه خالل الـ 3١ يوًما املاضية عىل وسائل التواصل االجتامعي 
أنه تم الوصول إىل 5603 حساب عىل وسائل التواصل االجتامعي، وتم التعرف عىل 765 

شخًصا مشبوًها، وتم القبض عىل 303 شخص، قاموا بنرش منشورات مضللة ال أصل لها 
حول فريوس كورونا.

 تم احضار 34٩ مواطن تريك من هولندا، يف نطاق التدابري املتخذة للوقاية من 
كوفيد-١٩ إىل تركيا.

 تم اإلعالن عن تنظيم رحالت جوية خاصة لجلب املواطنني األتراك من باكستان يوم 
األربعاء ١٩ أبريل.

 كجزء من عملية اإلخالء التي تم إطالقها من 5٩ دولة، هبطت الطائرة التي تقل 34٩ 
عامالً تركياً يعملون يف الكويت يف مطار أنطاليا.

 تم نقل 62 مواطن تريك من ليبيا إىل تركيا، ووضعهم يف السكنات الطالبية يف 
الحجر الصحي ملدة ١4 يوما ضمن التدابري املتخذة ضد انتشار الفريوس.

 ضمن نطاق إجراءات كوفيد-١٩، تم وضع 262 مواطًنا تركًيا تم إحضارهم من 
لندن يف مهجع ملؤسسة السكنات والنزل يف كانكريي.

 ضمن نطاق إجراءات كوفيد-١٩، تم وضع ١42 مواطًنا تركًيا، من بينهم طفالً 
حديث الوالدة، يف مهجع ملؤسسة السكنات والنزل يف ريزه.

 تم نقل 32 شخًصا تم إحضارهم من العراق إىل مدينة قيرصي، يف نطاق 
إجراءات كوفيد-١٩ يف مهجع ملؤسسة النزل والسكنات.

١7 أبريل
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 تم قبول اقرتاح قانون يتضمن تدابري اقتصادية ضد وباء فريوس كورونا يف لجنة الخطة 
وامليزانية يف الربملان الرتيك.

 يف نطاق مكافحة كوفيد-١٩، تم تحديث تدابري مكافحة العدوى يف املراكز التي ترعى 
مرىض الرسطان من قبل وزارة الصحة.

 أعلنت وزارة الداخلية أن الرشطة والدرك اتخذوا إجراءات قضائية/إدارية ضد ١١83 
عامل وزبون خالل عمليات التفتيش يف السوق يف 8١ مدينة.

 أعلنت وزارة الداخلية عن تنفيذ إجراءات الحجر الصحي يف 227 تجمع سكاين يف 58 
محافظة، ورفع قرارات الحجر الصحي يف 4١ تجمع سكاين يف ١4 محافظة.

 أعلن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أنه تم احضار 25 ألف مواطن تريك كانوا 
خارج البالد يف فرتة انتشار الفريوس، وسيتم احضار البقية الذين يتواجدوا يف الخارج، 

ويريدون العودة يف أقرب فرصة، بعد تجهيز اجراءات الحجر الصحي لهم.

١5 أبريل

 أجرى الرئيس السيد رجب طيب أردوغان مكاملة هاتفية مع الرئيس 
الجورجي سالومي زورابيشفييل لبحث كيفية التعاون يف مكافحة كوفيد-١٩.

 أرسلت وزارة الداخلية تعميامً إىل 8١ محافظة يف املدن الرتكية حول حظر 
التجول الذي سينفذ يف 3١ مدينة يف عطلة نهاية األسبوع. جاء يف املنشور 
أنه سيتم فتح املخابز حيث يتم إنتاج الخبز، وفتح الصيدليات واملنظامت 

واملؤسسات الصحية العامة والخاصة.

 يف عمليات التفتيش التي متت يف 772 حي وسوق مبشاركة 3 آالف ٩5 من 
أفراد الرشطة والدرك يف 8١ مقاطعة، تم تطبيق اإلجراءات القضائية واإلدارية 

عىل 342 صاحب متجر مل يلتزموا بالقواعد.

 أعلنت محافظة ريزه أن املنتجني ميكنهم دخول املدينة بترصيح سفر حتى 
30 أبريل لزراعة الشاي.

١6 أبريل

االحتياطات املتخذة
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 تم افتتاح املرحلة األوىل من 
مستشفى مدينة باشاك شهري، والذي 

تبلغ مساحته مليون مرت مربع ويتسع 
أللفني و682 رسير. كام حرض الرئيس 

رجب طيب أردوغان حفل االفتتاح عرب 
مؤمترات الفيديو. وتم اإلعالن عن تشغيل 

املستشفى بالكامل يف ١5 مايو.

 أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا 
مصطفى فارانك أنه تم تسليم أول شحنات 

أجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع إىل 
مستشفى مدينة باشاك شهري.

 أوضح وزير الصحة د. فخر الدين كوجا 
أن اعداد االختبار اليومي تزداد وأن التدابري 

املتخذة ضد فريوس كورونا مثمرة.

 أعلنت محافظة سريت أن إجراءات 
الحجر الصحي انتهت يف ٩ نقاط عزل يف 

سريت.

 ترأس السيد رجب طيب أردوغان اجتامع 
مجلس الوزراء عرب الفيديو. وأدىل الرئيس 
أردوغان ببيان بشأن التدابري املتخذة بعد 

اجتامع مجلس الوزراء؛ حيث سيتم إنتاج 5 
آالف جهاز تنفيس محيل بحلول نهاية مايو، 

وسيتم تطبيق حظر التجول من 22 أبريل من 
الساعة 24.00 حتى 26 أبريل عند الساعة 
24.00، وتثبيت كادر من 5 آالف عامل و8 

مليون و635 شخصا متعاقدا يف أماكن مختلفة 
لـ 43 مشفى جامعي لكليات الطب.

2١ أبريل20 أبريل

 أرسلت وزارة الداخلية تعميامً إىل 8١ محافظة يف املحافظات حول حظر 
التجول املقرر فرضه يف 23 و24 و25 و26 أبريل / نيسان.

 بدأت وزارة الزراعة والغابات تحليل فريوس كورونا يف مياه الرصف 
الصحي.

 نرُشت قرارات رئاسية يف الجريدة الرسمية بشأن إعالن بعض املناطق 
عىل أنها "مناطق خطرة" يف اسطنبول وبيتليس.

 أعلنت الرئاسة أنه سيتم اعتبار جميع العاملني يف املؤسسات واملنظامت 
العامة إجازة إدارية يوم الجمعة املوافق 24 أبريل.

 أرسلت وزارة الداخلية تعميامً إىل 8١ محافظة حول اإلجراءات الواجب 
اتخاذها يف رمضان. وبناء عىل ذلك، لن يُسمح بخيام اإلفطار وسيتم تقييد 

زيارات املقابر. ولن يُسمح لعازيف الطبول الرمضانية بجمع اإلكرامية. ستتم 
تغطية الخدمات من قبل اإلدارات املحلية. وسينتهي بيع الخبز الرمضاين قبل 

اإلفطار بساعتني.

 سيتم زيادة عدد املركبات والرحالت املستخدمة يف النقل العام قبل 3 
ساعات عىل األقل من موعد اإلفطار. سيتم ضبط زيارات املقربة. وسيتم 

إجراء قياس الحرارة للمواطنني القادمني للمقابر يف يوم عرفة والعيد. ستزداد 
عمليات التدقيق عىل الرشكات التي تفرض أسعارا باهظة استغالال لشهر 

رمضان وسيتم تنفيذ اإلجراءات القضائية اإلدارية الالزمة عىل الفور.

 تم عزل 245 مواطًنا تركًيا تم جلبهم من بلجيكا يف غوموش خانة.

االحتياطات املتخذة
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 تم تحويل مركز عزيز سانجر لألبحاث إىل "مركز تشخيص كوفيد-١٩" يف نطاق 
مكافحة تفيش فريوس كورونا.

 قامت وزارة األرسة، ووزارة العمل والخدمات االجتامعية، بتأسيس منظمة العزل 
االجتامعي يف 8١ مقاطعة يف تركيا.

 تم لصق ملصقات التحذير املتعلقة بـ كوفيد-١٩ عىل األلواح واملمرات يف مقر وزارة 
الدفاع الوطني.

 بدأت جامعة بن عيل يلدرم يف ارزيروم، يف مستشفى منقوجيك غازي للتدريب 
واألبحاث باستقبال املرىض من خالل خدمة "عيادة اإلنرتنت الخارجية".

 ضمن نطاق مكافحة فريوس كورونا، تم اإلعالن عن تنظيم مهرجانات املصارعة 
كريكبينار التاريخية ومهرجان كاكافا الربيعي بشكل رمزي هذا العام.

١8 أبريل

 شاركت وزارة الصحة مذكرة فيها مجموعة من األبحاث حول العالج املناعي 
بالبالزما. وأوضحت أن مرىض فريوس كورونا من النساء الذين مل يحملوا من 
قبل، واألشخاص الذين مل يتلقوا عمليات نقل الدم يف أي وقت من حياتهم، 
وتبلغ أعامرهم بني ١8-60 عاما، وتم تشخيصهم مبرض كوفيد-١٩، ميكنهم 

التربع بالبالزما بعد الحصول عىل نتائج اختبار سلبية مرتني بعد الشفاء الرسيري 
الكامل.

 أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنها تخطط لزيادة إنتاج الكاممات األسبوعي 
إىل ١0 ماليني، واللباس الطبي إىل ١١0 آالف، واملطهرات إىل 40 ألف لرت.

 باإلضافة إىل أن املعاهد املهنية لوزارة التعليم الوطني ومراكز التعليم 
تركز عىل إنتاج املعدات الطبية والكاممات ليصل انتاج الكاممات الشهري لـ 5 

ماليني يف اسطنبول، و١0 مليون يف تركيا عامة.

١٩ أبريل

االحتياطات املتخذة
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 يف نطاق مكافحة فريوس كورونا، بدأ تطبيق قيود حظر 
التجول يف 23 و24 و25 و26 أبريل يف زونجولداك و30 

مدينة.

 ضمن نطاق إجراءات كوفيد-١٩، تم وضع 24٩ مواطًنا 
تركًيا تم إحضارهم إىل تركيا من عامن يف مهاجع للطالب 

يف فان.

 أحرضت طائرة تابعة للخطوط الجوية الرتكية مواطنني 
أتراك من باكو عاصمة أذربيجان بعد أن تم اغالق الرحالت 

الجوية منها إىل تركيا.

 تم إحضار 8١7 مواطًنا تركًيا يف أملانيا و50 مواطًنا أملانًيا 
تربطهم قرابة معهم إىل أنقرة وأضنة وطرابزون.

 بلغ عدد املواطنني األتراك الذين تم إحضارهم من 
الجزائر يف إطار إجراءات مكافحة فريوس كورونا 344 

مواطًنا إىل غازي عنتاب.

 ٩4 مواطنا تركيا ُجلبوا من رصبيا واستقروا يف مهاجع 
يف كوتاهية.

 تم جلب ١8١ مواطًنا تركًيا يف أذربيجان إىل أوردو.

 تم احضار ١82 مواطًنا تركًيا من السودان إىل سريت 
كجزء من إجراءات كوفيد-١٩.

23 أبريل

 تم إحضار 34٩ مواطًنا تركًيا من كندا مبوجب 
إجراءات الحامية من الفريوس إىل إسطنبول. 

تم نقل الركاب إىل كريكالرييل ليتم وضعهم يف 
سكنات املسافرين.

 تم احضار ١88 مواطنا تركياً من روسيا إىل 
تركيا، ووضعهم يف مساكن الطلبة يف كاستامونو.

 تم احضار ١50 مواطنا تركياً من اسبانيا إىل 
تركيا، ووضعهم يف مساكن الطلبة يف أماسيا.

 تم جلب ١66 مواطًنا تركًيا يف األردن إىل 
سامسون عىل منت طائرة الخطوط الجوية الرتكية.

 فتحت وزارة الصحة منصة اتصاالت محلية يف تركيا حيث ميكن 
الحصول عىل جميع املعلومات املتعلقة بفريوس كورونا.

 أعلنت الوكالة أنه تم إجالء 32763 من أصل 56.2٩3 شخص تم 
عزلهم يف املهاجع.

 أفادت األنباء اكتامل عودة املواطنني األتراك املوجودين مؤقًتا يف 
أملانيا، والذين مل يستطيعوا السفر لبعض الوقت بسبب انتشار املرض 

كوفيد-١٩.

 تم احضار ١55 مواطنا تركياً من سويرسا إىل تركيا، ووضعهم يف 
مساكن الطلبة يف أماسيا.

 تم نقل 2٩٩ مواطًنا تركًيا تم جلبهم إىل مطار نيفيشهر كابادوكيا 
من أذربيجان يف نطاق إجراءات كوفيد-١٩ إىل نيفيشهر عن طريق 

الرب.

 أعلنت محافظة قضاء أدالر أنه تم تعليق جميع مداخل 
ومخارج املنطقة بسبب انتشار كوفيد-١٩ مؤقًتا بني األحد 26 أبريل 
الساعة 24.00، وحتى 3١ مايو األحد الساعة 24.00، باستثناء بعض 

الحاالت.

24 أبريل

االحتياطات املتخذة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 137م



2١ أبريل

 تم عزل 2٩8 مواطنا تركيا تم احضارهم من أوكرانيا 
يف الحجر الصحي يف مانيسا.

 تم وضع 426 شخًصا من بنجالديش وتشيكيا 
وكوسوفو والبحرين يف سكنات كارامان وكارابوك 

وأوشاك وغازي عنتاب كجزء من إجراءات مكافحة 
فريوسات كورونا.

 التقى الرئيس السيد رجب طيب أردوغان مع العبي 
املنتخب الوطني لكرة القدم عن طريق الفيديو. وكان من 

الحارضين كالً من وزير الشباب والرياضة محمد محرم 
قصاب وغلو، ورئيس اتحاد كرة القدم تركيا نهاد اوزدمري، 

ومدرب املنتخب الوطني لكرة القدم شينول جونيش.

 تم وضع ١33 مواطًنا تركًيا تم إحضارهم من باكستان 
يف مهجع يف إسيك شهري ضمن نطاق إجراءات كوفيد-١٩.

 تم جلب 270 مواطًنا تركًيا من شامل مقدونيا. تم 
أخذ املواطنني الذين تم إحضارهم من الخارج تحت 

املراقبة يف الحجر الصحي يف آرتفني ملدة ١4 يوًما.

 هبطت طائرة الخطوط الجوية الرتكية التي تقل ١7٩ 
مواطنا تركيا يف مطار أضنة.

 2٩ مواطنا تركيا جلبوا من أفغانستان تم وضعهم يف 
سكنات يوزغات.

 تم إحضار 348 مواطًنا تركًيا إىل الكويت عىل منت 
طائرة الخطوط الجوية الرتكية.

 ١80 مواطًنا تركًيا تم إحضارهم من السودان استقروا 
يف مهاجع يف كوتاهية.

 تم جلب 34٩ مواطًنا تركًيا من هولندا إىل البالد. 
تم أخذ املواطنني الذين تم إحضارهم من الخارج تحت 

املراقبة يف املهاجع يف دنيزيل ملدة ١4 يوًما.

 75 مواطًنا تركًيا تم إحضارهم من الجبل األسود 
استقروا يف تيكريداغ.

 تم إحضار 350 مواطًنا تركًيا يف اململكة العربية 
السعودية إىل أزمري عىل منت طائرة تابعة للخطوط الجوية 

الرتكية.

 فقد الدكتور يافوز كااليجي حياته بسبب اصابته 
بالفريوس كوفيد-١٩ وتم تسمية مركز صحة األرسة الذي 

كان يعمل فيه تيمنا باسمه.

22 أبريل
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 كجزء من مكافحة فريوس كوفيد-١٩ تم جلب 6١8 مواطنني أتراك من اململكة 
العربية السعودية وقطر وتركيا.

 تم احضار 454 مواطًنا تركًيا من قطر، واستقر 3٩ مواطًنا تركًيا من إيران يف سكنات 
مانيسا وشانكريي وماردين.

 أرسلت وزارة الداخلية تعميامً إىل 8١ محافظة محلية بخصوص حظر التجول 
املفروض بني ١ و2 و3 مايو.

 مددت الخطوط الجوية الرتكية قرار وقف الرحالت حتى 28 مايو بسبب فريوس 
كورونا

 تعاىف أول مريض مصاب بفريوس الكورونا عن طريق عالج البالزما يف تركيا.

 تم نقل طالب الطب حسن سعيد أوغلو وهو مريض بالرئة يف روسيا إىل تركيا عن 
طريق طائرة اسعاف.

 تم احضار ١7١ مواطًنا تركًيا من اململكة العربية السعودية، وعزلهم يف دنيزيل يف 
إطار إجراءات املكافحة ضد كوفيد-١٩ يف املهجع.

 استقر ١5١ مواطًنا تركًيا من مايل والنيجر يف سكنات ارزيروم.

28 أبريل
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ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 139م



 ذكر رئيس مجلس األبحاث العلمية 
والتكنولوجية الرتيك )توبيتاك( الربوفيسور 

الدكتور حسن ماندال أن املنصة التي تتكون 
من 4١ منظمة، 25 منها جامعية، ستكون 

يف مرحلة إنتاج الدواء يف أشهر الصيف عىل 
أقىص تقدير، وسيتم االنتهاء من مرحلة 

ما قبل العالج الرسيري يف فرتة ٩ أشهر يف 
أبحاث التطعيم.

 تم تأمني وصول ١0٩3 مواطنا تركيا إىل 
تركيا من أصل 25000 مواطنا ممن هم يف 

الخارج يف كل من اليمن وإيطاليا وسنغافورا 
وماليزيا واألمم املتحدة يف تواريخ 24 و25 

نيسان.

 تحدث الرئيس رجب طيب أردوغان يف بيان بعد 
اجتامع مجلس الوزراء؛ أنه سيتم فرض حظر التجول يف 

30 مدينة باإلضافة إىل مدينة زونجولداك يف ١-2-3 مايو 
2020، كام سيستمر حظر التجول حتى نهاية عطلة نهاية 

األسبوع. بينام ستفتح األسواق بني الساعة 0٩:00 والساعة 
١4:00 يف ١ مايو 2020، وأعلن أن تأجيل اإلجراءات 

واإلنفاذ والشكاوى واالستئناف وفرتات اإلخطار سيتم 
متديده حتى ١5 يونيو.

 تم تحديث تدابري كوفيد-١٩ املنفذة يف مراكز زرع 
األعضاء والخاليا الجذعية.

 مبوجب االجراءات الجديدة املتخذة يف النقل التجاري 
الدويل، فإن السائقني األتراك الذين ال تظهر عليهم أعراض 

اإلصابة بالفريوس، ميكنهم الذهاب خارج البالد قبل 
امتامهم مدة الحجر الصحي باستثناء دول العراق وإيران، 

واألولوية للمركبات التي تحمل األدوية واملستلزمات 
الطبية واملواد الغذائية.

 أفادت وزارة الداخلية أنه تم القبض عىل 402 من 
أصل 855 مشتبهاً بهم، والذين يكتبون منشورات مضللة 
وخاطئة بشأن كوفيد-١٩ يف وسائل التواصل االجتامعي، 

يف آخر 42 يوًما.

 يف نطاق التدابري الالزمة ملنع انتشار الفريوس، بدأ 
تنظيم خدمات عّبارات الجزر يف اسطنبول.

26 أبريل25 أبريل

 تم احضار املواطن الرتيك امر الله قولوشكني اىل تركيا 
مع اطفاله الثالثة عن طريق طائرة اسعاف بعد أن تم 
تشخيص اصابته بالفريوس ورفض معالجته يف سويرسا.

 أوقفت املديرية العامة لشئون السكان واملواطنة 
بوزارة الداخلية إجراءات تغيري العناوين بني املحافظات 

حتى ١١ مايو متاشيا مع اإلجراءات املتخذة يف نطاق 
مكافحة انتشار املرض كوفيد-١٩.

 وفًقا لـ "دليل فريوس كورونا الجديد" الذي أرسلته 
املديرية العامة للمعاقني وكبار السن يف وزارة األرسة 

والعمل والخدمات االجتامعية، سيتم إجراء اختبار 
كوفيد-١٩ لكل املوظفني القادمني من الخارج يف نطاق 

نظام املناوبة ملدة ١4 يوًما.

 تم احضار 454 من املواطنني األتراك يف قطر إىل تركيا 
يف نطاق تدابري كوفيد-١٩.

26 أبريل
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 من اجل التغلب عىل املشاكل التي 
ظهرت يف التعلم عن بعد اعلنت وزارة 

الرتبية انها بدأت بتنفيذ الذكاء اإلصطناعي 
وتطبيق EBA املساعد وكذلك اعلنت ان 

التقديم عىل العقود التدريسية للمدرسني 
والذي سيبدأ يف شهر حزيران / يونيو 

سيتم عن طريق االستامرة االلكرتونية عرب 
االنرتنيت. 

 اهم ما جاء يف ترصيحات رئيس الجمهورية رجب 
طيب أردوغان بعد االجتامع بأعضاء الحكومة الرئاسية:

 السامح للمواطنني والذين اعامرهم فوق 65 سنة 
الخروج وملدة اربعة ساعات يف ايام حظر التجوال.

 السامح للفئة العمرية بني )0-١4( بالخروج ويف 
محيط منازلهم بني الساعات ١١:00- ١5:00 يوم ١3 أيار 
/مايو اما الفئة العمرية بني )١5- 20( فيمكنهم الخروج 
ويف محيط منازلهم بني الساعات ١١:00-١5:00 يوم ١5 

أيار- مايو.

 كمرحلة اوىل تم رفع حظر الدخول والخروج اىل املدن 
انطاليا و ايدن واررضوم وهتاي وملطية ومرسني وموغال.

 فتح مراكز التسوق اعتبارا من يوم ١١ أيار / مايو 
رشيطة االلتزام بالتدابري املتخذة.

 انهاء العمل بنظام االرقام الفردية والزوجية لسيارات 
االجرة يف مدن انقرة واسطنبول وازمري اعتبارا من يوم 5 

أيار / مايو.

 السامح ملحالت الحالقة ومراكز التجميل مبامرسة 
انشطتها اعتبارا من يوم ١١ أيار/مايو رشيطة االلتزام 

بالتدابري املتخذة.

 4 مايو/ أيار 2 مايو/ أيار

 متديد الحظر للدخول والخروج اىل 30 محافظة كبرية 
ومدينة زونغولداق حتى الساعة 24:00 من يوم االثنني 

واملصادف 4 )أيار / مايو(.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا 
املستجد قامت وزارة الصحة بتحديث التدابري يف مختربات 

علم االمراض.

 نقل 675 مواطن تريك والذين تم اجالئهم من اململكة 
العربية السعودية اىل االقسام الداخلية يف مدن بالق أسري 

وجوروم ونوشهر و ملطية. 

 3 مايو/ أيار
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 ارسلت وزارة الداخلية تعميم حول 
تطبيق حالة حظر التجوال يف 3١ محافظة 
للفرتة بني 30 )نيسان / أبريل( من الساعة 
24:00 وحتى 3 )ايار / مايو( حتى الساعة 

.24:00

 اخضاع 87 مواطن تريك والقادمون من 
الهند للحجر الصحي يف مدينة ازمري.

 اخضاع 272 مواطن تريك والقادمون 
من كينيا وتنزانيا للحجر الصحي يف مدينة 

سامسون. 

 نقل ١١8 مواطن تريك القادمون من 
جمهورية البوسنة والهرسك وكرواتيا اىل 

االقسام الداخلية يف مدينة أررضوم. 

 يف اطار الجهود الرامية للحد من تفيش جائحة فريوس 
كورونا املستجد اعلنت رئاسة ادارة الكوارث والطوارئ 
الرتكية )أفاد( ان عدد االشخاص املتواجدين يف الحجر 

الصحي يف االقسام الداخلية بلغ 65.5١١ شخصا.

 بحسب التوصيات الصادرة من اللجنة العلمية 
والخاصة بـفريوس كورونا اعلنت وزارة العدل الرتكية 

متديد فرتة التدابري املتخذه يف السجون حتى ١5 )ايار / 
مايو(. 

 اعلنت وزارة الصحة انها قامت بتحديث طرق 
مكافحة العدوى يف صاالت العمليات.

 ١ مايو/ أيار 2٩ أبريل/ نيسان

 يف اطار الجهود الرامية للحد من تفيش وباء كورونا 
املستجد اعلنت وزارة الرتبية الرتكية استمرار الدراسة عن 

بعد حتى 3١ )ايار / مايو(. 

 يف اطار التدابري املتخذه تم االعالن ان االحتفاالت 
بعيد العامل والذي يصادف )١ ايار / مايو( سيتم اجرائها 

عرب االنرتنيت. 

 قامت وزارة الصحة الرتكية باستحداث " لجنة تقيم 
البحوث العلمية الخاصة بـ كوفيد-١٩" يف بنية املديرية 

العامة للخدمات الصحية.

 بسبب تفيش وباء كوفيد-١٩ وملنع االرضار بالحقوق 
يف مجال القضاء نرش مرسوم جمهوري يف الجريدة 

الرسمية يقيض بتمديد فرتة النظر يف الدعاوي القضائية 
حتى ١5 حزيران / يونيو 2020.

 30 أبريل/ نيسان
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 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة عدوى فريوس كورونا املستجد اعلنت وزارة الصحة انها قامت بتحديث االجراءات 
الخاصة بتنقل العامل الزراعيني املوسميني من حيث مكان اقامتهم و تلبية احتياجاتهم االساسية.

 قامت وزارة الصحة وعن طريق موقعها االلكرتوين الرسمي بنرش التحديثات اىل اجريتها عىل التدابري الخاصة برتبية 
الحيوانات االليفة خالل فرتة الجائحة.

 يف اطار التدابري االحرتازية ملكافحة كوفيد-١٩ تم اجالء 245 موطن تريك من بلجيكا وإخضاعهم للحجر الصحي يف 
القسم الداخيل يف جموش خانة.

 قامت وزارة الصحة وعن طريق طائرة االسعاف الخاصة بها بنقل املواطن الرتيك محمد حنفي ايدن والبالغ من العمر 
55 سنة من العاصمة السودانية الخرطوم مع العلم ان االختبارات التي اجريت للمواطن الرتيك يف السودان قد اظهرت 

اصابته بفريوس ودون تقديم العالج للمريض طلب منه الذهاب املنزل.

 اعلنت مؤسسة التعليم العايل )ÖSYM( التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا املستجد يف امتحانات القبول 
الجامعي لسنة 2020 ويف االمتحانات االخرى وهي كاأليت:

 قيام املوظفون املكلفون بتوزيع املواد املعقمة واألقنعة اىل الطلبة املمتحنني يف االماكن املخصصة لالمتحان.

 ميكن للطلبة جلب املواد املعقمة او الكولونيا الخاصة بهم اىل مكان االمتحان. 

 توزيع مواد التعقيم واالقنعة عىل املراقبني.

 من اجل منع التجمعات واملحافظة عىل املسافة االجتامعية يف حدائق املراكز االمتحانية مينع دخول اي شخص ما عدا 
الطلبة الذين يجرون االمتحان واملوظفني املكلفني اىل هذه الحدائق.

 يقوم املوظفون املكلفون بتنظيم دخول الطلبة اىل اماكن االمتحان وذلك من اجل الحفاظ عىل املسافة االجتامعية.

 يتم ترتيب جلوس الطلبة يف القاعات االمتحانات من خالل مراعاة املسافة االجتامعية قدر االمكان يف هذه االماكن.

 رصح وزير الصحة فخر الدين قوجه بعد مشاركته 
يف اجتامع اللجنة العلمية والذي شارك فيه عرب الفيديو 

بالتايل:

 ان الهدف باملرحلة االوىل يف مكافحة الوباء هو 
السيطرة عىل املرض او احتوائه اما الهدف باملرحلة الثانية 

والتي نحن فيها االن هو ازالة الفرص املتاحة للمرض 
وتنظيم الحياة من جديد وان اسم املرحلة الجديد هو " 

حياة اجتامعية مسيطرة عليها".
 

 سيتم تحديد سعر الحد االدىن لبيع االقنعة وستقوم 
وزارة التجارة بالقيام بالتعديالت املوجبة لهذا االمر.

 سيتم نرش ارشادات االزمة لكل مجموعة مهنية. 
ووفق هذه االرشادات التي سيتم نرشها سيتم االيضاح 

عن القواعد للتعامل يف املكان املتواجد فيه كمحل الحالقة 
و مراكز التجميل ومحالت بيع املالبس فستكون لكل منها 
قواعد خاصة يجب االلتزام بها وإضافة اىل هذا يجب نرش 

هذه التعليامت يف مكان العمل ويف املوقع االلكرتوين 
الخاصة مبكان العمل.

 سيتم زيادة اعداد االختبارات للكشف عن املرض.

 وبني انه مل يتم اتخاذ اي قرار يخص فتح املطاعم 
واملقاهي.

 ارسلت وزارة الداخلية التعميم الخاص لفتح " 
محالت الحالقة ومراكز التجميل ومحالت تصفيف الشعر" 

اىل 8١ محافظة تركية 

 6 مايو/ أيار 5 مايو/ أيار

االحتياطات املتخذة
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 بدء بالعمل بترسيح الجنود اعتبارا من يوم 3١ أيار / مايو وفيام يخص نشاطات وزارة 
الدفاع الرتكية والخاصة بالرتفيع والتعني وتأمني العنارص يبدأ العمل به يوم ١ حزيران 

/ يونيو.و فيام يخص بعملية جلب الجنود للخدمة العسكرية فسيتم اعتبارا من يوم 5 
حزيران / يونيو. اما بخصوص دفع البدل يف الخدمة العسكرية فسيتم العمل به اعتبارا من 

يوم 20 حزيران / يونيو.
 

 رفع سعر رشاء القمح الخبز الخشن من قبل مكتب املحاصيل الزراعية من ١350 لرية 
تركية اىل ١650 لرية تركية للطن الواحد. وسيتم دفع حوافز ومساعدات للمزارعني بقيمة 

230 لرية وسيتم رفع سعر رشاء البقوليات بحيث سيتم رفع سعر رشاء العدس االحمر 
اىل 3.500 لرية تركية والعدس االخرض اىل 3.200 لري تركية والحمص اىل 3.350 لرية تركية 

للطن الواحد.

 ميكن للجامعات العودة اىل تقوميها االكادميي يوم ١5 حزيران / يونيو.

 وفيام يخص امتحانات مؤسسة التعليم العايل)YKS( لسنة 2020 وبالنسبة لهذه 
السنة فقط سيتم اعفاء الطلبة من قسم مهم من املفردات وزيادة فرتة االمتحان وكذلك 

تخفيض درجة النجاح مبعدل ١0 درجات بحيث تصل درجة النجاح اىل ١70 درجة.

 تطبيق حظر التجوال للفرتة ما بني ٩-١0 أيار / مايو 2020.

 متديد الدخول والخروج اىل 30 والية كبرية تركية ومدينة زونغولداق ملدة ١5 يوم.

 اخضاع ١6٩ مواطن تريك والقادمون من اململكة العربية السعودية للحظر الصحي يف 
مدينة ازمري.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا املستجد تم نقل ١22 مواطن تريك 
والقادمون من بوركينا فاسو وغينيا اىل االقسام الداخلية للطلبة يف منطقة بوروفوفا 

ومنطقة بوجا يف والية ازمري ووضعهم يف الحجر الصحي ملدة ١4 يوم.

 اعلنت مؤسسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت الرتكية خدمة التسليم بدون مالمسة 
والذي بدأ تطبيقه يف ارسال شحنات التسوق من موقع التجارة االليكرتونية سيستمر حتى 

30 حزيران / يونيو.

 افادة وزارة الرتبية الرتكية انها طبعت كتيب لتسهيل معرفة مشاعر االطفال ومتكينهم 
من التعبري عن مشاعرهم خالل فرتة الوباء العاملي. 

 يف اطار مكافحة االمراض املعدية اعلنت وزارة الصحة انها قامت بتحديث التدابري 
التي يجب اتخاذها من قبل رشكات الشحن الدولية والخاصة بالتدابري املتخذة للبضائع 

والطاقم هذه الطائرات اثناء نقل الشحنات اىل تركيا.

 4 مايو/ أيار

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة
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 اوضحت وزارة االرسة والعمل والخدمات االجتامعية انه تم منع 
اجراء الزيارات لدار املسنني ومراكز العناية باملعوقني خالل عيد االم 

وعيد الفطر املبارك.

 مبوجب التعميم الجمهوري والذي يخص تطبيق العمل عن 
بعد واملرن يف مؤسسات العامة وبدء العمل بصياغتها ليك تعمم يف 

جميع املؤسسات وبنفس الرشوط.

 قامت وزارة الصحة بتحضري االرشادات الواجبة اتخاذها يف 
محالت الحالقة ومراكز التجميل ومحالت الكوافري والتي ستفتح 

ابوابها اعتبارا من يوم ١١ أيار / مايو. 

 اوضحت وزارة الرتبية ويف اطار امتحانات نظام االنتقال للثانوية 
)LGS( والذي ستجرى يوم 20 حزيران / يونيو انها ستقوم بتوزيع 

االقنعة لكل امتحان عىل حدى للطلبة الذين سيشاركون يف االمتحان 
املركزي والتي ستجريه الوزارة.

 قيام وزارة الرتبية بإجراءات تغري يف لوائح الخاصة للتعليم قبل 
الدخول اىل املدرسة ويف املدارس االبتدائية سمحت لها بتغري القواعد 

االساسية يف ما يخص مواضيع التعلم عن بعد يف حاالت الطوارئ و 
تاليف الوقت التعليمي قطع التعليم اجتياز املرحلة ونجاح الطالب.

 
 قامت وزارة الصحة بتحضري االرشادات الواجبة اتخاذها من قبل 

القطاعات التي ستقوم بتقديم الخدمات يف فرتة العودة اىل الحياة 
الطبيعية.

 
 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كوفيد-١٩ تم اجالء 

20٩ مواطن تريك من جزر املالديف ونقلهم اىل انقرة.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس 
كورونا املستجد تم االعالن عن تطبيق حظر 
التجوال يف 24 محافظة يف االيام ٩-١0 أيار 

/ مايو. 

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس 
كورونا املستجد اعلن وزير الثقافة والسياحة 

الرتيك محمد نوري أرسوي عن " الشهادة 
السياحية االمنة".

 اوضحت محافظ ايدن ان ارتداء القناع يف 
شوارع املدينة اصبح امر اجباري. 

 ١0 مايو/ أيار٩ مايو/ أيار

االحتياطات املتخذة
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 ارسلت وزارة الداخلية التعميم 
باالستثناءات الخاصة لحظر التجوال 

للمواطنني الذين يبلغون من السن 65 
عام وفام فوق واملواطنون الذين يعانون 

من االمراض املزمنة واملواطنون الذين يقل 
اعامرهم عن 20 سنة اىل 8١ والية تركية.

 يف اطار التدابري االحرتازية ملكافحة 
فريوس كورونا املستجد تم اجالء 340 

مواطن تريك من دولة الكويت ونقلهم اىل 
االقسام الداخلية يف تركيا. 

 وبسبب التدابري املتخذة ضد تفيش 
وباء كوفيد-١٩ تم تخصيص طائرة 

خاصة لنقل املواطنني االتراك العالقني يف 
االرجنتني. 

 تم نقل 20٩ مواطن تريك والقادمون 
من مولدوفا اىل االقسام الداخلية يف مدينة 

كريشهر ووضعهم يف للحجر الصحي.

 رصح رئيس اتحاد كرة القدم الرتيك 
نهاد أوزدمري ان دوريات كرة القدم والذي 
توقف بسبب تفيش جائحة فريوس كورونا 

املستجد سيبدأ اعتبارا من ١2-١3-١4 
حزيران / يونيو. 

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس 
كورونا املستجد اعلنت الخطوط الجوية الرتكية 

تعليق دخول الحيوانات االليفة والقادمة من 
دول اخرى حتى اشعار اخر.

 بعد استكاملهم مدة الحجر الصحي يف 
مدينة سيواس الرتكية تم ارسال 574 مواطن 

تريك والذين تم اجالئهم من املانيا والنمسا اىل 
املدن التي يقيمون فيها. 

 اجالء املواطنني االتراك والذين كانوا يرغبون 
بالعودة اىل تركيا من االرجنتني والربازيل ونقلهم 

اىل اسطنبول.

 تم االعالن عن استمرار بث شبكة االعالم 
التعليمية وقناة EBA التلفزيونية طيلة العطلة 

الصيفية.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس 
كورونا املستجد وبعد استكامل مدة الحجر 

الصحي يف االقسام الداخلية ملدينة أدميان الرتكية 
تم اخالء عن 655 مواطن تريك والذين تم 

اجالئهم من اململكة العربية السعودية والجزائر.

 بعد استكاملهم مدة الحجر الصحي يف 
مدينة أررضوم الرتكية تم اخالء عن ١82 مواطن 

تريك والذين تم اجالئهم من اململكة العربية 
السعودية.

 اعلن نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي 
انه تجري دراسة خطة اعادة الحياة اىل طبيعتها 
وان كل خطوة من هذه الخطة سيعلن عنها من 

قبل رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان 
اسبوعيا.

 اعلنت وزارة الداخلية انها ارسلت التعميامت 
الجديدة الخاصة بتدابري النظافة يف "سيارات 

األجرة" اىل 8١ والية تركية.

 ارسلت وزارة الداخلية تعميم خاص بـ" االسواق 
الشعبية" اىل 8١ والية تركية. وحسب هذا التعميم 

سيتم ومن يوم ١١ أيار /مايو رفع القيود التي 
وضعت عىل بيع املالبس ولعب االطفال والزهور 

والشتالت والزهور والتي وضعت مسبقا. 
 

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا 
املستجد واعتبارا من ١١ أيار /مايو اصبح ارتداء 

القناع امر اجباري يف مدينة بارتني الرتكية. 
 

 اصبح ارتداء القناع واملحافظة عىل مسافة 3 
امتار )املسافة االجتامعية( امر اجباري يف ساحة 

تقسم وشارع االستقالل.

 حذرت وزارة البيئة والتطوير العمراين املواطنني 
وخالل فرتة انتشار فريوس كورونا املستجد انه 

يجب ان توضع االقنعة والقفازات املستعملة يف 
كيسني ملدة 72 ساعة قبل القائها يف القاممة. 

 8 مايو/ أيار 7 مايو/ أيار 6 مايو/ أيار

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
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 اعلن اتحاد كرة الطائرة الرتيك ان 
مباريات الدوري للرجال والنساء لن يتم 

اجراؤها لهذا املوسم. وانه تم تسجيل 
الدوريات وان هذا املوسم تم رفع الهبوط 

اىل الدوريات ادىن.

 اعلنت وزارة الداخلية الرتيك واعتبارا 
من ١١ أيار / مايو تم اخراج 60.385 
مواطن تريك كانوا موجودين يف الحجر 
الصحي يف االقسام الداخلية املخصصة 

لهم.

 ارسلت وزارة الداخلية تعميم خاص حول " 
ترصيحات السفر ملنتجي / وحاصدي الشاي" اىل 

املحافظات الرتكية. وحسب التعميم فإن املواطنون 
الذين تقع يف طريق سفرهم احدى هذه املدن والتي 

تطبق عليها منع الدخول والخروج مثل أنقرة وبالق اسري 
وبورصة واسيك شهر وغازي عنتاب واسطنبول وازمري 

وقيرصي وكوجه اييل وقونية ومرسني وسكاريا وسامسون 
ووان وزونغولداق او اكرث من مدينة او يقيمون يف هذه 
املدن او املسجلني يف شاي كور كمنتجني للشاي ميكنهم 

السفر اىل الواليات التي ميتلكون فيها حدائق الشاي 
برشط حصولهم عىل ترصيح السفر واعتبارا من الساعة 
24:00 من يوم الثالثاء املصادف ١٩ أيار / مايو وذلك 

من اجل حصاد الشاي للموسم االول من عام 2020.

 خالل فرتة تفيش فريوس كورونا قامت مؤسسة 
املنافسة الرتكية بفتح تحقيق بحق ١0 جهات تقوم 
بصناعة وبيع املستلزمات الطبية االقنعة الجراحية 

واألقنعة املصنوعة من االقمشة وذلك بسبب رفع اسعار 
هذه املواد مبعدل 600- 700 باملئة.

 اعلن اتحاد كرة اليد الرتكية عن تسجيل جميع 
الدوريات حسب تسلسل الفرق يف املوسم الحايل وانه 

لن يتم االعالن عن ابطال الدوريات. 

 رصح وزير الصحة فخر الدين قوجه بعد مشاركته 
يف اجتامع اللجنة العلمية والذي شارك فيه عرب الفيديو 

بالتايل:

 ارتفع عدد العاملني يف فرق البحث عن مصدر 
العدوى )فيلياسيون( اىل 6.23٩ شخص وانهم استطاعوا 

الوصول اىل 722 شخص مالمس ملرىض فريوس كورونا 
منذ ظهور اول حالة مرضية يف البالد.

 بلغ عدد املستخدمي تطبيق " املنزل يتسع للحياة " 
١0 مليون شخص.

 قيام وزارة الثقافة والسياحة بجهود كبرية حول 
التدابري الرضورية للسياح القادمني من خارج البلد.

 
 سيقوم معهد االحصاء الرتيك باختبار خارطة املناعة. 

وسنتوصل اىل ١50 الف شخص عن طريق اجراء االختبار 
عليهم. ويف هذه املرحلة وإضافتا اىل تطبيق اختبار 

PCR سنقوم بإجراء اختبار االجسام املضادة. 

 نقوم بالعمل لدفع اجور اضافية للعاملني يف املراكز 
الصحية العائلية.

 
 نرشت وزارة الثقافة والسياحة تعميم خاص 

بالتدابري االحرتازية الواجبة اتخاذها يف املرافق التي 
ستستقبل السياح يف اطار خطة اعادة الحياة اىل طبيعتها 

خالل وباء كوفيد-١٩.

 ١3 مايو/ أيار ١2 مايو/ أيار

االحتياطات املتخذة
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 رصح رئيس الجمهورية الرتكية بعد اجتامعه بأعضاء الحكومة الرئاسية مبا يايت:

 تطبيق حظر التجوال يف االيام ١6-١7-١8-١٩ أيار / مايو.

 ميكن للمواطنني والذين يبلغون سن 65 عام فام فوق الخروج اىل الشارع يوم االحد 
واملصادف ١7 أيار / مايو وميكن للمواطنني والذين يبلغون 20 عام فام دون الخروج اىل 
الشارع يوم االربعاء واملصادف 20 أيار / مايو وميكنهم الخروج يوم الجمعة واملصادف 

22 أيار / مايو بني الساعات 00:١١ – ١5:00. 

 رفع القيد للدخول والخروج من املدن اضنة و ديار بكر و ماردين وطرابزون واوردو 
وقهرمان مرعش وشانيل اورفا وتكري داغ.

 ستكون املستشفيات املوجودة يف يشل كوي وسنجاك تيه جاهزة حتى عيد الفطر 
املبارك.

 وصل مبلغ التربعات يف حملة التضامن الوطني اىل 2 مليار لرية تركية. 

 تم تقديم تاريخ دفع الرواتب للعاطلني عن العمل يف شهر أيار / مايو.

 سيبدأ دفع رواتب املتقاعدين اعتبارا من ١5 أيار / مايو ويستمر حتى نهاية عيد 
الفطر املبارك.

 تم متويل اوقاف التضامن ومؤسسات املساعدات االجتامعية مببالغ مالية تجاوزت 
نصف مليار لرية تركية وذلك من اجل تقديم املساعدات خالل شهر رمضان.

 تم تحديد سعر رشاء محصول الشاي لعام 2020 بـ 3 لريات 27 قرش ومع موسم 
الحصاد سيتم رشاءها من املزارعني.

 

 بلغ مقدار املبالغ املالية من العالوة والتي تأخر تسديدها ملدة 6 اشهر ألسباب 
اجبارية يف مؤسسة التأمني االجتامعية )SSK( وباغ كور )Bag- Kur( 40 مليار لرية تركية 

وسيتم تقوية درع الحامية االجتامعية.
 

 اجالء املواطنني االتراك من ساحل العاج وليبيا عرب طائرة الخطوط الجوية الرتكية 
وتقلهم اىل اسطنبول.

 تم االعالن ان مراكز التسوق ومحالت الحالقة ومراكز التجميل ومحالت الكوافري والتي 
اغلقت ابوابها بصورة مؤقتة بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد قد عاودت مبامرسة 

انشطتها بعد اخذ التدابري الرضورية.

 اشرتاط توفري غرف العزل للفنادق التي ترغب بالحصول عىل شهادة الرتخيص بالعمل.

 تم فرض الحجر الصحي عىل 5 ابنية يف والية شانيل أورفا.

 يف الترصيح الذي صدر عن مؤسسة التعليم العايل )YÖK( بينت فيها ان امتحانات 
نهاية املرحلة والتي تجرى يف الجامعات وغريها من االمتحانات ال ميكن اجرئها مئة باملئة 

لهذه السنة وان املسؤولني يف الجامعات لهم حق اختيار طرق بديلة يف التطبيق مثل 
االمكانيات الرقمية او الواجبات واملشاريع.

 نرش معهد املعايري الرتكية وعرب موقعه االلكرتوين املعايري الخاصة باألقنعة املصنوعة 
من القامش والقابلة للغسل وقد تم بيان جميع املراحل التي يجب توافرها يف االقنعة 

موضوع البحث من التصميم اىل االنتاج ومن نفوذ البكرتيا اىل طريقة التخلص من القناع.

 بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد اعلن اتحاد كرة السلة الرتيك عن نهاية الدوريات 
كرة السلة دون االعالن عن ابطال الدوريات ودون هبوط اىل الدوريات ادىن.

 ١١ مايو/ أيار

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة
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 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا املستجد نرشت وزارة 
الصحة وعىل موقعها االلكرتوين اإلرشادات الواجبة اتخاذها يف اطار خطة 

اعادة الحياة اىل طبيعتها تخص ١3 مجال عمل.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة وباء كوفيد-١٩ املستجد تم االعالن ان 
ارتداء القناع اصبح امراً اجبارياً يف مدن صقاريا وقيرصية وبوردور وسعرت.

 
 بسبب وباء فريوس كورونا املستجد اعلنت وزارة العدل ان التدابري 

االحرتازية يف السجون قد مددت حتى 30 أيار / مايو. 

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة وباء كوفيد-١٩ متكن الفئات الشبابية 
والتي ترتاوح اعامرها بني ١5-20 سنة الخروج اىل الشارع خالل الساعات 

.١5:00-١١:00

 اصبح ارتداء القناع امراً اجبارياً يف الشوارع واألزقة واألماكن املفتوحة 
يف مدينة قونية.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة وباء كوفيد-١٩ بني رئيس الشؤون 
الدينية عيل ارباش انه من املحتمل فتح دور العبادة اعتبارا من ١2 حزيران 

/ يونيو.

 اعلنت وزارة الدفاع ان عملية ترسيح الجنود سيبدأ يوم 3١ أيار / مايو، 
اما عملية جلب الجنود للخدمة العسكرية فسيتم اعتبارا من يوم 5 حزيران 

/ يونيو واما بخصوص دفع البدل يف الخدمة العسكرية فسيتم العمل به 
اعتبارا من يوم 20 حزيران / يونيو.

 تم اجالء املواطنني االتراك من جمهورية شامل قربص الرتكية واملجر 
وجمهورية الدومينيك والسلفادور وكوبا ونقلهم اىل تركيا.

 ارسلت وزارة الداخلية تعميم حول مراقبة القواعد الخاصة بجائحة كورونا يف محالت 
الحالقة ومحالت الحالقة وسيارات االجرة واألسواق الشعبية ووسائل النقل العامة اىل 

الواليات الرتكية. وعليه تم مراقبة القواعد االحرتازية التي يجب اتباعها يف محالت الحالقة 
ومحالت الكوافري ومراكز التسوق وسيارات االجرة واألسواق الشعبية ووسائل النقل العامة 

من قبل املؤسسات املعنية يف 8١ والية تركية. وقد طبقت االجراءات الحقوقية واإلدارية 
بحق 4.368 شخص ومؤسسة ملخالفتهم القواعد الخاصة بجائحة كورونا والقواعد الخاصة 

باملسافة االجتامعية.

 بحسب التوصيات الصادرة من اللجنة العلمية لفريوس كورونا قامت وزارة الصحة 
بإعداد دليل للتدابري التي يجب اتخاذها من قبل القطاعات التي ستقوم بتقديم الخدمات 

يف اطار خطة اعادة الحياة اىل طبيعتها بعد وباء كوفيد-١٩.

 بحسب التوصيات الصادرة من اللجنة العلمية لفريوس كورونا قامت وزارة الصحة 
بإعداد دليل للتدابري التي يجب اتخاذها " محالت الحالقة والحالقة النسائية و محالت بيع 

املالبس والتحفيات " يف اطار خطة اعادة الحياة اىل طبيعتها.

 بسبب تفيش وباء فريوس كورونا املستجد تم اجالء املواطنني االتراك والراغبني بالعودة 
اىل ارض الوطن من مجر بالطائرات ونقلهم اىل اسطنبول. وبعد اجراء الفحوصات املعتادة 
عىل املسافرين والذين وصلوا اىل تركيا تم نقلهم اىل االقسام الداخلية يف دوزجة ووضعهم 

يف الحجر الصحي. 
 
 

 ١6 مايو/ أيار ١5 مايو/ أيار

االحتياطات املتخذة
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 اعلنت وزارة الصحة التدابري الواجبة اتخاذها ملكافحة وباء كوفيد-١٩ يف املصارف. وعليه 
وخالل فرتة خطة اعادة الحياة اىل طبيعتها يجب ان ال يزيد عدد املراجعني لفروع املصارف عن 

عدد املوظفني الذين يقومون بتسيري اعامل املواطنني وال ميكن استخدام جهاز عد ارقام املراجعني 
اال من قبل شخص واحد برشط ارتدائه القناع طبي ويتم تعقيم الجهاز بشكل مناسب وصحيح. 

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا املستجد تم نرش االرشادات وقوائم 
االحتياطات الواجبة اتخذها يف محالت الحالقة ومراكز التجميل وعند استخدام خدمات االقامة 

يف الفنادق وعند استخدام الوسائل العامة للتنقل الداخلية ووسائل النقل بني املدن.

 بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد اعلنت وزارة الشباب والرياضة ان االحتفاالت بعيد 
١٩ أيار / مايو لتذكر اتاتورك, وعيد الشباب والرياضة والذي يصادف االسبوع القادم لن تقام يف 

الساحات وإمنا سيتم االحتفاالت يف االوساط االلكرتونية والرقمية.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا املستجد تم االعالن ان ارتداء القناع اصبح 
امراً اجبارياً يف مدينة أوشاك ومدينة موغال واعتبارا من يوم ١5 أيار / مايو.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا املستجد متكن االطفال دون سن ١4 عام 
وللمرة االوىل منذ فرتة طويلة الخروج اىل الشارع للمرة االوىل منذ اعالن حظر التجوال عليهم.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا املستجد تم اجالء املواطنني االتراك من 
أوزبكستان بالطائرات ونقلهم اىل االقسام الداخلية يف يالوفا ودوزجه. 

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا املستجد تم اجالء ٩0 مواطن تريك من 
العراق وتم نقلهم اىل الحجر الصحي يف االقسام الداخلية يف مدينة بطامن.

 رصح وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو عن وجود ٩.647 مواطن تريك يف الحجر 
الصحي باالقسام الداخلية موزعني عىل 76 والية وان 62.5٩3 مواطن قد غادروا اىل منازلهم بعد 

امتامهم مدة الحجر الصحي. 

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا 
املستجد تم االعالن ان ارتداء القناع اصبح امراً اجبارياً 

يف ١0 واليات تركيا.
 

 من اجل تلقي العالج يف تركيا تم نقل املريض صالح 
كور والذي يعاين من مرض اللوكيميا والذي يبلغ من 

العمر 2١ سنة من مستشفى روتردام الهولندية بطائرة 
اسعاف. 

 

 ١4 مايو/ أيار ١3 مايو/ أيار

االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة
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االحتياطات املتخذة

 يف اطار مكافحة فريوس كورونا 
املستجد اعلن مؤسسة حفظ الصحة ان 

ارتداء القناع اصبح امراً اجبارياً يف 25 
محافظة تركية. اذ اصبح ارتداء القناع امراً 
اجبارياً يف املدن الكربى مثل ايدن وبالق 

اسري ودنيزيل واسيك شهر وقهرمان مرعش 
وكوجا اييل وقونية وموغال وصقاريا وشانىل 

أورفا اضافة اىل هذه املدن فقد اصبح 
ارتداء القناع امراً اجبارياً يف أدميان وافيون 
قره حصار واماسيا وبولو وبارتن وبوردور 

ودوزجة وأسربطة وغموش خانه وقره 
بوك وقسطموين ويزه وسعرت واوشاك. 

وباإلضافة اىل هذه املدن الـ 25 تم اإلعالن 
ان ارتداء القناع اصبح امراً اجبارياً يف 

مدن ازمري وغازي عنتب وغريسون وقرمان 
وقيرصي واوردو وطرابزون وتونجيل ووان 

وكرييك قلعة ومانيسا سواء يف مركز املدينة 
وبعض النواحي واالقضية التابعة لها. 

وكذلك اصبح ارتداء القناع امراً اجبارياً يف 
ناحية تاتوان التابعة ملدينة بدليس وكذلك 

يف ناحيتي بوزجادة و كوك جادا التابعة 
ملدينة جنق قلعة.

 بسبب التدابري املتخذة ملكافحة 
وباء كوفيد-١٩ توجه املواطنون االتراك 
واملحصورون يف شييل للعودة اىل تركيا. 

 يف اطار خطة اعادة الحياة اىل طبيعتها اطلقت وزارة الصحة تطبيق " 
.)HES( املنزل يتسع للحياة " املعروفة اختصارا بـ

 نرشت وزارة الثقافة والسياحة تعميم حول خطة اعادة الحياة اىل طبيعتها 
يف فرتة وباء كوفيد–١٩ حول التعليامت الواجبة اتخذها يف املؤسسات 

املستقلة لألغذية واملرشوبات وبينت ان هذه التعليامت ستطبق يف حال 
صدور قرار من وزارة الداخلية لفتح هذه املؤسسات.

 يف التعميم الذي ارسلته وزارة الداخلية لـ 8١ محافظة تركية بينت فيه 
املسائل املتعلقة بتصاريح السفر للمواطنني والذين يبلغون من العمر 65 فام 

فوق. وبحسب التعميم يحق للمواطنني والذين يبلغون من العمر 65 سنة فام 
فوق السفر اىل اي مكان يرغبون بالذهاب اليه برشط حصولهم عىل ترصيح 

سفر والبقاء يف املكان الذي يذهبون اليه فرتة ال تقل عن 30 يوم.

 يف اطار " برنامج شهادة السياحة االمنة " والتي اطلقت بالتنسيق مع 
وزارة الثقافة والسياحة والتي تعترب االول عامليا تم االفصاح انه من املمكن 
الحصول عىل هذا الشهادة عن طريق مراجعة مؤسسة االعتامد عن طريق 

االنرتنت وتم االفصاح ايضا عن الرشوط الواجبة توفرها للحصول عىل الشهادة.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة وباء كوفيد-١٩ املستجد تم االعالن ان 
ارتداء القناع اصبح امراً اجبارياً يف جميع االماكن املفتوحة يف مدينة ماردين.

 بسبب تفيش فريوس كورونا املستجد اعلنت اللجنة العليا للشؤون الدينية 
والتابعة لرئاسة الشؤون الدينية عن عدم اقامة صالة عيد الفطر املبارك يف 

الجوامع لهذه السنة.

 اعلنت وزارة الرتبية ان امتحانات املنحة ملؤسسات التعليم االبتدائية 
واملتوسطة ستجرى يف 5 حزيران / يونيو 2020.

 التعليامت املنشورة يف املوقع 
الرسمي لوزارة الصحة تم التطرق فيها 

اىل االجراءات الواجب اتخاذها يف مواقف 
سيارات االجرة واملتعلقة بالنظافة 

والخاصة بسواق سيارات االجرة والركاب.
 

 يف اطار االجراءات املتخذة ملكافحة 
وباء كوفيد-١٩ قررت مؤسسة حفظ 

الصحة ان ارتداء القناع اصبح امراً اجبارياً 
يف محافظتي اغدير وزونغولداق.

 يف اطار االجراءات املتخذة ملكافحة 
فريوس كورونا املستجد املواطنون االتراك 
الـ 2٩4 والذين تم اجالئهم من الواليات 

املتحدة االمريكية وبعد اخضاعهم للحجر 
الصحي يف االقسام الداخلية مبدينة 

أسربطة و مدينة بوردور تم ارسالهم اىل 
املدن الذي يقيمون فيها.

 تم ارسال 233 مواطن تريك من اصل 
276 اىل االماكن الذي يقيمون فيها وتم 
اجالء هؤالء املواطنني من دولة الكويت 

وقد اخضعوا للحجر الصحي يف مدينة 
جانقري.

 
 بعد اجالئهم من اوزبكستان 

وإخضاعهم للحجر الصحي يف مدينة 
يالوفا تم ارسال ١56 مواطن تريك اىل 

االماكن الذي يقيمون فيها.

22 مايو/ ايار 2١ مايو/ ايار 20 مايو/ أيار
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االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 أفادت رئاسة ادارة الكوارث والطوارئ 
الرتكية )أفاد( ان عدد االشخاص الذين 

تم اخراجهم من الحجر الصحي قد بلغ 
65.243 من اصل 74.8٩8 شخص تم 
اخضاعهم للحجر الصحي يف االقسام 

الداخلية.

 ارسلت وزارة الداخلية تعميم يخص 
" التدابري املتخذة لحركة املرور يف فصل 

الصيف" اىل 8١ محافظة تركية. ويف اطار 
التدابري املرورية والتي سيبدأ تطبيقها 

اعتبارا من ١ حزيران / يونيو وتستمر حتى 
١ ترشين االول / أكتوبر يشمل: يجب عىل 
وسائل النقل العامة من الحافالت الكبرية 

والصغرية ان تعمل 50٪ من قابليتها 
االستيعابية وسرياقب بدقة ارتداء االقنعة 
فيها. خالل اعامل التدقيق يرجى مراعاة 
املسافة االجتامعية سواء بني مستخدمي 
هذه الوسائل او الراكبني. من اجل تقليل 

حوادث املرورية يف ذروة العطلة الصيفية 
اي يف شهر متوز / يوليو وشهر اب / 

اغسطس سيتم التكثيف من عمليات 
التدقيق املروري بحق سائقي املركبات. 
يتم السامح بحركة املركبات والتي تقوم 

بنقل العامل الزراعيني املوسميني يف الطرق 
الخارجية بني الساعات 24:00- 06:00.

 رصحت وزيرة التجارة روهصار بكجان 
ان تنظيم املعرض سيتم يف العامل االفرتايض. 

 اهم ما جاء يف ترصيحات رئيس الجمهورية رجب 
طيب أردوغان بعد االجتامع بالكابينة الحكومية:

 سيطبق حظر التجوال يف االيام 26-25-24-23 
أيار / مايو.

 ميكن للمواطنني والذين يبلغ اعامرهم فوق 65 
سنة بالخروج اىل الشارع يف يوم االحد واملصادف 24 

أيار / مايو بني الساعات ١4:00 – 20:00. 

 بالنسبة للمدارس املرتبطة بوزارة الرتبية سيبدأ 
العام الدرايس الجديد فيها يف شهر ايلول / سبتمر.

 سيتم فتح املساجد ودور العبادة ابتدأ من 
يوم الجمعة املصادف 2٩ أيار / مايو مع اداء 

صالة الجمعة يف املساجد التي تتوفر فيها الرشوط 
املطلوبة.

 يف ١5 والية والتي مينع السفر بينها وبشكل 
مؤقت سيستمر هذا املنع ملدة ١5 يوم اضايف.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة جائحة كوفيد- 
١٩ املستجد تم االعالن ان ارتداء القناع اصبح امراً 

اجبارياً يف مدينة بولو.

 اجالء 2٩6 مواطن تريك من الواليات املتحدة 
االمريكية ونقل 288 منهم اىل االقسام الداخلية يف 

مدينة طرابزون. 

 مبناسبة عيد ١٩ أيار / مايو لذكرى اتاتورك, 
وعيد الشباب والرياضة التقى رئيس الجمهورية 

السيد رجب طيب أردوغان ومبشاركة وزير الشباب 
والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو وعرب الفيديو 

بالشباب والرياضيني من مختلف املحافظات الرتكية. 

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة جائحة فريوس 
كورونا املستجد تم االعالن ان ارتداء القناع اصبح 

امراً اجبارياً يف مدن ازمري وكوجا اييل.

 ارسلت وزارة الداخلية تعميم ملحق اىل 8١ 
محافظة تركية يخص عمليات الدخول والخروج 

من املدن.
 

 ارسلت وزارة الداخلية تعميم اىل 8١ محافظة 
تركية بخصوص " قيود حظر التجوال ". 

 ارسل وزير الثقافة والسياحة محمد نوري 
ارسوي تعميم حول الحجوزات يف الفنادق اىل 8١ 

مديرية الثقافة والسياحة يف الواليات الرتكية واتحاد 
الفنادق الرتكية وجمعية الفنادق الرتكية وجمعية 
املستثمرين السياحيني يف تركيا. وحسب التعميم 

فإن الحجوزات التي متت يف الفنادق قبل تاريخ 3١ 
كانون االول / ديسمرب 2020 او خالل نفس التاريخ 

والتي تم الغائها من قبل صاحب الفندق فانه لن 
يتم تطبيق االجراءات القانونية بحقه.

 

 ١٩ مايو/ أيار ١8 مايو/ أيار ١7 مايو/ أيار
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 قامت وزارة الصحة ومتاشيا مع 
اقرتاحات قدمها الهيئة العلمية ملكافحة 

الوباء بتجميع كل التوجيهات املعدة من 
اجل العودة التدريجية الخاضعة للمراقبة 

اىل الحياة الطبيعية بعد الوباء تحت 
عنوان واحد. تم فيه تحديد كل التدبريات 
الواجب االتخاذها واملتعلقة بـ ١١ قطاعا 

من قطاعات الدولة.

 اعلن رئيس الجمهورية السيد رجب طيب اردوغان يف 
البيان التوضيحي الذي ادىل به يف اعقاب مجلس الحكومة 

الرئاسية مبا ييل:

 الرفع التام للحظر املفروض عىل السفر بني املدن ابتداء 
من فاتح يونيو/ حزيران2020.

 بامكان ارباب العمل من املواطنني الذين تتجاوز أعامرهم 
65 سنة العودة اىل مزاولة اعاملهم برشط االلتزام بارتداء 

الكاممة الواقية ومسافة التباعد والنظافة.
 

 اما املوظفون واملستخدمون الذي يستفيدون من االذن 
االداري اونظام العمل املرن فسيكون بامكانهم انطالقا من أول 

يونيو/ حزيران2020 العودة اىل مزاولة عملهم وفق ساعات 
الدوام العادي. 

 سيتم فتح دور الحضانة ودور الرعاية التي تعمل يف 
ساعات النهار انطالقا من أول يونيو/ حزيران2020.

 االستمرار يف الحجر الصحي ومنع التجول بالنسبة للفئة 
العمرية 65 سنة فام فوق طيلة ايام االسبوع باستثناء الفرتة 

املمتدة ما بني الساعة ١4.00 و الساعة 20.00 من يوم االحد. 

 انطالقا من أول يونيو/ حزيران2020 سيكون بامكان 
االماكن العامة من قبيل املطاعم واملقاهي ومحالت بيع 
الحلويات واملقاهي الشعبية ومقاهي الحدائق ونوادي 

الجمعيات واملسابح والحاممات... ؛يستثنى من ذلك اماكن 
الرتفيه ومحالت الشيشة؛ ان متارس نشاطاتها يف اطار الرشوط 

الصحية املعينة واىل غاية الساعة 22.00.

 يف أول يونيو/ حزيران2020 كذلك سترشع نقط االسرتاحة 
املتواجدة عىل جنبات الطرق الرئيسية يف تقديم خدماتها.

 يف أول يونيو/ حزيران كذلك ستفتح الشواطئ والحدائق 
العمومية واملنتزهات يف وجه املستفيدين وذلك يف اطار احرتام 

الرشوط الصحية املعينة.

 يف أول يونيو/ حزيران 2020 كذلك ستفتح املتاحف 
واملواقع االثرية.

 انطالقا من أول يونيو/ حزيران2020 ستبدا اماكن بيع 
الحيوانات يف نشاطها اما حلبات سباق الخيل ففي ١0 من 

يونيو/ حزيران.
 

 سيكون بامكان املرافق املوجودة باملؤسسات الرياضية 
تقديم خذماتها اىل غاية الساعة 24.00 ليال.

 سيتم رفع القيود املفروضة عىل السياحة البحرية والصيد 
البحري والنقل البحري وذلك يف اطار الرشوط الصحية 

املحددة.

 سيكون بامكان مدارس تعليم القيادة واملؤسسات املثيلة 
لها مامرسة نشاطها انطالقا من أول يونيو/ حزيران.

 انطالقا من أول يونيو/ حزيران ستفتح املكتبات العمومية 
واملكتبات الشعبية ودور الشباب واملخيامت الشبابية لتامرس 

نشاطاتها مع مراعاة قواعد الصحة العامة.

28 مايو/ أيار27 مايو/ أيار
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االحتياطات 
املتخذة

 بسبب الوباء فإن املؤسسات واملرافق 
الطبية العامة والخاصة واألماكن املرتبطة 

بها ويف اطار جميع املهام املوكلة اىل 
االعامل وأماكن العمل قد تم وضعها يف 

بوليصة " تأمني املسؤولية املالية االلزامية 
عن املامرسات الطبية الخاطئة"

 ارسلت وزارة الداخلية تعميم خاص 
بـ " التدابري املرورية خالل عيد الفطر 

املبارك" اىل 8١ محافظة تركية.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة 
فريوس كورونا املستجد اوضح وزير 

الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو ان 
جميع االقسام الداخلية والتابعة لوزارة 
الشباب والرياضة والتي تم استخدامها 

كأماكن للحجر الصحي للمواطنني االتراك 
والقادمني من خارج البلد قد اصبحت 

خالية متاما من هؤالء املواطنني وبني ايضا 
ومنذ اليوم االول للحجر واىل هذا اليوم 

استقبلت االقسام الداخلية يف 76 محافظة 
يف تركيا 77.44١ مواطن تريك. 

 بسبب اصابتهم بفريوس كورونا املستجد ولعدم 
تقديم الرعاية الصحية لهم يف البلد الذي يقيمون 

فيه قامت طائرة اسعاف تابعة لوزارة الصحة بنقل 
العائلة الرتكية من بنغالديش اىل اسطنبول. 

 يف اطار خطة اعادة الحياة اىل طبيعتها اعلن 
وزير النقل والبنية التحتية عادل قرة اسامعيل أوغلو 

واعتبارا من 28 أيار / مايو ستبدأ الخطوط الجوية 
الرتكية بتسيري رحالت أنقرة- اسطنبول و أنقرة- اسيك 

شهر و أنقرة- قونية و قونية – اسطنبول ومبعدل 
١6 رحلة يومية وان بيع التذاكر من قبل الخطوط 

الجوية الرتكية ستبدأ اعتبارا من ثاين ايام عيد الفطر 
املبارك.

 يف اطار التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا 
املستجد واعتبارا من 27 أيار / مايو سيكون ارتداء 

القناع امر اجباري يف مدينة االزيغ.
 

 حذرت مديرية االمن العامة املواطنني من 
االشخاص الذين يدعون انهم من وزارة الصحة 

وأنهم مكلفون بإجراء املسح او اعطاء املعلومات 
حول فريوس كورونا املستجد وحذرت املواطنني من 

السامح لهؤالء االشخاص دخول منازلهم.

 نرشت رئاسة الشؤون الدينية ملصقات 
تحذيرية حول اداء صالة الجمعة. وجاء فيها ان 

الجوامع التي تحتوي عىل حديقة او فناء ويف جميع 
االجزاء املفتوحة من الجامع والتي سيتم فيها اداء 
صالة الجمعة اعتبارا من 2٩ أيار / مايو يجب عىل 

املصلني التقييد بالرشوط التالية: اجراء الوضوء 
يف البيت او مكان العمل و ارتداء االقنعة وعىل 

املصلني جلب سجادة الصالة الخاصة بهم واملحافظة 
عىل املسافة االجتامعية بني املصلني.

 حسب التعميم الصادر من وزارة الداخلية تم 
اخضاع 3٩5 مكان يف 63 والية للحجر الصحي.

 بني مؤسسة التعليم العايل )YÖK( القواعد 
االساسية التي يجب مراعاتها يف االمتحانات النهائية 

للجامعات والتي سيتم عرب الوسائل الرقمية.

 26 مايو/ أيار24 مايو/ أيار 23 مايو/ أيار
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 كام اعلن هيئة القضاة واملدعني 
العامني عن الخطة التي سيتبعها القضاء 

الرتيك للعودة التدريجية اىل الحياة العادية. 
حيث سترشع املحاكم االبتدائية واملحاكم 

االدارية يف عقد جلساتها والقيام بتحرياتها 
بدء من ١6 يونيو/حزيران يف حني ستبدا 

محاكم االستئناف واملحاكم الرضيبية يف كل 
انشطتها القضائية انطالقا من فاتح يونيو/ 

حزيران. 

 كام اعلنت وزارة الرتبية الوطنية 
ان املؤسسات التعليمية التابعة للقطاع 
الخاص ملرحلة ما قبل املدرسة ومدارس 

تعليم اللغة االجنبية ومعاهد تعليم 
الحاسوب والسياقة وغريها من الدورات 
الدراسية املختلفة ستفتح ابوابها انطالقا 

من أول يونيو / حزيران.

 ارسلت رشكة تركية مختصة يف صناعة 
النسيج مقرها مبدينة بورصة كاممات واقية 

من النوع املقاوم للباكترييا تتيح التنفس 
مبستوى عايل وذات خاصية دفع املاء 

وتتميز بالقدرة عىل تحمل الغسل واعادة 
االستعامل ملدة 25- 30 مرة استجابة 

لطلبات قدمت لها من اشهر الفرق العاملية 
لكرة القدم ]الدوري األملاين الدرجة 

األوىل:Bundesliga الدوري اإلسباين 
الدرجة األوىلLa Liga[ واشهر الفرق 
العاملية لكرة السلة )دوري كرة السلة 

.)NBA األمرييك

 ارسلت وزارة الداخلية تعميام اىل 8١ محافظة يف موضوع 
"الحجر عىل السفر والدخول والخروج من واىل املدن" جاء 

فيه:

 وقف العمل بالقرار املوجب لرضورة حمل االذن بالسفر 
بالنسبة للرحالت بني املدن بوسائل النقل الجامعية.

 
 سيصبح بامكان االطفال من الفئة العمرية ١8 سنة فام 

اقل الذين رضب عليهم منع التجول ان يقوموا بالتنقل رفقة 
اولياء امرهم داخل وخارج املدن.

 بالنسب للرحالت واالسفار بوسائط النقل مثل الطائرة 
والقطار والحافالت.. وغريها سيتم حجز التذاكر انطالقا من 
شفرات يرسلها التطبيق االلكرتوين الوطني الخاص بالحجر 

.]HES الصحي املسمى]الحياة تسع البيت

 سيتم وقف العمل بحظر الدخول والخروج من واىل الـ 
١4 املدن التي تحمل صفة مدينة كربى باالضافة اىل مدينة 
زنغلداغ انطالقا من الساعة 24.00 من يوم 3١ مايو / ايار.

 نرشت وزارة الداخلية تعميام يخص االماكن العامة من 
قبيل املطاعم الشعبية واملطاعم الفاخرة واملقاهي والحدائق 

واملنتزهات واماكن النزهة واملنتجعات واسواق بيع املالبس... 
جاء فيه:

 انطالقا من أول يونيو/ حزيران سيكون بامكان االماكن 
العامة من قبيل املطاعم الفاخرة واملطاعم الشعبية واملقاهي 
ومحالت بيع الحلويات واملقاهي الشعبية ومقاهي الحدائق 

والنوادي ان متارس نشاطاتها وتقدم خدماتها مع مراعاة قواعد 
الصحة العامة املعينة ووذلك اىل غاية الساعة 22.00 ليال.

 انطالقا من أول يونيو/ حزيران سيكون بامكان املحالت من 
قبيل املسابح والحاممات والحاممات الطبيعية وحاممات البخار 
وحاممات املنتجعات الصحية العمل مع مراعات قواعد الصحة 

العامة املعلومة اىل غاية الساعة 22.00 ليال يف حني سيكون 
بامكان املراكز واملركبات الرياضية ان تعمل اىل غاية الساعة 

24.00 ليال.

 بالنسبة الماكن االستجامم والرتفيه العامة التي ستفتح ابوابها 
انطالقا من أول يونيو/ حزيران لن يسمح فيها بنشاطات من قبيل 

اللعب بالورق او الرند او الطاولة الرتكية أوتقديم الشيشة.

 انطالقا من أول يونيو/حزيران سيسمح لالماكن العامة 
من قبيل الحدائق واملنتزهات واملنتجعات واماكن االستجامم 

واملزارات التاريخية والشواطيء والكرنيشات مبامرسة نشاطات 
من قبيل التنزه ومامرسة الرياضة وامليش والتجول ومامرسة 

هواية صيد السمك وغري ذلك من الفعاليات ]يستثنى من ذلك 
القيام بالشواء يف الهواء الطلق[

 يف اطار التدابري الصحية يف االماكن التسلية والرتفيه العامة 
املفتوحة لن يسمح بالرقص واللعب والحفالت املوسيقية الحية 

نظرا ملا يحدث عن ذلك من احتكاك مبارش. 

 سيكون بامكان االسواق العامة واالسواق الشعبية ويف 
مقدمتها محالت بيع املالبس الجاهزة وما كان من قبيل ما يطلق 
عليه )السوق االجتامعي( والتي تم ايقاف فعالياتها ملدة مؤقتة 

بسبب الجائحة وانطالقا من يوم االثنني ١يونيو/حزيران 2020؛ ان 
تعرض وتبيع منتوجاتها من قبيل املنسوجات وااللعاب والزينة 

واملحفظات وغريها من املنتوجات التي تصنف يف اطار الكامليات 
وذلك يف كل االسواق العامة مع مراعات القواعد الصحية 

املعلومة.

30 مايو/ أيار
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املتخذة

 سيكون بامكان البدا يف احياء الحفالت املوسيقية املقامة بالهواء الطلق رشط اال تتعدى الساعة 24.00.

 لقد تم اعادة 75 الف من مواطنينا الذين كانوا عالقني بـ ١26 دولة من مختلف دول العامل وذلك 
بالقيام بـ 365 رحلة جوية و 34 رحلة برية و ١0 رحالت بحرية. 

 صناعة واسترياد االدوية واالجهزة الطبية الالزمة يف عالج املرض والبدء يف انتاج ذلك يف مصانع الدواء 
املحلية مبساهمة كل من القطاع الخاص ووزارة الدفاع الوطني. 

 االستمرار يف انتاج جهازالتنفس االصطناعي وذلك بواسطة القطاع الخاص ومجلس الصناعة الكيمياوية 
املتطورة وقد تم تصدير ١000 جهاز اىل الخارج من بني 3.626 من االجهزة التي تم انتاجها."

 كام ارسلت وزارة الداخلية تعميام اىل 8١ محافظة مبوضوع "الحجر الصحي وحظر التجول عىل الفئات 
العمرية؛ فئة ما تحت ١8 سنة وفئة ما فوق 65 سنة "

 االعالن عن بدء الرحالت عرب السكك الحديدة التي كانت قد توقفت نتيجة لوباء كوفيد ١٩.

 االعالن عن العودة التدريجية للعبادات الجامعية التي كانت قد عرفت توقفا نتيجة للتدبريات املتعلقة 
مبكافحة وباء كورونا وذلك من خالل صالة الجمعة التي سيتوىل امامتها رئيس الشؤون الدينية الرتيك السيد 

عيل ارباش.

 ارسلت االدارة العامة للخدمات الصحية التابعة لوزارة الصحة رسالة اىل الرشكة الدولية للخدمات 
الصحية )USHAS( واىل الواليات بـ 8١ محافظة تركية تحمل عنوان" "التدبريات التي سيتم اتباعها يف 

حق املرىض وذويهم عند قدومهم اىل بلدنا لتلقي العالج يف اطار السياحة الطبية الدولية يف زمن جائحة 
كوفيد-١٩"

 يف اطار التدابري املتخدة ملكافحة وباء كورونا املستجدة حددت ادارة الشؤون الدينية بانقرة اماكن 
العبادة التي ستقام بها صالة الجمعة كام رصحت انها ستقوم بتوزيع الكاممات الواقية والسجادات 

االستعامل ملرة واحدة عىل كل املساجد اىل ستفتح من اجل اقامة شعائر صالة الجمعة بالعاصمة.

 اعلن الربملان الرتيك عن متديد منع استقبال الزوار اىل مبانيه اىل 
غاية 30 يونيو/ حزيران.

 وجاء يف بيان لوزير العدل الرتيك السيد عبد الحميد جول ما 
ييل:

 اعتبارا من ١ يونيو/ حزيران ستبدا السجون يف عقد الزيارات 
املغلقة والتي تم تاجيلها بسب وباء كورونا املستحدثة.

 
 تم تعقيم قاعات الجلسات مبا يوافق الرشوط الصحية املطلوبة.

 سيتم القيام بفحص درجة حرارة مبداخل قرص العدالة بحيث 
يتم احالة كل من تعدت درجة حرارته 38 اىل الجهات صحية.

 سيتم مراعات املسافة االجتامعية وتحديد عدد االشخاص الذين 
سيتمكنون من الدخول اىل مبنى العدلية وعدد االشخاص املسموح 

لهم مبتابعة الجلسات بقاعات املحكمة.
 

 كام تم القيام ببحث امكانية متكني املحكومني والسجناء 
من اللقاء املريئ املسموع ]بالفيديو[ مع دويهم واقاربهم داخل 

السجون؛ ويف هذا الصدد سيتم الرشوع ببعض التطبيقات 
التجريبية؛ كام انه سيتم الرشوع يف القيام بعملية احصاء السجناء 

باالستفادة من تكنولوجيا االجهزة الرقمية.

 ويف تعميم صادر عن وزارة الداخلية تم االعالن عن رفع حالة 
منع التجول بالنسبة للشباب من الفئة العمرية ما بني ١8-20 سنة.

2٩ مايو/ أيار28 مايو/ أيار
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 اعلنت البنوك العامة انها اثناء تقدميها لخدمات التمويل ستحرم الرشكات 
التي تعكس ارتفاع االسعار يف منتوجاتها وخدماتها عىل زبنائها من االستفادة 

من حزمة القروض.
 

 اعلنت وزارة االرسة والعمل والخدمات االجتامعية الرتكية عن التدابري 
الواجب اتخادها يف االدارات واملؤسسات العامة مع انتهاء نظام العمل املرن 

الذي تم اتباعه باالدارات العمومية منذ 22 مارس / آذار يف اطار مكافة انتشار 
وباء كوفيد-١٩. 

 االعالن عن فرض العزل الصحي عىل حي بقرية بازارجيك التابعة ملحافظة 
قهرمان مرعش وذلك يف اطار التدابري املتبعة يف مكافحة وباء كورونا.

 يف سياق العودة التدريجية للحياة الطبيعية؛ املكتبات واملكتبات الشعبية 
تفتح ابوابها مجددا بعد اخذ كل التدابري.

 اعلنت رشكة الخطوط الجوية الرتكية انها ابتداء من ١8 يونيو/ حزيران 
ستطلق رحالتها املبارشة من ١6 مدينة بـ 6 دول اوروبية اىل ١4 نقطة 

باالناضول ]تركيا االسيوية[.

 ارسلت وزارة الداخلية تعميام اىل كل املحافظات بخصوص نقل املسافرين 
داخل املدن.

 اعلنت املديرية العامة للمؤسسات التعليمية الخاصة بوزارة الرتبية 
الوطنية الرتكية عن استمرارها يف نظام التعليم عن بعد املتبع اىل غاية ١٩ 

يونيو/ حزيران عىل ان تقوم بالدروس االستدراكية املبارشة ]وجها لوجه[ بعد 
تاريخ ١5 أغسطس/آب عىل اال تقل مدة التدريس عن ثالثة اسابيع.

 تم امس العودة مجددا اىل ترخيص الزيارات الخاصة بالسجون بعد منعها 
انطالقا من تاريخ ١3 مارس / آذار وذلك يف اطار التدابري التي تم اتخاذها يف 

مواجهة جائحة كورنا املستحدثة.

 تم جلب املواطنة الرتكية صلدا جول اكنال املقيمة باوسلو عاصمة الرنويج 
والتي كانت تعاين من ورم يف الدماغ من اجل العالج بارض الوطن بواسطة طائرة 

اسعاف ارسلتها تركيا خصيصا اىل مطار اوسلو الدويل.

 أعلنت القنصلية الرتكية يف شيكاغو، انها ستنظم بتاريخ 3 يونيو/ حزيران 
رحالت خاصة من مطار أوهري لتجلب اىل تركيا املواطنني االتراك املقيمني بالواليات 

املتحدة والعالقني هناك بسبب الوباء.

 أعلنت رشكة الخطوط الجوية الرتكية يوم الخميس 4 يونيو / حزيران عن 
تنظيمها لرحلة جوية خاصة من تورونتو إلجالء مواطنني أتراك مقيمني يف كندا.

 2 يونيو/ حزيران
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االحتياطات 
املتخذة

 اعلن رئيس مؤسسة 
التعليم العايل االستاذ د. 

يكتا رساج يف ترصيح كتايب 
ادىل به عن جملة من 

القرارات التي تم اتخاذها 
بشان الطلبة الذين يدرسون 

بالخارج والذين بسبب جائحة 
كوفيد-١٩ مل يتمكنوا من 

العودة اىل جامعاتهم او رفضوا 
العودة خوفا من مخاطر 

التعرض للجائحة بالبلدان التي 
يدرسون بها.

30 مايو/ أيار

 انطالقا من الساعة 24.00 سيتم وقف العمل 
باالجراءات التي اتخدت يف اطار مكافحة وباء كورونا 
املستجدة واملتمثلة يف منع الخروج اىل الشارع وحظر 
السفر املفروض عىل املدن الـ١4 الكربى باالضافة اىل 

مدينة زنغلداغ.
 

 تم االعالن عن عودة انطالقا الرحالت مجددا 
مبطار اسان بوغا ]انقرة[ لكل من يحمل شهادة 

"بامكانه السفر عرب الطائرة" انطالقا من فاتح يونيو 
/ حزيران وذلك بعد التوقف التدريجي الذي رضب 

منذ تاريخ ١ مارس/آذار يف اطار التدابري املتخدة 
ملكافحة جائحة كوفيد-١٩.

 بدات القوات املسلحة الرتكية مجددا يف القيام 
باجراءات انهاء الخدمة العسكرية التي كانت مؤجلة 

بسبب الوباء.

 يف اطار التدابري املتخدة بسبب وباء كوفيد-١٩ 
تم القيام بفحوص لكشف املرض ألكرث من ١١ الف 

و66 عامل فالح ومزارع منتج للشاي قدموا اىل 
مدينة ريزا من املحافظات االخرى.

 اضافت وزارة الصحة اىل دليلها: "إدارة األزمات 
ودليل العمل يف زمن الوباء" الذي يتم تحديثه 
بشكل مستمر؛ تدابري جديدة جاءت عناوينها 

عىل الشكل االيت "التدابري اإلحرتازية التي ينبغي 
اتخاذها يف املكتبات" و"التدابري الالزم اتخاذها 
يف املقاهي واملقاهي الشعبية" و"العمل داخل 

املؤسسات الصحية يف زمن التطبيع بعد وباء 
كوفيد-١٩". 

 تم احضار املواطن الرتيك املقيم بروسيا املصاب 
مبرض كورونا املستحدث اىل مدينة اضنا بعد ان 

اشتدت حالته وذلك بواسطة طائرة اسعاف طبية 
تركية ارسلتها وزارة الصحة الرتكية.

 السوق املغلق التاريخي والسوق املرصي 
الشهريين باسطنبول يفتحان ابوابهام مجددا بعد 
ان كانا قد اغلقا مؤقتا بسبب الوباء يف 24 مارس 

/ آذار.

 ١ يونيو/ حزيران3١ مايو/ أيار
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 اعلن وزير النقل والبنية التحتية السيد 
عادل كارا اسامعيل اوغلو ان 47 مطارا 

اضافيا اصبح يحمل شهادة امكانية تنظيم 
الرحالت ]املخولة من قبل وزراة الصحة و 

املجلس العلمي ملواجهة وباء كرورونا[.

 تم عزل حي بناحية تشوبوك من 
محافظة انقرة وذلك ضمن التدابري املتبعة 

ملواجهة انتشار وباء كرونا املستحدثة.

 اعلنت السفارة الرتكية بواشنطن انها ستنظم 
رحالت جوية خاصة الجالء الرعايا االتراك املقيمني 

بالواليات املتحدة االمريكية يوم 20 يونيو / حزيران 
اىل اسطنبول انطالقا من مطار لوس انجلس الدويل.

 اعلنت وزارة الصحة الرتكية انها؛ وعىل ضوء 
التوصيات املقدمة من الهيئة العلمية ملكافحة وباء 

كورونا؛ قامت بتصميم الفتات ومنشورات من 
اجل االرشادات املعدة بعناية بشكل خاص لقطاع 

الخدمات. 

 اعلنت وزيرة االرسة والعمل والخدمات 
االجتامعية السيدة زهراء زمرد سلجوق عن بداية 
مراكز العناية النهارية املوجودة يف 75 محافظة يف 

مزاولة خدماتها مع العودة التدريجية اىل الحياة 
الطبيعية انطالقا من األول من يوليو/متوز.

 يف اطار التدابري املتخدة يف مكافحة وباء كورونا 
املستجدة اٌعلن عن عزل عامرة تشمل ١0 شقق 

مبدينة ازميت التابعة ملحافظة كوجاإيل.

 رصحت رئاسة الشؤون الدينية انها ستعود 
مجددا اىل نظام التعليم املبارش وجها لوجه يف 

معاهد تحفيظ القران وباقي برامجها التعليمية 
االخرى بدال عن اسلوب التعليم عن بعد الذي تم 
اعتامده يف اطار التدابري املتخدة يف سبيل مكافحة 

انتشار وباء كوفيد-١٩.

 7 يونيو/ حزيران 6 يونيو/ حزيران5 يونيو/ حزيران
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االحتياطات 
املتخذة

 أعلنت وزارة الرتبية الوطنية ان دروس 
التعليم االستدرايك والتعويض وبرامج 

التهيئة ستبدا بشكل املبارشة ]وجها لوجه 
وليس عن طريق الفيديو[ مبؤسسات 

الرتبية والتعليم الرسمية يوم االثنني 3١ 
أغسطس/آب وستستمر ملدة ثالثة اسابيع. 

 يف اطار التدابري املتخدة ملواجهة 
وباء كوفيد-١٩ تم االعالن يف مدينة 

قوتاهية عن إلزامية ارتداء الكاممة الواقية 
والتغطية التامة للفم واألنف يف املناطق 

املكشوفة بكل أنحاء املحافظة.

 يف اطار التدابري املتخدة ملواجهة وباء 
كورونا املستجدة رشعت رشكة الخطوط 

الجوية الرتكية يف توزيع "طاقم التعقيم" 
عىل املسافرين يف كل رحالتها الجوية كام 
بدات يف ارشاك طاقم مقصورة الطائرة بـ 

"مختص يف التعقيم" كمسؤول مبارش عىل 
التطبيق السليم للتعليامت الخاصة بتدابري 

التعقيم والنظافة طوال مدة الرحلة. 

3 يونيو/ حزيران

 اعلنت وزارة الداخلية التركية انه ولغاية اليوم تم القيام باجراءات ادارية وعدلية عقابية ضد 4٩6 الف و 
84١ شخص لم يمتثلوا للتدابير المتبعة بسبب وباء كورونا. كما ان قوات االمن التركية اتخذت اجراءات عقابية 

عدلية وادارية ضد 60١ اشخاص انتهازين حاولوا استغالل ظروف الجائحة وانها قد قامت باعتقال 7 اشخاص من 
بينهم. 

 االعالن عن التدابير الصحية المتخدة لمكافحة وباء كوفيد-١٩ الخاصة بالحمامات الطبيعية والحمامات 
البخارية واالحواض والمسابح المغلقة.

 
 االعالن عن التدابير المتخدة في مواجهة انتشار جائحة كوفيد-١٩ بالنسبة للشواطئ والكورنيشات واماكن 

المسموح فيها بالصيد بالصنارة واالماكن المخصصة للمشي.

 السماح بفتح المطاعم والمطاعم االهلية وما يشبهها من مرافق المقامة على جنبات الطرق الستراحة 
المسافرين ما بين المدن داخل محافظة انقرة باستمرار ودون توقف.

 اضافت وزارة الصحة لدليلها "إدارة األزمة ودليل العمل في زمن الوباء" الذي تم تحديثه؛ موضوع "التدبير 
الواجب اتخاذها في المخيمات الصيفية التابعة لوزارة الشباب والرياضة".

 شركة الخطوط الجوية التركية تعلن عن بدء انطالق الرحلة الخاصة من مطاراوهيرالدولي بشيكاغو لجب 
المواطنين االتراك الـ 2٩5 العالقين بالواليات المتحدة والذين لم يتسن لهم العودة الى ارض الوطن بسبب وباء 

كوفيد-١٩.

 انطلقت من مطار مونتيفيديو الدولي طائرة تركية تقر 4 مواطنين اتراك تم جلبهم الى ارض الوطن من 
األوروغواي بامريكا الجنوبية بعد ان ظلواعالقين هناك بسبب وباء كورونا التي شمل تاثيرها كل انحاء الكرة 

االرضية.

 4 يونيو/ حزيران
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 نجح علماؤنا المنتمون الى مجلس البحوث العلمية والتكنولوجية في تركيا 
)توبيتاك( TÜBITAK انطالقا من تصورات وتركيبات خاصة في انتاج دواء 

فافيبيرافير Favipiravir الذي استعمله االطباء االتراك بكثافة وفعالية في التداوي 
من مرض كوفيد-١٩.

 في غضون االشهر الثالثة االخيرة استفاد 5.5 مليون عائلة من دعم مادي في 
شكل هبات بـ١.000 ليرة تركية من دون اي مقابل.

 
 االستجابة بواسطة مصارفنا الوطنية الحتياجات المواطنين النقدية بتفعيل نظام 

التمويل المنخفض التكلفة والمتمتع بشروط بالغة المرونة. 

 ولحماية العاملين في وطننا تم المنع التام لالخراج من العمل وتخفيف عبء 
التكلفة المالية المترتبة عن تأدية الرواتب للعاملين لفترات قصيرة.

 منذ شهر مارس / آذار الى يومنا هذا استفاد أكثر من 3 مليون شخص من 
العمل لفترة محدودة وفي هذا السياق بلغ الدعم المقدم ما يقرب 5 مليار ليرة.

 كما تم الشروع في تقديم دعم نقدي بمبلغ ١.١77 ليرة شهريا لمن خرجوا في 
إجازة غير مدفوعة االجر ولمن لم يتسن لهم االستفادة من العمل لفترة قصيرة.

 كما تم صرف 40 مليار ليرة كمجموع الدعم النقدي المقدم لفائدة 6.7 مليون 
مواطن ممن يقل دخلهم عن 5.000 ليرة.

 وبواسطة بنك خلق بنك Halkbank تم تقديم ما مجموعه 27 مليار ليرة 
كتمويل قدم لـ مليون و300 الف من ارباب العمل.

 تم تخصيص ما يزيد عن ١54 مليار ليرة قدمت كتمويل لما يزيد عن ١٩7 الف 
محل تجاري وصناعي ٩7٪ منها استفادت منها الورشات الصغرى او المتوسطة. 

5 يونيو/ حزيران

 كما تم تطوير القروض المقدمة الجل تشجيع االستثمار المخصص للشركات والمصانع 
التي تنشط في المجاالت االستراتيجية والحيوية الى 20 مليار ليرة.

 وبهدف تنشيط االستخدام وتطوير االنتاج سيتم احداث نظام يمكن التجار والصناع 
والمقاوالت الصغرى والمستثمرين من مصادر نقدية طويلة االجال وبتكلفة مناسبة.

 تم تفعيل العديد من االصالحات في مجال نظام العمل لفترة قصيرة او العمل بشروط 
مرنة وذلك لتنشيط سوق العمل والرفع من القوة االنتاجية في االسواق التركية.

 بعد التفعيل السريع لنظام درع فرص العمل سيتم في سنة 2020 التحول الى العمل 
بنظام الرواتب التكميلية.

 
 الروبوت ]الرجل االلي[ الذي اطلق عليه اسم "ايروبوت Aerobot" والذي شرع في 

العمل حديثا بمطار" مطار صبيحة كوكجن" الدولي باسطنبول تمت برمجته لكي ينبه 
المسافرين الى التدابير الخاصة بمكافحة وباء كورونا باالضافة الى وظيفة تزويد المسافرين 

بمعلومات حول الرحالت.

 تم اجالء المواطنين االتراك العالقين بكندا وجلبهم الى اسطنبول وذلك بتنظيم رحلة 
جوية رابعة. وقد تم قياس حرارة المواطنين االتراك الـ 30١ الذين اقلتهم الطائرة باألقنعة 

الطبية الذكية التي كان يرتديها مستخدموا النظافة والتعقيم. 
 

 في سياق العودة التدريجية الى الحياة الطبيعية شرع خبراء المعهد التركي للمقاييس 
TSE في اعطاء شهادات "االنتاج اآلمن من كوفيد-١٩" وذلك للشركات والمركبات الصناعية 

التي تجتاز بنجاح اختبارات المراقبة لمدى قيامها باحترام التدابير واالجراءات الواجب 
اتخادها.
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املتخذة

 قامت وزارة الصحة الرتكية بتحديث كل التدابري املتعلقة 
باملرىض والزائرين والتقارير الطبية و تقارير وصفات العالج 

والعاملني يف املجال الصحي... وذلك يف اطار العودة التدريجية 
اىل الحياة الطبيعية بعد وباء كورنا ؛ كام ارسلت املديرية 

العامة للخدمات الطبية التابعة لوزارة الصحة رسالة خطية اىل 
الواليات بـ 8١ محافظة واىل كل املؤسسات والهيئات الطبية 

بكل ربوع الوطن تحت عنوان " وباء كوفيد-١٩؛ العودة 
التدريجية اىل الحياة الطبيعية والتدابري الواجب اتخادها "

 برئاسة وزير الصحة الرتكية السيد فخرالدين قوجة عقد 
مجلس العلوم االجتامعية ؛ اجتامعا للتباحث حول القضايا 

املتعلقة بجائحة كوفيد-١٩من مثل القضايا االجتامعية 
والتواصلية والنفسية واالحصائية وقضايا علم االجتامع الديني.

 اعلنت وزارة الرتبية الوطنية الرتكية انه ويف اطار عملية 
العودة التدريجية اىل الحياة الطبيعية انه تقرر تنظيم االعامل 

الوظيفية يف الفرتة الصيفية ملا يقرب من مليون استاذ بشكل 
مبارش ]وجها لوجه[ وعن طريق شبكة االنرتنت وذلك يف 

الفرتة املمتدة ما بني 22 -30 يونيو /حزيران.

 اعلنت رشكة الخطوط الجوية الرتكية عن تنظيمها لرحالت 
جوية خاصة الجالء الرعايا االتراك العالقني بكندا.

 رصح وزير الصناعة والتكنولوجيا الرتيك مصطفى ورانك 
بتسليم الربازيل ما يزيد عن ١.500 جهاز تنفس اصطناعي 
للعناية املركزة. وبهذا تكون تركيا قد ارسلت اىل الخارج ما 

يقرب 2.000 جهاز من هذا النوع.

 8 يونيو/ حزيران

 ترأس رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان، اجتماع مجلس الحكومة الرئاسية، وقد صرح السيد 
الرئيس في البيان الذي ادلى به بعده باالتي: 

 هناك ما يقارب المليون ومائة الف من االطباء والممرضين وتقنيي النظافة من الجيش االبيض العاملين 
في المجال الصحي بتركيا يسهرون على خدمة 83 مليون مواطن تركي.

 مد ساعات العمل اليومية المسموح بها للمحالت العمومية من قبيل المطاعم والمقاهي والمقاهي 
الشعبية... من الساعة 22.00 الى الساعة 00.00 ليال.

 اعتبارا من أول يوليو/ تموز ستبدا اماكن العامة من قبيل دور السينما والمسرح ومراكز العرض بمزاولة 
نشاطها مع مراعاة قواعد الصحة المعلومة.

 سيسمح لالشخاص المنتمين للفئة العمرية 65 سنة فما فوق من الخروج على مدى كل ايام االسبوع ما 
بين الساعة ١0.00 الى الساعة 20.00.

 فع كل اشكال الحجر الذي كان مفروضاً على الفئة العمرية تحت ١8 سنة شرط مرافة االبوين للصغار 
منهم.

 سيكون بامكان العاملين في المجال الصحي والشباب ما دون سن ١8 والفئة العمرية ما فوق 65 سنة 
الدخول بالمجان للحدائق الوطنية ومنتجعات الطبيعية.

 ستشرع القاعات المخصصة لعقد النكاح انطالقا من ١5 يونيو / حزيران في حين ستفتح قاعات االفراح 
والحفالت ابوابها ابتداء من ١ يوليو/ تموز وذلك مع مراعاة قوانين الصحة المعلومة. 

 ارتفاع عدد الدول التي تلقت دعما طبيا او تمت االستجابة باعطاء اإلذن للتصدير اليها الى ١25 دولة عبر 
العالم.

 ٩ يونيو/ حزيران
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االحتياطات املتخذة

 نظمت رشكة الخطوط الجوية 
الرتكية رحالت خاصة لجلب الرعايا 
االتراك العالقني بالواليات املتحدة 

االمريكية بسبب جائحة كورونا 
املتسجدة.

 االعالن عن الغاء االجراءات 
املتبعة وفق املرسوم العام املنظم 

لدخول وخروج املواطنني واالجانب 
اىل تركيا بسبب جائحة كوفيد-١٩ 

يستثنى من ذلك االجراءات املتبعة 
يف دخول وخروج املسافرين عرب 

الحدود الربية مع ايران.

 يف اطار التدبريات املتبعة 
ملكافحة انتشار وباء كورونا 

املستجد تم مبدينة قيرصي عزل 
عامرة تضم 32 شقة.

 
 ويف قرية جايرييل التابعة لناحية 

ارغيل داخل محافظة زنغلداغ تم 
عزل 7 منازل اضافية. 

 اجرت وزارة التجارة تعديالت عىل لوائحها 
لتتمكن من القيام باجتامعات عقدتها مع الهيئة 

التنفيدية لكل من اتحاد املصدرين و مجلس 
املصدرين االتراك عرب الندوات بالتقنيات املرئية 

]الفيديو[ توخت من خالل ذلك متكني املصدرين 
من االستمرارية يف اعاملهم واجراءاتهم والرفع من 

مردوديتهم وترسيع وتسهيل اليات اتخاد القرار 
لديهم.

 اضافت وزارة الصحة تحديثا اىل دليل "إدارة 
األزمة ودليل العمل يف زمن الوباء" موضوعا جديدا 

تحت عنوان "التدابري الواجب اتخادها يف االجتامعات 
محدودة عدد املشاركني داخل املؤسسة"

 اعلنت وزيرة االرسة والعمل والخدمات 
االجتامعية السيدة زهراء زمرد سلجوق عن الرشوع 
انطالقا من ١5 يونيو / حزيران يف القيام بالخطوات 

االوىل يف طريق العودة التدريجية اىل الحياة 
الطبيعية باملؤسسات الرسمية والخاصة عىل السواء 

لدور العجزة ومراكز العناية باملعاقني.

 ارسلت وزارة الداخلية تعميام اىل 8١ محافظة 
مبوضوع "التدابري التي سيتم اتباعها اثناء مراسم 

عقد الزواج"

 ارسلت وزارة الرتبية الوطنية اىل املحافظات 
كتابا مبوضوع تدابري اضافية يجب اتباعها يف 

مؤسسات تعليم السياقة وتدريب تقنيي معدات 
االشغال، ومعاهد تكوين البحارة ومعاهد تكوين 

الطيارين.

 ١5 يونيو/ حزيران١2 يونيو/ حزيران
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االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 ويف اطار القرارات التي اتخدتها اتحاد 
اندية كرة القدم الرتكية بخصوص اجراء 

املباريات بدا الرشوع بالقيام بفحوصات 
كشف كورونا املستجدة للعاملني مبجال االعالم 

الريايض.

 اضافت وزارة الصحة لدليلها "إدارة األزمة 
ودليل العمل يف زمن الوباء" الذي يتم تحديثه 

باستمرار موضوع "التدابري الوقائية الواجب 
اتخادها اثناء االستمتاع بالحدائق واماكن 

االستجامم واملنتزهات"

 و يف سياق التحديثات التي تجريها وزارة 
الصحة عىل دليلها "إدارة األزمة ودليل العمل 

يف زمن الوباء" اضافت موضوع "التدابري 
الواجب اتخادها يف اماكن التجمع املكشوفة 

وحفالت العروض املوسيقية". 

 تم تحديث دليل وزارة الصحة الرتكية 
"إدارة األزمة ودليل العمل يف زمن الوباء" 

باضافة التدابري الواجب اتخادها يف اماكن بيع 
االضاحي قبل عيد االضحى ويف اثنائه. 

 تحديث الدليل "إدارة األزمة ودليل 
العمل يف زمن الوباء" الذي يصدر عن وزارة 

الصحة باضافة عنوان "التدابري الوقائية 
الواجب اتخادها يف مؤسسات الخاصة بالعيون 

والبرصيات "

 تحديث دليل "إدارة األزمة ودليل العمل يف زمن 
الوباء" باضافة عناوين جديدة؛ "التدابري الواجب اتخاذها 

يف ما يخص الصناعة الغذائية ومؤسسات انتاج الغذاء" 
و "التدابري الواجب اتخادها بالصناعة غري الغذائية 

ومؤسسات انتاجها".
 قامت وزارة االرسة والعمل والخدمات االجتامعية يف 

اطار العودة التدريجية اىل الحياة الطبيعية بعد الوباء 
بتحديث نرشتها املتعلقة بالتدابري الواجب اتخادها يف دور 
الضيافة املعدة لحامية النساء ضحايا العنف واملتعرضات 

للتهديد بالعنف.

 طلبت وزارة الداخلية من املحافظات اتخاد التدابري 
الالزمة اثناء توديع املجندين املتوجهني للخدمة العسكرية.

 تم اجالء املواطنني االتراك املقيمني بارسائيل بتنظيم 
رحالت جوية خاصة لرشكة الخطوط الجوية الرتكية.

 ارسل وزير الرتبية الوطنية السيد ضياء سلجوق 
رسالة خطية اىل كل نيابات التعليم باملحافظات بشان 

االجراءات التي سيتم القيام بها عند نهاية السنة الدراسية 
20١٩ -2020. وقد القى الضوء يف هذا التعميم عىل كل 
القضايا التي كانت مثار الشكوك من مثل قضايا؛ نجاح 
الطلبة يف الثانويات وامتحانات املساءلة واوراق تقارير 

درجات التالميذ وما يتعلق بالطلبة االتراك الذين يتابعون 
دراستهم بالخارج.

 ١0 يونيو/ حزيران

 ويف سياق عملية: "االختبار العام لكل افراد املجتمع" 
التي اطلقت من قبل وزارة الصحة و مجلس البحوث العلمية 

والتكنولوجية الرتيك )توبيتاك( يف اطار مكافحة وباء كورونا 
املستجد قامت الفرق الطبية بإجراء إختبارات PCR لكشف 

مرض كورونا عىل االشخاص بعد اخذ موافقتهم.

 اعلنت وزارة الصحة الرتكية عن رشوعها يف القيام بفحوص 
من اجل كشف االجسام املضادة بـ ١3 محافظة داخل البلد 

ويهدف هذا االجراء؛ الذي بدأ العمل به منذ ١5 يونيو / 
حزيران واملنتظر ان يعم كل ارجاء الوطن؛ اىل وضع خريطة 

للمناعة املكتسبة داخل تركيا.

 قررت وزارة االرسة والعمل والخدمات االجتامعية البدء 
يف اجراءات العودة اىل الحياة الطبيعية يف مؤسسات العناية 

باالطفال ويف الخدمات املتعلقة باالطفال,

 عقد وزير السياحة والثقافة السيد محمد نوري ارصوي 
اجتامعا بشكل ندوة تعتمد التقنية املرئية ]بالفيديو[ جمعه 

بسفراء دول االتحاد االورويب اطلعهم خاللها عن خدمات 
"العطلة اآلمنة" التي دخلت حيز التنفيد يف قطاع السياحة 

الرتكية؛ وخالل هذه املباحثات واستجابة لطلب تقدمت 
به البعثة قام السيد الوزير ارصوي برشح "برنامج اعطاء 

الشهادت يف املجال السياحي" الذي ستتبعه تركيا بازاء دول 
االتحاد االوريب.

 كذلك ويف اطار الخطوات املتبعة للعودة التدريجية اىل 
الحياة الطبيعية؛ اعلنت رشكة الخطوط الجوية الرتكية عن 

رشوعها يف اطالق الرحالت املقررة من مطار اسطنبول اىل املانيا 
وانجلرتا وهوالندا.

١١ يونيو/ حزيران
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االحتياطات املتخذة

 يف ترصيح ادىل به وزير الصحة الرتيك 
السيد فخرالدين قوجة عقب اجتامع عقده 

مع هيئة املجلس العلمي. ان املجلس 
اوىص بالقيام بفرض الزامية ارتداء الكاممة 

الواقية يف مدن اسطنبول وانقرة وبورصة.

 اعدت املديرية العامة للسجون ودور 
االعتقال تقريرا حول الوضع الصحي يف 
السجون والتدابري املتخدة يف ابان وباء 

كورونا املستجد تحت عنوان "مؤسسات 
تنفيد العقاب يف زمن وباء كوفيد-١٩"

 اعدت مؤسسة الرقابة العامة تقريرا 
بعنوان "مكافحة تركيا ملرض كورونا " 
سعت من خالله اىل تنوير الرأي العام 
االجنبي واطالعه عىل التدابري الصحية 

واالدارية واالقتصادية التي اتخدتها تركيا يف 
اطار مكافحة وباء كوفيد-١٩.

 اعلنت وزارة الداخلية الرتكية انها ستفرض منع 
التجول يف 8١ محافظة ما بني الساعة 0٩.00 والساعة 
١5.00 يوم السبت 20 يونيو / حزيران التاريخ الذي 

ستجرى فيه امتحانات دخول الثانويات LGS و ما 
بني الساعة 0٩.30 والساعة ١5.00 من يوم السبت 

27 يونيو / حزيران و ما بني الساعة 0٩.30 والساعة 
١8.30 ليوم االحد 28 يونيو / حزيران اليومني الذان 

 .YKS ستجرى بهام امتحانات القبول الجامعي

 اعلنت محافظة انقرة انها فرضت الزامية 
ارتداء الكاممة الواقية يف الشوارع واالزقة واالماكن 

املكشوفة واماكن التجمهر املغلقة داخل املدينة. 

 اعلنت محافظة اسطنبول عىل انها فرضت وجوب 
ارتداء الكاممة الواقية يف كل االماكن املكشوفة 

باسطنبول.

 ويف ادرنة تم االعالن عن قيامها بشكل يومي 
بفحوصات كشف فريوس كوفيد-١٩ مبعدل 50 

شخص من خالل اسلوب اخد عينات من الوافدين 
عىل ارض الوطن عرب البوابات الحدودية.

 عزل ومنع الدخول والخروج من واىل قرية 
كيتشيتيل التابعة لضاحية كاريل اوفا مبحافظة 

بينجول.
 

 عودة املواطنني االتراك العاقلني بالواليات املتحدة 
االمركية بواسطة رحالت جوية منطلقة من مدينة 

نيويرك.

 اعلنت وزارة الداخلية الرتكية انها ارسلت 
تعليامتها اىل املحافظات بالقيام بالتنبيه واالخطار 
باجبارية ارتداء الكاممة ملدة ثالثة ايام وبعد ذلك 

أي انطالقا من يوم االثنني 22 يونيو / حزيران ستتم 
معاقبة املخالفني لهذا القانون بدفع غرامة مالية 

قدرها ٩00 لرية تركية.

 اعلنت وزارة الرتبية الوطنية انها ويف اطار 
التدابري املتخدة ملكافحة وباء كوفيد-١٩ قامت 

بالتنظيف التام للمؤسسات والتعقيم الكامل 
للفصول الدراسية التي ستجرى بها االمتحانات 
املركزية التي تقام وفق نظام اختبارات دخول 

الثانويات )LGS( وذلك قبل يوم االمتحان.

 اعلنت وزارة الداخلية انها؛ متاشيا مع القرارات 
التي اتخدتها هيئة حفظ الصحة العامة التي تنعقد 

برئاسة املسؤولني االداريني باملحافظات والواليات؛ 
قامت بتدابري العزل بازاء ما مجموعه 76 تجمع 

برشي بـ 28 محافظة شمل ذلك مدينتني و28 قرية 
و40 حي و 6 مزارع.

١٩ يونيو/ حزيران١8 يونيو/ حزيران ١7 يونيو/ حزيران
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االحتياطات 
املتخذة

 اعلنت والية اسطنبول انها ومتاشيا مع "الوضع الطبيعي الجديد" ستجري 
العديد من التفتيشات والتحريات التي ستنطلق يوميا وبشكل متزامن )يف نفس 

الوقت( وتشمل كل ارجاء املدينة.
 

 يف سياق مواجهة انتشار جائحة كورونا املستجدة تم الرشوع يف "عملية 
الفحص العام للمجتع" واجراء االختبار من اجل كشف االجساد املضادة بكل 

املحافظات الـ 8١.

 ويف اطار مواجهة وباء كورونا املستجد اعلن مجلس حفظ الصحة العامة 
مبحافظة اسطنبول عن منع التجمعات التي تزيد عن 50 شخص يف االستعراضات 

واالجتامعات بالهواء الطلق وحفالت توديع املجندين اىل الخدمة العسكرية 
وتجمعات الخيام املرضوبة وما يشبه ذلك؛ طيلة شهر يونيو / حزيران. 

 يف مدينة شانيل اورفة ويف اطار التدابري املتخدة من اجل مواجهة وباء 
كورونا املستجدة تم االعالن عن عزل 24 مبنى سكني.

 
 مبدينة تونجيل ويف اطار التدابري املتخدة من اجل مواجهة انتشار وباء كورونا 

املستجدة تم االعالن عن حظر التجول من دون ارتداء الكاممة الواقية مبركز 
الوالية و بالقرى التابعة لها.

 اعلن وزير الرتبية الوطنية السيد ضياء سلجوق يف اطار االمتحان 
املركزي)LGS( لنظام االنتقال اىل الثانويات والذي سيجرى يف 20 يونيو / 

حزيران انه سيتم اعداد مؤسسات واماكن خاصة بالطلبة الذين ثبتت اصابتهم 
بفريوس كوفيد–١٩: مع امكانية نقلهم الجراء االمتحان يف املستشفيات يف حالة 

ما اقتىض االمر اوقدم طلب بذلك.

 اعلنت رشكة الخطوط الجوية الرتكية انها ستنظم يف ١8 يونيو / حزيران 
رحلة جوية خاصة من اندونيسيا الجالء واعادة املواطنني االتراك العالقني هناك 

جراء تداعيات وباء كورونا.

 ١5 يونيو/ حزيران

 تم الرشوع مجددا يف عقد الجلسات والتحريات باملحاكم االبتدائية 
للنظر يف القضايا العدلية واالدارية بعد ان طالها التاجيل جراء تداعيات 

وباء كوفيد-١٩.

 اعلنت وزارة السياحة والثقافة ان املسارح الوطنية املغلقة منذ ما 
يقرب 3 اشهر يف اطار مكافحة وباء كوفيد-١٩ ستعود للنشاط يف تاريخ 2 

يوليو / متوز لتقدم عروضا يف "االلعاب الصيفية يف الهواء الطلق"

 اعلن وزير الصحة الرتيك السيد فخرالدين قوجة عن منع التجول من 
دون ارتداء الكاممة الواقية مبدينة ديار بكر واررضوم وقيرصي وريزا 

وشانيل اورفة,

 ويف اطار التدابري املتخذة يف مواجهة تفيش وباء كرونا املستجدة قامت 
وزارة الصحة بتحديث دليلها مضيفة اليه بعض التدابري واالجراءات الالزم 

اتباعها يف القاعات االفراح وصاالت عقد الزواج.

 يف اطار التدابري املتخدة ملواجهة تفيش وباء كورونا تم االعالن يف 
مدينة يالوفا عن الزامية وضع الكاممة الواقية يف عموم املحافظة.

 اعلنت القنصلية الرتكية العامة مبدينة نيويورك ان رشكة الخطوط 
الجوية الرتكية ستنظم يوم االربعاء ١7 يونيو / حزيران رحلة جوية خاصة 

من نيويورك اىل اسطنبول.

 ١6 يونيو/ حزيران
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االحتياطات املتخذة

 اعلنت وزارة الرتبية الوطنية انها 
بتاريخ 6 يوليو/ متوز؛ ان مراكز االرشاد 
والبحث التابعة لها سترشع يف تقديم 

خدمات االرشاد والتعليم والتقييم 
والتعريف وانها سترشع يف تنظيم واعطاء 

املواعيد مبراكزها انطالقا من تاريخ 2٩ 
يونيو /حزيران.

 اعلن رئيس الشؤون الدينية السيد 
ارباش انه وانطالقا من يوم الغد سيكون 
باالمكان اقامة الصالة جامعة يف االوقات 

الخمس باملساجد مع مراعات قواعد 
الصحة العامة املتمثلة يف الكاممة واملسافة 

اإلجتامعية.

 أرسلت وزارة الثقافة و السياحة تعميام 
حول"التطبيع التدريجي يف دور الثقافة والفن"،اىل 
مديرية الثقافة والسياحة يف 8١ محافظة و اتحاد 
أصحاب الفنادق يف تركيا نقابة أصحاب الفنادق 

وجمعية املستثمرين السياحيني يف تركيا وجمعية 
مستثمري قاعات السينام.

 أرسلت وزارة الداخلية تعميام حول" التدابري 
الواجب اتخاذها يف مراسم الزفاف " اىل 8١ محافظة.

 اُعلن عن أنه سيتم تشكيل فريق مختص يف 
مجلس األمة الرتيك الكبري)الربملان الرتيك(، وذلك يف 
نطاق التدابري الوقائية ملكافحة وباء فريوس كورونا 

املستجد. 

 يف الوثيقة التي أرسلتها وزارة الداخلية اىل 
املحافظات، اُعلن فيها عن أنه بإمكان املواطنني 

البالغني من العمر 65 عاما او اكرث السفر ألغراض 
السياحة بعد الحصول عىل اذن السياحة. 

 تم تحديث دليل " إدارة ودراسة الوباء " 
وأضيف إليه عنوان " التدابري الواجب اتخاذها 

للموظفني يف أماكن العمل ".

 أعلنت وزارة االرسة و العمل و الشؤون 
االجتامعية، عن أنها ستستأنف خدمة تقديم 

املشورة االرسية وجهاً لوجه اعتبارا من ١ متوز /
يوليو مع االهتامم بقواعد النظافة واملسافة 

اإلجتامعية وإرتداء الكاممة.

 تم إجراء اختبار االجسام املضادة للمواطنني 
االتراك بسبب وباء كوفيد-١٩ يف املسجد الرتيك 
التابع لرئاسة الشؤون الدينية الرتكية يف مدينة 

نيويورك يف الواليات املتحدة االمريكية.

 25 يونيو/ حزيران 24يونيو/ حزيران23 يونيو/ حزيران
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االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 اعلنت وزيرة االرسة والعمل والخدمات 
االجتامعية السيدة زهراء زمرد سلجوق انه 

وبسبب وباء كوفيد-١٩ سيمنع يف اليوم 
العاملي لالب استقبال الزيارات يف دور 

العجزة.

 يف مدينة سامسون ويف سياق التدابري 
املتخدة ملواجهة انتشار وباء كورونا 

املستجد تم فرض اجبارية ارتداء الكاممة 
الواقية.

 اعادة مواطنني تركيني اصيبا مبرض كورونا 
املستجدة يف روسيا بواسطة طائرة اسعاف طبية 

ارسلتها وزارة الصحة الرتكية خصيصا لذلك. 

 يف اطار العودة التدريجية لرشكة الخطوط 
الجوية الرتكية اىل الرحالت الجوية اىل الخارج بعد 
التوقف الذي دام بسبب تداعيات جائحة كورونا 
املستجدة حطت مبطار اسطنبول اول طائرة تابعة 

للخطوط الجوية الرتكية قادمة يف اطار رحلة مقررة 
من الواليات املتحدة. 

 بعد انقطاع دام ما يزيد عن 3 اشهر بسبب 
تداعيات جائحة كرونا املستجدة رشعت رشكة 
الخطوط الجوية الرتكية يف تنظيم رحالت خط 

رساييفو- اسطنبول.

 اجرت رئاسة اكادميية الهالل االحمر الرتيك بحثا 
استقصائيا بغرض فهم تداعيات الوباء بكل ابعاده 

وذلك بشكل مبارش عىل شبكة االنرتنت؛ حول 
التاثريات التي نتجت عن وباء كوفيد-١٩ داخل 

املجتمع يف الفرتة ما بني ١6 ابريل/ نيسان و ١5مايو/ 
ايار.

 حظر التجول من دون كاممة واقية عىل 
املواطنني يف مدينة بليجيك.

 أعلنت مؤسسة التعليم العايل ÖSYM ويف 
سياق التدابري املتخدة ملكافحة انتشار وباء كورونا 

انها ستقوم بتوزيع كاممات واقية ومواد تعقيم عىل 
 YKS الطلبة املتبارين يف امتحان القبول الجامعي

املزمع اجراؤه بتاريخ 27-28 يونيو/ حزيران.

 22 يونيو/ حزيران 2١ يونيو/ حزيران20 يونيو/ حزيران
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االحتياطات املتخذة

 بدأ املخترب الذي أنشئ يف مطار 
أنطاليا يف نطاق مكافحة فريوس كورونا 

املستجد، بتقديم خدماته للسياح 
املحليني واألجانب.

 الدخول إىل بلدة صوصوز يف آفيون 
قر حصار والخروج منها، أصبح محدودا، 
وذلك يف إطار التدابري الوقائية ملكافحة 

فريوس كورونا.

 تم إنشاء مركز يف مطار اسطنبول 
إلجراء اختبارات كوفيد-١٩ للقادمني 

والراحلني.

 تم افتتاح قاعات الزفاف التي تم 
إغالقها ملدة 4 أشهر ، بسبب فريوس 

كورونا املستجد.

 أرسلت وزارة الثقافة والسياحة "تعميم عملية التطبيع املُحكمة يف مرافق 
اإلقامة" إىل وزارة الصحة، ومديريات الثقافة والسياحة يف 8١ محافظة، 

واملديرية العامة إلدارة املحافظات، واملديرية العامة لإلدارات املحلية. ويف هذا 
السياق، تم إلزام جميع مرافق اإلقامة التي تتسع لـ 50 غرفة أو أكرث بالحصول 

عىل "شهادة السياحة اآلمنة".

 تم منع التجول بدون ارتداء الكاممات يف مدينة بينغول، وذلك يف نطاق 
تدابري كوفيد-١٩.

 ضمن نطاق وباء فريوس كورونا املستجد، قرر مجلس حفظ الصحة العامة 
يف مدينة أنقرة تقييد جميع أنواع االجتامعات واملظاهرات واألنشطة املامثلة 

ملدة ١5 يوماً وذلك بسبب زيادة االصابات يف االيام األخرية.

 ضمن نطاق مكافحة فريوس كورونا املستجد، تم البدء بتطبيق الحجر ملدة 
١4 يوماً يف بعض املناطق السكنية من 3 مدن.

 تم عزل قرية ألنت جفره التابعة لناحية هوزات يف مدينة تونجايل وقرية 
أسيك دمري كايب التابعة لناحية غوله يف مدينة ارداهان ملدة ١4 يوماً، وذلك يف 

إطار التدابري الوقائية ملكافحة فريوس كورونا املستجد.

 بعد ان أوقفت مسارح الدولة عروضها بسبب فريوس كورونا املستجد، 
التقت من خالل "االستعراضات الصيفية يف املرسح املكشوف" مع جمهورها 

مرة أخرى. 

 تم إنشاء مركز إلجراء فحص كوفيد-١٩ للمسافرين الدوليني يف مطار 
طرابزون.

2 يوليو١ يوليو30 يونيو
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االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 اجتمع رئيس الجمهورية السيد رجب 
طيب أردوغان عبر الفيديو، بالطالب 
الذين سيدخلون المتحان مؤسسات 

التعليم العالي للقبول الجامعي. وأعرب 
رئيس الجمهورية عن أنه تم اتخاذ جميع 
التدابير الالزمة الجتياز االمتحان بطريقة 

سليمة وبطمأنينة.

 وِضع 23 داراً تحت الحجر يف مدينة قيرصي 
وذلك يف إطار التدابري الوقائية ملكافحة كوفيد-١٩.

 تم الرشوع بالحجر يف احد الشوارع يف ناحية 
كبزة مبدينة قوجايل.

 ذكر رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يف الترصيح الذي 
أدىل به بعد اجتامع املجلس الرئايس ماييل:

 انهم لن يتنازلوا عىل اإلطالق عن معايري التنظيف والكاممة 
واملسافة اإلجتامعية مؤكداً انهم مل يتخلوا عن التدابري الوقائية يف 

موضوع مكافحة فريوس كورونا.

 ان البنية التحتية للمجال الصحي وقوة نظام التأمني الصحي 
العام يف تركيا يف مستوى ال جدال فيه.

 انه يف إطار تقويم عودة الحياة إىل طبيعتها، تم افتتاح الطريق 
أمام تقديم الخدمات واإلنتاج يف جميع القطاعات باستثناء بعض 

املجاالت.

 انه تم تقديم الدعم خالل فرتة الوباء لكل رشيحة بدءا من 
اصحاب املهن والحرفيني إىل الفالحني ومن الصناعيني إىل املصدرين.

 انه تم حشد كافة امكانيات الدولة بدءا من تقديم املساعدات 
املالية حتى تأجيل الرضائب والقروض. 

 تم الرشوع بحجر 55 داراً يف مدينة شانيل أورفة، وذلك يف إطار 
التدابري الوقائية ملكافحة فريوس كورونا املستجد.

 تم منع التجول من غري ارتداء الكاممات يف جانقري، وذلك يف 
إطار التدابري الوقائية ملكافحة فريوس كورونا.

 اتخذ املجلس املكلف بأمور الوباء يف مدينة نيغدا، قرار فرض 
ارتداء الكاممات يف عموم املدينة وذلك اعتبارا من ١ متوز/يوليو من 

العام الحايل.

 2٩ يونيو/ حزيران 27 يونيو/ حزيران 26 يونيو/ حزيران
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االحتياطات املتخذة

 أعلنت وزارة الداخلية انه اعتبارا من 
تاريخ 8 متوز / يوليو 2020 سيتم اجراء 
"الرقابة عىل تدابري كوفيد-١٩" يف جميع 
انحاء تركيا تحت إدارة وتنسيق محافظي 

املحافظات.

 قررت محافظة أغري يف نطاق التدابري 
الوقائية ملكافحة فريوس كورونا، فرض 

ارتداء الكاممة يف جميع أنحاء املحافظة، 
وحظر جميع أنواع األنشطة مثل حفالت 
توديع املجندين بشكل مخالف للتدابري 
الوقائية و قوافل السيارات عند توديع 

هؤالء املجندين.

 تم ألول مرة منع األقنعة السوداء، والتي أفاد 
الخرباء أنها مل تكن واقية.

 تم وضع مبنى من 3 طوابق يف قيرصي وقرية 
يف بينغول تحت الحجر الصحي.

 ٩ يوليو/ متوز 8 يوليو/ متوز7 يوليو
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االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 تم جلب زوجين إلى تركيا بواسطة 
اإلسعاف الجوي بعد اصابتهما بفيروس 

كوفيد-١٩ في المملكة العربية السعودية.

 أرسلت وزارة الداخلية تعميامً إىل املحافظات 
بعنوان "التدابري الواجب اتخاذها بشأن املنتزهات 

الرتفيهية والحدائق املواضيعية". ستتمكن املنتزهات 
الرتفيهية والحدائق املواضيعية من بدء أنشطتها 

باتباع القواعد املنصوص عليها يف التعميم، رشيطة 
عدم التجول وذلك اعتبارا من 6 متوز / يوليو.

 يف نطاق مكافحة فريوس كورونا املستجد، يتم 
إجراء الفحوصات للمسافرين القادمني واملغادرين 
إىل الخارج يف مخترب كوفيد-١٩ الذي أنشأته وزارة 

الصحة يف مطار عدنان مندريس يف إزمري.

 تضمن "دليل إدارة ودراسة وباء كوفيد-١٩" 
الذي أعده املجلس االستشاري العلمي لوزارة 

الصحة، التدابري الواجب اتخاذها يف املدارس املقرر 
افتتاحها يف 3١ آب / أغسطس.

 أعرب وزير الخارجية مولود جاووش أوغلو 
خالل حديثه، عن تنفيذ أكربعملية إجالء يف تاريخ 

الجمهورية الرتكية خالل فرتة فريوس كورونا 
املستجد بنجاح كبري، حيث تم جلب أكرث من ٩0 

ألف مواطناً من ١30 دولة مختلفة إىل تركيا.

5 يوليو4 يوليو3 يوليو
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االحتياطات املتخذة

 قامت الهيئة التأديبية إلتحاد كرة 
القدم برتكيا بفرض غرامات مادية 
عىل النوادي يف مباريات الدوري 

املمتاز وطالت هذه الغرامات النوادي 
واإلداريني واملدربني والالعبني. وذلك 

ضمن التدابري املتخذة مبكافحة فريوس 
كورونا املستجد.

 أصيب 4 مواطنني أتراك بفريوس 
كورونا املستجد يف قرقيزيا وتم نقلهم إىل 
البالد عن طريق طائرة إسعاف خصصت 

من قبل وزارة الصحة.

 تم اإلبالغ عن تقديم خدمة لـ ١500 
مسافر في مطار اسطنبول في المركز 

الذي تم إنشاؤه للقيام بتشخيص فيروس 
كورونا المستجد.

 تم إحضار مواطنني تركيني أصيبوا 
بنوع جديد من الفريوس التاجي يف 

قرقيزيا إىل البالد بطائرة اإلسعاف التي 
خصصتها وزارة الصحة.

 أفيد أنه تم فرض قيود يف قرييق 
قلعة عىل مراسم توديع املجندين إىل 

الخدمة العسكرية وذلك ضمن التدابري 
املتخذة ملكفحة كوفيد-١٩.

 ١7 يوليو/ متوز١6 يوليو/ متوز ١5 يوليو/ متوز ١4 يوليو/ متوز
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االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 تم تعديل وتحديث اإلجراءات 
الواجب اتخاذها في األسواق ومحالت 
السوبر ماركت في بما يتعلق بـ "إدارة 

الوباء ودليل العمل" المعد من قبل 
وزارة الصحة.

 تم جلب 4 مواطنني أتراك أصيبوا 
بكوفيد-١٩ يف كازاخستان وأذربيجان إىل 

البالد بواسطة طائرة إسعاف خصصت 
من قبل وزارة الصحة.

 تم اإلفادة أن السياح األجانب الذين 
تبلغ أعامرهم 65 سنة فام فوق معفون 

من حظر التجول يف منطقة مرمريس 
يف موغال.

 يف نطاق التدابري املتخذة يف مكافحة 
النوع املستجد من فريوس كورونا يف 

شانيل أورفا، تم إطالق تطبيقات الحجر 
الصحي يف ١20 منزالً.

 تم نرش فيديو إعالمي حول تأجيل أو 
إلغاء أداء فريضة الحج لعام 202١ من 
قبل رئاسة الشؤون الدينية ضمن نطاق 
التدابري املتخذة ملكافحة فريوس كورونا 

املستجد.

 يف كيليس، اضطر املواطنون إىل 
ارتداء األقنعة مبوجب التدابري املتخذة 

ملكافحة فريوس كورونا املستجد.

 ١3 يوليو/ متوز ١2 يوليو/ متوز ١١ يوليو/ متوز ١0 يوليو/ متوز
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 بدأ استخدام الخط الثابت ١84 كخط 
ساخن لالستشارة حول فريوس الكورونا.

 تم افتتاح مركز االتصال بقنصلية وزارة 
الخارجية للمواطنني بالخارج عىل مدار الساعة.

 متت زيادة فرتة متابعة القروض املتأخرة 
من ٩0 يوًما إىل ١80 يوًما.

 أعلن البنك املركزي أنه سيزود البنوك بكل 
السيولة التي تحتاجها يف إطار املوارد الجاهزة 

عىل مدى النهار والليل.

 بدأت خدمة إعطاء الترصيح لدافعي 
الرضائب املرىض وذوي االحتياجات الخاصة يف 

منازلهم.

 تم متديد فرتة تقديم ودفع عوائد رضيبة 
الدخل السنوية والتي يجب تقدميها يف 3١ 

مارس، حتى 30 أبريل 2020.

 املساهامت املعلنة.

 ١4 مارس

الو 184
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املعلنة

املساهامت التي قدمتها تركيا منذ اكتشاف وباء فريوس الكورونا وحتى اآلن هي عىل النحو التايل:
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 سيتم دفع مكافآت التقاعد يف بداية شهر أبريل،

 من أجل ضامن استمرارية العمل، سيتم زيادة فرتة التعويض ملدة شهرين إىل 4 أشهر،

 سيتم إطالق برنامج متابعة دوري يتألف من الخدمات الصحية االجتامعية واملنزلية 
للمواطنني فوق عمر الـ 80 سنة الذين يعيشون مبفردهم،

 سيتم تخصيص 2 مليار لرية إضافية للمساعدات النقدية لألرس املحتاجة وفًقا للمعايري التي 
وضعتها وزارة األرسة والعمل والخدمات االجتامعية.

 سيتم توزيع الكولونيا والكاممات عىل جميع كبار السن الذين تزيد أعامرهم عن 65 عاًما 
مع بدء العمل يف إسطنبول وأنقرة،

 ستستمر دراسات تطوير اللقاحات واألدوية بأقىص رسعة،

 سيتم تقديم الدعم الالزم للخطوط الجوية الرتكية،

 سيتم أخذ فرتات العطلة بعني االعتبار بالنسبة المتحان القبول الجامعي وامتحان دخول 
املدارس املتوسطة والذي سوف يتم عقده يف شهر يونيو.

املساهامت املعلنة
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حملة الدعم "درع االستقرار االقتصادي"

 أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان ضمن حملة الدعم "درع االستقرار االقتصادي بأن:
 

  سوف يتم تأجيل دفع الرضائب والتأمني الصحي واملستحقات لشهر ابريل ومايو ويونيو ملده ست أشهر لكل من أصحاب قطاع البيع بالجملة، ومراكز التسوق والحديد 
والسيارات والخدمات اللوجستية والنقل والسينام واملرسح واإلقامة وقطاعات األغذية واملرشوبات واملالبس الجاهزة وقطاعات املنظامت الفعالة. 

 لن يتم تطبيق رضيبة اإلقامة الفندقية حتى نوفمرب،

 تم تأجيل حقوق االرتفاق ومدفوعات حصة اإليرادات املتعلقة بتأجري الفنادق لشهر أبريل ومايو ويونيو ملدة 6 أشهر،

 بالنسبة للرشكات التي تأثرت بسبب التدابري املتخذة بخصوص مرض كورونا فإنه سوف يتم تأجيل دفعات البنوك والفائدة املخصصة لتك القروض ملده ستة أشهر وسيتم 
تقديم الدعم املايل إذا لزم االمر.

 سيتم تقديم دعم متويل املخزون للُمصّدر من أجل الحفاظ عىل معدالت استخدام السعة يف فرتة التباطؤ املؤقت يف الصادرات.

 بالنسبة للقروض الخاصة بالـ halk bank، سيتم تأجيلها ملده 3 أشهر من دون فوائد للمقرتضني التجار والحرفيني.

 سيتم رفع الحد األقىص لصندوق ضامن االئتامن من 25 مليار لرية إىل 50 مليار لرية، وسيتم منح األولوية للرشكات الصغرية واملتوسطة ذات احتياجات السيولة والتي 
يوجد لديها عجز يف االئتامن.

 سيتم تخفيض الحد األدىن للدفعة املقدمة إىل ١0 يف املائة عن طريق زيادة املبلغ املقرتض من 80 يف املائة إىل ٩0 يف املائة يف املنازل التي تقل عن خمسامئة ألف لرية.

 الرشكات التي تأخرت يف دفع القروض بسبب وباء كورونا سيكتب هذا التأخري عىل أنه )عذر قاهر( يف سجالتها، حتى ال تتأثر يف املستقبل.

 سيستمر دعم الحد األدىن لألجور،

 سيتم رفع الحد األدىن للمعاش إىل ١500 لرية،

١8 مارس
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 دخل تعميم رئيس جمهورية تركيا السيد 
رجب طيب أردوغان، المتعلق بتمكين 

الموظفين الحكوميين من العمل عن بعد.

 باستثناء إجراءات الحجز المتعلقة 
بمستحقات دعم األطفال، تم تعليق جميع 

إجراءات الحجز واإلفالس حتى 30 أبريل.

 زيادة عدد مدارس األناضول الثانوية 
المهنية والتقنية التابعة لوزارة التربية 

والتعليم العالي التي تنتج كمامات جراحية 
إلى 50 مدرسة والتي تهدف إلى زيادة إنتاج 

الكمامات الجراحية من ١00 ألف إلى 2 مليون 
في الشهر.

 تقرر عدم اجراء اقتطاع 3 أشهر من 
البلديات أي ما يعادل 2 مليار ليرة.

 تم تمديد فترة تقديم ودفع إقرارات 
ضريبة القيمة المضافة حتى 24 أبريل، وتم 
تمديد إصدار نماذج Ba/Bs حتى 30 أبريل.

 تم اإلعالن عن تحسين المدفوعات 
اإلضافية للعاملين الصحيين في غضون ثالثة 
أشهر وسيتم توظيف 32.000 موظف جديد.

 أحضار 50 ألف شريحه تشخيص لمرض 
كورونا التي تعمل على كشف المرض بطريقه 

أسرع وأكثر دقه من الصين إلى تركيا.

 تقرر البدء في اإلنتاج الضخم لجهاز 
التنفس الصناعي المحلي.

23 مارس22 مارس

 تم توزيع األدوية التي تم إحضارها من الصين لـ كوفيد-١٩ على 40 
مدينة بواسطة طائرات اإلسعاف.

 تم االقرار بأن يقدم بنك Halkbank قروض مدتها 6 أشهر من دون 
فوائد وقروض مدتها 36 شهًرا وقروض نقديه قيمتها 25 ألف ليرة وقروض 

تجاريه قيمتها 25 ألف ليرة )بطاقة تجارية( لجميع التجار دون تمييز.

 تم تحديد القطاعات وخطوط األعمال التي لم تستطيع دفع الضرائب 
لألسباب المجبرة التي فرضها مرض كورونا. تم وضع ١.٩ مليون شخص 

من دافعي الضرائب في القطاعات الخارجية والتجارية والزراعية وأصحاب 
المهن من غير القطاعات في نطاق "العذر القاهر" لعدم تمكنهم من دفع 

الضرائب. 

 تم تأجيل مدفوعات اإلقرارات الموجزة وضريبة القيمة المضافة الخاصة 
بشهر ابريل ومايو ويونيو لمدة 6 أشهر. وتم تأجيل اإلعالنات الموجزة 

وإقرارات ضريبة القيمة المضافة، التي يجب تقديمها في هذه األشهر إلى 
27 يوليو.

 تقرر دفع مدفوعات األداء للموظفين في المستشفيات الجامعية لمدة 
3 أشهر، وتم تخصيص دعم إضافي بقيمة ١.2 مليار ليرة تركية لهذا النطاق.

 تم تأجيل دفع الضرائب لألشخاص المجبرين على الحجر المنزلي بسبب 
من هم ألعمارهم 65 عاماً وفوق أو الذين يعانون من أمراض مزمنة حتى 

نهاية الحظر.

24 مارس
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 سوف يتم تأجيل الضرائب وضريبة الدخل 
لمجموعة المكلفين بالدفع لمدة ستة أشهر. 

 تقرر زيادة عدد المختبرات المختصة 
باختبار فيروس الكورونا من ١6 إلى 36 في 

25 محافظة.

 يمكن للحضانات الخاصة والعاملين في 
رعاية البيوت في الفترة الصباحية الذين 
يستوفون الشروط أن يستفيدوا من بدل 

العمل لوقت قصير.

20 مارس١٩ مارس

 تم اإلعالن انه سوف يتم دعم 2 مليون 
عائلة منخفضة الدخل بـألف ليرة ضمن حملة 

دعم االستقرار االقتصادي.

 سوف يتم اعفاء المطاعم والمقاهي 
والمحالت التجارية الموجودة في شركات 

تكنوبارك من اإليجار لمدة شهرين. 

2١ مارس
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 زيادة مدة تعويض الرشكات من شهرين 
إىل أربعة أشهر بسبب فقدان القوى العاملة 

للمؤسسات وفقدان أجور العامل.

 تم رفع الحد األدىن للمبلغ الشهري املقدر 
بـ ١000 لرية للمتقاعدين وأصحاب الحقوق 
وفئة كبار السن ومعاش الوفيات، إىل ١500 

لرية.

 تم رفع الحد األقىص للتضامن نقابات 
أصحاب العمل ودعم الصناديق املشرتكة من 

25 يف املائة إىل 35 يف املائة.

 تم تأجيل تاريخ رسيان رضيبة اإلقامة 
السارية يف ١ أبريل 2020، إىل ١ يناير 202١.

 تم تأجيل مدة جميع املدفوعات التي 
يتعني تحصيلها بني ١ أبريل 2020 و30 يونيو 
2020 من املستثمرين واملشغلني املعتمدين 

من قبل وزارة الثقافة والسياحة، والذين 
تم تخصيص أراضيهم العامة لبناء املرافق 

السياحية، ملدة ستة أشهر دون الحاجة إىل 
تقديم الطلب.

 تقرر تأجيل مستحقات إدارة دعم 
مشاريع الرشكات الصغرية واملتوسطة 

)KOSGEB( ملدة 3 أشهر، ومنح مشاريع 
"KOSGEB " 4 أشهر إضافية وتقديم ما 

يصل إىل 6 ماليني لرية إلنتاج منتجات الرعاية 
الصحية الوقائية، يف نطاق "حزمة الحامية 

الثالثية" التي ستحمي الرشكات الصغرية 
واملتوسطة.

 دعم رشكات التعدين تحت األرض.

 تم إلغاء الرضيبة الجمركية اإلضافية عىل 
الكاممات الطبية وأجهزة التنفس وإبطال 

الرسوم الجمركية عىل استرياد الكحول اإليثييل.

 تقرر أن يستفيد العاملون يف مجال 
الرعاية الصحية من وسائل النقل العام 

واملرافق العامة مجانًا.

املساهامت املعلنة
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25 مارس

تم قبول "عرض الحقيبة" يف 
الربملان الرتيك، الذي يتضمن تدابري 

اقتصادية لرشائح عديدة من 
املجتمع، ووفًقا لهذا العرض:

 سيتم ربط املواصلني بالعمل من ذويي 
االحتياجات الخاصة وضحايا الحرب مبعاش 

املسنني برشط أن يكون لديهم تأمني 20 
سنة عىل األقل ودفع قسط خمسة أالف 

يوم. 

 تأجيل تكاليف استهالك الكهرباء 
والغاز الطبيعي ملدة عام واحد يف مناطق 

الكوارث.

 رفع وزارة املالية صالحية سلطة تحويل 
النقد ملؤسسات ضامن االئتامن إىل مبلغ 

قيمته 50 مليار لرية.

 هذا العام، سيتم دعم أصحاب العمل 
بحد أدىن لألجور بقيمة 2.50 لرية يف اليوم 
و75 لرية يف الشهر بغض النظر عن القطاع.

 منحت املديرية العامة لألوقاف فرتة 3 
أشهر ملن مل يتمكن من دفع اإليجار. 

 عدم التدقيق عىل األشخاص والرشكات 
التي مل تتمكن من دفع الدفعات او القروض 

الخاصة بالبنوك التي تم اخذها قبل 24 
مارس 2020 واعطائهم فرصة لدفع األقساط 
التي مل يستطيعوا دفعها بسبب األزمة حتى 
3١ ديسمرب 2020 بشكل كامل او عىل شكل 

أقساط.
 مع تعديل قانون الشيك، سيتم وقف 
تنفيذ أحكام املدانني عىل الجرائم املرتكبة 

حتى 24 مارس 2020.

 لن يشكل عدم دفع اإليجار من تاريخ 
١ مارس 2020 إىل 30 يونيو 2020 سبباً 

إلنهاء عقد اإليجار او اخالء مكان العمل. 
ليك يستفيد العامل من حق العمل القصري 

يجب أن ميلك تأمني كأنه غري عامل وان 
يفسد العقد طويل األمد بينه وبني صاحب 

العمل، وليك يتمكن من ان يحصل عىل هذا 
الحق يجب عليه انه يكون قد عمل 450 يوم 

بتامني صحي قبل 3 سنوات من بدا العمل 
كعامل قصري املدى. سارية حتى تاريخ 30 

حزيران 2020.
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 تم اإلعالن عن دفع مكافآت عيد الفطر 
لحوالي ١2 مليون متقاعد بين 7-١١ أبريل.

 تم تمديد تاريخ صالحية التقارير منتهية 
الصالحية لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة 

الذين يتلقون معاش الرعاية المنزلية حتى 
نهاية شهر مايو.

 أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان عن سلسلة دعم مهمة في خطابه لألمة. ووفقا لهذا؛

 سيتم تعزيز مستشفياتنا الحالية وسيتم تشغيل مستشفيات جديدة،

 سيتم تمديد سداد الديون المستحقة لمدة ٩0 يوًما أخرى وسيتم تقديم 50 مليار ليرة للمصدرين.

 سيتم رفع الحد األقصى لصندوق ضمان االئتمان إلى 50 ألف ليرة ورفع سعته إلى 450 مليار ليرة لتلبية 
850 ألف طلب قرض،

 سيتم توسيع دعم الحد األدنى لألجور، وسيتم تسليط الضوء على مكافآت المتقاعدين خالل العطالت، 
وسيتم تقديم ألف ليرة إلى مليوني أسرة مسجلة في برنامج المساعدة االجتماعية،

 سيتم دفع مستحقات األداء لمقدمي الرعاية الصحية مع دعم إضافي بقيمة 6 مليار ليرة.

 سيتم إطالق "حملة التضامن الوطني" لمساعدة مواطنينا المتضررين بسبب التدابير المتخذة بسبب 
كورونا، وسيدعم الرئيس رجب طيب أردوغان الحملة من خالل التبرع بـ 7 رواتب،

 سيشارك رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي ورئيس البرلمان مصطفى شنتوب في حملة التضامن 
الوطني من خالل التبرع بـ 5 رواتب،

 سوف يشارك مجلس المصدرين في تركيا ب ١5 واتحاد البورصة والغرف الصناعية ب ١0 وغرفة إسطنبول 
التجارية ب 5 مليون للحملة.

 تم تقديم المساعدة لـ 56٩.54٩ عائلة تقدمت بطلب المساعدة قبل مجموعات الدعم االجتماعي 
"الوفاء" بتنسيق من المحافظين ومسؤولي المقاطعات.

 أفادت وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية أن جميع الشركات التي تبطئ / توقف أنشطتها بسبب 
كوفيد-١٩ يمكنها التقدم للحصول على بدل عمل لوقت قصير.
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 تم تأجيل أقساط اإلسكان لشهري أبريل ومايو للمواطنين الذين اشتروا منازل من إدارة تطوير اإلسكان 
في تركيا واإلسكان العقاري.

 بدأ تقديم معاشات التقاعد لمن هم 65 سنة وما فوق وذوي األمراض المزمنة في المنزل.

 بدأت وزارة الصناعة والتكنولوجيا العمل إلنتاج أجهزة التنفس الصناعي.

 سهلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا تطبيق دعم فائدة القرض المقدمة في حوافز االستثمار. وأعلن أن 
الشركات التي لم تستطع الدفع في الوقت المناسب، ستتمكن أن االستفادة من دعم الفائدة واألرباح عند 

سداد المدفوعات المصرفية المتعلقة بفترة الوباء.

 أطلق مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "TÜBITAK" منصة كوفيد-١٩.

 ذكر مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا أن المنتجات المستخدمة في تشخيص وعالج 
كوفيد-١٩ سيتم دعمها في إطار "برنامج الدعم األولي للشركات الصغيرة والمتوسطة في البحث والتطوير".

 أعلن مجلس األبحاث العلمية والتكنولوجية في تركيا عن تمديد المواعيد النهائية لتقديم الطلبات 
للبرامج المفتوحة ل جميع المشاريع والمنح الدراسية والمسابقات.

 أعلن مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا عن توفير الجامعات لسعة إضافية لخدمات اإلنترنت 
وخدمات التعليم عن بعد.

 قررت مؤسسة "ترك شكر" الدفع المبكر 
للرسوم التي يجب دفعها لحوالي 40 ألف 

مزارع في نهاية يونيو، ورسوم التكاليف التي 
يجب دفعها قبل رمضان وعطلة العيد والتي 

تعادل 250 مليون ليرة.

 أعلنت محافظة إسطنبول أنه سيتم تزويد 
50 ألف شخص فوق سن 65 بدعم غذائي.

 قرر اتحاد البنوك التركي انه سيوفر إمكانية 
إعطاء القروض الثنائية لزبانهم ومؤسساتهم 

التجارية الذين تأثروا بهذه االزمه. 

 تم تخفيض الحد األقصى لمعدالت الفائدة 
على بطاقات االئتمان. وتم تخفيض الحد 

األدنى لمبلغ اإليداع في بطاقة االئتمان من 
30 في المائة إلى 20 في المائة من الديون.
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 تقرر امكانية طالب الجامعات من تجميد تسجيالت الفصل 
الدراسي الثاني في مؤسسات التعليم العالي وعدم الخصم من 

الحد األقصى للفترة التخرج.

 بدأ دفع الدعم النقدي من ١000 ليرة تركية إلى مليوني 
و١١١ أسرة، والذي أعلن عنه وزير األسرة والعمل والخدمات 

االجتماعية في 30 مارس 2020.

 تم نقل الكمامات والبدل الوقائية والمطهرات المنتجة 
في المصانع ودور الخياطة التابعة لوزارة الدفاع الوطني إلى 
إيطاليا وإسبانيا، وهما من بين الدول األكثر تضرراً من وباء 
الفيروس افي أوروبا عن طريق طائرة شحن عسكرية تابعة 

للقوات المسلحة التركية.

 أعلن وزير المالية البيرق أنهم سيستمرون في دفع رسوم 
الدروس اإلضافية للمعلمين الرئيسيين خالل فترة مكافحة 

فيروس الكورونا.

 تم نشر التعميم الرئاسي رقم 5/2020 بشأن تأثير انتشار كوفيد-١٩ على 
اتفاقيات المناقصات. وذكر في التعميم أن العقود الموقعة للمناقصات التي تتم 
في إطار قانون المشتريات العامة يمكن أن تسمح لصاحب المناقصة بأن يؤخر 
الوفاء بالتزاماته في العقد وأن صاحب المناقصة ال يمكنه االعتراض على ذلك، 

بينما يمكنه فقط إما ان يمدد في مدة العقد او إنهاء العقد.

 تم اإلعالن عن تمديد مدة التقارير الطبية المنتهية والوصفات الطبية 
للمرضى األمراض المزمنة بداًء من تاريخ ١ يناير حتى إشعاٍر آخر. 

 أعلن وزير الشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو أن 380 ألف طالب 
سيحصلون على رسوم السكنات الطالبية ولن يتم أخذ الرسوم منهم ألشهر أبريل 

ومايو ويونيو.

 وقال رئيس دائرة االتصال في الرئاسة التركية بروفيسور د. فخر الدين ألطون 
أنه وبسبب الحملة التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، "نكفي أنفسنا 

بأنفسنا" تم جمع ما يقارب 552.52٩.٩١2 ليرة تركية حتى االن.
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 تم اإلعالن عن أنه سيتم منح ١000 ليرة لحوالي نحو 2 مليون و١١١ ألف 
أسرة محتاجة والتي ستبدأ في ١ أبريل.

 سوف يتم دفع مستحقات قانون اإلجراءات الجنائية للمحامين بالكامل 
في 6 أبريل.

 أطلقت البنوك العامة طلًبا جديًدا للحصول على قرض لعمالء المنازل 
الذين يبلغ دخل األسرة لديهم 5000 ليرة تركية أو أقل شهريًا. وتم منح 

العمالء األفراد قرًضا بقسط شهري يصل إلى ١0 آالف ليرة، وامكانية دفع 
أقساطه على مدار 36 شهرا مع فترة إعفاء مدتها 6 أشهر.

 انطلقت "حملة التضامن الوطني" بهدف توجيه الحكومة لدعم 
المحتاجين.

 تم االنتهاء من إنتاج "آلة صنع الكمامة الجراحية بثالث طبقات بالموجات 
فوق الصوتية األوتوماتيكية " في مدرسة كوتشوك كوي المهنية والتقنية 

الثانوية في اسطنبول. حيث بدأ إنتاج ١00 ألف كمامة جراحية يوميا في 
المدرسة.

 وبالنسبة للبنك المركزي التركي وتحسباً لهذه االزمه فإنه عزز من إمكانية 
نقل األموال وزاد من دعم المصانع والقطاعات في تصدير الخدمات والسلع.

 من أجل الحد من اآلثار السلبية لوباء الكورونا على قطاع السياحة، تم 
تأجيل اإليرادات التي سيتم تحصيلها من المرافق السياحية على األراضي 

العامة في أبريل ومايو ويونيو لمدة 6 أشهر.
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 أدلى الرئيس رجب طيب أردوغان بتصريحات بشأن 
مكافحة فيروس كورونا بعد اجتماع مجلس الوزراء. حيث 
أُعلن أنه سيتم إنشاء مستشفيين وبائيين في غضون 45 

يوًما في إسطنبول، وسيتم اإلعالن عن تأجيل القروض 
المصرفية لمدة 3 أشهر، وسيتم تقديم المساعدة إلى 2 

مليون و300 ألف أسرة لدعم االقتصاد في عملية مكافحة 
هذا الفيروس.

 أُعلن أنه سيتم استالم الطلبات عبر بوابة الحكومة 
اإللكترونية ألجل التوزيع المجاني للكمامات، كما يحظر 

بيعها في األسواق.

 تم فتح منازل الجيش المؤهلة وبيوت الضيافة 
العسكرية للعاملين في الرعاية الصحية لمكافحة 

انتشار فيروس كورونا.

 أرسلت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية 
تحذيرات وتوصيات للبنوك لضمان تخصيص 
القروض بشكل مناسب وفعال بموجب درع 

االستقرار االقتصادي.

 بعد اإلدالء ببيان صحفي بعد اجتماع اللجنة 
العلمية لفيروس كورونا الذي عقد عن طريق 
مؤتمرات الفيديو، أوضح وزير الصحة أنه تم 

إنشاء لجنة جديدة تسمى لجنة العلوم االجتماعية 
لتقديم توصيات لتسهيل مجرى الحياة.

 أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى 
فارانك أن أولئك الذين يرغبون في العمل في 

مشاريع البحث والتطوير، بما في ذلك التطعيم 
وتطوير لقاح فيروس كورونا، يمكنهم التقدم 

بطلب للحصول على برنامج المنح الدراسية في 
مجلس البحث العلمي والتكنولوجي التركي.

 )EPDK( أفادت هيئة تنظيم سوق الطاقة 
أنه لن يتم إصدار الفواتير ألماكن العمل المغلقة، 

وسيكون التنفيذ ساريًا لفترة زمنية معينة.

 أعلن وزير الخزينة والمالية بيرات ألبيرق أن 
ما مقداره 2.3 مليون ليرة سيوزع مبلغ ألف ليرة 

على العائالت ذات الدخل المحدود وتوفير الدعم 
المادي للمواطنين الذين حصلوا على عطلة بدون 

راتب.

8 أبريل7 أبريل6 أبريل

املساهامت املعلنة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 187م



 وصلت التبرعات التي تم جمعها في حملة " نكفي أنفسنا 
بأنفسنا" إلى ١.060.728.478 ليرة تركية.

 منحت وزارة النقل والبنية التحتية أصحاب المركبات 
والتي انتهت صالحية فحص المركبات خال الثالث األشهر ولم 

يتمكنوا من إجراء الفحص 45 يوًما من نهاية هذه الفترة 
إلتمام إجراءاتها.

 تم تنفيذ "نظام المقارنة للفواتير" في الكهرباء والغاز 
الطبيعي من قبل هيئة تنظيم سوق الطاقة التركية. سيسري 

صالحية هذا القرار في الحاالت التي ال يتمكن فيها قراء 
العدادات من الحفاظ على المسافة االجتماعية لحماية 

أنفسهم وفي األماكن التي توقف فيها قراءة العدادات أوامر 
إدارية، حيث سيطبق لمدة 3 أشهر وسيتم االعتماد على 

متوسطات نفس الشهر للسنوات الماضية.

 بناء على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان 
وبتنسيق مع وزارتي الصحة والبنية التحتية فقد تم البدء 
في توفير الكمامات عبر االنترنت للمواطنين عبر الموقع 

.maske.PttAVM.com

 أعلنت وزارة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية أن 
٩3 دواًء إضافًيا، 4 منها للسرطان والصرع، و3 منها لمرض 

باركنسون، تم إدراجها في قائمة الدفع.

 بلغ عدد األدوية المحلية التي تغطيها من مؤسسة 
الضمان االجتماعي 8.556 دواًء.

 تقرر وضع الطعام واألعالف والماء لحيوانات الشوارع 
التي تواجه صعوبة في العثور على الطعام بسبب وباء 

فيروس الكورونا.

 تقرر أنه سيتم االنتهاء من أشغال طرق مستشفى 
بشاك شهير الطبية إلى تاريخ 20 مايو من قبل وزارة 

النقل والبنية التحتية.

 تم تأجيل تطبيق قانون ضريبة 
اإلقامة، التي كانت ستطبق في ١ 

أبريل، إلى ١ يناير 202١.
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 أجلت البنوك الحكومية 
أجل ديون بقيمة 20.5 مليار 
ليرة للمؤسسات و40.6 مليار 

ليرة لـ 7٩5 ألف مواطن.

 أُعلن أن المواطنين الذين 
ال يستطيعون االستفادة من 

بدل العمل لوقت قصير أو في 
إجازة بدون راتب سيحصلون 
على دعم راتب شهري قدره 

١١70 ليرة تركية لمدة 3 أشهر.

 واصلت مجموعات "الوفاء" 
للدعم االجتماعي زياراتها 
بانتظام لتوفير احتياجات 

المواطنين ومراقبة أوضاعهم.

 تم اإلعالن عن افتتاح الجزء األول من مستشفى باشاك شهير، 
بإجمالي 2862 سريًرا، 456 سريًرا للعناية المركزة، في 20 أبريل 

وافتتاح الجزء الثاني في ١5 مايو.

 تقرر إضافة مستشفيين جديدين إلى اسطنبول، بسعة ١00 
سرير في منطقة خادم كوي و250 سريًرا في منطقة ديرينجه.

 بلغ عدد الدول التي وصلت إليها المساعدات المادية في مجال 
مكافحة انتشار فيروس كورونا إلى34 دولة.

 وأوضح وزير العدل غل أن حركة األشخاص انخفضت بنسبة 
٩5٪ في المحاكم و85٪ في مكاتب التوثيق، وقال إن المواطنين 

المحتاجين للخدمات يمكنهم تقديم طلباتهم إلكترونياً لكتاب 
العدل.

 صرح وزير التعليم الوطني سلجوق أن أول 30 فيديو محاضرة 
لدروس اللغة التركية والرياضيات وعلم الحياة التي تم إعدادها 

للطالب سيتم بثها على قناة TRT EBA TV في ١7 أبريل.

 أوضح رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية ألب أقبن أنه تم 
إعادة ترتيب قيود االستحقاق والمبالغ التي تنطبق على المعامالت 

المشتقة من البنوك مع المقيمين األجانب في نطاق الخطوات 
المتخذة من أجل الحد من آثار التقلبات في األسواق بسبب انتشار 

كوفيد-١٩ وحماية االستقرار المالي.

 في اقتراح قانون الحقائب الجديد المقدم إلى مجلس النواب 
التركي؛ سيحصل الموظفون الذين ليس لديهم أجر عمل قصير 

األجل على ١.١70 ليرة تركية من شهريًا وستتم إزالة شرط مراجعة 
المفتش لمدة 60 يوًما لطلبات بدل العمل قصير المدى.

 فتح مقترح القانون الذي ُعرض للبرلمان المجال للشركات 
الكبيرة التي تعرضت لوضع صعب بسبب انتشار الفيروس في تركيا 

للتعاون مع صندوق الثروة التركي.

 أعلنت وزارة الزراعة والغابات أن الحملة الثانية الستهالك 
األسماك التي بدأت من أجل اتباع نظام غذائي صحي ضد انتشار 

مرض كوفيد ١٩ ستستمر غداً بإنتاج سمك السلمون التركي.

 أُعلن أن توزيع الكمامة المجاني على الصيدليات بالتعاون 
مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة األتراك سيبدأ هذا األسبوع في 

أنطاليا.

 أعلن وزير التربية الوطنية ضياء سلجوك عن االنتهاء من العمل 
الذي بدأوه لتقديم ١7 برنامج شهادة برمجيات معتمدة دولًيا 

للمعلمين لتكون متاحة لطالب المدارس الثانوية.

  أعلن حاكم اسطنبول علي يرليكايا أنه تم تخصيص ١00 مركبة 
لمجموعات "الوفاء" للدعم االجتماعي مجانًا بدعم من الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
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 قامت مؤسسة الضمان االجتماعي بتغيير تعريف "حالة طارئة" عن طريق 
تغيير بيان التنفيذ الصحي. مع التعديل، تم إضافة إجراء التشخيص والعالج 

مرض فيروس كورونا إلى اإلجراءات المجانية في المستشفيات. باإلضافة إلى 
ذلك، تم تضمين األدوية المستخدمة في عالج المرض في قائمة الدفع لمؤسسة 

الضمان االجتماعي.

 تقرر توزيع كمامات مجانية في اسطنبول عن طريق الصيدليات.

 بدأت مستشفى مدينة بورصا باستخدام أنابيب التنفس المصنوعة ألول مرة 
في تركيا بمدينة بورصا.

 قامت جامعة سيفاس الجمهورية بالتعاون مع منظمة التعاون الصناعي 
بإمكانيات وطنية ومحلية بإنتاج "جهاز منظار الحنجرة بالفيديو" لحماية الطاقم 

الطبي.

 قررت وزارة التعليم العالي إكمال التدريب التطبيقي للطالب الجامعيين 
الذي توقف بسبب وباء فيروس كورونا، عن طريق التعليم عن بعد أو التعليم 

الصيفي.

 أطلقت وزارة التربية الوطنية برنامجاً للتعليم عن بعد من أجل التطوير 
المهني والفردي للمعلمين خالل الفترة التي توقف فيها التعليم.

 شرعت وزارة التجارة في التخليص الجمركي في الموقع للواردات للمصدرين 
المنتجين.

 أفاد بنك زراعات التركي 
"Ziraat" أن ١.١ مليار دوالر 

من األموال الخارجية تم توفيرها 
بمشاركة 38 مصرفاً من 22 دولة.

 وأعلن أن األراضي الزراعية 
الراكدة التابعة للخزينة ستتاح 

للمزارعين لزراعة مثالية. في المقام 
األول أوضح أنه سيتم الزراعة على 

مساحة ٩ مليون متر مربع.

 تم تنفيذ قرار توزيع الكمامات 
التي تقدمها وزارة الصحة للمواطنين 
الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و65 

سنة مجاناً في اسطنبول.

 تمت تلبية االحتياجات األساسية 
مثل الخبز بسبب الحظر من خالل 

قوات األمن، ومجموعات الدعم 
االجتماعي "الوفاء" والحكومات 

المحلية، والمختار وأصحاب 
المخبوزات.

 زادت وزارة األسرة والعمل 
والخدمات االجتماعية المبلغ 

المدفوع للمرأة في االستحقاقات 
االجتماعية. تمت زيادة مساعدة 
األمومة المشروطة إلى ١00 ليرة 

تركية، وكان المبلغ المدفوع في نطاق 
برنامج المساعدة للنساء اللواتي توفى 

أزواجهن 325 ليرة تركية.

 أعلنت وزارة التربية الوطنية عن 
إنتاج ١0 ماليين كمامة و300 ألف 

درع وقاية للوجه شهريًا في المدارس 
الثانوية المهنية.
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 أطلقت وزارة الصحة تطبيق 
"نظام دعم الصحة العقلية" المحمول 
)RUHSAD( للعاملين الصحيين في 

مكافحة كوفيد-١٩.

 أُعلنت بلدية ماالطيا أن ١2 مصنعاً 
للنسيج في المدينة تنتتج مليوني كمامة 

يومياً.

 أوضح وزير الصحة فخر الدين كوجا أن 
الذين ال يحصلون على رسالة للحصول على 

الكمامات المجانية يمكنهم مراجعة الصيدليات 
للحصول على رمز من جديد.

 أعلنت وزارة األسرة والعمل والخدمات 
االجتماعية أنه سيتم إرسال سهمين دوريين 

إضافيين بقيمة 352 مليون و880 ألف و238 
ليرة تركية إلى مؤسسة المساعدة والتضامن 

االجتماعي.

 تم تمديد فترات إصدار ودفع اإلقرارات 
الضريبية للشركات، والتي يجب تقديمها بحلول 

30 أبريل، إلى نهاية ١ يونيو 202١.

 أعلن محافظ اسطنبول على يرليكايا أن 
البريد التركي قام بتسليم 500 ألف كمامة 

إلى المنازل، وبدأ إنتاج األقنعة في ١7 
مدرسة ثانوية وإرسال الرئاسة ٩26 ألف طرد 
للمواطنين. باإلضافة إلى ذلك، تم اإلعالن عن 
توفير 5720 غرفة ودعم للمواصالت للعاملين 

في مجال الرعاية الصحية.

 تم إنتاج جهاز تنفس يتم التحكم فيه عن 
بعد لإلسعاف والمستشفيات الميدانية في 

مدرسة الشهيد حسين كارتال حسين الثانوية 
المهنية.

 أعلن وزير الدفاع الوطني خلوصي آكار 
أن شركة اآلالت والصناعات الكيماوية تنتج 
جهاز تنفس ميكانيكي باإلمكانيات المحلية 

والوطنية. وأعلنت أنها تهدف إلى إنتاج 500 
جهاز تنفس ميكانيكي أسبوعًيا في أقرب وقت 

ممكن.

 )CBRT( قام البنك المركزي التركي 
بتحديث نسبة الحجم االسمي لمحفظة 

عمليات السوق المفتوح إلى أصول الميزانية 
العمومية التحليلية CBRT، والتي تم 

تحديدها كحد أقصى 5 في المائة من أصول 
الميزانية العمومية التحليلية CBRT لعام 

2020، إلى ١0 في المائة.
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 أعلن وزير المالية بيرات ألبيرق، أنه ضمن نطاق اإلجراءات االقتصادية 
المتخذة بسبب فيروس كورونا، تم تخصيص مبلغ ١2.١ مليار ليرة لتلبية 

االحتياجات األساسية لـ 2.١ مليون مواطن، وما مجموعه 6 مليارات و737 
مليون ليرة عن طريق esnafa Paraf Kart، وما قيمته 36 مليار و326 مليون 

ليرة للحرفيين لدعم أعمالهم.

 قدم وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، مطهر BOREL المحلي 
والوطني.

 أعلنت غرفة اسطنبول للصيادلة )IEO( أنها ضاعفت ثالث مرات عدد 
"الصيدليات المناوبة" يوم السبت ١8 أبريل 2020، وهذا جاري لكل أيام السبت 

التي سيتم اإلعالن عن الحظر فيها.

 أنتجت شركة ناشئة محلية تعمل في مجال المعلوماتية في مدينة كوجايلي 
جهاًزا يوفر التنفس بالهواء المعقم للحد من خطر إصابة العاملين في مجال 

الرعاية الصحية بالعدوى.

 تمكنت شركة تعمل في ARI Teknokent لجامعة اسطنبول التقنية من 
إنتاج كمامات بنفس كفاءة نوع N٩5 وتفوقها، وهي مصنوعة من مواد محلية 

بنسبة ١00٪.

 بدأت شركة تعمل في غازي عنتاب بإنتاج صناديق "أخذ العينات البيولوجية 
والتنبيب" التي تمنع أخصائي الرعاية الصحية من لمس المريض.

 تمكنت حملة "نكفي أنفسنا بأنفسنا" بقيادة الرئيس رجب 
طيب أردوغان من جمع مبلغ مليار و68٩ مليون و١0١ ألف و١46 

ليرة تركية.

 نتيجة لدراسات البحث والتطوير التي أجرتها وزارة التربية 
الوطنية، تم إدخال أول جهاز تنفس تم إنتاجه في ثانوية الشهيد 

سركان تاالن التقنية المهنية في هاتاي.

 أعلنت وزيرة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية زهرة زمرد 
سلجوق أن الوزارة دفعت أجور المسنين وذوي االحتياجات الخاصة 

في دور الرعاية الخاصة ومراكز رعاية ذوي االحتياجات الخاصة.

 أعلنت وزيرة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية زهرة زمرد 
سلجوق عن تقديم دعم بمبلغ١١77 ليرة تركية للعمال الذين 

ُمنحوا إجازة بدون راتب بعد ١5 مارس والذين لم يستفيدوا من 
بدل العمل قصير المدى.

 أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا أن جدول التشغيل السنوي، 
الذي يجب على الصناعيين اكماله بحلول نهاية أبريل، سيتم 

تمديده أربعة أشهر من تقديم الطلب.
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 وضح رئيس مجلس التعليم العالي التركي د. يكتا ساراتش، أنه على األكاديميين 
والطالب األتراك في الخارج والذين يريدون العودة إلى تركيا التواصل مع السفارات 
والقنصليات العامة كما أكد على ضرورة تتبع التواصل مع وزارة الخارجية من خالل 

موقعها االلكتروني وكافة حسابات التواصل االجتماعي الخاصة بها.

 بدأ إجالء ما يقارب 25 ألف مواطن تركي عالقين في الخارج بسبب حظر السفر 
الذي تم تطبيقه بموجب إجراءات مكافحة فيروس كورونا. تم تنفيذ اول عملية إجالء 

للمواطنين من فرانكفورت، ألمانيا إلى تركيا.

 جاء في بيان الرئيس أردوغان بعد اجتماع مجلس الوزراء بشأن الدعم؛

 سوف يستمر توزيع الكمامات المجانية من خالل البريد التركي والصيدليات، 

 وأنه بالتعاون مع الخطوط الجوية التركية، تم احضار 3٩ ألف مواطن إلى البالد 
حتى اآلن ويهدف إلى استكمال األمر حتى شهر رمضان،

 بدأ تنفيذ الدروس الرقمية المباشرة لطالب الصف الثامن والثاني عشر الذين 
يستعدون المتحانات التعليم الثانوي والعالي، 

 أما في نطاق المشروع الذي أعدته وزارة الخزانة والمالية، سيتم عقد دورات 
تدريبية على برنامج التدريب األكاديمي لهيئة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
وسيتم توفير 3١ خدمة تدريب منفصلة على هذا الموقع، وسيزداد عدد الدورات 

التدريبية إلى ١00 بحلول نهاية العام،

 ومن أجل دعم اإلنتاج الزراعي، تم تأجيل دفع إيجار األراضي للمزارعين الذين 
يستأجرون األراضي التابعة للخزنة لألغراض الزراعية ألشهر إبريل ومايو ويونيو لمدة 
6 أشهر، وتم عرض أراضي الخزانة الستخدام المزارعين خاصة تلك التي في مقاطعات 

إرزينجان وارزيروم وكارس وقيصري وسيفاس وبينغول وموش. 

 وأوضح أنه تم تقديم دعم نقدي إلى 2 مليون و١00 ألف أسرة من الذين ال 
يمتلكون أي دخل وفي المرحلة الثانية تقديم دعم بقيمة ١000 مليون ليرة نقدية 

إلى 2 مليون و300 ألف أسرة،

 في شهر رمضان، تم تقديم أكثر من 500 مليون ليرة من التمويل اإلضافي من 
مؤسسة المساعدة االجتماعية والتضامن، وتم تقديم دعم التعليم المشروط لـ 

2مليون و234 ألف طالب في 8١ محافظة، بتقديم مبلغ 75 ليرة للفتيات و50 ليرة 
لألوالد، و١50 ليرة لـ 4١ ألف طالب يتيم.

.
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 نشرت وزارة الصحة تطبيق الهاتف 
المحمول " المنزل يسع الحياة"، حيث 

يتم مشاركة مناطق الخطر، ومتابعة 
األسرة، وجدول فيروس كورونا اليومي 
ومعلومات الصيدليات والمشافي على 

الخريطة.

 تم إعادة تنظيم طرق الحافالت 
وعدد محطات التوقف من أجل تقصير 

الوقت للوصول إلى المستشفى حيث 
يعمل موظفو الصحة في أنقرة.

 قام العالم التركي مارت جور بنمذجة 
"آلية التنشيط" للبروتين، والتي تمكن 

فيروس كورونا من االرتباط بالخاليا 
البشرية، مع محاكاة الديناميكيات 

الجزيئية.

 أعلنت وزيرة األسرة والعمل والخدمات االجتماعية زهرة زمرد سلجوك أنه في نطاق حملة درع 
االستقرار االقتصادي، بدأ دفع مبلغ ألف ليرة تركية لدعم مليوني 300 ألف أسرة.

أعلن مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا أنه سيتم تمويل ما يصل إلى 200 ألف ليرة تركية 
للمشاريع التي تدرس آثار الفيروس من الناحية االجتماعية واإلنسانية وتطوير الحلول لها.

أعلن رئيس وكالة التنظيم والرقابة المصرفية، محمد علي آقبن، أنه تم وضع الئحة جديدة تمكن البنوك 
من استخدام مواردها بكفاءة أكبر والتركيز على توزيع االئتمان ذا الوظائف األساسية.

أعلن مراد أويسال رئيس البنك المركزي التركي، أنه تم عقد سلسلة من االجتماعات باستخدام مؤتمرات 
الفيديو لتعزيز التعاون الحالي مع البنوك المركزية في مختلف البلدان وعقد اتفاقيات مبادلة جديدة، مع 

مراعاة آثار وباء فيروس كورونا على االقتصاد العالمي والوطني.

أعلن وزير الثقافة والسياحة محمد نوري إرسوي أنه ومنذ منتصف مايو ستطلق تركيا حملة للترويج 
السياحي والترويج المكثف لوكالة التنمية. في هذا السياق، فتحت استخدام المرشدين السياحيين 

المحترفين لقروض ذات معدل فائدة منخفض تصل إلى ١0 آالف ليرة وتقسيطها على 36 أشهر مع تمديد 
فترة اإلعفاء لمدة 6 أشهر.
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 في إطار الدعم للقطاعات 
المتضررة من انتشار فيروس 
كورونا، تم اإلعالن عن نطاق 

األنشطة والفئات المهنية التي 
تم تأجيل دفوعات األقساط 

الخاصة بها.

 أنتج معلمو المدارس 
الثانوية المهنية جهاز تعقيم 

الهواء الخاص بهم ومقياس 
للحرارة بدون تماس "عن بعد" 

في اسطنبول.

 في مراحل تشخيص 
كوفيد-١٩، تم إنتاج "صندوق 

أخذ العينات" الذي أنتج 
محلياً بنسبة مائة بالمائة لمنع 

االتصال بأخصائي الرعاية 
الصحية في الحاالت المشبوهة 
وإنشاء منطقة واقية. حيث تم 
بدأ استخدامه في مستشفى د. 

نافذ كوريز سنجان.

 ارتفع العدد اإلجمالي للخطوات المتخذة في إطار درع 
االستقرار االقتصادي إلى 200 مليار ليرة تركية وبلغ عدد األسر التي 

تتلقى دعًما مالًيا يصل إلى ١000 ليرة تركية 4.4 مليون أسرة.

 تم تلقي الطلبات عن طريق الحكومة اإللكترونية للحصول على 
١000 ليرة تركية للمواطنين غير المشمولين بالدعم المالي ولكنهم 

فقدوا دخلهم خالل فترة انتشار الفيروس.

 نظًرا لعدم استكمال مشاريع التحويل ألسباب مختلفة، فقد تم 
زيادة المساعدة في اإليجار لمن ال يستطيعون شراء منازلهم من 

36 شهًرا إلى 48 شهًرا.

 أطلقت وزارة التجارة حملة تضامن تحت شعار "نحن مع 
الشركات الصغيرة والمتوسطة كتجارة إلكترونية" لدعم الشركات 

الصغيرة والمتوسطة في مجال التجارة اإللكترونية.

 تم التوصل لخريطة الطريق لترتيب أحوال السياحة في تركيا 
بعد االجتماع مع ممثلين هذا المجال. في المقام األول، تقرر خدمة 

الفنادق بنصف السعة وتطبيق قاعدة المسافة االجتماعية على 
الشواطئ.
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 بدأ تقديم الطلبات على 
المرحلة الثالثة من برنامج 

المساعدة االجتماعية عبر بوابة 
الحكومة اإللكترونية.

 تم اإلعالن عن تسليم 
الكمامات للمؤسسات المسؤولة 

عن التوزيع من قبل مكتب تمويل 
.)DMO( الدولة

 أعلنت وزيرة األسرة والعمل 
والخدمات االجتماعية زهرة زمرد 
سلجوق، أن مبلغ الدفع الشهري 

الذي يتم في نطاق برنامج 
مساعدة األسرة المحتاجة قد 

تم رفعه من 275 إلى 400 ليرة 
بزيادة ٪45.45.

 تم إنشاء خط واتس أب 
"SABIM ١84" للعمل في خدمة 

مكافحة فيروس كورونا.

 بدأت طلبات الحصول على 
دعم األجور النقدية للعمال الذين 

هم في إجازة بدون راتب.

 تم إنتاج جهاز تعقيم باألشعة 
فوق البنفسجية من قبل مدرسة 

"إسطنبول ارناؤوط كوي" الثانوية 
التقنية والمهنية في اسطنبول.

 بدأت ثانوية "كاغت خانة 
قول تيبه" المهنية والتقنية بإنتاج 

قوالب دروع لحماية الوجه.

 تأجيل الدفوعات ألشهر ابريل ومايو 
ويونيو لـ 46 ألف و500 مستفيد من 

مبيعات األراضي الزراعية لمدة 3 أشهر 
دون تطبيق أي زيادة أو فائدة ودون 

الحاجة إلى تقديم طلب.

 بدأ إيداع مساعدات البطالة لشهر مايو 
في الحسابات المصرفية.

 ستدفع "ترك شكر" سلف نقدية ثمن 
البذور واألسمدة للمنتج الذي سيزرعه 

المزارع بعد البنجر.

 في اسطنبول، تم تسليم الكولونيا 
والكمامات لمليون و١60 ألف و807 

مواطًنا تتراوح أعمارهم بين 65 عاًما وأكثر 
والذين يتضمنهم الحجر الصحي في نطاق 

تدابير كوفيد-١٩.

 تم الوصول إلى المرحلة النهائية في 
االنتقال إلى اإلنتاج الضخم لجهاز التنفس 

الصناعي.

 ضمن نطاق إجراءات مكافحة فيروس 
كورونا، تم اإلعالن عن منح "١ جيجا بايت 

إنترنت" لكل مواطن من جميع مشغلي 
شبكات النظام العالمي لالتصاالت المتنقلة 

."GSM"

 خصصت وزارة األسرة والعمل والخدمات 
االجتماعية ١76 مليون ليرة للمساعدات 

الغذائية للمحتاجين خالل شهر رمضان كجزء 
من إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

 وصلت وزارة الدفاع الوطني إلى انتاج ١0 
ماليين قناع بعد أسبوع من العمل المكثف 
الذي قامت به في المكافحة ضد كوفيد-١٩.

24 أبريل23 أبريل22 أبريل2١ أبريل

املساهامت املعلنة

املساهامت 
املعلنة
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االحتياطات املتخذة

 تم إنتاج جهاز تهوية ميكانييك متنقل للمرىض 
الذين يعانون من مشاكل يف الجهاز التنفيس يف 

مركز أريغيل للعلوم والفنون يف زونكولداغ.

 بنّي رئيس الجمهورية السيد رجب طيب 
أردوغان، أن أعامل بناء مستشفيني بسعة إجاملية 

تبلغ ألفي رسير يف يشيل كوي و سنجاق تبة 
مستمرة وبأقىص رسعة، وذكر أيضا أنه مع استكامل 
املرشوعني يف أقرب وقت ممكن، ستكون إسطنبول 

قد أكتسبت باملعنى الحقيقي مستشفيني دامئيني 
هامني. 

 ُذكر أنه من خالل تطبيق "البيت يتسع للحياة" 
لوزارة الصحة الخاص مبكافحة فريوس كورونا 

املستجد، ميكن الحصول عىل كود الكاممة املجانية.

 تم اإلعالن عن تلبية 4 ماليني و 54١ ألفا و 
82٩ طلبا من بني 4 ماليني و ٩24 ألفا و ٩27 طلبا 

قّدم ملجموعات الوفاء للدعم االجتامعي منذ 22 
آذار/مارس من العام الحايل.

 تم االعالن عن تقديم الدعم ملريب الحيوانات. 
حيث سيتم تقديم ما هو مجموعه ١00 مليون لرية 

تركية كأجرة للعلِف وسيحصل املريب عىل 65 لرية 
تركية لكل حيوان. 

 3 مايو/ أيار 4 مايو/ أيار 5 مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 197م



االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 عرّفت وزارة الزراعة والغابات مبرشوع السوق 
الزراعي الرقمي الذي سيجمع املنتجني واملستهلكني 

يف وسط افرتايض. 

 أطلق " بنك خلق " مرشوع قرض دعم 
استمرارية العمل لألماكن التجارية الصغرية تحت 
شعار "األماكن التجارية الصغرية عصب الحياة" ، 
وتضمن املرشوع عدم دفع مبلغ القرض الرئييس 

والفوائد ملدة 6 أشهر من أصل 36 شهراً. 

 تم البدء باعامل "منصة العقل املشرتك-
تركيا كوفيد-١٩" التي اعدتها نحو 50 جامعة 

ومؤسسة ومنظمة مجتمع مدين من خالل عقدهم 
الجتامعات عرب االنرتنت.

 تم اإلعالن عن رفع قيمة السحب اليومي من 
جهاز الرصّاف اآليل لـدائرة الربيد )PTT(، من 3 

اآلف لرية تركية إىل 5 اآلف لرية تركية.

 للحد من آثار وباء كوفيد-١٩، تم اقرتاح إنشاء 
"ممر أخرض" بني الجمهوريات الرتكية لنقل األغذية 
واملنتجات الطبية والسلع األساسية األخرى وانشاء 
"فرقة عمل" لتنسيق النقل والخدمات اللوجستية.

 أعلنت نقابة الصيادلة الرتكية عن إرسال نحو 
55 مليون كاممة إىل الصيدليات املوجودة يف تركيا 

و توزيع نحو 40 مليون كاممة عىل املواطنني مجاناً.

 تم اإلعالن يف الترصيح الصادر عن وزارة 
الصناعة والتكنولوجيا، عن توزيع نحو 250 مليون 
كاممة خالل فرتة الوباء عىل املواطنني والعاملني يف 

مجال الصحة. 

 30 أبريل/ نيسان ١ مايو /أيار 2 مايو/ أيار
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االحتياطات املتخذة

 تم اإلعالن عن إنتاج دواء خاص بـ كوفيد-١٩ 
من قبل رشكة أدوية محلية واعطيت له اولوية 

عالية ومنح له ترخيص بيع الدواء من قبل مديرية 
األجهزة الطبية واالدوية التابعة لوزارة الصحة 

الرتكية.

 بنّي وزير الشباب والرياضة محمد قصاب أوغلو 
أنه تم لحد االن توزيع 850 ألف كاممة، حيث 
متت صناعتها يف مراكز الشباب التابعة للوزارة 

وذلك يف إطار اتخاذ التدابري الالزمة ملكافحة فريوس 
كورونا املستجد.

 بدأت مؤسسة الصناعات امليكانيكية 
والكيمياوية بانتاج مكائن محلية لتصنيع 

الكاممات.

 قام رئيس الجمهورية السيد رجب طيب 
أردوغان بجولة تفقدية ملستشفى سنجاق تبة 

و مستشفى أتاتورك اللذين قيد اإلنشاء يف إطار 
مكافحة فريوس كورونا املستجد. 

 أعلنت هيئة اإلذاعة والتلفزيون الرتكية )يت 
آر يت( مع هاشتاغ #١٩مايو يف البيت، عن اتاحة 

الفرصة للشباب للقاء ١٩رياضياً بارزاً يف تركيا 
وذلك من خالل نرشهم ألفضل مقاطع فيديوهاتهم 

الرياضية التي سيصورونها يف البيت، عىل مواقع 
التواصل االجتامعي.

 رصح وزير النقل والبنية التحتية عادل 
قره إسامعيل أوغلو، عن أن الطرق املؤدية إىل 
مستشفى إكيتيليل يف باشاق شهري ستفتتح مع 
افتتاح املستشفى يوم 20 أيار/مايو من العام 

الحايل.

 ٩مايو/ أيار ١0مايو/ أيأر ١١مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 199م



االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 تم اإلعالن عن إدراج 32 دواًء يف قامئة األدوية 
املقبول إرجاع مصاريفها الستخدامها يف عالج 

العديد من األمراض مثل كوفيد-١٩، والرسطان و 
الباركنسون. 

 أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى 
فارانك عن قبول 300 طلب من بني 340 طلباً تم 
تقدميه عىل برنامج منح الباحث املتدرب من اجل 

التشجيع عىل مشاريع كوفيد-١٩. 

 تم اإلعالن عن إدراج األدوية املضادة 
للفريوسات الجهازية التي تحتوي عىل املكون 
الفعال "أوسيلتاميفري" املستخدم يف بروتوكول 

العالج ملرض كوفيد-١٩ يف قامئة األدوية املقبول 
إرجاع مصاريفها.

 تم تقديم مساعدة مالية لـ 620 دار وذلك 
ضمن نطاق املرحلة الثالثة من برنامج املساعدات 

االجتامعية.

 تم اإلعالن عن بيع الكاممات الطبية بسعرلرية 
تركية واحدة للكاممة الواحدة كسعر نهايئ. 

 تم اإلعالن عن البدء مبدفوعات الدعم النقدي 
للذين تم احالتهم إىل إجازة بدون راتب من قبل 

أرباب العمل وألولئك الذين اليستطيعون الحصول 
عىل راتب العاطلني عن العمل بأجرة يومية قدرها 

3٩.24 لرية تركية مبا تساوي ١.١77 لرية تركية 
شهرياً، وذلك يف إطار القانون الصادر يف ١7 نيسان/

أبريل من العام الحايل.

 رصحت وزيرة األرسة والعمل والشؤون 
االجتامعية زهرة زمرد سلجوق، عن إدراج 32 

دواء يف قامئة األدوية املقبول إرجاع مصاريفها من 
أجل استخدامه يف عالج العديد من األمراض مثل 
كوفيد-١٩، والرسطان و الباركنسون، و ذكرت بأن 

دفع رواتب املتقاعدين سيكون يف الفرتة ما بني ١5-
22 أيار/مايو من العام الحايل. 

 6 مايو/أيار 7مايو/ أيار 8مايو/ أيار
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االحتياطات املتخذة

 تم اإلعالن يف مرحلة عودة الحياة إىل طبيعتها 
يف زمن وباء فريوس كورونا املستجد ويف إطار 

السياحة الصحية ، عن قبول املرىض من 3١ دولة 
اعتباراً من 20 أيار/مايو من العام الحايل. 

 تم تطوير منوذج مبديئ لجهاز MR املحيل 
األول من قبل رشكة أسيلسان للصناعات 

االلكرتونية العسكرية و املركز الوطني لبحوث 
الرنني املغناطييس يف بلكنت وبالتنسيق مع رئاسة 

الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية.

 التزال الدراسات حول جهاز التنفس االصطناعي 
 X-Ray املحيل ومضخة القلب والرئة وجهاز

املحمول وأجهزة إزالة الرجفان املتنقلة، وكذلك 
دراسات البحث والتطوير حول رعاية املرىض وجهاز 
الفحص الرسيع ومعالجة البيانات والصور مستمرة. 

 أعلنت وزارة الدفاع الوطني، يف إطار مكافحة 
فريوس كورونا املستجد، عن استمرارها يف تقديم 
املساعدات الغذائية للذين تزيد أعامرهم عن 65 

عاما وال يستطيعون الخروج خالل شهر رمضان 
املبارك أيضا من املحتاجني وأرس وأقارب الشهداء 

واملحاربني من الجيش الرتيك.

 تم اإلعالن عن استخدام الدواء املحيل الذي تم 
توزيعه الستخدامه يف عالج مرض كورونا املستجد، 

عىل املرىض داخل البالد أوال، وبعدها سيتم 
تصديره إىل األسواق العاملية يف حال الحصول عىل 

رخصة التصدير. 

 أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا عن متديد 
فرتة تسليم تقارير أنشطة مراكز البحث والتطوير 

والتصميم وتقارير التدقيق املايل ملراكز اتحاد شباب 
تركيا لغاية 30 حزيران/يونيو 2020.

 تم البدء بإنتاج الضخم لكاممة N٩5 يف ثانوية 
االناضول املهنية والتقنية التابعة لوقف املنسوجات 

الرتكية يف ترشكزكوي يف تكريداغ.

 تم افتتاح مدينة اررضوم الطبية. 

 ١6مايو/ أيار ١7 مايو/ أيار ١8مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 201م



االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 ذكر وزير الخزانة والمالية براءت آلبيراق، أن 
القيمة المالية لدعم "درع االستقرار االقتصادي" 

بلغت 240 مليار ليرة تركية. 

 ذكر وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى 
فارانك أن ١7 مشروعا لتطوير اللقاحات والعقاقير 

اليزال مستمراً، وأن 300 باحث متدرب يعملون 
في هذه المشاريع ويحصلون على منحة دراسية.

 أنتج معلمو المدارس الثانوية المهنية في 
بورصة خالل فترة وباء فيروس كورونا المستجد، 

نموذًجا أولًيا لجهاز تطهير اليد العامل بدون 
تالمس الستخدامه باألخص في قاعات االمتحانات.

 أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى 
فارانك، عن أنه تم تطوير مجموعة مبتكرة كبديل 

الختبار بي سي آر )PCR( للكشف المبكر عن 
فيروس كورونا المستجد، وأنه سيتم االنتهاء من 
النموذج األولي في شهر حزيران/يونيو من العام 

الحالي.

 أعلن وزير التجارة روهصار بكجان، عن 
أنه لن تكون هناك حاجة إلى تصريح مسبق 

)تفويض مسبق( لتصدير كمامات قماشية متعددة 
االستخدامات.

 أعلنت وزارة الخارجية الرتكية عن وصول 
مجموعات الوفاء للدعم االجتامعي إىل 5 ماليني 

و674 ألفاً و28١ داراً خالل 53 يوماً.

 أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث )أفاد( عن 
إنفاق 7١ مليون و 2٩4 ألفاً و2١4 لرية تركية يف 

إطار مكافحة فريوس كورونا املستجد.

 قال وزير الزراعة والغابات بكر باكدميرييل، 
أن الفريوس املعزول سيعطى للحيوانات األسبوع 

املقبل، وذلك يف إطار دراسات املصل املضاد 
التي تجري داخل الوزارة ملكافحة فريوس كورونا 

املستجد.

 أعلن وزير الرتبية ضياء سلجوق عن صنع 
املعاهد املهنية لـ 20 مليون كاممة خالل شهر 

واحد فقط.

 تم انتاج ماكينة تصنيع كاممة طبية ومن نوع 
N٩5 يف الثانويات املهنية يف مدينة هاتاي. 

 ١3مايو/أيار ١4مايو/ أيار ١5مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 200



االحتياطات املتخذة

 ذكر وزير الخزانة و املالية براءت آلبرياق أن مجموع مبلغ حزمة درع االستقرار االقتصادي 
بلغ 252 مليار لرية تركية وأعلن عن:

 تقديم دعم لـ 5.5 مليون أرسة تقريبا، حيث حصلت كل أرسة عىل دعم نقدي بقيمة 
١000 لرية تركية. 

 تأجيل ما يقرب من 66 مليار لرية تركية من مدفوعات واستقطاعات مؤسسة الضامن 
االجتامعي.

 توفري دعم مدفوعات العمل الجزيئ للرشكات ملا يقرب من 4 ماليني عامل.

 توفري دعم احتياجات فردية بقيمة 37 مليون لرية تركية ألكرث من 6 ماليني مواطن والذي 
يقل دخلهم عن 5 آالف لرية تركية.

 توفري ما يقرب من 25 مليار لرية تركية من التمويل املدعوم لـ ١.١ مليون ِحريف.

 توفري ١45.6 مليار لرية تركية لدعم استمرارية العمل لـ ١80 الفا و٩33 مكانا تجاريا صغرياً.

 أعلن الربوفسور الدكتور سداد يلدز عضو هيئة التدريس يف قسم علم وظائف األعضاء يف 
كلية الطب بجامعة اينونو، عن تطوير جهاز الفحص إليسا )ELISA( املستخدم يف تشخيص 

مرض كوفيد-١٩.

 إن مؤسسة الصناعات امليكانيكية والكيمياوية التي تقوم بدراسة حول نظام التصوير 
الحراري الستخدامه يف منتجاتها الحالية، طورت يف إطار مكافحة جائحة كوفيد-١٩، نظام كامريا 

حرارية لقياس درجة حرارة الجسم يف األماكن املزدحمة.

 تم اإلعالن عن تسليم اقنعة بالستيكية واقية تم انتاجها من قبل ١54 مركزا للعلوم والفنون 
التابع لوزارة الرتبية، إىل املديرية العامة للسجون و دور التوقيف.

 جاء ماييل يف رسالة التهنئة التي نرشها رئيس الجمهورية رجب طيب 
اردوغان مبناسبة حلول عيد الفطر: 

 حيث ذكر أن العديد من املجاالت بدءا من الناحية االقتصادية 
اىل االجتامعية قد تأثرت بشكل كبري وايجايب بالتدابري املتخذة ملكافحة 

الجائحة، وأن خطوات العودة الحياة إىل طبيعتها بدأت تتخذ كام يف 
بقية الدول يف أيار/ مايو تدريجيا بينام كانت االوضاع يف شهري أذار/ 

مارس ونيسان / أبريل مضطربة. 

 حيث ذكر أنه من خالل برامج درع الحامية االجتامعية تم تقديم 
الدعم لكل من مواطنينا املحتاجني وعاملينا الذين هم يف ضائقة بسبب 

فقدان العمل، و يف هذا النطاق تم تقديم ١2 مليار لرية تركية لـ ١0 
ماليني مواطن تحت شعار "دعوا الناس يعيشون حتى تعيش الدولة ".

 حيث ذكر أنه بفضل تقديم الدعم مثل الرضائب و العالوات و 
األقساط املؤجلة و التسهيالت املالية تم توفري جميع إمكانيات الدولة 

أمام شعبنا خالل الوباء.

 ذكرت وزيرة االرسة و العمل و الشؤون االجتامعية زهرة زمرد سلجوق 
أنه خالل فرتة مكافحة وباء كوفيد-١٩ ويف نطاق حملة التضامن الوطني 

تحت عنوان "مكتفون ببعضنا البعض " التي تم البدء بها يف يوم 30 آذار/
مارس بهدف دعم املواطنني املحتاجني، تم جمع 2 مليار و 30 مليونا و 380 
الفا و 77١ لرية تركية حتى االن، وارسال ما يساوي 6 ماليني و 405 آالف و 

225 رسالة قصرية من قبل املواطنني لدعم الحملة.

 رشع الهالل األحمر الرتيك بصناعة الكاممات مرة أخرى يف مصنع 
الكاممات الذي اسسه يف عام ١٩35 و وحوله بعد 8 سنوات اىل وزارة الدفاع 

الوطني.

 23 مايو/ أيار 24 مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 203م



االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 أفاد وزير الخزانة و المالية براءت آلبيرق، بأن 
مبلغ الدعم المقدم تجاوز 252 مليار ليرة تركية، 

ومع المدفوعات المؤجلة للقروض والفوائد وصل 
مجموع هذا المبلغ إلى أكثر من 350 مليار ليرة 

تركية. 

 مدينة باشاق شهري تشام و ساكورا الطبية التي 
تم افتتاح القسم االول منها يف يوم 20 نيسان/
أبريل وذلك يف نطاق مرشوع التحول الصحي، 

بدأت بتقديم خدماتها بكامل طاقتها بعد الحفل 
االفتتاحي الذي حرضه رئيس الجمهورية السيد 

رجب طيب اردوغان.

 أكد رئيس الجمهورية السيد رجب طيب 
اردوغان يف الخطاب الذي القاه خالل افتتاح 

مدينة باشاق شهري تشام وساكورا الطبية التي 
متتلك موقفاً للسيارات يسع لـ8 االف سيارة و 3 

مدرجات لهبوط طائرات الهليكوبرت، عىل أن هذه 
املدينة الطبية ستقدم خدماتها لألجانب أيضا وأن 

إسطنبول باتت مركزا صحيا عامليا. 

 يعمل الطالب األجانب الذين مل يتمكنوا من 
العودة اىل بلدانهم بسبب جائحة كوفيد-١٩ ، 

يف زراعة الحقول والحدائق وذلك ضمن الربنامج 
الذي اعدته جامعة عمر خالص دمري يف محافظة 

نيغدا لغرض البحث والتطبيق، حيث أنهم ميارسون 
عملهم و يف نفس الوقت يكسبون عيشهم من 

خالل هذا العمل.

 أعلنت وزارة االرسة و العمل و الشؤون 
االجتامعية ان األشخاص ذوي اإلعاقة و ارسهم 

الذين بقوا يف منازلهم خالل فرتة مكافحة فريوس 
كرونا املستجد، سيتم تزويدهم بدعم التعليم عن 
بعد وذلك بالتعاون مع هيئة اإلذاعة و التلفزيون 

الرتكية.

 اعلن وزير التجارة روهصار بكجان، عن 
إطالقهم لـ "حزمة دعم متويل املخزون " لبنك 

التصدير واالسترياد الرتيك )بنك اكسيم الرتيك( وذلك 
للحد من االثار السلبية لجائحة كوفيد- ١٩ عىل 

املصّدرين.

 أعلنت وزيرة االرسة و العمل و الشؤون 
االجتامعية زهرة زمرد سلجوق أن املدفوعات 
اإلضافية لـ ١3 يوما للعاملني العموميني سيتم 

إيداعها يف حساباتهم املرصفية قبل العيد.

 20مايو/ أيار 2١ مايو/ أيار 22مايو/ أيار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 202



االحتياطات املتخذة

 ضمن نطاق الدراسة التي أجرتها جامعة 
إسطنبول الحضارية تم اخذ عينات من 4 مرضى 

مصابين بفيروس كورونا المستجد و بعد عزلها تم 
رسم خرائط جينية لها. 

 تم افتتاح مستشفى البروفيسورة الدكتورة 
فريحة اوز للطوارئ الذي تم إنشائه في سنجاق 

تبة خالل 45 يوما. و تم االفتتاح بحفل حضره 
رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان، حيث ذكر 
ان المستشفى سيقوم بتقديم الخدمات في مجال 

السياحة الصحية أيضاً.

 تم افتتاح مستشفى الربوفيسور الدكتور 
مراد دملنار للطوارئ يف يشيل كوي يف إسطنبول 

وافتتاح مستشفى الدكتور إسامعيل نيازي 
قورتوملوش يف هضم كوي بعد ترميمه، بحفل 

حرضه رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان. إن 
هذه املستشفيات التي ستلعب دورا مهام خالل 
فرتة مكافحة جائحة كوفيد – ١٩ ستخدم املرىض 

األجانب يف نطاق السياحة الصحية أيضاً. 

 تم اإلعالن عن إمكانية استفادة العاملني يف 
املجال الصحي من مرتو أنفاق مرمراي ومرتو أنفاق 

باشكنت راي مجانا ملدة 3 اشهر أخرى.

 أعلنت املصارف العامة عن 4 حزم جديدة 
للقروض لتلبية احتياجات املواطنني، و دعم اإلنتاج 
املحيل، و تنشيط حركة جميع القطاعات، و انتعاش 

الحياة االجتامعية خالل مرحلة عودة الحياة إىل 
طبيعتها. 

 تم متديد إمكانية االستخدام املجاين للعاملني يف 
املجال الصحي لدور الضيافة واملرافق االجتامعية 
العامة املستخدمة ألغراض اإلقامة حتى 3١ اب / 

أغسطس من العام الحايل. 

 2٩ مايو/ أيار 3١ مايو/ أيار ا يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 205م



االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 رّصح وزير الخزانة و املالية براءت آلبرياق بترصيحات حول اقتصاد تركيا يف سنة 2020 فيام 
يتعلق بالحزمة املالية املطبقة خالل فرتة تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد و حزم الدعم 

الجديدة التي سيتم تنفيذها. جاء يف هذا النطاق ماييل: 

 حيث ذكر ان نسبة تأثر تركيا بجائحة كوفيد – ١٩ مقارنة بدول العامل األخرى ابتداء 
من مجال النمو اىل مجال البطالة و الكثري من املجاالت األخرى هي األقل نسبة و أن 

تركيا ستكون دولة بارزة. 
 

 حيث ذكر أن جهودا كبرية تبذل عىل الرغم من االزمة من اجل أن يكون العام الذي 
سنختتمه عام منٍو بطريقة إيجابية وليس عام انكامش بنسب 5٪ و8٪ و١0. 

 حيث ذكر أن الحزمة املالية حزمة مهمة تجاوزت 260 مليار لرية تركية و مع األثر 
املضاعف بلغت نحو 600 مليار لرية تركية. إضافة إىل ذلك، فهي حزمة مهمة متثل 5٪ من 

الناتج القومي اإلجاميل بتأثري 260 مليار لرية تركية ، ومع األثر املضاعف متثل ١0-١١٪ 
من الناتج القومي اإلجاميل.

 وذكر أنه تم تقديم طلب من قبل اكرث من 200 الف مكان تجاري للحصول عىل 
قرض استمرارية العمل و قد تم منح هذا القرض الكرث من ١80 الف مكان تجاري، وان 

املبلغ املمنوح يف القرض بلغ ١50 مليار لرية تركية. 

 وأفاد أنه يف نطاق عودة الحياة إىل طبيعتها الطبيعية يجب عودة استمرار النشاط 
االقتصادي بخطوات رسيعة يف السوق املحيل و الطلب املحيل اىل طبيعتها. وذكر أيضا أنه 

ستكون هناك حزم دعم االحتياجات االجتامعية وحزم دعم قرض متوييل.

 بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد رجب طيب اردوغان بدأت هيئة 
سياسات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار التابعة لرئاسة الجمهورية، بتحديد 

اوجه النقص و تطوير التقنيات الالزمة يف تركيا يف مجال "األمن الغذايئ " و" 
األمن البيولوجي " و " األمن السيرباين والبنية التحتية للتواصل " و" األجهزة 

الطبية " و " العقاقري و اللقاحات ".

 بنّي وزير التجارة روهصار بكجان أن عضوية الرشكات يف مواقع التجارة 
االلكرتونية، واملشاركة يف االجتامعات التجارية االفرتاضية ويف املعارض 

االفرتاضية، و تنظيم املعارض االفرتاضية، أصبح ضمن نطاق الدعم. 

 27 مايو/ أيار 28 مايو/ ايار
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االحتياطات املتخذة

 اعلن البنك المركزي في الجمهورية التركية 
عن منح قرض تشجيع االستثمار بقيمة 20 مليار 

ليرة تركية لشركات حاصلة على شهادة تشجيع 
االستثمار في قطاعات معينة. 

 بين وزير الخزانة و المالية براءت آلبيراق أنه:

 في الوسط الذي انقلبت فيه الدولرة تم البدء 
بتحضيرات لحزمٍة تحت اسم درع "توفير فرص 

العمل" الواسع.

 تم تقديم ١50 مليار ليرة تركية لدعم الشركات 
الصغيرة و المتوسطة لمدة شهر ونصف الشهر.

 يجري البنك المركزي دراسات تقنية مكثفة 
حول موضوع المقايضة. 

 المطالب العقارية في الحزم االقتصادية 
الجديدة للبنوك العامة تجاوزت ١5 الفا. 

 بنّي املدير العام للجمعيات التعاونية الزراعية، 
أن فوائد القروض ذات النسب الثابتة املطبقة عىل 

املدخالت الزراعية، أنخفضت من 5,5 إىل ٪4,5. 

 أعلنت زهرة زمرد سلجوق ، وزيرة األرسة 
والعمل والشؤون االجتامعية، عن البدء مبدفوعات 

الدعم النقدي الخاص بشهر أيار/مايو. 

 أعلن وزير الخزانة واملالية براءت آلبرياق، 
عن أنه سيتم تزويد الرشكات من خالل "القرض 

االستثامري" بدعم استثامري تصل قيمته إىل 400 
مليون لرية تركية ملدة ١0 سنوات. 

 أفاد الفريق العلمي الذي تم تشكيله يف 
مستشفى جامعة إيجة التعليمي، عن تطويرها 

لربمجيات األشعة املقطعية من اجل تشخيص مرض 
كوفيد-١٩ ومعرفة مراحله ومدى انتشاره وألجل 

قياس األرضار التي الحقه بالرئتني.

5 يونيو 6 يونيو/ حزيران 8 يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 207م



االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 قررت المصارف الحكومية عرض ادنى قرض 
عقاري في تاريخ تركيا بفائدة نسبتها 0,64٪، وذلك 

للقضاء على االثار السلبية للوباء. 

 شارك نائب رئيس الجمهورية فؤاد اوكتاي 
عرب الفيديو يف اجتامع جمعية رجال األعامل 
والصناعيني األتراك )توسياد(. وكان موضوع 

االجتامع "عامل األعامل خالل فرتة وباء كوفيد-١٩ 
ومابعدها". 

 عقد وزير الخزانة و املالية براءت آلبرياق 
اجتامعا مع املديرين العامني لبعض البنوك ملناقشة 

وضع القطاع املرصيف و التوقعات املتبادلة بشأن 
فرتة تفيش الوباء و عودة الحياة إىل طبيعتها. 

 رّصح وزير الخزانة و املالية براءت آلبرياق أنه 
خالل فرتة تفيش وباء كوفيد–١٩ قدموا دعم قرض 

للمزارعني بلغ أكرث من 400 مليون لرية تركية النتاج 
الحبوب وعلف الشمندر. 

 اجتمع مجلس علوم اللقاحات يف رئاسة 
املعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة يف تركيا، مع 
العلامء الروس عن طريق الفيديو، وذلك من اجل 

التعاون لتطوير لقاح لوباء كوفيد–١٩. 

 2 يونيو/ حزيران 3 يونيو/ حزيران 4 يونيو/ حزيران
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االحتياطات املتخذة

 أعلنت زهرة زمرد سلجوق ، وزيرة األسرة 
والعمل والشؤون االجتماعية، أنه تم تقديم دعم 
نقدي بقيمة 20,5 مليار ليرة تركية تقريبا وذلك 

ضمن برنامج "درع الحماية االجتماعية".

 رصحت وزيرة األرسة والعمل والشؤون 
االجتامعية، زهرة زمرد سلجوق، عن متابعتهم 
خالل فرتة مكافحة كوفيد-١٩ للشباب الذين 

نشأوا يف حامية الدولة وغادروا املؤسسة بشكل 
أكرب، وعن تقديم دعم مادي تم التشجيع عىل 

استخدامهم )تشغيلهم(. 

 أشار وزير الثقافة والسياحة محمد نوري 
آرصوي، يف تنظيم "ReTurkey" )االكتشاف من 

جديد( الخاص باملوسم السياحي والتدابري الوقائية 
ملكافحة فريوس كورونا، إىل أن زيادة التكاليف 

الناجمة عن انتشار فريوس كورونا لن تنعكس عىل 
االسعار، وأن هدف الفنادق ليس زيادة السعر، 

وامنا البدء باملهمة مرة أخرى.

 ١7 يونيو/حزيران ١8 يونيو/حزيران  20 يونيو/ حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 209م



االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 تم التعريف بالتركيب المحلي لعقار 
فافيبيرافير الذي طوره العلماء تحت مظلة 

منصة تركيا كوفيد-١٩ لمؤسسة األبحاث العلمية 
والتكنولوجية التركية )توبيتاك(. و تم تقديم العينة 
األولى من الدواء المركب المحلي االنتاج الذي في 
مرحلة الحصول على الترخيص، إلى وزير الصناعة 

والتكنولوجيا مصطفى فارانك.

 قامت إدارة االتصال برئاسة الجمهورية، 
بتضحيات كبيرة خالل فترة مكافحة جائحة 

كوفيد-١٩، حيث أرسلت حزم دعم تحتوي على 
معدات واقية ومواد تنظيف لمنتسبي الصحافة 

الذين قدموا مساهمة كبيرة في إيصال المعلومات 
الصحيحة وبطريقة سريعة للرأي العام.

 أجرت وزارة النقل والبنية التحتية فيما يتعلق 
بتعرفة الحد األدنى /الحد األقصى التي ستطبق 
على وسائل النقل البري للركاب بتاريخ ١4 أيار/

مايو 2020، تغييراً في تعرفة الحد األقصى المحدد 
لألجور. حيث خفضت أجور الحد األقصى بنسبة 

25 إلى ٪30.

 أعلنت زهرة زمرد سلجوق ، وزيرة األرسة 
والعمل والشؤون االجتامعية عن:

 متديد فرتة قيد إنهاء عقد العمل لفرتة من 
الوقت وذلك من أجل الحفاظ عىل فرص العمل 

والعاملني، و تقديم الدعم تحت اسم "دعم 
االستخدام أو التشغيل اإلضايف" ألرباب العمل 

الذين يقدمون الدعم من خالل توفري فرص عمٍل 
إضافية. 

 تقديم دعم التطبيع للعاملني الذين طلبوا 
الحصول عىل مدفوعات العمل الجزيئ والعاملني 

الذين حصلوا عىل دعم اإلجازة بدون راتب، وذلك 
من أجل متكينهم من العودة إىل عملهم بطريقة 

اعتيادية. 

 وصول عدد العاملني الذين حصلوا عىل الدعم 
النقدي إىل ١ مليون و 358 ألف لرية تركية.

 تحويل مبلغ ١ مليار و700 مليون لرية تركية 
إىل العاملني.

 حققت ثانوية مهنية تابعة لوزارة الرتبية نجاحاً 
من خالل تصدير كاممات طبية أنتجت يف الثانوية 

يف إطار مكافحة فريوس كورونا املستجد. 
 

 استحق مركز الحضانة يف تكنوبارك يف 
إسطنبول)Cube Incubation(، مع "مرشوع 

تجديد النظام االقتصادي لريادة األعامل: التجديد 
-20"،الحصول عىل الدعم، وذلك يف نطاق برنامج 

مكافحة كوفيد-١٩ الصمود الذي أعدته وكالة 
التنمية يف إسطنبول.

 

 ١2 يونيو/ حزيران  ١3 يونيو/حزيران ١4 يونيو/حزيران

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 208



االحتياطات املتخذة

 أعلن رئيس مؤسسة التعليم العالي في تركيا 
البروفيسور الدكتور يكتا سراج، عن إقامة معرض 

افتراضي األول في تاريخ التعليم العالي على نطاق 
عالمي خالل فترة مابين 20-22 تموز/يوليو وذلك 

من اجل تخفيض اآلثار السلبية لحركة الطالب 
المقيدة والتعريف في هذه الفترة بالجامعات 
التركية في وسائل اإلعالم الرقمية في الخارج. 

 ذكر رئيس الجمهورية السيد رجب طيب 
أردوغان، أن فرتة مدفوعات العمل لوقت قصري 

والدعم النقدي سيتم متديدها وسيتم الوقوف إىل 
جانب املوظفني يف فرتة ما بعد الوباء أيضاً.

 أُفيد أنه سيتم توفري دعم األعالف ملرة واحدة 
ملزارع الرثوة الحيوانية ذات السعة الصغرية والتي 
تواجه صعوبات يف إمدادات األعالف بسبب النوع 

الجديد من وباء فريوس كورونا املستجد.

 3 يوليو/متوز 4 يوليو/ متوز ١١ يوليو/ متوز

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 211م



االحتياطات املتخذة

االحتياطات 
املتخذة

 أُعلن في التصريح الصادرعن مجلس العلوم 
االجتماعية بوزارة الصحة أنه سيتم رصد اآلثار 

االجتماعية والنفسية واالقتصادية لفيروس كورونا، 
وانه ستجرى دراسة تضع مقترحات خاصة بالحلول. 

 

 تم اإلعالن عن عدم أخذ اجور االختبار من 
موظفي الدولة الذين يسافرون إىل خارج البالد 

بسبب وظيفتهم.

 رصحت وزيرة األرسة والعمل والشؤون 
االجتامعية، زهرة زمرد سلجوق، عن حجم 

املساعدة والدعم املقدم من الوزارة حيث بلغ 
24 مليار لرية تقريبا، ويف إطار "برنامج الدعم 

االجتامعي الخاص بالوباء" ، تم تسليم 6 مليارات 
لرية تركية إىل أكرث من 6 ماليني أرسة، حيث حصلت 

كل أرسة عىل ١000 لرية تركية. 

 تم نرش قرار رئيس الجمهورية بشأن متديد فرتة 
مدفوعات العمل لفرتة قصرية ألماكن العمل التي 
تطبق برنامج العمل القصري يف الجريدة الرسمية.

 

 25 يونيو/حزيران 27 يونيو/حزيران 30 يونيو/ حزيران 
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أظهرت جمهورية تركيا مرة أخرى من خالل الدعم الذي أظهرته ضد الوباء 

العاملي أنها تقف بجانب شعبنا. تم تنفيذ حزم الدعم الشامل للحد من 

اآلثار السلبية للوباء العاملي عىل اقتصاد بلدنا، واألمن، والسياحة، والتجارة، 

والحياة العملية. تتضمن حزمة "درع االستقرار االقتصادي" تدابري شاملة 

لرشائح عديدة من املجتمع، من التجار إىل املزارعني، ومن أصحاب العمل 

إىل العامل، ومن موظفي الدولة إىل املتقاعدين.

حزم الدعم هذه، تدخل املتأملني يف احتياج تركيا لصندوق النقد الدويل يف 

خيبة أمل مرة أخرى.

إن التضامن الكبري الذي أظهره مواطنينا يف حملة التضامن التي أطلقها السيد الرئيس رجب طيب أردوغان تحت عنوان " نكفي أنفسنا 
بأنفسنا" يف تاريخ 30/03/2020، يدل عىل أن شعبنا ودولتنا يدا بيد ستتخطى هذه األزمة الصعبة كام هو الحال دامئا.

ولقد تبني لدولتنا وأمتنا أنه ال توجد محنة أقوى من وحدتنا وتضامننا.
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مكافحة تركيا الفعالة لفريوس كورونا 
التدابري الفعالة والدعم الشامل

تتمثل إحدى األولويات يف املكافحة ضد فريوس كورونا 

يف إبطاء معدل انتشار الوباء. زمنياً، التزمت تركيا بكافة 

الخطوات الالزمة قبل ظهور أول حالة فيها، حيث أن 

التزامها سلسلة من التدابري الواردة أعاله ساعد يف تأخر 

دخول الوباء لبلدنا، وإبطاء انتشاره حتى بعد دخوله.

فباإلضافة إىل منع انتشار الوباء من خالل التدابري املتخذة ضمن التفاعل االجتامعي، فإن تركيا سعت إىل تحقيق توعية املواطنني بأهمية 
االلتزام بالقوانني املهمة والحجر الصحي من ِقبلهم وااللتزام بالنظافة الشخصية للحامية من الوباء وذلك باستخدامها كافة وسائل التواصل 

لتحقيق هذه التوعية.

 واحد من أكرث العنارص الهامة يف مكافحة الفريوس يف تركيا هي موظفو الصحية. تم تضمني أخصايئ الرعاية الصحية بشكل خاص يف 
حمالت الدعم املتفق عليها تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

 باإلضافة إىل زيادة عدد العاملني يف مجال الرعاية الصحية يف إطار الدعم، تقرر تحسني الحقوق الشخصية للعاملني يف الرعاية الصحية 
الذين يواصلون واجباتهم ليالً ونهاراً تحت الخطر. باإلضافة إىل ذلك، تم اتخاذ تدابري بشأن ظروف عمل أخصايئ الرعاية الصحية ملنع 

الفريوس من االنتشار إىل أنفسهم وأرسهم.
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تم فتح املكتبات واملحفوظات عىل 
االنرتنت لالستخدام سواء يف جميع أنحاء 
العامل، أو يف تركيا من أجل الوصول إىل 

املعلومات واملصادر التعليمية.

تم تعديل مواعيد جميع االمتحانات 
التي تعقد يف بلدنا وإعادة جدولتها.

سيستمر دفع الرسوم الدراسية اإلضافية 
ملعلمينا خالل هذه املدة.

سيتم رد رسوم السكن الجامعي إىل 
380 ألف طالب جامعي ولن يتم 

تحصيل الرسوم منهم يف أبريل ومايو 
ويونيو.

التعليم
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بعد قرار عطلة املدارس بسبب انتشار 
الفريوس، تم تطبيق نظام التعليم عن بعد 

يف تركيا.

• تطبيق نظام التعليم 
عن بعد يف تركيا من خالل 

ثالث قنوات تلفزيونية 
منفصلة وشبكة معلومات 

."EBU" التعليم

• يستمر بث الدورات عىل القنوات 
التلفزيونية بشكل منفصل للمدارس 

االبتدائية والثانوية حتى املساء.

تم توفري السعة اإلضافية املطلوبة لخدمات الوصول 
إىل اإلنرتنت والتعليم عن بُعد يف الجامعات من قبل 
مؤسسة مجلس البحث العلمي والتكنولوجي الرتيك.

لن تكون هناك فصول دراسية مبارشة يف الجامعات يف 
هذا الفصل الدرايس. تقرر مواصلة الدورات بالتعليم 

عن بعد والتعليم املفتوح والتعليم الرقمي.

ميكن إجراء االختبارات مثل تقديم األطروحة 
وامتحان الكفاءة يف الجامعات عن طريق مؤمترات 

الفيديو أو األساليب الرقمية املامثلة رشيطة أن تكون 
قابلة للتسجيل.

تم أخذ كافة التدابري الالزمة لعدم اهامل التعليم يف تركيا وتأثره بهذا الوباء. يف الوقت الذي ماليني الطالب 
محرومون من التعليم يف جميع أنحاء

 العامل بسبب هذه األزمة، أعطت تركيا تجربة 
ناجحة وتصدرت أوائل الدول يف نظام التعلم 

والتعليم عن بعد.

التعليم
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يف املؤسسات التي تحددها وزارة العدل، ميكن 
للمدانني واملحتجزين إجراء مكاملات فيديو 

ملدة 30 دقيقة يف األسبوع مع أقاربهم.

تم تأجيل جميع املناظرات، والتحويالت 
بني السجون، واستخدام غرف اجتامعات 

األرسة.

وقد تقرر عدم إرسال 
املوظفني العاملني يف السجون 
إىل منازلهم يف نهاية الفرتات 

املحددة وبقائهم يف أماكن 
منعزلة.

تم توقيف وتأجيل جميع 
الفرتات املتعلقة باملطالبة أو 

انهاء حق، مبا يف ذلك رفع 
دعوى قضائية، وإجراءات 
اإلنفاذ والتقدم بشكوى، 

أو استئناف، واإلشعار، 
واإلخطار، وتقديم فرتات 

املهلة وفرتات التطبيق 
اإلداري اإللزامي حتى تاريخ 

.2020\4\30

ونتيجة للتدابري املتخذة، 
انخفض التواجد البرشي 

يف املحاكم مبعدل ٩5٪

٪٩5
العدالة
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تم إدخال نظام عمل 
وحراسة مرن يف املحاكم 

واملحاكم اإلقليمية.

 تم تعليق جميع إجراءات 
التنفيذ واإلفالس من 22 مارس 

2020 حتى 30 أبريل 2020.

تقرر دفع دفعات 
املحامني CMK يف أبريل 

بكاملها.

تم تأجيل خدمات كاتب 
العدل حتى اشعار آخر.

تم تأجيل جميع جلسات 
االستامع حتى 30 أبريل 

/ نيسان، باستثناء 
املحتجزين والوظائف 

العاجلة وغريها من املهام 
املستعجلة.

تم إنهاء جميع األنشطة 
واألعامل التي قام بها املدانون 

تحت املراقبة.

متاشياً مع توصيات املجلس العلمي للفريوس، تم اتخاذ قرارات مختلفة يف مجال العدالة. تضمن التدابري 

املتخذة من ناحية عدم تعرض املواطنني لفقدان الحقوق، ومن ناحية أخرى، فهي تقلل من الحراك اإلنساين يف 

مجال العدالة وتسهم يف إبطاء انتشار الوباء. ونتيجة لذلك، ونتيجة للتدابري املتخذة، انخفض التواجد البرشي 

يف املحاكم بنسبة ٩5 يف املائة يف املتوسط.

العدالة
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سيتم دفع مدفوعات أداء للعاملني يف القطاع الصحي 
من السقف العلوي للرواتب ملدة 3 أشهر.

تقرر دفع مدفوعات أداء العاملني يف املستشفيات 
الجامعية من السقف العلوي للرواتب ملدة 3 أشهر، 
وتم تخصيص دعم إضايف قدره ١.2 مليار لرية ضمن 

هذا النطاق.

ستتاح دور الضيافة يف املؤسسات العامة لجميع 
العاملني الصحيني.

سيتم توظيف 32000 من العاملني الصحيني الجدد.

تم البدء بإنتاج جهاز التنفس املحيل.

32000 موظف جديد

مدفوعات األداء

١.2 مليار لرية تركية

استخدام بيت الضيافة

جهاز تنفس محيل

الصحة
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سيستفيد العاملون 
الصحيون من 

خدمات النقل العام 
مجانًا. تركيا هي الدولة الوحيدة يف العامل التي 

توزع أقنعة املجانية للمواطنني. بالتعاون مع 
وزارة الصحة ووزارة النقل والبنية التحتية، 

يتم توزيع أقنعة مجانية كل أسبوع عىل 
املواطنني الذين ترتاوح أعامرهم بني 65-20.

سيتم بناء مستشفيني جديدين بسعة ١000 
رسير يف إسطنبول ملكافحة تفيش فريوس 

كورونا.

تستمر دراسات تطوير اللقاحات 
واألدوية.

يف هذه الفرتة الصعبة، حققت تركيا نجاحات عاملية باتخاذها خطوات مهمة باتجاه العاملني يف 

املجال الصحي والذي يشكلون عنرصا هاما يف مكافحة وباء فريوس كورونا.

نقل عام مجاين

دراسات اللقاحات املحلية

الكاممة الطبية املجانية. األوىل 
واألوحد يف العامل

مستشفيات جديدة بسعة 
١000 رسير

الصحة
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بدأ مجلس األبحاث العلمية 
والتكنولوجية الرتيك )توبيتاك( 

يف دعم املنتجات املستخدمة يف 
تشخيص وعالج كوفيد-١٩ يف إطار 

"برنامج دعم البحث والتطوير 
.")KOBI( األويل

تم فرض عقوبات صارمة عىل 
بائعي املعدات الطبية وخاصة 

القناع الواقي بأسعار باهظة 
ومحتكري املنتجات الغذائية 

لبيعها بأسعار باهظة،

لن يكون هناك إيجار ملدة 
شهرين من رشكات إدارة 

تكنوبارك والحاضنات 
واملؤسسات التجارية مثل 

املطاعم واملقاهي املوجودة يف 
حدائق تكنو.

يف برامج إدارة تنمية ودعم 
املرشوعات الصغرية واملتوسطة، تم 

منح الرشكات التي يتعني عليها الوفاء 
بالتزامات مرشوعها بعد ١١ مارس، 

فرتة إضافية تصل إىل 4 أشهر.

زيادة التفتيش

متديد وقت املشاريعدعم اإليجاردعم البحث والتطوير

الصناعة والتجارة
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تم تأجيل سداد ديون 
تنمية املرشوعات الصغرية 
 )KOSGEB( واملتوسطة

حتى 30 يونيو ملدة 3 
أشهر.

تم ربط صادرات اجهزة 
التنفس بإذن من وكالة األدوية 

واألجهزة الطبية الرتكية.

سيتم تقديم 6 ماليني لرية من 
الدعم من إدارة تنمية ودعم 

املرشوعات الصغرية واملتوسطة 
)KOSGEB( للمنتجني 

املحليني ملنتجات مثل املطهرات 
واملالبس الواقية والنظارات 

الواقية والكاممات والقفازات.

تم إدخال مرونة يف تطبيق 
دعم فوائد القروض املقدمة يف 

حوافز االستثامر.

ستستفيد الرشكات التي تنتج منتجات 
مثل املطهرات واملالبس الواقية 

والنظارات الواقية واألقنعة والقفازات 
املزودة مبرافق منزلية من برنامج دعم 

استثامر "تكنو".

متت إزالة الرضيبة الجمركية املضافة 
عىل األقنعة الطبية. متت إزالة الرضيبة 

الجمركية املضافة ملعدات الجهاز 
التنفيس. تم تصفري الرسوم الجمركية 

عىل استرياد الكحول اإليثييل.

تأجيل الديون

قيود التصدير

دعم اإلنتاج

دعم فوائد االئتامن

)TEKNOYATIRIM( دعم استثامر تكنو

تنظيم الرسوم الجمركية

تم اإلعالن عن دعم هام للرشكات الصغرية واملتوسطة يف إطار تفيش فريوس كورونا. تم 

اتخاذ قرارات حيوية فيام يتعلق بإنتاج واسترياد وتصدير املستلزمات الطبية التي تلعب 

دوًرا رئيسًيا يف مكافحة الوباء يف البالد.

الصناعة والتجارة
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وباإلضافة إلى ذلك،

 تم إطالق حزمة دعم الحاجات األساسية لجميع مواطنينا الذين لديهم 
دخل شهري أقل من 5 آالف ليرة تركية من خالل البنوك العامة.

 سيتم منح جميع الشركات المتضررة من تفشي المرض، دعم ائتماني 
المسمى ب "فلنواصل العمل".

 يقوم بنك هالك بتنفيذ حزم "الدعم التجاري والمالي" و "دعم بطاقة 
التجار والحرفيين" لجميع صغار التجار والحرفيين.

 قام بنك هالك بتأجيل أسعار الفائدة للتجار والحرفيين بمبلغ تقريبي 
قدره ٩0 مليون ليرة تركية.

 اتخذ البنك المركزي لجمهورية تركيا تدابير إضافية. من أجل دعم 
الشركات المصدرة للبضائع والخدمات، وذلك عن طريق تعزيز آلية النقل 

النقدي لمواجهة اآلثار االقتصادية والمالية لفيروس كورونا.

)Vakif Bank( بنك الوقف

 قد يتأخر عمالء القروض الفردية لمدة تصل إلى 3 أشهر بسداد 
األقساط ومدفوعات بطاقات االئتمان.

 تم إعداد "اعتماد دعم الدفع بالشيكات" لدفع الشيكات 
الصادرة من العمالء، في قطاع الشركات التجارية والشركات الصغيرة 

والمتوسطة.

 تم توفير مرونة لجميع مدفوعات رأس المال والفوائد حتى 30 
يونيو 2020، بما في ذلك أسعار الفائدة في نهاية العام في 3١ مارس 

.2020

 من خالل زيادة حدود النقد للشركات، سيتم توفير الدفعات 
التي يتم تسديدها في فترة تمتد إلى ١2 شهًرا من األقساط، مع فترة 

سماح مدتها 3 أشهر.

 سيتم هيكلة القروض الخاصة بالقطاعات التي تأثرت بسبب 
الوباء، مثل السياحة والنقل العام، على فترة سماح تصل إلى ١2 شهًرا.

 سيتم تزويد الشركات بقروض طويلة األجل تصل إلى مصروفات 
رواتب 3 أشهر.

املعامالت املرصفية
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)Ziraat Bankası( البنك الزراعي

 الذين ال يستطيعون دفع األقساط والفوائد واألصول حتى 3١ مارس 2020 
سيكون بمقدورهم تأجيل دفعاتهم لهذه الفترة.

 سيتم زيادة حدود البطاقات البنكية للشركات.

 سيتم منح حد ائتماني إضافي مساو لمصروفات الرواتب للشركات خالل 
فترة 3 أشهر، بشرط أال تقلل من التوظيف.

 يمكن تمديد فترة التسديد حتى ١2 شهًرا، في القطاعات ذات األنشطة 
الدورية مثل السياحة.

 سيتم تسديد القروض الحالية بفترة سماح تصل إلى 6 أشهر.

)Halkbank( بنك هالك

 الذين ال يستطيعون دفع األقساط والفوائد واألصول حتى 3١ 
مارس 2020 سيكون بمقدورهم تأجيل دفعاتهم لهذه الفترة.

 سيتم زيادة حدود البطاقات البنكية للشركات.

 سيتم منح حد ائتماني إضافي مساو لمصروفات الرواتب 
للشركات خالل فترة 3 أشهر، بشرط أال تقلل من التوظيف.

 يمكن تمديد فترة التسديد حتى ١2 شهًرا، في القطاعات ذات 
األنشطة الدورية مثل السياحة.

 سُيتاح لعمالء البنك الفرصة لطلب قروض بفترة استحقاق تصل 
إلى 6 أشهر.

 يمكن تأجيل مدفوعات التجار والحرفيين لمدة 3 شهور وبدون 
فوائد

املعامالت املرصفية

تم توفري حزم دعم كبرية يف القطاع املرصيف من خالل البنوك العامة حتى يتمكن العمالء من 

التغلب عىل فرتة وباء فريوس كورونا بأقل رضر مايل.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 222



 تم تأجيل دفعات اجمالية وضريبة القيمة 
المضافة ومدفوعات األقساط )حوالي 53.6 مليار ليرة 

تركية( ألكثر من مليوني دافع ضرائب لمدة 6 أشهر.
 باإلضافة إلى دافعي الضرائب العاملين في القطاعات التي 

ستستفيد من دعم حاالت العذر القاهر، تم تضمين جميع دافعي 
الضرائب ١.٩ مليون مواطن هذا الدعم.

 بموجب نظام ضمان االئتمان المدعوم من الخزينة، تمت زيادة 
حجم الموارد القانونية من 25 مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة. وبذلك 

تم تزويد جميع مؤسساتنا الصغيرة والكبيرة، التي لديها صعوبات في 
الحصول على التمويل، ضمن الحزم التي سيتم فتحها بإجمالي أكثر 

من 450 مليار ليرة. تأخير دفع 
األقساط ل3 

شهور

 تم تقديم الدعم التمويلي من خالل تأخير 
مدفوعات االئتمان للشركات واألشخاص التي تعطلت 

أرباحهم لمدة ال تقل عن 3 أشهر.

 تم منح مرونة في تأخير سداد القروض.

 تم منح المصدرين أكثر من عام واحد، لخفض 
مخزونهم من أجل الحفاظ على معدالت استخدام 

قدراتهم خالل فترة التباطؤ في التصدير.
* تم اضافة مالحظة "العذر القاهر" إلى سجل 

الشركات التي تخلفت عن السداد.

 تم تأجيل مدفوعات حصة اإليرادات المتعلقة بتأجير الفنادق 
لمدة 6 أشهر لشهر ابريل ومايو ويونيو.

حالة العذر القاهر

الدعم املايل

تأجيل

50 مليار لرية تركية

االقتصاد واملالية

 ١.٩
مليون 

 6 
شهور

 50
مليار

مبلغ الموارد القانونية 
25 مليار دوالر

مع التعديل الجديد 
وصل إلى 50 مليار

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 225م



تم تأجيل إقرار الضريبة وفترات دفع الضرائب 
المستحقة.

تم توفير الدعم والمرونة في مدفوعات اإليجار 
للممتلكات المستأجرة، التي تمتلكها أو توفرها 
اإلدارات المدنية الخاصة والبلديات والشركات 

التابعة لها.

لن يتم خصم 3 مليار ليرة تركية دفعات حصص 
الضرائب الشهرية للبلديات ل 3 أشهر )أبريل - مايو 

- يونيو(. وهكذا، تم توفير 3 مليارات ليرة تركية 
إضافية للبلديات.

يتم ضمان استمرارية المشاريع للشركات الصغيرة 
والمتوسطة من خالل توسيع نطاق التأمين على 

الديون برعاية الدولة.

سيتم تأجيل القروض المصرفية لـ ١36 ألف مؤسسة 
لمدة 3 أشهر.

 تم تأجيل دفعات الضرائب للمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاًما 
وأصحاب األمراض المزمنة، والذين ال يستطيعون الخروج إلى الشوارع حتى 

نهاية الحظر.

تأجيل اقرار الرضائب

مرونة الدفع

3 مليار لرية تركية دعم إضايف

دعم املشاريع الصغرية واملتوسطة

تأجيل القروض

تأجيل الرضيبة لألعامر فوق 65

االقتصاد واملالية

تم منح المواطنين ظروف 
مالئمة أكثر لشراء المساكن.

تم تأجيل استحقاق ضريبة 
اإلقامة حتى يناير 202١.

تم تخفيض معدل ضريبة 
القيمة المضافة في النقل 

الجوي المحلي من ١8٪ إلى 
١٪ لمدة 3 أشهر.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 224



من أجل منع ترسيح 
العامل، تم وضع بدل عمل 

قصري املدى للموظفني 
العاملني يف أماكن العمل 

املترضرة من فريوس كورونا.

تم إدخال منوذج عمل 
مرن وعن بعد يف 

القطاعني العام والخاص.

سيتم تطبيق دعم للحد 
األدىن لألجور ملدة ١2 

شهًرا، مببلغ قدره 75 لرية 
تركية بغض النظر عن حجم 
العمل. سيستفيد حوايل 7.8 

مليون شخص من الدعم.

دعم الحد األدىن لألجورالعمل عن بعدبدل عمل قصري

العمل والحياة االجتامعية

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 227م



تم تقديم مكافآت عيد 
الفطر للمتقاعدين إىل 

بداية أبريل.

تم دعم االستمرارية يف 
العمل من خالل جعل 
وقت العمل التعوييض 

يصل إىل 4 أشهر.

سيتم تسليم املساعدات 
إىل 2 مليون و300 ألف 

أرسة محتاجة.

ستقوم البنوك العامة 
بدفع رواتب املتقاعدين 

يف بيوتهم إذا أرادوا 
ذلك.

سيتلقى املواطنون 
العاملون يف الرشكات 
التي تقلل أو توقف 

عملها بدل عمل قصري 
املدى ملدة 3 أشهر.

تم رفع أدىن معاش 
تقاعدي من ١000 لرية 

تركية إىل ١500 لرية 
تركية. وبالتايل، تم زيادة 
املعاش التقاعدي لحوايل 

650 ألف متقاعد.

تم تخصيص 2 مليار لرية 
تركية من املوارد للمساعدة 

النقدية بقدر ١000 لرية تركية 
إىل 2 مليون و١١١ ألف أرسة 

محتاجة.

مكافأة العيد

العمل التعوييض مساعدات األرس املحتاجة

الراتب يف املنزل

دعم الراتب

زيادة رواتب املتقاعد

١000 لرية مساعدة النقدية

العمل والحياة 
االجتامعية

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 226



مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 229م
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أوروبا

١. الواليات املتحدة األمريكية
2. أفغانستان

3. أملانيا
4. أندورا
5. أنغوال

6. األرجنتني
7. ألبانيا

8. النمسا
٩. أذربيجان
١0. البحرين

١١. بنغالديش
١2. بيالروس

١3. بلجيكا
١4. بوليفيا

١5. البوسنة والهرسك
١6. الربازيل

١7. بلغاريا
١8. الجزائر
١٩. جيبويت

20. جزر كوك
2١. تشاد

22. جمهورية التشيك
23. جمهورية الصني الشعبية

24. جمهورية الدومينيكان
25. غينيا االستوائية

26. السلفادور
27. إريرتيا
28. إثيوبيا
2٩. املغرب
30. فيجي

3١. ساحل العاج
32. الفلبني

33. فلسطني
34. فرنسا
35. غامبيا
36. غينيا
37. غيانا

38. جمهورية جنوب أفريقيا
3٩. جنوب السودان

40. جورجيا
4١. هايتي
42. كرواتيا
43. هولندا
44. العراق
45. إنكلرتا
46. إيران

47. أيرلندا
48. يف إسبانيا

4٩. السويد
50. سويرسا
5١. إرسائيل
52. إيطاليا

53. الكامريون
54. كندا

55. الجبل األسود
56. قطر

57. كازاخستان
58. كينيا

5٩. قريغيزستان
60. كرييبايت

6١. جمهورية شامل قربص الرتكية
62. كولومبيا

63. جزر القمر
64. كوسوفو

أفريقيا

آسيا       

أمريكا      

أوقيانوسيا

40

31

26

14

14

ميكن للدول تقديم طلب ألكرث من فئة )التربع ومساعدة نقدية وأذن البيع وأذن التصدير(. 

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء
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إن مكافحة تركيا لوباء كورونا ليست داخل حدودها الوطنية فحسب بل انها تساهم ايضا يف مكافحة 

الدول األخرى لهذا الوباء وذلك من خالل ارسال مساعدات مالية وطبية اليها من أجل التخفيض من رسعة 

انتشار هذا الوباء الذي تحول إىل مشكلة عاملية وملنع وقوع خسائر يف االرواح. 

تلقت تركيا خالل فرتة وباء كورونا و تحت فئات متعددة وهي "التربعات"، و"املساعدات النقدية"، 

و"أذونات التصدير"، و"اذونات الرشاء"، طلب مساعدات طبية من ١50 دولة حتى االن. حيث طلبت 

١١٩ دولة تربعات، و22 دولة مساعدات نقدية، و52 دولة اذن للرشاء و73 دولة اذن للتصدير. 

 

حيث تربعت تركيا باعداد كبرية ومتنوعة من املستلزمات الطبية للدول التي قدمت طلباً للحصول عىل 

املساعدات والتي تواجه مشاكل يف نقص املعدات الوقائية واملستلزمات الطبية، حيث تربعت يف املجموع 

مبا يقارب ١١.000.000 كاممة وبحوايل 600.000 كاممة من نوع N٩5 وأكرث من ١١0.000 قناع بالستييك 

واٍق، وبحدود 750.000 مالبس واقية، ونحو 650.000 قفازات طبية. وإىل جانب هذا أرسلت تركيا التي 

تعطي أولوية لتقديم دعم مستلزمات التشخيص والعالج، أكرث من 200 جهاز تنفس اصطناعي للدول 

التي بحاجة اليه. 

لبت تركيا طلبات ١25 دولة و3 منظامت دولية )مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية، منتدى جزر املحيط 

الهادىء، اليونسيف(. إن ١04 من هذه الطلبات التي متت تلبيتها كانت عىل شكل هبة و 58 منها كانت 

عىل شكل اذونات الرشاء واذونات التصديرات. باإلضافة إىل ذلك، تم تقديم مساعدة نقدية لـ 6 دول. 

ويف نطاق املكافحة العاملية لفريوس كورونا، تم تلبية احتاجات 40 دولة أوروبية و3١ دولة أفريقية و26 

دولة آسيوية و ١4 دولة يف قارة امريكا و١4 دولة يف قارة اوقيانوسيا من املستلزمات الطبية. 

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 230



الواليات املتحدة األمريكية

 تم خالل الفترة مابين 28-30 نيسان/ابريل 2020 ارسال 500.000 كمامة و500 قناعٍ واٍق و 500.١ 
نظارة طبية واقية و 400 كمامة من نوع N٩5 و80.000 بدلة طبية واقية و 2.000 لتر من المعقمات، من 

تركيا إلى الواليات المتحدة االمريكية. 

وكذلك أُرسلت وبتاريخ 2020/05/08 إلى قنصليتنا العامة في نيويورك ١5.000 كمامة جراحية من اجل 
استخدامها من قبل المواطنين األتراك. وباإلضافة إلى ذلك وبناء على طلب من المواطنين األتراك في 

ماريالند تم بتاريخ 2020/05/١١ ارسال 30.000 كمامة جراحية إلى السفارة التركية. 
 
 

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 233م



مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء

65. الكويت
66. مقدونيا الشاملية

67. ليسوتو
68. ليبيا

6٩. ليتوانيا
70. لبنان

7١. هنغاريا
72. مدغشقر

73. مالطا
74. جزر مارشال

75. املكسيك
76. ميكرونيسيا

77. منغوليا
78. مولدوفا

7٩. إمارة موناكو
80. موريتانيا

8١. موريشيوس
82. موزامبيق

83. ناميبيا
84. ناورو
85. النيجر
86. نيجرييا
87. نييوي

88. الرنويج
8٩. أوزبكستان

٩0. باكستان
٩١. باالو

٩2. بابوا غينيا الجديدة
٩3. باراغواي

٩4. بريو
٩5. بولندا

٩6. الربتغال

٩7. رومانيا
٩8. رواندا
٩٩. روسيا

١00. ساموا
١0١. سان مارينو

١02. السنغال
١03. رصبيا

١04. سرياليون
١05. سلوفاكيا
١06. سلوفينيا

١07. جزر سليامن
١08. الصومال
١0٩. السودان

١١0. سوريا
١١١. اململكة العربية السعودية

١١2. طاجيكستان

١١3. تنزانيا
١١4. تونغا
١١5. تونس
١١6. توفالو

١١7. تركامنستان
١١8. أوغندا
١١٩. أوكرانيا

١20. سلطنة عامن
١2١. فانواتو

١22. الفاتيكان
١23. فنزويال
١24. فيتنام
١25. اليمن

ميكن للدول تقديم طلب ألكرث من فئة )التربع ومساعدة نقدية وأذن البيع وأذن التصدير(. 

وكذلك أُعلن يف اجتامع اللجنة التنفيذية ملنظمة التعاون اإلسالمي يف الـ 22 من نيسان/ابريل عن تربع 

تركيا بـمبلغ 5 مليون دوالرلفلسطني.

توجد أدناه بعض من االمثلة حول املساعدات التي ُقدمت من قبل تركيا خالل هذه الفرتة:

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 232



النمسا

أذربيجان

 تم بتاريخ 2020/06/02 استالم شحنة مساعدات تركية أرسلت إلى النمسا من قبل السفارة التركية 
في فيينا، والتي كانت تحوي على 50.000 كمامة جراحية، وتم تسليمها لبلدية فيينا.

 تبرعت تركيا ألذربيجان بـ 250 عدة تشخيص فيروس كورونا و بـ ١0 طن من المعقمات.
وتم بتاريخ 2020/05/١4 توزيع 600 طرد يحتوي على مواد غذائية اساسية من قبل وكالة التعاون 

والتنسيق التركية)تيكا( على أسر تركية واذربيجانية فقيرة وعلى اصحاب المحالت الذين اغلقوا محالتهم 
بصورة مؤقتة و االشخاص الذين تزيد اعمارهم عن 65 عاما واليستطيعون الخروج وذلك في إطار الوقاية 
من المرض الوبائي. باإلضافة إلى ذلك ، تم بتاريخ 2020/04/07 توزيع مساعدات غذائية ومواد تنظيفية 

على 2000 أسرة، وكذلك تم تقديم 44 طًنا من المساعدات الغذائية لحوالي 2.500 أسرة في أكثر من 30 
منطقة سكنية خالل شهر رمضان.

تلقى أطباء/طالب اذربيجانيين في إطار مكافحة كوفيد-١٩ تعليما في جامعة إيجة بمدينة إزمير، وبعد 
تلقيهم التعليم بدأوا بالمساهمة في مكافحة الوباء في أذربيجان. 

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 235م



أملانيا

ألبانيا

 تضمنت اتفاقية هبة التي عقدتها تركيا مع المانيا 5.000.000 كمامة/قناع واٍق. وفي هذا اإلطار تم 
ارسال ١.204.500 كمامة واليزال مستمراً.

وإضافة إلى ذلك وبتاريخ 2020/05/02 تم التبرع بـ 40.000 كمامة لبلدية هانوفر. وتم في الـ 4 من 
أيار/مايو تسليم الكمامات المذكورة من قبل القنصلية العامة لتركيا للمركز اللوجستي التابع لمستوصفات 

منطقة هانوفر. 
 

 تم بتاريخ 2020/05/١2 أرسال 75.000 كمامة جراحية مصنوعة من ثالث طبقات و 4.000 عدد من 
قفازات النتريل الخالية من مسحوق البودرة و 2.000 مالبس واقية و2.000 نظارة طبية واقية، من قبل 

الهالل االحمر التركي إلى ألبانيا. 

تضمنت اتفاقية هبة التي عقدتها تركيا مع 
املانيا 5.000.000 كاممة/قناع واٍق. ويف هذا 
اإلطار تم ارسال ١.204.500 كاممة واليزال 

مستمراً.

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء
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قدمت وكالة تيكا 70 طنا من املساعدات 
الغذائية و 5.000 حزمة من مواد التنظيف 

ملسلمي اراكان. إضافة إىل ذلك، فقد تم 
توزيع سلة رمضانية عىل ١.000 أرسة 
محتاجة يف منطقة شكاريا الريفية يف 

بنغالديش.

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 237م



بنغالديش

 تم تسليم 3.000 طرد غذائي من قبل تركيا لبلدية شمال دكا من أجل استخدامها في برنامجها الخاص 
بتقديم المساعدات للمحتاجين.

قدمت وكالة تيكا 70 طنا من المساعدات الغذائية و 5.000 حزمة من مواد التنظيف لمسلمي اراكان. 
إضافة إلى ذلك، فقد تم توزيع سلة رمضانية على ١.000 أسرة محتاجة في منطقة شكاريا الريفية في 

بنغالديش.

وتم تسليم حزمة دعم لوكالة تيكا للمسؤولين في دار ضيافة الدولة في بنغالديش، والتي تضمنمنت 5.000 
كمامة جراحية و١.000 كمامة من نوع N٩5 و ١.000 بدلة واقية و جهازي تنفس اصطناعي.

وكذلك تبرعت تركيا لمستشفى الصحراء الذي يقدم خدماته في مخيمات الروهنغيا الموجودة في كوكس 
بازار، بـ ٩0 مالبس واقية و4.700 كمامة جراحية و ١75 كمامة من نوع N-١46 و 50 قناعاً بالستيكياً واقياً 
و500 صدرية طبية و 40 نظارة واقية و في إطار تقديم مساعدات الطبية تبرعت أيضا بـ35 عدد من دواء 

فافيبيرافير و 480 عدد من تاميفلو و ١60 عدد من بالكنيل و١75 عدة التشخيص السريع.

وتم تسليم حزمة دعم لوكالة تيكا 
للمسؤولني يف دار ضيافة الدولة يف 

بنغالديش، والتي تضمنمنت 5.000 
كاممة جراحية و١.000 كاممة من نوع 

N٩5 و ١.000 بدلة واقية و جهازي 
تنفس اصطناعي.

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 236



البوسنة والهرسك

 ارسلت تركيا بواسطة الهالل األحمر التركي بتاريخ 2020/03/24 إلى البوسنة والهرسك، ١.500 عدة 
تشخيص فيروس كرونا و 50.000 كمامة جراحية و50.000 عدد من قفازات الفينيل الخالية من مسحوق 
البودرة و١0.000 كمامة من نوع N١4٩ و500 بدلة طبية واقية و500 نظارة واقية و 5.000 قفازة خالية 

من مسحوق البودرة. 

و وفقاً لتوجيهات صادرة من رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان تم التبرع للدولة أيضا بتاريخ 
2020/04/08 بـ ١00.000 كمامة مصنوعة من ثالث طبقات و2.000 بدلة طبية واقية و١.500 عدة 

تشخيص فيروس كرونا.

و وزعت وكالة "تيكا" مواد غذائية وتنظيفية على ١.000 أسرة محتاجة في البوسنة والهرسك وذلك في 
إطار مكافحة وباء كوفيد-١٩ وضمن الفعاليات الرمضانية. وتم انتاج اقنعة بالستيكية واقية ثالثية االبعاد 

من اجل توزيعها على العاملين في القطاع الصحي وذلك بالتعاون بين وكالة "تيكا" و جامعة سراييفو 
الدولية. وتم توزيع 500 قناع بالستيكي واٍق والذي تم انتاجه ضمن إطار المشروع على المؤسسات 

الصحية و غيرها من الشركاء في البالد.
 

 و أوصلت تركيا بتاريخ 2020/05/١٩ إلى سراييفو 5.000 حزمة مساعدات غذائية وذلك من اجل مساعدة 
االسر المحتاجة واألشخاص المتضررين من وباء كوفيد-١٩ التي انتشرت في العالم ومن اجل تحقيق 

الشروط الخاصة باالعمال الخيرية في االوقاف. 
 

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 239م



اململكة املتحدة

 تبرعت تركيا بـ50.000 كمامة من نوع N٩5 و ١00.000 كمامة جراحية و ١00.000 مالبس واقية 
وذلك في إطار اتفاقية هبة المبرمة بتاريخ 2020/04/07 بين تركيا و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

و أيرلندا الشمالية.

تبرع الهالل االحمر التركي بـ40.000 كمامة جراحية مصنوعة من ثالث طبقات و30.000 عدد من قفازات 
الفينيل الخالية من مسحوق البودرة و4.400 كمامة من نوع EN١4٩ و 400 مالبس واقية و500 نظارة 

واقية.
 

باإلضافة إلى ذلك تبرعت تركيا بتاريخ ١0-١2 نيسان/أبريل بـ 58.000 كمامة و28.000 قناع واق و 85.270 
بدلة طبية واقية. 

وتم إرسال 20.000 كمامة جراحية و١.000 بدلة طبية واقية إلى السفارة التركية في لندن، من اجل 
استخدامها من قبل المواطنين االتراك حيث يشهد البلد ارتفاعا في عدد اإلصابات. 

باإلضافة إىل ذلك تربعت تركيا بتاريخ 
١0-١2 نيسان/أبريل بـ 58.000 كاممة 

و28.000 قناع واق و 85.270 بدلة طبية 
واقية. 

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 238



جمهورية الصني الشعبية

 تم في إطار مكافحة تركيا الدولية لوباء كوفيد-١٩ وبتاريخ مابين 2020/02/0١-2020/02/١3 ، إرسال 
شحنتين مساعدات إلى الصين تضمنت 2.000 كمامة من نوع N٩5 و2.000 بدلة واقية و2.000 نظارة 

واقية و معقمات و قفازات طبية واغطية أحذية. 

وباإلضافة إلى ذلك، تم بتاريخ 2020/02/١3 إرسال 3 أطنان من المساعدات الطبية إلى الصين. وبتاريخ 
2020/02/١8 تم تسليم مساعدات طبية مكونة من كمامات و بدالت واقية للسفارة التركية في الصين. 

 

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 241م



بلغاريا

 بناء على طلب رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف، تم بتاريخ 2020/04/08 إرسال 20 علبة دواء 
عن طريق الشحن الدبلوماسي.

 
شرعت وكالة "تيكا" في شهر رمضان ببرنامج الدعم الغذائي لدعم ١0.000 شخصاً ، وعلى رأسهم األتراك 

والبلغاريين والبوماكيين و الرومان بمواد غذائية في 20 مدينة مختلفة )صوفيا ، فيدين ، بلفن ، بازارجيك 
، غوتسه دلتشو ، فيليبة )بلوفديف( ، سموليان ، كارجلي ، خاصكوي ، ستارا زاغورا ، فيليكو ترنوفو ، روس 
، رازغراد ، تارغوفيشت ، سليفن ، شومن ، سيليسترا ، أيتوس ، فارنا، دوبريتش( في بلغاريا.و في إطار هذا 
البرنامج الذي تم اعداده بدعم من وكالة "تيكا" وبرعاية السفارة التركية في صوفيا وبتنظيم من دار االفتاء 

العام لمسلمي جمهورية بلغاريا، تم التوزيعات بمشاركة مسؤولي السفارة التركية في صوفيا والقنصلية 
العامة في فيليبة والقنصلية العامة في بورغاس وُمفتيي المقاطعة. 

وتم إرسال ١0.000 كمامة جراحية و3.000 عدة تشخيص فيروس كرونا إلى أتراك بلغاريا في كارجلي.

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 240



فرنسا 

جمهورية جنوب افريقيا 

 بناء على طلبات التبرع وبتاريخ 2020/04/24 تم ارسال مستلزمات طبية تحتوي على 40.000 كمامة 
جراحية مصنوعة من ثالث طبقات و على ١.000 بدلة طبية واقية الى السفارة التركية في باريس لغرض 

تسليمها الى الجهات المعنية في فرنسا.

كما ارسلت تركيا مساعدات طبية الى منتدى جزر المحيط الهادئ وإضافة الى كون فرنسا احد اعضائها 
تعتبر مقاطعة بولونيزيا و كاليدونيا الجديدة جزء من فرنسا فقد تم من قبل تركيا وعن سكرتارية منتدى 

جزر المحيط الهادئ تسليم ١0.000 كمامة جراحية و ١0.000 قطعة من المناديل المبللة.

 بناء على الطلب الذي تقدمت به جمهورية جنوب افريقيا حول امكانية الحصول على بدالت طبية 
واقية وكمامات وقفازات طبية ومعدات تشخيص فيروس كورونا و منفاخ التعقيم المتنقلة عدد 2-3 و 
بتاريخ 2020/04/2٩ تم ايصال ١00.000 كمامة و 500 قناع واٍق و 500 نظارة واقية و ١00 كمامة من 

نوع N٩5 و 500 بدلة طبية واقية و 200 علبة من المواد المعقمة عن طريق طائرة عسكرية الى جمهورية 
جنوب افريقيا.

وتم توفير ١0.000 كمامة من نوع N٩5 لمستشفى كاالفونج من قبل وكالة "تيكا".

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 243م



فلسطني

 أُعلن في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون اإلسالمي في الـ 22 من نيسان/ابريل عن تبرع تركيا 
بـمبلغ 5 مليون دوالرلفلسطين.

وتبرعت تركيا لمدينتي رام الله وغزة بـ ١5 طناً من المستلزمات الطبية أحتوت على 40.000 عدة تشخيص 
فيروس كرونا و 4 أجهزة بي سي آر، و١00.000 كمامة من نوع N٩5 و 40.000 بدلة طبية واقية و 

١00.00 قفازة طبية و على 2.000 قناع اوكسجين و20.000 قنية أنف و طنين من معقمات اليد وعلى 
20.000 قناعاً بالستيكياً واقياً وتم إرسالها بتاريخ 2020/04/20. وأُخذت المساعدات الطبية من الجمارك 

بتاريخ 2020/05/05 من قبل وزارة الصحة الفلسطينية وأُرسلت إلى مدينة رام الله. 

وكذلك أرسل من قبل وكالة "تيكا" 6 طن من مواد تنظيفية و معدات وقائية إلى وزارة الصحة الفلسطينية. 
وقدمت مساعدات غذائية لـ 5.060 أسرة في غزة و7.500 أسرة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. 

وإضافة إلى ذلك، فقد قدم الهالل االحمر التركي مساعدة نقدية قدرها 25.000 دوالر امريكي.

وتربعت تركيا ملدينتي رام الله وغزة بـ ١5 طناً 
من املستلزمات الطبية أحتوت عىل 40.000 

عدة تشخيص فريوس كرونا و 4 أجهزة يب يس آر، 
و١00.000 كاممة من نوع N٩5 و 40.000 بدلة 
طبية واقية و ١00.00 قفازة طبية و عىل 2.000 

قناع اوكسجني و20.000 قنية أنف و طنني من 
معقامت اليد وعىل 20.000 قناعاً بالستيكياً واقياً 

وتم إرسالها بتاريخ 2020/04/20.

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 242



العراق

اقليم شمال العراق

في اطار مكافحة فيروس كورونا المستجد في العراق أرسل الهالل االحمر التركي 30.000 كمامة و 475 
سلة غذائية كمساعدات الى محافظة اربيل في العراق. ومنذ اليوم االول من اكتشاف انتشار الوباء تم 

تسليم 20.000 كمامة ومن ثم تم بتاريخ 2020/03/١٩ ارسال ١0.000 كمامة أخرى كوجبة ثانية. اضافة 
الى هذا ومع سريان حظر التجوال في محافظة اربيل تم تحضير 475 سلة غذائية ليتم توزيعها على األسر 

المتعففة في المحافظة.

كما قامت منسقية البرامج في مكتب وكالة "تيكا" في بغداد وبالتنسيق مع مكتب الهالل االحمر العراقي 
في اربيل بتوزيع 2.000 طرد غذائي في المحافظة.

اضافة الى هذا وبتاريخ 2020/03/08 وفر الهالل االحمر التركي احتياجات منطقة شمال العراق من المواد 
المعقمة والكمامات واألِسرة والخيم. 

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 245م



جورجيا

كرواتيا 

 تم من قبل الهالل االحمر التركي وبتاريخ 2020/04/22 إيصال مساعدات طبية إلى جورجيا، تحتوي 
على 50.000 كمامة جراحية مصنوعة من ثالث طبقات و50.000 قطعة من قفازات فينيل الخالية من 

مسحوق البودرة و 2.000 قطعة من كمامات N١4٩ و 500 بدلة طبية واقية وخيمتين ذات مميزات النفخ 
عن طريق القنوات الهوائية و يبلغ حجمها 56 م2.

وقد دعمت وكالة "تيكا" اعمال بناء مستشفى باطوم لألمراض المعدية وقامت بتوزيع ١5.000 كمامة 
محلية الصنع اضافة الى توزيعها 30.000 قطعة خبز. كما قامت بتوزيع 40 طن من المواد الغذائية على 

2.500 أسرة يسكنون اقاليم أخالتسيخه وأجاريا وكاخيتي وكفيمو كارتلي وايميريتي وسامغريلو الجورجية.
وإضافة الى هذا، فقد قامت تركيا وبالتعاون مع العديد من المؤسسات الجورجية بتوزيع مساعدات غذائية 

في مدن قردباني وروستاوي ودمانيسي وبولنيسي و قرة جوب ومارنولي وغيوريا وباطوم وأخالتسيخه 
وتبليسي الجورجية. 

 

 بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك قامت وكالة "تيكا" وبتاريخ 2020/05/١5 بتوزيع 200 سلة غذائية 
على المتعففين في مقاطعة فوكوفار-سيرميا. ومن جهة اخرى تم ايصال ١.١00 سلة غذائية بقيمة 50.000 

يورو الى المتعففين في مدن كارلوفاتس وغوسبيتش وسيساك وشيبينيك وزغرب. 

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 244



ايران 

 في اطار اتفاقية المنح المبرمة بين تركيا وإيران فقد تم بتاريخ 2020/03/١6 ارسال ١.000 من معدات 
تشخيص فيروس كرونا و 4.7١5 بدلة طبية واقية و 20.000 صدرية طبية و 2.004 من نظارة واقية و 

4.000 كمامة من نوع N٩5 و 78.000 كمامة جراحية مصنوعة من ثالث طبقات.

4.000 كاممة من نوع N٩5 و 78.000 
كاممة جراحية مصنوعة من ثالث طبقات.

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 247م



املوصل

تم من قبل الهالل االحمر وبتاريخ 2020/03/2٩ تسليم 3.000 كمامة وحزمة من المساعدات التنظيفية 
تحتوي على ١.000 صابون كل قطعة منها تزن ١00 غم و ١.000 علبة من مادة استيل المعقمة تزن كل 

واحدة منها 500 مل، الى مديرية صحة المحافظة.

وفي اطار مساعدات شهر رمضان المبارك قامت وكالة "تيكا" بتحضير سالت غذائية وتوزيعها على 5 االف 
أسرة متعففة في الموصل وتلعفر وديالى وصالح الدين.

كركوك

تم من قبل الهالل االحمر وبتاريخ 2020/03/25 تسليم ١8.000 قطعة من االقنعة الواقية الى محافظة 
كركوك والمسؤولين في الجبهة التركمانية العراقية.

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 246



إيطاليا 

 في اطار مكافحة وباء كوفيد- ١٩ طلبت ايطاليا المساعدة لمكافحة الوباء من خالل مركز تنسيق 
االستجابة للكوارث االوروبية االطلسية التابعة لحلف الناتو )EADRCC (. حيث قامت تركيا بتاريخ 

2020/04/0١، بتسليم إيطاليا حزمة مساعدات طبية وكانت تحتوي على 200.000 كمامة و 250 قناع 
بالستيكي واق )بانورامي( و 750 قطعة من االقنعة الواقية للعيون و ١.000 بدلة طبية واقية و ١.000 لتر 

من سائل المضاد للجراثيم.

اضافة اىل هذا، فقد تم من قبل الهالل االحمر الرتيك 
إرسال مستلزمات طبية إىل إيطاليا، تحتوي عىل 

١00.000 كاممة جراحية مصنوعة من ثالث طبقات 
و ١00.000 قطعة من قفازات فينيل الخالية من 

مسحوق البودرة و 20.000 كاممة من نوع N١4٩ و 
١.500 بدلة طبية واقية و ١.500 نظارة طبية واقية.

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 249م



اسبانيا 

 قامت تركيا بتاريخ2020/04/0١ بإرسال شحنة مساعدات طبية تحتوي على 250.000 كمامة و 250 
قناعا بالستيكيا واقيا و 750 قطعة من االقنعة الواقية للعيون و 2.000 بدلة طبية واقية عن طريق طائرة 

عسكرية الى اسبانيا.

بدعم من وكالة "تيكا" وبالتعاون مع وقف مسجد غرناطة تم توزيع سالت غذائية على ١00 أسرة مسلمة 
متعففة في مدينة غرناطة في مقاطعة االندلس وكان التوزيع يتم في كل يوم جمعة خالل شهر رمضان 

المبارك.

قامت تركيا بتاريخ2020/04/0١ بإرسال شحنة 
مساعدات طبية تحتوي عىل 250.000 كاممة 
و 250 قناعا بالستيكيا واقيا و 750 قطعة من 

االقنعة الواقية للعيون و 2.000 بدلة طبية واقية 
عن طريق طائرة عسكرية اىل اسبانيا.

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 248



قرقيزيا

 في إطار مكافحة وباء كورونا وحتى يبدأ مستشفى الصداقة التركية – القرغيزية في تقديم خدماته 
الطبية تم نقل إدارة المستشفى الى قرغيزستان مرحليا مع التبرع للمستشفى بمستلزمات طبية شملت 

200 عدة تشخيص فيروس كورونا و١00 بدلة طبية واقية و١00 كمامة من نوع N٩5 باالضافة الى 5.000 
من المستلزمات الجراحية.

كما قدمت تركيا مساعدات اخرى شملت 200 عدة تشخيص فيروس كورورنا و١00 بدلة طبية واقية و١00 
نظارة واقية و١00 كمامة من نوع N٩5 و20.000 كمامة جراحية.

ومنذ االيام االولى لبدء وباء كورونا امدت وكالة "تيكا" المستشفيات الموجودة بقرغيزستان بمساعدات 
طبية وقائية من قبيل 4.500 كمامة و4.500 قفاز طبي و600 بدلة طبية واقية و500 نظارة واقية و500 
قناع بالستيكي واق و١.١00 معقم و30.000 عدة تشخيص من نوع 400 بي سي ار) PCR 400(. عالوة 
على ذلك قامت وكالة "تيكا" بتوزيع 500 طرد تحتوي على مواد غذائية ومواد تنظيفية ومعقمة. كذلك 

وفي غضون شهر رمضان المبارك وفي اطار مكافحة وباء كورونا تم مساعدة 7.000 أسرة بمعونات غذائية 
شملت مواد التنظيف والتعقيم و١0 كمامات جراحية.

ان مستشفى االمراض المعدية بمقاطعة باتكين بقرغيزستان والذي تولت وكالة "تيكا" مهمة ترميمه قد 
تحول في الوقت الراهن الى مركز لمكافحة وباء كوفيد-١٩.

وفي نفس السياق قامت السفارة التركية بجمهورية قرغيزيستان وموظفونا الحكوميون العاملون هناك 
بالتطوع من رواتبهم الخاصة وكونوا صندوق دعم شهد مساهمة هامة من الشركات التركية والقرغيزية 

الناشطة داخل اراضي جمهورية قرغيزستان.

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء
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كازاخستان 

 تبرعت تركيا بـ 3 اجهزة تنفس اصطناعي لجمهورية كازاخستان. تبرعت تركيا بتاريخ 2020/04/١8 وعن 
طريق طائرة شحن تابعة للخطوط الجوية التركية بحزمة مستلزمات الطبية لكازاخستان تحتوي على 400 
أمبول من عالج االتروبين و 500 زجاجة من بيبيراسيلين وتازوباكتام و ١.500 قرص من أزيثرومايسين و 
١50 أمبول من عالج ريفامبيسين و 3200 قرص من اسيتيل سيستئين و 5000 زجاجة من األسيكلوفير و 

500 قرص ثنائي الكلوريد.

وتبرعت تركيا ايضا بتاريخ 2020/05/0٩ لكازاخستان بـ 50.000 كمامة و 50 قناعاً بالستيكياً واقياً و ١00 
نظارة واقية و 300 بدلة طبية واقية و 200 لتر من المواد المعقمة.

وقامت وكالة "تيكا" بتاريخ 2020/05/20 بتوزيع 300 سلة غذائية على األسر المتعففة في مدينة ألماتي. 
وكذلك قامت وبالتنسيق مع السفارة التركية في نور سلطان بتوزيع سالت غذائية ومطهرات على 500 أسرة 

متعففة في مدينتي نور سلطان وألماتي. 

وكما قامت ممثلية وزارة الشؤون الدينية التركية بتقديم سالت غذائية الى 80 أسرة متعففة و 20 شخصاً 
من المعاقين بصريا.

وبتوجيه من رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان تبرعت وزارة الدفاع التركية وبتاريخ 
2020/05/١١ بمستلزمات طبية لجمهورية كازاخستان وقد تم تسليمها للسلطات الكازاخستانية خالل حفل 

اقيمت بهذه المناسبة. 

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء
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جمهورية شامل قربص الرتكية

جمهورية شامل مقدونيا

 قدمت تركيا الى جمهورية شمال قبرص التركية في مرحلة اولية سيولة نقدية لتغطية احتياجاتها 
العاجلة بلغت 72 مليون ليرة تركية؛ و بعد ذلك وفي اطار مواجهة وباء كورونا كذلك قدمت على شكل 

هبة مستلزمات طبية شملت 70.000 كمامة جراحية و6.000 قناع طبي واق و30.000 قفاز طبي خال من 
مسحوق البودرة و500 بدلة طبية واقية و500 نظارة واقية و5.000 مسحات swab لكشف كورونا و4 علب 

من األدوية و3.000 انبوب عينات و550 قناع بالستيكي واق باالضافة الى 2.000 من البدالت الزرقاء التي 
يرتديها االطباء الجراحون.

وامدت وكالة "تيكا" في اطار مكافحة وباء كورونا وضمن االنشطة الموازية لشهر رمضان المعظم 
مساعدات غذائية لألسر المعوزة بجمهورية شمال قبرص التركية بلغ حجمها 25 طنا من المواد الغذائية 
استفاد منها ١.000 أسرة معوزة بمدن الفكوشا وجيرنه وغازي ماقوسا وغزاليورت ومنطقة لفكه. عالوة 

على ذلك قدمت وكالة "تيكا" معونات الى وقف التضامن مع االشخاص المعاقين على شكل مواد تنظيفية 
ومعقمة. 

 ارسلت تركيا بتاريخ 2020/04/08 مساعدات طبية الى جمهورية شمال مقدونيا شملت 50.000 كمامة 
جراحية و١.000 بدلة طبية واقية و١.000 عدة تشخيص فيروس كرونا.

 
كما اوصل الهالل االحمر التركي بتاريخ 2020/05/١2 وفي اطار مكافحة وباء كورونا مساعدات شملت 

75.000 كمامة جراحية مصنوعة من ثالث طبقات و١0.000 قفاز طبي خال من مسحوق البودرة و2.000 
بدلة طبية واقية و2.000 نظارة واقية و2.000 كمامة من نوع EN١4٩ )مزودة بالصمامات(.

في حين قدمت وكالة "تيكا" بتاريخ 2020/04/١2 مساعدات شملت 2.500 طرد يحتوي على مواد غدائية 
ومواد تنظيفية كما وزعت في وقت الحق 3.500 طرد إعانة هناك.

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء
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كوسوفو

 في اطار اتفاقية المنح التي وقعت تركيا عليها بتاريخ 2020/03/20 امدت تركيا جمهورية كوسوفو 
بمساعدات طبية شملت 4 مزيل الرجفان )ثنائي الطور( و١5 نقالة مرضى طبية من النوع القابل للطي 

و١0 عربات طوارئ للمستعجالت من النوع المتوفر على ادراج و7 حامالت للمهمالت واالغطية الطبية و7 
اجهزة تخطيط ثنائي أوكسيد الكاربون من طراز EMMA و5 نقاالت مرضى من ذوات الممسكات الجانبية 
و5 شاشات مراقبة المريض القابلة للنقل و5 اجهزة قياس نبض القلب و3 اجهزة اوتوماتيكية الزالة الرجفان 
الخارجية و5 حقائب طبية للطوارئ والمستعجالت كما شملت 50.000 كمامة من نوع N٩5/3-FF2 و500 

قناع بالستيكي واق و20.000 بدلة طبية واقية و300 قناع واق للوجه.

وفي إطار التضامن داخل حلف الشمال االطلسي "الناتو" تم بتاريخ 2020/04/08 ارسال ١00.000 كمامة 
واقية و2.000 بدلة طبية واقية و١.000 عدة تشخيص فيروس كورونا.

وفي اطار المساعدات المقدمة على شكل هبة ارسل الهالل االحمر التركي بتاريخ 2020/04/08 مساعدات 
طبية شملت 20.000 كمامة جراحية مصنوعة من ثالث طبقات. و30.000 قفاز طبي خال من مسحوق 

البودرة و١.560 كمامة من نوع N١4٩ و200 بدلة طبية واقية و١00 نظارة واقية.

عالوة على ذلك قامت وكالة "تيكا" بتوزيع طرود مساعدات غذائية على المحتاجين والمعوزين هناك 
استفاد منها ١.600 أسرة.

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء
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مولدوفا

 واستجابة لطلب قدم من الجهات العليا المسؤولة في جمهورية مولدوفا وتماشيا مع "االتفاقية المبرمة 
حول تقديم هبة في المجال الصحي" التي تم التوقيع عليها بتاريخ2020/04/١7 بين الجمهورية التركية 

 ،N٩5 وجمهورية مولدوفا تم بتاريخ 2020/04/23 تقديم مساعدات تشمل 30.000 كمامة من نوع
و١0.000 بدلة صحية واقية و5.000 نظارة واقية و١0.000 زوج من القفازات الطبية و١0.000 غطاء 

لألحذية وطنا من سائل معقم اليد.

كما امدت وكالة “تيكا”موادا طبية واقية للعاملين في المجالين الصحي واالمني وقدمت معونات شملت 
مواد غذائية ومواد نظافة لـ ١.000 اسرة بمولدوفا.

وبتاريخ 2020/05/١١ قدم الهالل االحمر التركي معونات طبية شملت 30.000 كمامة جراحية و١0.000 
قفاز طبي و5.000 كمامة من نوع N١4٩ و500 بدلة طبية واقية.

منطقة غاغاووزيا

وقد تم بتاريخ 2020/05/2١ تسليم نصف المعونات المقدمة كهبة طبية من قبل الهالل االحمر التركي الى 
منظمة الصليب االحمر المولدوفي في اطار مكافحة وباء كورونا الى المستشفيات واالشخاص المعوزين 

بمنطقة غاغاووزيا التي تتمتع بحكم ذاتي. 

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء
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ليبيا

املجر)هنغاريا(

 في اطار مكافحة وباء كوفيد-١٩ ارسلت تركيا الى ليبيا مستلزمات طبية مكونة من ١50.000 
كمامة و60 قناع بالستيكي واق ]بانورامي[ و300 قناع واق للعين و600 بدلة طبية واقية و400 لتر من 

المعقمات. 

كما ارسلت تركيا الى ليبيا بتاريخ 2020/05/07 دفعة ثانية مكونة من 200.000 كمامة و70 قناع بالستيكي 
واق و300 قناع بالستيكي واق للعين و١20 كمامة من نوع N٩5 و600 بدلة طبية واقية و400 لتر من 

المعقمات. 

 وبتاريخ 2٩ حزيران/يونيو2020 وبمساهمة مجلس العالقات االقتصادية الخارجية DEIK والشركات 
التركية االعضاء في مجلس العمل التركي-المجري المشترك ارسلت الى بالد المجر انطالقا من دولتنا ثالث 

حاويات مليئة بمساعدات طبية محلية الصنع شملت 50.000 قناع واق بالستيكي و١6.600 قنينة جل 
معقم لليد و20.000 قنينة كولونيا الليمون. 

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء
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اوزبكستان

 انطالقا من التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد رجب طيب اردوغان وصل بتاريخ2020/05/22 
الى طشقند باوزبكستان على شكل هبة قادمة من تركيا شملت 50 جهازا تنفسا محلي الصنع. 

وفي اطار المساعدات االنسانية تم بشهرنيسان/ابريل تسليم اوزبكستان 200 من البدالت الطبية الخاصة 
و50.000 كمامة و200 قناع بالستيكي واق للوجه.

وفي تاريخ 2020/04/30 تم تزويد المستشفى الوطني بجمهورية اوزبكستان بطقم صحي شمل 
5000 بدلة طبية واقية ونظارات وكمامات وقفازات وأغطية احذية قامت وكالة “تيكا”بتجهيزها لذلك. 

وبتاريخ2020/05/22 قدمت وكالة “تيكا”دفعة ثانية من المساعدات شملت ١3 طنا من المواد الغذائية.

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء
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النيجر

 قدمت تركيا الى مستشفى الصداقة التركي- النيجري تبرعات صحية بتاريخ2020/04/27 تشمل ١0.000 
كمامة جراحية و١.000 كمامة من نوع N٩5 و١00 بدلة طبية واقية و500 نظارة واقية و١0.000 قفاز 

طبي و١.000 لتر من السائل المعقم و400 عدة تشخيص فيروس كورونا و50 اادوية و١00 قناع بالستيكي 
واق للوجه.

وفي اطار اتفاقية المنح المبرمة بين الجمهورية التركية وجمهورية النيجر تم بتاريخ2020/06/04 تم ارسال 
مساعدات على متن طائرة عسكرية الى النيجر محملة ب50.000 كمامة جراحية و50.000 بدلة طبية 

واقية و30.000 كمامة من نوع N٩5 و2.000 نظارة واقية.

اضافة الى ذلك تم في نفس التاريخ االنف الذكر تسليم جمهورية النيجر 20 جهاز تنفس اصطناعي قدم 
على شكل هبة من قبل شركة تركية.

ويف اطار اتفاقية املنح املربمة بني 
الجمهورية الرتكية وجمهورية النيجر تم 

بتاريخ2020/06/04 تم ارسال مساعدات 
عىل منت طائرة عسكرية اىل النيجر محملة 
ب50.000 كاممة جراحية و50.000 بدلة 

طبية واقية و30.000 كاممة من نوع 
N٩5 و2.000 نظارة واقية.

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء
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الباراغواي

 وفي اطار اتفاقية الهبة المبرمة بتاريخ 2020/05/06 بين تركيا والبراغواي تم االرسال الى االخير 
50.000 بدلة طبية واقية و30.000 كمامة من نوع N٩5 و١00.000 كمامة جراحية و2.000 نظارة واقية 

و50.000 غطاء لألحذية و50.000 قفاز طبي.
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باكستان 

 وفي اطار ما ارسلته الجمهورية التركية الى دولة باكستان وصلت الى اسالم اباد بتاريخ 2020/04/22 
طائرة محملة ب 20.000 كمامة من نوع N٩5 و50.000 بدلة طبية واقية و١00.000 كمامة جراحية.

كما شملت دفعة ثانية من المساعدات الطبية التركية الى باكستان ١08.000 كمامة جراحية و500.3١ 
طاقم وقاية طبي حملتها طائرة نقل بضائع جوية تركية الى مطار كاراتشي بتاريخ 2020/04/28.

وفي اطار مكافحة وباء كوفيد-١٩ اوصلت وكالة “تيكا”على مدى شهر رمضان المبارك ما مجموعه 4.000 
طرد و70 طنا من المواد الغذائية استفاد منها 22 الف و500 شخص.

ويف اطار مكافحة وباء كوفيد-١٩ اوصلت 
وكالة “تيكا”عىل مدى شهر رمضان املبارك 

ما مجموعه 4.000 طرد و70 طنا من 
املواد الغذائية استفاد منها 22 الف و500 

شخص.

مساعدات تركيا الدولية 
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رصبيا

طاجيكستان

 وانطالقا من التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد رجب طيب اردوغان وفي اطار التضامن 
والتعاون داخل دول حلف الشمال االطلسي الناتوتم تزويد جمهورية صربيا بــ ١00.000 كمامة جراحة 

و2.000 بدلة طبية واقية و١.500 عدة تشخيص فيروس كورونا. اما في تاريخ 2020/04/08 فقد تم التبرع 
بـ 500 عدة تشخيص فيروس كورونا.

 
كما وزعت وكالة “تيكا”كميات من الصابون ومواد التعقيم التركية الصنع بمنطقة سنجق بصربيا؛ وبمناسبة 
شهر رمضان المبارك قدمت "تيكا" للفئات المجتمعية المعوزة من المحتاجين والرومان والالجئين بصربيا 
مساعدات في شكل طرود استفاد منها مجموع ١.000 أسرة بلغت ١5 طنا من المواد الغذائية االساسية. 

في حين تم توزيع 3 طن اخرى من المواد الغدائية على مخيم الالجئين كرنياشا على مقربة من بلغراد تم 
.)KIRS( تقديمها بالتعاون مع مجلس النازحين والالجئين الصربي

وفي هذا السياق قام منتدى اصدقاء سنجق المشكل في تركيا ومجلس العمل التركي-الصربي التابع للجنة 
العالقات االقتصادية الخارجية التركية DEIK بتوزيع هبة الى مستشفى الخاص بالوباء المقام بمنطقة 
سنجق والى المستشفيات الموجودة في نوفي بازار وتوتين وسيينيتسا وبريجبوليه تمثلت في 20.000 

كمامة جراحية و2.000 بدالت طبية واقية ومستلزمات التعقيم والنظافة.

كما ان تركيا كانت قد زودت صربيا بمساعدات اخرى شملت ١0 شاشات لمراقبة حالة المريض، و20 نبضة 
بصرية لألصابع و١0 مصابيح تعقيم باألشعة فوق البنفسجية،و50 منظم أوكسجين و١0 مضخات تروية، 

ومنظار فيديوللحنجرة، و3 مناظير حنجرة عادية )3 شفرة ليفية(، و١0 خيوط سيليكون و 3 شفاط جراحي 
)ببرطمان مزدوج( و400 طقم غطاء اسرة طبية و30 سرير مريض خاص بالعناية المركزة)ذي 3 محركات(، 

و20.000 كمامة جراحية من نوع )FFP 2( و2.000 بدلة طبية واقية.

 امدت تركيا جمهورية طاجيكستان في تاريخ 2020/05/25 بـمساعدات شملت 50.000 كمامة طبية 
واقية.

كما سلمت وكالة “تيكا”بتاريخ 2020/06/04 الى وزارة الصحة والضمان االجتماعي الطاجيكية مستلزمات 
طبية شملت 70.000 كمامة واقية و١.000 بدلة طبية واقية لفائدة االشخاص االكثر تعرضا للمرض وفي 

مقدمتهم اولئك العاملين بالمجال الصحي. 
 

مساعدات تركيا الدولية وعمليات اإلجالء
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البريو

رومانيا 

 بناء على طلب تقدمت به والية تومبيس الموجودة بشمال جمهورية البيرو عن طريق السفارة 
البيروفية بأنقرة أرسلت وكالة “تيكا” إلى والية تومبيس البيروفية تجهيزات طبية شملت مضختين اثنتين 
مزدوجتي الضخ و١5 سرير هوائي طبي و22 عربة للعالج متعددة االغراض مزودة بعجالت فوالذية و١0 

ادراج لطاوالت الفحص و١0سالت فوالذية للقمامة مزودة بدواسات و5 عربات للطوارئ.

 عن طريق الهالل االحمر التركي تم تزويد جمهورية رومانيا بتاريخ2020/05/30 بــ 50.000 كمامة 
.FFP2و EN١4جراحية مصنوعة من ثالث طبقات و١.500 كمامات جراحية من نوع ٩

كما قامت وكالة “تيكا”بمناسبة شهر رمضان المبارك وفي اطار المعونات المقدمة بسبب الوباء باهداء 
مستلزمات تنظيفية وحقائب ومعدات رياضية الى ١8١ من االطفال االيتام والمعوزين والمعاقين وذوي 

االحتياجات الخاصة المحتاجين للرعاية.

مساعدات تركيا الدولية 
وعمليات اإلجالء
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عمليات اجالء الرعايا التي قامت بها جمهورية تركيا يف اطار وباء كوفيد-١٩

وقد عملت تركيا طيلة ازمة الوباء من خالل ممثلياتها في الخارج على التواصل مع كل المواطنين 
المقيمين بالخارج مبدية كل االهتمام ومستجيبة لكل احتياجاتهم.

فقد قامت تركيا بجلب المواطنين المقيمين بالخارج الى ارض الوطن ممن لم يتمكنوا من تلقي 
العالج بالخارج من خالل طائرات اسعاف تابعة لوزارة الصحة التركية. وفي هذا الصدد ومنذ ١١ 

آذار/ مارس 2020 تم بهذه الكيفية نقل مجموع 64 مواطنا تركيا من 24 بلدا عبر العالم. 

 ولم يقتصر االمر على المواطنين االتراك فحسب بل عملت تركيا على مد يد العون في اجالء 
العديد من الرعايا االجانب ممن ينتمون لدول اخرى. وفي هذا االطار والى غاية هذه اللحظة تم 

القيام بـ 7١ عملية اجالء شملت ما مجموعه ١.037 الشخاص ينتمون لجنسيات مختلفة. 
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في اطار التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية السيد رجب طيب اردوغان قامت تركيا باكبر عملية اجالء 
لرعاياها على مدى تاريخ الجمهورية. حيث تمكنت والى غاية هذا التاريخ من اجالء ما يقرب 70.000 من 

المواطنين االتراك كانوا عالقين في ١28 بلد عبر العالم وتمكينهم من العودة الى ارض الوطن.

ففي بادئ االمر وبتاريخ 2020/04/١4 تم استقدام ما يزيد عن 25.000 مواطن تركي كانوا يندرجون في 
اطار االقامة المؤقتة داخل 7١ بلدا عبر العالم هي:

الواليات المتحدة االمريكية، أفغانستان، ألمانيا، األرجنتين، النامسا، أذربيجان، روسيا البيضاء، بلجيكا، 
االمارات العربية المتحدة، بلغاريا، الجزائر، تشيكيا، جمهورية الصين الشعبية، الدنمارك، جمهورية 

الدومنيك، اتيوبيا، المغرب، الفلبين، فرنسا، غينيا، جنوب افريقيا، كوريا الجنوبية، الهند، هوالندا، 
الهندوراس، العراق، ايران، ايرلندا، اسبانيا، اسرائيل، السويد، سويسرا، ايطاليا، كموديا، كندا، الجبل االسود، 
قطر، كازاخستان، كينيا، جمهورية شمال قبرص التركية، كولومبيا، الكويت، جمهورية شمال مقدونيا، ليبيا، 

لبنان، لوكسمبورغ، مصر، منغوليا، مولدوفا، موريتانيا، النوريج، اوزبكستان، باكستان، بنما، بولندا، البرتغال، 
رومانيا، روسيا الفدرالية، سنغافورة، صربيا، سيري النكا، السودان، سوريا، المملكة العربية السعودية، 

تايالندا، تونس، اوكرانيا، فنيزويال، جزر الراس االخضر واليونان.

في حين عرف تاريخ 2020/04/١6 البدء في برنامج دفعة ثانية من علمية اجالء المواطنين االتراك تم من 
خاللها اعادة 40.000 مواطن تركي من ١١7 دولة من الدول االتي ذكرها:

الواليات المتحدة االمريكية، افغانستان، المانيا، البانيا، االرجنتين، استراليا، النامسا، اذربيجان، جزر 
الباهاماس، البحرين، بنغالديش، باربادوس، بلجيكا، االمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، بوليفيا، 
البوسنة والهرسك، البرازيل، بلغاريا، بوركيانا فاسو، الجزائر، تشاد، تشيكيا، جيبوتي، جمهورية الدومينيك، 
الدنمارك،االكوادور، ارمينيا، استونيا، إثيوبيا، المغرب، ساحل الحاج، الفلبين، فنلندا، فرنسا، غامبيا، غانا، 
غينيا، كوريا الجنوبية، كرواتيا، الهند، هوالندا، العراق، ايران، ايرلندا، اسبانيا، اسرائيل، السويد، سويسرا، 

ايطاليا، كمبوديا، كندا، الجبل االسود، قطر، كازاخستان، كينيا، قرغيزستان، جمهورية، شمال قبرص التركية، 
جمهورية الكونغوالديموقراطية، كوسوفو، كوستريكا، الكويت، جمهورية شمال مقدونيا، كوبا، جامايكا، 

اليابان، التفيا، ليبيريا، التفيا، لبنان، لوكسمبورغ، المجر، مدغشقر، جزر المالديف، ماليزيا، مالي، مالطا، 
كولومبيا، مصر، منغوليا، مولدوفا، موريتانيا، موزمبيق، النيبال، النيجر، نيجيريا، النرويج، أوزبكستان، 

باكستان، باراغواي، البيرو، بولندا، البرتغال، رومانيا، رواندا، االتحاد الروسي، السنغال، صربيا، سيراليون، 
سنغافورة، سلوفاكيا، سلوفينيا، الصومال، سري النكا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السودان، المملكة 

العربية السعودية، الشيلي، طاجيكستان، تنزانيا، تايالند، أوكرانيا، سلطنة عمان، أوروغواي، األردن، اليونان 
وزامبيا.

عمليات اجالء الرعايا التي قامت بها 
جمهورية تركيا يف اطار وباء كوفيد-١٩
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ترتيب الدول حسب اعداد املواطنني العائدين اىل تركيا انطالقا من ارايض هذه الدول

عمليات اجالء الرعايا التي قامت بها 
جمهورية تركيا يف اطار وباء كوفيد-١٩
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جمهورية شمال قبرص التركية
المملكة العربية السعودية 

المانيا 
الكويت
العراق

الواليات المتحدة االمريكية
الجزائر
انجلترا
فرنسا

هوالندا
اذربيجان

اوكرانيا
كندا

كازاخستان
االمارات العربية المتحدة

قطر
اوزبكستان

روسيا الفدرالية
الجبل االسود

بولندا
جمهورية شمال مقدونيا

اثيوبيا
ايطاليا

ايران
ايرالندا

المغرب
السودان

قرغيزستان
بلجيكا
النمسا

سويسرا
صربيا

مصر
السويد

روسيا البيضاء
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اسبانيا

سلطنة عمان
ليبيا

اليونان
الهند

جزر المالديف
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كينيا

البرتغال
المجر )هنغاريا(

البحرين
غينيا

باكستان
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أفغانستان

تايالند
رومانيا

مولدوفا
الدنمارك

جمهورية الدومينيك
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كوسوفو
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النيجر
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تركيا ١١ مارس 2020

الواليات المتحدة األمريكية  20 يناير 2020

ألمانيا  27 يناير 2020

بلجيكا  3 فبراير 2020

البرازيل 25 فبراير 2020

لصين 3١ ديسمبر 20١٩

فرنسا 24 يناير 2020

كوريا الجنوبية  20 يناير 2020

هولندا 27 فبراير 2020

انجلترا  3١ يناير 2020

 أين ومتى ظهرت أول إصابة 
بفيروس كورونا؟

تركيا من أوائل الدول في اتخاذ التدابير الالزمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. تابعت تركيا عن 
كثب مكافحه الدول االخرى للفيروس، وبدأت تركيا باتخاذ التدابير الالزمة قبل رؤية أولى الحاالت. 

توضح الجداول الواردة أدناه الدور الريادي لتركيا وفقا لالحتياطات التي اتخذتها مقارنة بالبلدان 
األخرى في إطار مكافحة فيروس كورونا. وبهذا كانت تركيا من أسرع الدول في اتخاذ التدابير في 

جميع مجاالت الحياة االجتماعية للحد من انتشار هذا الوباء. كثير من التدابير الالزمة التي لم يتم 
تنفيذها في بعض الدول تم تنفيذها في تركيا تحت قيادة الرئيس أردوغان.

مقارنة دولية من حيث التدابري

سؤال

أول حالة

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 269م



إيران  ١٩ فبراير 2020

إسبانيا  3١ يناير 2020

إسرائيل  2١ فبراير 2020

السويد  3١ يناير 2020

سويسرا  25 فبراير 2020

إيطاليا   3١ يناير 2020

كندا  25 يناير 2020

البرتغال  2 مارس 2020

روسيا  3١ يناير 2020

مقارنة دولية
من حيث التدابري

أول حالة 3١ 
ديسمرب 20١٩
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إسرائيل لم يتم إنشاء مجلس يضم أطباء ومختصين. يتم تنفيذ العملية من قبل الحكومة ووزارة الصحة والمؤسسات األخرى بقيادة رئيس الوزراء.

السويد تتولى إدارة الصحة العامة، وهي مجموعة من الخبراء وعلماء األوبئة في الوالية، المشورة والتوجيه لالزمة.

سويسرا تم إنشاء فرقة العمل الوطنية كوفيد-١٩ العلمية السويسرية في 3١ مارس 2020.

إيطاليا تم إنشاء "لجنة تقنية علمية" مؤلفة من خبراء، بمشاركة رئيس الوزراء في االجتماعات من وقت آلخر.

كندا
عقد االجتماع األول لمجموعة االستجابة للطوارئ في 27 يناير بمشاركة رئيس الوزراء ترودو. باإلضافة إلى ذلك، في 4 مارس، تم إنشاء 

مجموعة مجلس الوزراء لمكافحة كوفيد-١٩.

البرتغال تم إنشاء فرقة عمل تتألف من خبراء وأشخاص يعملون مع مجلس الصحة.

روسيا
تم إنشاء "مركز الوقاية من فيروس كورونا" في 27 يناير 2020. وفي ١4 مارس 2020، تم إنشاء "مجلس تنسيق فيروس كورونا" برئاسة رئيس 

الوزراء.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا تم تشكيل "اللجنة العلمية المختصة بفيروس كورونا" بتاريخ ١0 يناير 2020.

الواليات المتحدة 
األمريكية 

بمشاركة الخبراء وكبار المسؤولين في المؤسسات ذات الصلة ، تم إنشاء "فرقة عمل مكافحة كوفيد-١٩" في 2٩ يناير 2020. 

ألمانيا
في 27.02.2020 ، أنشأت وزارة الشؤون الداخلية ووزارة الصحة مكتًبا لألزمات إلدارة الوباء. كما تم االستماع لآلراء العلمية من خبراء معهد 

روبرت كوخ وقسم علم الفيروسات بمستشفى Charite في برلين.

بلجيكا استمرت "لجنة علم فيروس كورونا" في منصبها منذ يناير 2020.

البرازيل لم يتم إنشاء مجلس/لجنة علمية.

الصين  .تم إنشاء "مركز مكافحة أمراض فيروس كورونا المستجدة" في 25 يناير 2020

فرنسا تم تشكيل لجنة خبراء في عملية مكافحة الفيروس.

كوريا الجنوبية
تم إنشاء )المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسالمة( برئاسة رئيس الوزراء تشونغ سي كيون، بما في ذلك مسؤولون من وزارة الصحة 

ووزارة الخارجية وKCDC )مراكز كوريا لمكافحة األمراض والوقاية منها(.

هولندا
يتولى المعهد الوطني للصحة العامة والبيئية )RIVM( مسئولية األوبئة في هولندا. في هذا السياق، تجمع RIVM "فريق إدارة الوباء" 

)OMT( والذي يتكون من خبراء في مجاالت مختلفة، من أجل تقييم المعلومات الحالية والبيانات العلمية.

إنجلترا
يتم إجراء الدراسات تحت مظلة "لجنة الطوارئ االجتماعية" )COBR( التي تأسست عام ١٩72. تواصل المجموعة االستشارية العلمية 

)SAGE( أنشطتها في إطار هذه اللجنة.

إيران تم تشكيل لجنة في مكافحة الفيروس.

إسبانيا يوجد "المجلس اإلداري الفني لفيروس كورونا" و "لجنة تقييم ومراقبة الفيروس".

اللجان 
العلمية

سؤال أثناء مكافحة الدول لفريوس كورونا، هل تم إنشاء لجنة علمية / مجلس استشاري، إلخ؟

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 270



السويد لم يتم تطبيق تقييد الخروج أو حظر تجوال.

سويسرا لم يُفرض حظر تجول جزئي أو كلي في سويسرا.

إيطاليا تم فرض حظر للتجول في جميع أنحاء البالد بعد ١٩ يوًما من الحالة األولى.

كندا لم تفرض السلطات االتحادية أي حظر للتجول.

البرتغال بعد ١6 يوًما، ومع إعالن حالة الطوارئ في ١8 مارس ، تمت التوصية بعدم الخروج الى الشارع باستثناء المواقف اإللزامية.

روسيا
تم فرض الحظر بعد 57 يوًما )اعتباًرا من 28 مارس 2020( ألولئك غير الملزمين بالعمل، وبعد 52 يوًما )اعتباًرا من 23 مارس( لألشخاص الذين 

تزيد أعمارهم عن 65 عاًما.

مقارنة دولية من حيث التدابري

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 273م



تركيا
 في 22 مارس 2020، بعد ١١ يوًما من الحالة األولى، تم فرض حظر التجوال على المصابين بأمراض مزمنة والمواطنين الذين تزيد اعمارهم عن

 65 عاًما. في 3 أبريل 2020، شمل حظر التجول المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة. في ١0 أبريل 2020، أُعلن حظر التجول في 30
.مدينة تركية باإلضافة إلى مدينة زونجولداك مدة يومين لجميع المواطنين

الواليات المتحدة 
األمريكية 

في الواليات المتحدة األمريكية، يتم فرض تقييد تجول جزئي على مستوى الوالية. تم اتخاذ قرار التقييد األول في ١٩ مارس 2020، في والية 
كاليفورنيا. حاليا في واشنطن العاصمة و43 والية يتم اتخاذ تدابير للبقاء في المنازل.

ألمانيا
تم تطبيق تقييد التجول ألول مرة في بافاريا، بعد 53 يوًما من الحالة األولى )2١.03.2020(، وتم إدخال حظر التجول الجزئي بعد 55 يوًما من 

الحالة األولى )23.03.2020(.

بلجيكا بعد 44 يوًما ، تم فرض حظر تجول جزئي يوم األربعاء ١8 مارس الساعة ١2:00. تم تمديده حتى ١٩ أبريل.

البرازيل لم يتم فرض حظر للتجول.

الصين
تم تنفيذ الحجر الصحي في 23 يناير 2020 في ووهان عاصمة مقاطعة هوبي ومصدر مرض الكورونا. على الرغم من عدم وجود تطبيق رسمي 

للحجر الصحي في بقية جمهورية الصين الشعبية، يتم تشجيع الناس على البقاء في منازلهم.

فرنسا تم إدخال تقييد الخروج/الحظر بعد 53 يوًما من الحالة األولى.

كوريا الجنوبية لم يتم تطبيق تقييد الخروج أو حظر تجوال.

هولندا لم يتم فرض حظر للتجول في هولندا.

انجلترا في 23 مارس 2020، تم فرض حظر التجوال، باستثناء تسوق الطعام والرعاية الصحية والتمارين اليومية قصيرة المدى عند الضرورة.

إيران لم يتم تطبيق تقييد الخروج أو حظر تجوال في إيران.

إسبانيا تم فرض حظر / حظر للتجول بعد 43 يوًما.

اسرائيل في ١7 مارس 2020 ، تم تطبيق حظر جزئي بعد 25 يوًما من الحالة األولى.

مقارنة دولية 
حظر التجول من حيث التدابري

سؤال سؤال: بعد كم يوم من إعالن أول حالة يف البالد تم فرض حظر التجول الجزيئ أو الكيل؟

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 272



السويد
المدارس التمهيدية والمدارس االبتدائية مفتوحة بشكل عام. ترك إذن إجازة المدارس االبتدائية إلى مديري المدارس/ البلديات في ١ مارس 

2020 بعد 30 يوًما. بدأ التعليم عن بعد، بعد 46 يوًما في المدارس الثانوية والمدارس المهنية والجامعات.

سويسرا تم إجازة المدارس في ١3 مارس 2020، بعد ١7 يوًما.

إيطاليا بعد ١3 يوًما، تم إجازة المدارس في جميع أنحاء البالد.

كندا تخذ قرار اجازة المدارس من قبل الواليات. قامت الواليات بإجازة المدارس في تواريخ مختلفة.

البرتغال عد ١6 يوًما، تم إغالق المدارس بإعالن حالة الطوارئ في ١8 مارس 2020.

روسيا اعتباًرا من 23 مارس 2020، تم إخالء المدارس بعد 52 يوًما.

مقارنة دولية من حيث التدابري

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 275م



تركيا في ١2 مارس 2020 ، تقرر اجازة المدارس بعد يوم واحد فقط من الحالة األولى.

الواليات المتحدة 
األمريكية

يتخذ قرار اجازة المدارس من قبل حكام الواليات. تم اتخاذ القرار األول في ١2 مارس 2020 في والية أوهايو. تقرر ترك المدارس في ١5 والية 
حتى نهاية العام الدراسي.

ألمانيا
تقرر إغالق جميع المدارس ورياض األطفال في سارالند ووالية بافاريا في ١6.03.2020، بعد ١٩ يوًما من الحالة األولى. تم إغالق المدارس 

ورياض األطفال في جميع أنحاء ألمانيا في 23.03.2020، بعد 55 يوًما من الحالة األولى.

بلجيكا تم اعتماد قرارات انقطاع التعليم في المدارس، بعد 40 يوًما، اعتباًرا من ١4 مارس 2020.

البرازيل تم اتخاذ هذا القرار بعد ١5 يوًما للعاصمة البرازيل. اتخذت الواليات األخرى هذا القرار في وقت الحق.

الصين
في 2١ يناير 2020، تقرر تأخير بدء العام الدراسي مع تمديد العطلة. في 2٩ يناير 2020، أعلنت وزارة التعليم الصينية أنه سيتم إغالق جميع 

المدارس، بما في ذلك الجامعات، حتى اشعار اخر.

فرنسا تم اجازة المدارس بعد 52 يوًما.

كوريا الجنوبية تم اإلعالن عن افتتاح المدارس التي كان يجب افتتاحها في 2 مارس بعد 34 يوًما من الحالة األولى في 23 فبراير 2020.

هولندا تم إجازة جميع المدارس ورياض األطفال وخدمات رعاية األطفال بعد ١7 يوًما من الحالة األول )اعتباًرا من ١6 مارس 2020(

انجلترا بعد 50 يوًما ، تم إجازة المدارس في 20 مارس 2020.

إيران تم إجازة المدارس بعد 6 أيام من اكتشاف الحالة األولى.

إسبانيا تم إجازة المدارس في بعض مناطق الحكم الذاتي بعد 38 يوًما. تم إجازة المدارس في جميع أنحاء البالد بعد 43 يوًما.

اسرائيل في ١3 مارس 2020، بعد 2١ يوًما من الحالة األولى، تم إجازة المدارس.

متى تم إجازة املدارس بعد أول اصابة بفريوس كورونا يف البلد؟

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال

إجازة 
املدارس

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 274



سويسرا
تم تعليق التعليم الوطني في ١3 مارس 2020. قامت الكانتونات ال 26 التي تشكل سويسرا بممارسات مختلفة في التعليم 

عندما تم إغالق المدارس. ال يوجد تطبيق موحد بشكل عام في جميع أنحاء البالد.

إيطاليا تم االنتقال للتعليم عن بعد.

كندا في أونتاريو في ١3 مارس 2020، بعد 48 يوًما، تم االنتقال للتعليم عن بعد.

البرتغال لقد تحولت جميع المدارس إلى التعليم عن بعد.

روسيا
بعد 45 يوًما )اعتباًرا من ١6 مارس 2020(، تم السماح لكل وحدة ببدء التعلم عن بعد بمبادرة منها. بعد 67 يوًما )اعتباًرا من 7 

أبريل 2020(، أصبحت منصة التدريب عبر اإلنترنت للتعليم عن بُعد جاهزة للعمل.

مقارنة دولية من حيث التدابري

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 277م



تركيا في ١2 مارس 2020، تقرر بدء التعليم عن بعد، بعد يوم واحد فقط من الحالة األولى وتم تطبيقه في 23 مارس 2020.

الواليات المتحدة 
األمريكية

بدأت المدارس التعليم عن بعد.

ألمانيا
لم يتم إنشاء نظام موحد للتعليم عن بعد. يحضر المعلمون الفصول الدراسية عن طريق إعطاء الواجبات المنزلية لطالبهم عبر 

اإلنترنت.

بلجيكا
ال توجد بنية تحتية للتعليم عن بعد في بلجيكا للمدارس االبتدائية والثانوية. اعتباًرا من ١6 مارس 2020، بدأت الجامعات 

التعليم عن بعد.

البرازيل بدأ التعليم عن بعد عند مستوى معين.

الصين تم االنتقال للتعليم عن بعد.

فرنسا تم االنتقال للتعليم عن بعد.

كوريا الجنوبية تم االنتقال للتعليم عن بعد.

هولندا تستمر الدروس عبر اإلنترنت.

انجلترا لم يبدأ التعليم عن بعد للتعليم االبتدائي والثانوي. يتم توفير التعليم عن بعد في معظم الجامعات المستقلة.

إيران تم االنتقال للتعليم عن بعد.

إسبانيا تم االنتقال للتعليم عن بعد.

اسرائيل تم االنتقال للتعليم عن بعد.

السويد المدارس التمهيدية والمدارس االبتدائية مفتوحة. بدأت المدارس الثانوية والكليات والجامعات التعليم عن بعد، بعد 46 يوًما.

مقارنة دولية 
التعلم عن بعد من حيث التدابري

سؤال هل تم االنتقال للتعليم عن بعد يف الدولة؟

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 276



إيطاليا بعد ١7 يوًما، تم إغالق المكتبات في جميع أنحاء البالد.

كندا اعتباًرا من ١6 مارس 2020، تم إغالق جميع المراكز التابعة للمكتبة الكندية وإدارة المحفوظات بعد 5١ يوًما.

البرتغال تم إغالق المكتبات بعد ١6 يوًما مع إعالن حالة الطوارئ في ١8 مارس 2020.

روسيا حتى ١8 مارس 2020، تم إغالق المكتبات بعد 47 يوًما.

مقارنة دولية من حيث التدابري

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 279م



تركيا في ١5 مارس 2020، تقرر إغالق المكتبات بعد 4 أيام من الحالة األولى.

الواليات المتحدة 
األمريكية

يتم إغالق المكتبات بما يتماشى مع قرارات البقاء في المنازل المأخوذة في واليتها. ال يوجد قرار عام للمكتبات.

ألمانيا تم إغالق المكتبات بعد 55 يوًما )23 مارس 2020(.

بلجيكا تم إغالق المكتبات بعد 40 يوًما )١4 مارس 2020(.

البرازيل تم إغالق المكتبات بعد ١5 يوًما للعاصمة البرازيل. أعلنت واليات أخرى إغالق المكتبات في وقت الحق.

الصين
في 25 يناير 2020، أدخلت لجنة الصحة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية قواعد وقيوًدا على استخدام األماكن العامة ووسائل النقل العام 

في جميع أنحاء البالد. وقد تم إخضاع المناطق المذكورة لتدابير تدريجية بالتوازي مع انتشار تفشي المرض.

فرنسا تم إغالق المكتبات بعد 50 يوًما.

كوريا الجنوبية تم اإلعالن عن اإلغالق المؤقت للمكتبات العامة في 25 فبراير 2020، بعد 36 يوًما من الحالة األولى.

هولندا تم إغالق المكتبات في إطار اإلجراءات المعلنة بعد ١3 يوًما من الحالة األولى )اعتباًرا من ١2 مارس 2020(.

انجلترا تم إغالق المكتبات في 23 مارس 2020، بعد 53 يوًما.

إيران تم إغالق المكتبات بعد 4 أيام من اكتشاف الحالة األولى.

إسبانيا تم إغالق المكتبات بعد 43 يوًما.

اسرائيل بعد 25 يوًما، تم إغالق مكتبات ١7 مارس 2020.

السويد المكتبات ليست مغلقة.

سويسرا تم إغالق المكتبات في ١6 مارس 2020، بعد 20 يوًما.

مقارنة دولية 
استخدام املكتبات من حيث التدابري

سؤال متى تم حظر استخدام جميع أنواع املكتبات بعد الحالة األوىل يف البلد؟

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك م 278



السويد
بعد إعالن أول حالة )3١ يناير(، تم إيقاف جميع الرحالت الجوية إلى جمهورية الصين الشعبية. في 2 مارس 2020 )بعد 3١ يوًما من الحالة 

األولى(، تم إيقاف الرحالت الجوية مع إيران. باإلضافة إلى ذلك، في ١7 مارس 2020 )بعد 46 يوًما(، تم وضع قيود على الطيران على مستوى 
االتحاد األوروبي.

سويسرا
م تطبيق القيد األول في ١٩ مارس 2020، بعد 23 يوًما، إليطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا وإسبانيا والدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي/

رابطة التجارة الحرة األوروبية. تم تطبيق الحظر العام بعد 30 يوًما في 26 مارس 2020 بما يشمل دول شنغن.

إيطاليا
تم إيقاف جميع الرحالت الجوية من وإلى جمهورية الصين الشعبية في 3١ يناير 2020 بمجرد اكتشاف الحالة األولى. أوقفت دول أخرى 

رحالتها إلى إيطاليا بعد أن أصبحت إيطاليا أحد المراكز الوبائية في الفترة التالية.

كندا
في ١3 مارس 2020 )اليوم الثامن واألربعون(، تمت التوصية بعدم السفر دولًيا ما لم يكن ذلك إلزامًيا وُدعي الكنديون إلى الخارج للعودة إلى 

البالد.

البرتغال
مع إعالن حالة الطوارئ في ١8 مارس 2020، وفي إطار القرار الذي اتخذه مجلس االتحاد األوروبي، تم إيقاف الرحالت الجوية مع الدول 

غير األعضاء في االتحاد األوروبي لمدة 30 يوًما، باستثناء سكان فنزويال والواليات المتحدة األمريكية وكندا وجنوب إفريقيا والدول الناطقة 
بالبرتغالية )CPLP( حيث يعيش المواطنون البرتغاليون بشكل كبير.

روسيا بعد يوم واحد، يتم تقييد الرحالت الجوية الصينية. اعتباًرا من 27 مارس 2020، تم تعليق جميع الرحالت الجوية إلى الخارج بعد 56 يوًما.

مقارنة دولية من حيث التدابري

ا ورون روس ك ي ف ة ل ال ع ف ا ال ي رك ة ت ح اف ك 281م



تركيا
على الرغم من اكتشاف أول حالة في تركيا كان بتاريخ ١١ مارس، إال أنه تم إيقاف الرحالت الجوية إلى دول مثل إيطاليا الصين وإيران في 
وقت سابق بكثير لهذا التاريخ )2٩ فبراير 2020(. تم تمديد نطاق حظر الطيران في ١2 و١3 مارس. بلغ عدد الدول التي حظرت الرحالت 

الجوية في 2١ مارس 68 دولة.

الواليات المتحدة 
األمريكية

بعد 4 أيام من الحالة األولى )تم التأكد أنها سافرت إلى ووهان(، تم فرض قيود على السفر إلى جمهورية الصين الشعبية في 2 فبراير 2020. 
تم تمديد قيود السفر الحًقا لتشمل إيران ومنطقة شنغن والمملكة المتحدة وأيرلندا.

ألمانيا
لم يتم اتخاذ قرار تقييد/حظر الطيران الخارجي. ومع ذلك، هناك دول تم تعليق الرحالت الجوية معها بسبب الوباء. في هذا اإلطار، تم حظر 

الرحالت الجوية إلى ألمانيا من إيران والصين بعد 48 يوًما من الحالة األولى )١6.03.2020(.

بلجيكا جميع الرحالت غير الضرورية إلى الخارج ممنوعة، من الساعة ١2:00 يوم ١8 مارس 2020 بعد 44 يوًما.

البرازيل يحظر على األجانب من بعض الدول دخول البالد بعد 27 يوًما.

الصين
الحجر الصحي الذي تم إطالقه في ووهان في 23 يناير 2020 يشمل أيًضا الرحالت الدولية مما يمكن اعتباره أول تقييد للطيران الخارجي. 

واعتباًرا من 2٩ مارس 2020، تقتصر جميع الرحالت الدولية بين الصين والدول األخرى على مرة واحدة في األسبوع لكل شركة طيران.

فرنسا تم إغالق حدود االتحاد األوروبي ومنطقة شنغن بعد 53 يوًما.

كوريا الجنوبية في 24 يناير، تم تعليق الرحالت الجوية إلى الصين مؤقًتا بعد 4 أيام من الحالة األولى.

هولندا
بعد ١3 يوًما من الحالة األولى )اعتباًرا من ١2 مارس 2020(، طُلب من العاملين في المهن الحيوية، وخاصة في مجال الرعاية الصحية، عدم 

السفر إلى الخارج.

انجلترا لم يتم فرض أي قيود/حظر طيران في المملكة المتحدة.

إيران لم يتم فرض أي قيود أو حظر على الطيران الخارجي في إيران.

إسبانيا تم إيقاف الرحالت الجوية إلى الصين في بداية فبراير. بعد ذلك، تم فرض حظر طيران على إيطاليا بعد 3٩ يوًما من الحالة األولى.

اسرائيل لم تُفرض أي قيود أو محظورات على المواطنين اإلسرائيليين، باستثناء الموظفين الحكوميين أو أفراد الجيش.

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

حظر الطريان 
الخارجي

سؤال متى تم فرض قرار تقييد/حظر الرحالت الجوية إىل الخارج بعد اكتشاف أول حالة يف البلد؟
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إيطاليا بعد ١٩ يوًما تم فرض حظر السفر بين المدن في جميع أنحاء البالد.

كندا تفرض السلطات المحلية قيوًدا على السفر بالحافالت وتدابير النقل داخل الواليات وفًقا لحاجة كل منطقة.

البرتغال تم تقييد النقل الداخلي مع إعالن حالة الطوارئ في ١8 مارس 2020، بعد ١6 يوًما.

روسيا لم يتم تطبيق حظر السفر في جميع أنحاء البالد.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في 28 مارس 2020، بعد ١7 يوًما فقط من الحالة األولى، تم تقييد خدمة الحافالت بين المدن.

الواليات المتحدة 
األمريكية

لم يتم تطبيق حظر سفر داخلي.

ألمانيا
ال يوجد حظر/تقييد عام على السفر بين المدن )النقل الداخلي(. يمكن العثور على اختالفات مختلفة في التطبيقات على أساس الواليات. 

على سبيل المثال، في والية مكلنبورغ فوربومرن، ال يُسمح بدخول سيارات الذين ال يقيمون في هذه الوالية.

بلجيكا بعد 44 يوًما، في ١8 مارس 2020، تم فرض قيود على التداول المحلي.

البرازيل في والية ريو دي جانيرو، يُحظر تداول الحافالت بين المدن بعد 2١ يوًما.

الصين
مع الحجر الصحي في ووهان في 23 يناير 2020، بدأت القيود، بعد ذلك بقليل، بدأ عزل المدن المجاورة، وسرعان ما تم تضمين مقاطعة 

هوبي في الحجر الصحي. خالل انتشار الوباء، تم إيقاف خدمات الحافالت والقطارات بين المقاطعات بشكل خاص داخل البالد.

فرنسا بعد 53 يوًما، تم إدخال تقييد/حظر على النقل الداخلي.

كوريا الجنوبية لم يتم فرض تقييد/حظر السفر بين المدن.

هولندا لم يتم إدخال تقييد/حظر على النقل الداخلي.

انجلترا ليس هناك قيود على السفر بين المدن.

إيران تم حظر السفر بين المقاطعات بعد 35 يوًما من اكتشاف الحالة األولى.

إسبانيا تم فرض قيود على النقل الداخلي بعد 43 يوًما.

اسرائيل
تم فرض حظر السفر بين المدن بشكل مؤقت بين الساعة 7:00 صباًحا في 7 أبريل و 06:00 صباًحا في ١0 أبريل فقط بسبب عيد الفصح. لم 

يتم تطبيقه خارج هذه التواريخ.

السويد ال يوجد حظر/تقييد على السفر بين المدن )التنقل داخل البلد(.

سويسرا لم يتم فرض حظر/تقييد على السفر في سويسرا.

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

حظر السفر بني 
املدن

سؤال متى تم تنفيذ حظر/تقييد السفر بني املدن )النقل الداخيل( بعد الحالة األوىل؟
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السويد
في ١7 مارس 2020، بعد 46 يوًما من الحالة األولى، تقرر عدم ركوب حافالت النقل العام من الباب األمامي، وتم وضع ممر بين مقعد السائق 

والركاب.

سويسرا في سويسرا، لم يتم إجراء ترتيبات مقاعد متفرقة وتطبيقات مماثلة في مركبات النقل العام في جميع أنحاء البالد.

إيطاليا
بعد 2٩ يوًما، أصبح من الضروري على أولئك الذين يستخدمون مركبات النقل العام والسائق الحفاظ على مسافة آمنة بينهم، إذا لم يكن ذلك 

ممكًنا، يجب عليهم ارتداء أقنعة واقية وتطهير سيارات النقل العام وتم فرض استعمال مطهرات اليد للركاب.

كندا في ١3 مارس 2020 في أونتاريو، بعد 48 يوًما، تم وضع قيود على النقل العام.

البرتغال
في نفس اليوم مع تحديد الحالة األولى، تم فرض قواعد تطهير خاصة للنقل العام في 2 مارس 2020. تم تقديم ترتيبات أخرى )المقاعد 

المتقطعة، وتغيير الهواء وما إلى ذلك( في 22 مارس. في 7 أبريل 2020، تقرر وضع عازل بين السائق والركاب.

روسيا بعد 26 يوًما، اعتباًرا من 26 فبراير 2020، تم اتخاذ قرار في هذا االتجاه.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في 24 مارس 2020، بعد ١3 يوًما من الحالة األولى، تم إدخال اللوائح المتعلقة باستخدام وسائل النقل العام.

الواليات المتحدة 
األمريكية

لم يتم تعميم الئحة عامة الستخدام وسائل النقل العام.

ألمانيا تم إدخال ترتيب مقاعد متفرق في وسائل النقل العام في 23.03.2020، بعد 55 يوًما.

بلجيكا بعد 44 يوًما.

البرازيل
بعد 2١ يوًما، تم عمل ترتيبات لوسائل النقل العام. تم تخفيض القدرة االستيعابية لوالية ريو دي جانيرو بنسبة 50٪. أعلنت دول أخرى مثل 

هذه اللوائح في وقت الحق.

الصين
في 25 يناير 2020، أدخلت لجنة الصحة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية قواعد وقيوًدا على استخدام األماكن العامة ووسائل النقل العام 

في جميع أنحاء البالد. تم إدخال تدابير إضافية مثل قيود عدد الركاب ومتطلبات القناع وتطبيق رمز المربع األخضر تدريجًيا.

فرنسا لم يتم تطبيق لوائح الستخدام وسائل النقل العام.

كوريا الجنوبية منذ نهاية فبراير، تم االهتمام بترتيب المقاعد المتفرق في وسائل النقل العام.

هولندا
اعتباًرا من 23 مارس 2020، تقرر الحد من عدد األشخاص الذين يستخدمون وسائل النقل العام واتباع قاعدة ١.5 متر، بعد 24 يوًما من أول 

حالة.

انجلترا ال توجد لوائح الستخدام وسائل النقل العام.

إيران يُحظر السفر بين المقاطعات بعد 35 يوًما من اكتشاف الحالة األولى.

إسبانيا
عند استخدام المترو، يجب االنتظار ومراقبة التوزيع المتناثر. يشترط ملء الحافالت بما ال يزيد عن الثلث في وسائل النقل العام. تقرر 

تخفيض وسائل النقل العام إلى العدد المحدود المطبق في أيام العطل الرسمية.

اسرائيل تم اتخاذ ترتيبات الستخدام وسائل النقل العام في ٩ مارس 2020، بعد ١7 يوًما من الحالة األولى.

حظر املواصالت 
العامة

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال متى تم اتخاذ تدابري الوقاية يف وسائل النقل العام )ترتيب املقاعد املتفرقة/استخدام القناع( بعد 
الحالة األوىل؟
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السويسري لم يتم تطبيق قيود/حظر السفر الخارجي على موظفي القطاع العام بشكل حصري.

إيطاليا
لم يكن هناك تقييد/حظر على السفر إلى الخارج لموظفي القطاع العام. ومع ذلك، فإن هذه الفرصة محدودة ألن العديد من الدول أوقفت 

رحالتها إلى إيطاليا.

كندا
في ١3 مارس 2020)اليوم الثامن واألربعون(، أعلنت هيئة األركان العامة أنه تم منع جميع األفراد العسكريين من المغادرة إلى الخارج. لم 

يتم عمل أي قيود خاصة على الموظفين العموميين الفيدراليين اآلخرين، باستثناء تحذير السفر العام.

البرتغال بعد ١6 يوًما، مع اإلعالن عن حالة الطوارئ في ١8 مارس 2020، تقرر أن الرحالت الدولية لن تتم إال في المواقف اإللزامية.

روسيا بعد 40 يوًما، اعتباًرا من ١١ مارس 2020، تم تطبيق هذا التقييد/الحظر.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في ١2 مارس 2020، بعد يوم واحد فقط من الحالة األولى، تم منع موظفي القطاع العام من السفر إلى الخارج.

الواليات المتحدة 
األمريكية

تم إيقاف الرحالت الغير ضرورية اعتباًرا من ١2 مارس 2020.

ألمانيا لم يتم تطبيق قيود/ حظر السفر الخارجي على موظفي القطاع العام بشكل حصري.

بلجيكا بعد 44 يوًما، تم تطبيق المنع في ١8 مارس 2020.

البرازيل تم تطبيق المنع بعد 2١ يوًما.

الصين
في 2٩ يناير 2020، أعلنت إدارة الهجرة الوطنية الصينية أنها أوصت مواطنيها باالمتناع عن السفر إلى الخارج كجزء من مكافحة فيروس 

كورونا. يخضع موظفي القطاع العام أيًضا لهذه القيود.

فرنسا ال توجد معلومات تفيد بأن موظفي القطاع العام قد تم تقييدهم / منعهم من السفر إلى الخارج.

كوريا الجنوبية ال توجد معلومات تفيد بأن موظفي القطاع العام قد تم تقييدهم / منعهم من السفر إلى الخارج.

هولندا م يتم تطبيق قيود/ حظر السفر الخارجي على موظفي القطاع العام بشكل حصري.

انجلترا لم يتم تطبيق قيود/ حظر السفر الخارجي على موظفي القطاع العام بشكل حصري.

إيران بعد ١4 يوًما من اكتشاف الحالة األولى، تم منع موظفي القطاع العام من السفر إلى الخارج.

إسبانيا لم يتم تطبيق قيود/ حظر السفر الخارجي على موظفي القطاع العام بشكل حصري.

اسرائيل في 4 مارس 2020 )بعد ١2 يوًما من الحالة األولى( تم فرض حظر على مغادرة جميع المسؤولين الحكوميين وأفراد الجيش للخارج.

السويد لم يفرض تقييد/حظر على السفر إلى الخارج لموظفي القطاع العام.

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

حظر السفر الخارجي عىل 
موظفي القطاع العام

سؤال متى تم حظر/منع موظفي القطاع العام من السفر للخارج بعد الحالة األوىل؟
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السويسري لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

إيطاليا
بعد 2٩ يوًما، تم إلزام السائق بارتداء القناع وترك المقعد بجانب السائق فارًغا وقبول راكبين فقط في الخلف في سيارات األجرة التجارية 

والسيارات المستأجرة.

كندا لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

البرتغال بصرف النظر عن القواعد الموضوعة لوسائل النقل العام، لم يتم فرض أي تطبيق خاص بسيارات األجرة.

روسيا لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في 30 مارس 2020 ، تم اتخاذ قرار بشأن سيارات األجرة بعد ١٩ يوًما من الحالة األولى.

الواليات المتحدة 
األمريكية

لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

ألمانيا لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

بلجيكا بعد 44 يوًما

البرازيل لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

الصين
في 25 يناير 2020، أدخلت لجنة الصحة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية قواعد وقيوًدا على استخدام األماكن العامة ووسائل النقل العام 

في جميع أنحاء البالد. تم بشكل تدريجي فرض احتياطات خاصة لسيارات األجرة )مثل القماش الشفاف بين الركاب والسائق(.

فرنسا لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

كوريا الجنوبية لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

هولندا في 8 أبريل 2020، تم اتخاذ قرار بدعم سائقي سيارات األجرة بعد 40 يوًما من الحالة األولى.

انجلترا لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

إيران
بعد 4 أيام من اكتشاف الحالة األولى، تم اتخاذ إجراءات التطهير والدفع غير النقدي لسيارات األجرة. من ناحية أخرى، بعد 7 أسابيع من 

الكشف عن الحالة األولى، يتم السماح فقط بجلوس راكبان فقط في المقعد الخلفي لسيارات األجرة في طهران.

إسبانيا لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

اسرائيل في 25 مارس 2020، بعد 33 يوًما من الحالة األولى، تم تنظيم عمل لسيارات األجرة.

السويد لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

السويسري لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

إيطاليا
بعد 2٩ يوًما، تم إلزام السائق بارتداء القناع وترك المقعد بجانب السائق فارًغا وقبول راكبين فقط في الخلف في سيارات األجرة التجارية 

والسيارات المستأجرة.

كندا لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

البرتغال بصرف النظر عن القواعد الموضوعة لوسائل النقل العام، لم يتم فرض أي تطبيق خاص بسيارات األجرة.

روسيا لم يتم تنظيم عمل سيارات األجرة.

تنظيم عمل 
سيارات األجرة

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال كم يوما بعد الحالة األوىل تم ترتيب/ تنظيم عمل سيارات األجرة؟
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إسبانيا تم اتخاذ قرار بشأن أساليب العمل المرنة بعد 43 يوًما من الحالة األولى.

اسرائيل ي ١6 مارس 2020، بعد 24 يوًما من الحالة األولى، بدأ تطبيق اساليب العمل المرن.

السويد
في ١6 مارس 2020، بدأت إدارة الصحة العامة في التوصية بـ "العمل من المنزل" بعد 45 يوًما من الحالة األولى، خاصة في ستوكهولم 

والمنطقة المحيطة بها.

سويسرا
هناك طرق عمل مرنة في مؤسسات الدولة في الدستور السويسري. وفي هذا السياق، لم يكن هناك حاجة إلى تنظيم إضافي بشأن هذه 

المسألة. وقد تم تطبيقه تحت إشراف مشرفي الدوائر.

إيطاليا تم تطبيق العمل المرن بعد ١3 يوًما من الحالة األولى.

كندا اعتباًرا من ١6 مارس 2020، في اليوم 5١ بعد الحالة األولى، بدأ موظفو الدولة الفيدراليون في العمل من المنزل/نظام المناوبات.

البرتغال
في اليوم الثامن عشر من الحالة األولى، في 20 مارس 2020، أُعلن أنه يجب على جميع موظفي الدولة العمل من منازلهم عبر الهاتف أو 

اإلنترنت.

روسيا اعتباًرا من ١6 مارس 2020، تم اإلعالن عن اساليب العمل المرن بعد 46 يوًما.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في 22 مارس 2020 ، تم تطبيق أساليب عمل مرنة بعد ١١ يوًما من الحالة األولى.

الواليات المتحدة 
األمريكية

بعد التوصيات الرئاسية التي نشرها البيت األبيض في ١6 مارس 2020، تم تطبيق أساليب العمل المرنة بشكل تدريجي لموظفي القطاع العام.

ألمانيا ال يوجد تطبيق موحد في القطاع العام. يمكن ألولئك الذين يمكنهم العمل من المنزل مواصلة عملهم من المنزل.

بلجيكا
تم اتخاذ القرارات بما في ذلك إجراءات العمل من المنزل، باستثناء الحاالت اإلجبارية، بعد 40 يوًما من الحالة األولى، اعتباًرا من ١4 مارس 

.2020

البرازيل بعد 2١ يوًما، تم تطبيق أساليب العمل المرنة.

الصين
بعد نهاية عطلة رأس السنة الصينية الجديدة في 3 فبراير 2020، على الرغم من وجود اختالفات بين المؤسسات في المؤسسات العامة، فقد 

تم تنفيذ إجراءات العمل المرنة.

فرنسا بعد 53 يوًما ، تم تنفيذ القرارات التي تحكم مبادئ العمل.

كوريا الجنوبية
تم اإلعالن عن المبادئ في 22 مارس ، بعد 60 يوًما من الحالة األولى. مثل ساعات عمل مرنة للموظفين العموميين، وتقليل االجتماعات وجًها 

لوجه ورحالت العمل. إلخ. 

هولندا
في ١2 مارس 2020، بعد ١3 يوًما من الحالة األولى، تم تطبيق أساليب عمل مرنة عامة )العمل من المنزل/العمل عن بعد أو نظام 

المناوبات(.

انجلترا
لم يكن هناك تطبيق قوانين العمل المرن في تاريخ واحد، وإنما منذ بدء ظهور الحاالت األولى، تحولت المؤسسات العامة تدريجياً إلى نظام 

المناوبات أو العمل من المنزل من خالل الترتيبات اإلدارية.

إيران
تم تخفيض ساعات عمل موظفي الدولة بعد ١0 أيام من اكتشاف الحالة األولى وبدأ تطبيق العمل المرن في مؤسسات الدولة بعد 34 يوًما 

من اكتشاف الحالة األولى.

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

أساليب العمل 
املرن

سؤال
متى تم اعتامد أساليب عمل مرنة )العمل من املنزل/العمل عن بعد أو نظام املناوبات( يف 

القطاع العام يف الدولة بعد الحالة األوىل؟
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السويد لم يتخذ قرار لوقف أنشطة المرافق المذكورة.

سويسرا تم تنفيذ القرار في ١٩ أبريل 2020، بعد 54 يوًما من الحالة األولى.

إيطاليا بعد ١8 يوًما من الحالة األولى، تم تنفيذ القرارات المتعلقة بأنشطة هذه المرافق في جميع أنحاء البالد.

كندا
تم اتخاذ التدابير في ١7 مارس 2020 )اليوم 52( في أونتاريو، ١8 مارس 2020 )اليوم 50( في كولومبيا البريطانية، في 22 مارس 2020 )اليوم 

24( في مقاطعة كيبيك.

البرتغال
بعد ١8 يوًما من الحالة األولى تم إغالق جميع المرافق عدا تلك المرافق التي تقدم خدمات للحفاظ على الحياة والتي تخدم المواطنين. مثل 

المخابز، االسواق، محطات الوقود، الصيدليات، واألكشاك، وما إلى ذلك.

روسيا اعتباًرا من 24 مارس 2020، بعد 53 يوًما من الحالة األولى، تم اتخاذ قرارات بشأن مجاالت النشاط المعنية.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في ١6 مارس 2020، بعد 5 أيام فقط من الحالة األولى، تم اتخاذ القرار.

الواليات المتحدة 
األمريكية

قرار وقف أنشطة هذه الشركات تتخذ من قبل الواليات. حاليا واشنطن و48 والية قررت اغالق اماكن االستراحة.

ألمانيا تم اتخاذ القرار المذكور بتاريخ 23.03.202، بعد 55 يوماً من الحالة األولى.

بلجيكا تم اتخاذ القرارات بعد 40 يوًما من الحالة األولى، اعتباًرا من ١4 مارس 2020.

البرازيل
تم اتخاذ هذا القرار المتعلق بإغالق المقاهي والمطاعم وما إلى ذلك في العاصمة البرازيل بعد 23 يوًما، وبعد ١٩ يوًما للسينما. أعلنت 

واليات أخرى تنفيذ القرار في وقت الحق.

الصين
في 25 يناير 2020، أدخلت لجنة الصحة الوطنية لجمهورية الصين الشعبية قواعد وقيوًدا على استخدام األماكن العامة في جميع أنحاء البالد. 
في الفترة التالية، تم فتح مناطق الترفيه واالستجمام، خاصة في المدن الكبرى بتصاريح خاصة شريطة مراعاة قواعد مثل المسافة االجتماعية 

وإلزامية ارتداء القناع.

فرنسا تم اتخاذ القرارات بشأن مرافق االستراحة والتسلية بعد 50 يوًما من الحالة األولى.

كوريا الجنوبية لم يتم إيقاف أنشطة مرافق االستجمام والترفيه. ومع ذلك، تم إغالق الحانات والنوادي الليلية في سيول في الفترة ما بين 8 إلى ١٩ أبريل.

هولندا في ١5 مارس 2020، بعد ١6 يوًما من الحالة األولى، تقرر تعليق أنشطة المطاعم والحانات واألندية الرياضية وأماكن مماثلة.

انجلترا في 23 مارس 2020، بعد 50 يوًما من الحالة األولى، تم إغالق الشركات أو األعمال غير الحيوية، حيث يتجمع الناس.

إيران تم إيقاف األنشطة الثقافية مثل المسرح والحفالت الموسيقية والسينما بعد 5 أيام من اكتشاف الحالة األولى.

إسبانيا
تم اتخاذ القرار بشأن األنشطة الثقافية مثل السينما والمسرح وما إلى ذلك بعد 38 يوًما من الحالة األولى. واتخذ القرار بشأن المطاعم 

والمقاهي بعد 43 يوًما.

اسرائيل في ١6 مارس 2020، بعد 24 يوًما من الحالة األولى، تم عمل ترتيبات لمرافق االستراحة.

التدابري املتعلقة 
مبرافق االسرتاحة

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال
متى تم اتخاذ قرار إيقاف أنشطة مرافق الرتفيه والتسلية )مقهى، مطعم، بار، نادي، سينام، إلخ( 

بعد الحالة األوىل يف البلد؟
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إيطاليا تم اتخاذ القرار بعد ١8 يوًما من الحالة األولى في جميع أنحاء البالد.

كندا
تم اتخاذ القرار في ١7 مارس 2020 )اليوم 52( في أونتاريو، ١8 مارس 2020 )اليوم 50( في كولومبيا البريطانية و22 مارس 2020 )اليوم 24( 

في مقاطعة كيبيك.

البرتغال بعد ١6 يوًما من الحالة األولى، تم إيقاف هذه األنشطة بإعالن حالة الطوارئ.

روسيا
تم إغالق قاعات الحفالت الموسيقية والمسارح والمتاحف والمؤسسات الثقافية اعتباًرا من ١6 مارس 2020، بعد 45 يوًما من الحالة األولى. 

تم حظر جميع األنشطة في جميع أنحاء البالد في ١٩ مارس 2020، بعد 48 يوًما.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في ١2 مارس 2020، بعد يوم واحد فقط من الحالة األولى، تم إيقاف األنشطة المعنية.

الواليات المتحدة 
األمريكية

تم إيقاف هذه األنشطة بعد التوصيات الرئاسية التي نشرها البيت األبيض في ١6 مارس 2020.

ألمانيا في 23 مارس 2020، بعد 55 يوًما من الحالة األولى، تم اتخاذ قرار بشأن األنشطة المعنية.

بلجيكا اعتباًرا من ١4 مارس 2020، تم إيقاف األنشطة بعد 40 يوًما من الحالة األولى.

البرازيل بالنسبة للعاصمة البرازيل، تم إيقاف هذه األنشطة بعد ١٩ يوًما من الحادث األول. وأعلنت الواليات األخرى قرارها بالتوقف الحًقا.

الصين
مع انتشار الوباء، تم إلغاء/تأجيل مثل هذه األنشطة واحدة تلو األخرى في جميع أنحاء البالد. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي قرار خاص بشأن 

هذه األنشطة وتم تقييمه في نطاق وقف األنشطة الجماعية.

فرنسا تم إيقاف هذه األنشطة بعد 50 يوًما من الحالة األولى.

كوريا الجنوبية بدأ إلغاء األنشطة االجتماعية والثقافية والفنية واألكاديمية بسرعة منذ ١8 فبراير 2020، عندما بدأ الوباء ينتشر في البالد.

هولندا
اعتباًرا من ١2 مارس 2020، بعد ١3 يوًما من الحالة األول، تم فرض قيود على االجتماعات التي عقدت بمشاركة أكثر من ١00 شخص، وفي 

هذا اإلطار تم إغالق المتاحف والمسارح والنوادي الرياضية ومنع الحفالت الموسيقية.

انجلترا توقفت األنشطة الجماعية تماما بعد 50 يوما من الحالة األولى.

إيران تم إيقاف األنشطة االجتماعية والثقافية والفنية واألكاديمية بعد 5 أيام من اكتشاف الحالة األولى.

إسبانيا في بعض مناطق الحكم الذاتي، تم إيقاف هذه األنشطة بعد 38 يوًما من الحالة األولى و43 يوًما في عموم البالد.

اسرائيل في ١2 مارس 2020، تم اتخاذ القرار بعد 20 يوًما من الحالة األولى.

السويد لم يتخذ أي قرار لوقف هذه األنشطة.

سويسرا تم االيقاف التام لهذه األنشطة في ١٩ أبريل 2020، بعد 54 يوًما.

االحتياطات املتعلقة 
باألنشطة الرتفيهية

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال متى توقفت األنشطة االجتامعية والثقافية والفنية واألكادميية بعد الحالة األوىل يف البلد؟
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السويد تم إغالق المتاحف والمناطق األثرية في 20 مارس 2020، بعد 4٩ يوًما من الحالة األولى. لكن لم يتم إغالق المتاحف المفتوحة.

سويسرا تم تنفيذ القرار في ١٩ أبريل 2020، بعد 54 يوًما من الحالة األولى.

إيطاليا تم اتخاذ القرار بعد ١7 يوًما من الحالة األولى في جميع أنحاء البالد.

كندا
تم اتخاذ القرارات في ١7 مارس 2020 )اليوم 52( في أونتاريو، ١8 مارس 2020 )اليوم 50( في كولومبيا البريطانية و22 مارس 2020 )اليوم 

24( في مقاطعة كيبيك.

البرتغال بعد الحالة األولى، تم إغالقها في اليوم السادس عشر بإعالن حالة الطوارئ.

روسيا اعتباًرا من ١6 مارس 2020، بعد 45 يوًما من الحالة األولى.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في 27 مارس 2020، تم اتخاذ القرار بعد ١6 يوًما من الحالة األولى.

الواليات المتحدة 
األمريكية

ال يوجد ترتيب عام. يتم اتخاذ القرار في هذا االتجاه بشكل فردي من قبل سلطات الواليات.

ألمانيا تم تنفيذ القرار في 23 مارس 2020، بعد 55 يوًما من الحالة األولى.

بلجيكا م اتخاذ القرار بعد 40 يوًما من الحالة األولى اعتباًرا من ١4 مارس 2020.

البرازيل تم اتخاذ هذا القرار بعد ١٩ يوًما من الحالة األولى للعاصمة البرازيل. أعلنت الواليات األخرى القرار في وقت الحق.

الصين مع بدء الحجر الصحي في ووهان في 23 يناير 2020، تم إغالق المناطق المعنية.

فرنسا تم تنفيذ القرار بعد 50 يوما من الحالة األولى.

كوريا الجنوبية تم اإلعالن عن إغالق مؤقت للمتاحف في 25 فبراير 2020، بعد 36 يوًما من الحالة األولى.

هولندا في تاريخ ١2 مارس 2020، تم إغالق المتاحف بعد ١3 يوًما من الحالة األولى.

انجلترا في تاريخ 23 مارس 2020، تم إغالق المتاحف واآلثار بشكل مؤقت.

إيران تم إغالق المتاحف بعد 2١ يوًما من اكتشاف الحالة األولى.

إسبانيا تم إغالق األماكن المعنية بعد 4١ يوًما من الحالة األولى.

اسرائيل في ١7 مارس 2020، تم اتخاذ القرار بعد 25 يوًما من الحالة األولى.

تدابري املتاحف مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال متى أغلقت املتاحف واملناطق األثرية بعد الحالة األوىل يف البلد؟
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السويد لم يتم منع الدخول مناطق الترفيه مثل الحدائق الوطنية والغابات ومناطق االستجمام.

سويسرا تم اتخاذ الترتيبات في ١٩ أبريل 2020، بعد 54 يوًما من الحالة األولى؛ لم يتم فرض قيود على الغابات.

إيطاليا تم اتخاذ اإلجراءات بقرار من وزارة الصحة الصادر في 20 مارس 2020، بعد 2٩ يوًما من الحالة األولى.

كندا على المستوى الفيدرالي، تم اتخاذ القرار في اليوم الثالث والخمسين بعد الحالة األولى في ١8 مارس 2020.

البرتغال في اليوم السادس عشر بعد الحالة األولى، تم حظره بإعالن حالة الطوارئ.

روسيا
لم يتم إدخال أي تنظيم في جميع أنحاء البالد؛ وتُرك لمبادرة اإلدارات اإلقليمية. في 28 مارس 2020، تم إغالق الحدائق في موسكو بعد 57 

يوًما من الحالة األولى.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في 27 مارس 2020، بعد ١6 يوًما من الحالة األولى، تم حظر دخول هذه المناطق.

الواليات المتحدة 
األمريكية

ال توجد قيود على دخول هذه المناطق في جميع أنحاء البالد.

ألمانيا تم حظر هذه األماكن في 23 مارس 2020، بعد 55 يوًما من الحالة األولى.

بلجيكا ال يوجد حظر على دخول هذه المناطق.

البرازيل بالنسبة للعاصمة البرازيل، تم اتخاذ القرار بعد 23 يوًما من الحالة األولى. أعلنت الواليات تطبيق القرار في وقت الحق.

الصين
مع بدء الحجر الصحي في ووهان في 23 يناير 2020، تم إغالق مناطق النزهة. في وقت الحق، تم إخضاعها لقيود وقواعد استخدام األماكن 

العامة وأماكن الترفيه والتسلية في جميع أنحاء البالد.

فرنسا ال توجد ممارسة موحدة في جميع أنحاء البالد، ومنذ ١7 مارس 2020، تم إغالق هذه المناطق تدريجًيا للزوار.

كوريا الجنوبية في نهاية فبراير، تم إلغاء األنشطة التي ستعقد في هذه المناطق، ولكن لم يتم تطبيق حظر عام.

هولندا
اعتباًرا من 23 مارس 2020، بعد 24 يوًما من وقوع الحالة األولى تم اتخاذ التدابير الالزمة لتفريق المجموعات التي تتجاوز 3 أشخاص في 

الحدائق والشواطئ.. إلخ. باستثناء العائالت.

انجلترا
تم اتخاذ الترتيبات بعد 50 يوًما من الحالة األولى. الحدائق في المدن مفتوحة فقط لممارسة الرياضة. أما إذا كانت مكتظة، يتم إغالقها مؤقًتا. 

الحدائق الوطنية والغابات ومناطق التنزه مغلقة.

إيران
على الرغم من عدم وجود تطبيق موحد في عموم البالد لدخول المناطق مثل الحدائق الوطنية والغابات ومناطق الترفيه، فإن الوصول إلى 

هذه المناطق في العاصمة طهران محظور بعد 35 يوًما من اكتشاف الحادث األول.

إسبانيا تم اتخاذ التدابير بعد 43 يوما من الحالة األولى.

اسرائيل اعتباًرا من ١7 مارس 2020، تم اتخاذ القرارات بعد 25 يوًما من الحالة األولى.

تدابري مناطق 
النزهة

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال
متى تم حظر دخول مناطق مثل املتنزهات الوطنية والغابات ومناطق النزهة بعد اإلصابة 

األوىل بفريوس كورونا يف البلد؟
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السويد
في ١2 مارس 2020، بعد 4١ يوًما من الحالة األولى، بدأت المباريات تلعب بدون متفرجين. في 2٩ مارس 2020، بعد 58 يوًما من الحالة 

األولى، تم ايقاف المباريات.

سويسرا
في 2 مارس 2020، تم اتخاذ قرار إيقاف بطوالت كرة القدم بعد 3 أيام من الحالة األولى. تم تأجيل جميع المسابقات واألحداث الرياضية بعد 

54 يوًما في ١٩ أبريل 2020.

إيطاليا تقرر تعليق جميع البطوالت بعد ١8 يوًما من الحالة األولى.

كندا تم تعليق الدوريات الوطنية في اليوم 48 بعد الحالة األولى اعتباًرا من ١3 مارس 2020.

البرتغال تم تأجيل المسابقات بإعالن حالة الطوارئ في اليوم السادس عشر بعد الحالة األولى.

روسيا اعتباًرا من 2١ مارس 2020، تم تنفيذ القرار بعد 50 يوًما من الحالة األولى.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا
في ١2 مارس 2020، بعد يوم واحد فقط من الحالة األولى، تقرر لعب جميع المسابقات الرياضية بدون متفرجين. في ١٩ مارس 2020، 

توقفت الدوريات إلى أجل غير مسمى.

الواليات المتحدة 
األمريكية

في ١١ مارس 2020 تم تأجيل الدوري األميركي للمحترفين NBA. أعلنت بطوالت البيسبول والهوكي وكرة القدم تأجيل المسابقات في ١2 
مارس 2020.

ألمانيا تم تأجيل المسابقات في ١3 مارس 2020، بعد 45 يوًما من الحالة األولى.

بلجيكا تم اتخاذ القرار بعد 40 يوًما من الحالة األولى اعتباًرا من ١4 مارس 2020.

البرازيل تم اإلعالن عن قرار التأجيل بعد ١٩ يوًما من الحالة األولى.

الصين في 2٩ يناير 2020، تم تأجيل جميع األحداث الرياضية حتى اشعار اخر.

فرنسا تم اتخاذ قرار بالتأجيل بعد 50 يوًما من الحالة األولى.

كوريا الجنوبية تم اإلعالن عن تأجيل دوري كرة القدم في 24 فبراير 2020، بعد 35 يوًما من الحالة األولى، ثم تالها تأجيل المسابقات األخرى.

هولندا اعتباًرا من ١2 مارس 2020، تم إلغاء المسابقات الرياضية بعد ١3 يوًما من الحالة األولى.

انجلترا
بعد حوالي 30-40 يوًما من الحالة األولى، تم اتخاذ هذه القرارات تدريجًيا. تم تأجيل كرة القدم االحترافية، بما في ذلك الدوري اإلنجليزي 

الممتاز في ١3 مارس 2020.

إيران توقفت المسابقات الرياضية بعد ١١ يوًما من اكتشاف الحالة األولى.

إسبانيا تم اتخاذ قرار التأجيل بعد 4١ يوًما من الحالة األولى.

اسرائيل في ١2 مارس 2020، تم اتخاذ القرار بعد 20 يوًما من الحالة األولى.

تدابري املسابقات 
الرياضية

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال
متى تم تأجيل املسابقات الرياضية )كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة. الخ( بعد الحالة 

األوىل؟
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إسبانيا بدأ العمل في زيادة عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية بعد 44 يوًما من الحالة األولى.

اسرائيل ال توجد معلومات تفيد بإجراء دراسة في هذا المجال.

السويد
في 20 مارس 2020، بعد 4٩ يوًما من الحالة األولى، تم استدعاء األشخاص ذوي الخبرة في قطاع الصحة والطالب الذين يدرسون في مجال 

الصحة للتطوع في منطقة ستوكهولم لمكافحة الوباء.

سويسرا ال توجد دراسة لزيادة عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية.

إيطاليا
مع اعتماد المرسوم بقانون "Cura Italia" في ١6 مارس 2020، بعد 25 يوًما من الحالة األولى، تم تخصيص ميزانية ألخصائي الرعاية الصحية 

الجدد.

كندا
قامت إدارة والية أونتاريو باالستدعاء األول في ١7 مارس 2020 )اليوم 52(. قامت "كلية األطباء والجراحين في كولومبيا البريطانية" باستدعاء 
المتخصصين في الرعاية الصحية المتقاعدين في العامين الماضيين في ١4 مارس 2020 )اليوم 46(. في مقاطعة كيبيك، مع االنتقال إلى حالة 

الطوارئ الصحية في ١3 مارس 2020 )اليوم ١5(، تم اتخاذ الترتيبات لزيادة العاملين الصحيين، وخاصة الممرضات.

البرتغال بعد عشرة أيام من الحالة األولى، تم استدعاء األطباء المتقاعدين والممرضات وأخصائي الرعاية الصحية في ١2 مارس 2020.

روسيا
اعتباًرا من 3 أبريل 2020، بدأ 700 طبيب متدرب العمل في عيادات موسكو بعد 64 يوًما من الحالة األولى. بعد 68 يوًما، في 6 أبريل 2020، 

بدأ ١١8 متدربًا العمل في عيادات ومستشفيات منطقة موسكو.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في 23 مارس 2020، تم اتخاذ القرار بعد ١2 يوًما من الحالة األولى.

الواليات المتحدة 
األمريكية

في ١8 مارس 2020، توقفت وزارة الصحة عن تطبيق إلزام المهنيين الصحيين بالعمل فقط في والياتهم المسجلة. وقع الرئيس ترامب على األمر 
الرئاسي في 27 مارس 2020، والذي استدعى فيه األفراد العسكريين الغير عاملين بشكل نشط. يتم تشجيع األجانب العاملين في القطاع الصحي 

الذين يرغبون في العمل في الواليات المتحدة األمريكية وخاصة المشاركة في مكافحة فيروس كوفيد-١٩ على التقدم للحصول على تأشيرة.

ألمانيا
على الرغم من عدم وجود تطبيق الستيعاب موظفين جدد، يتم طلب الدعم من طالب السنة األخيرة في كلية الطب في تقديم الخدمات 

الصحية.

بلجيكا
بعد 34 يوًما من الحالة األولى في 8 مارس 2020، استدعت الحكومة اإلقليمية الفلمنكية األطباء المتقاعدين للعمل في األقسام اإلدارية 

للمستشفيات.

البرازيل بعد 37 يوًما من الحالة األولى، بدأت الدراسات لزيادة عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية.

الصين ال توجد معلومات في هذا االتجاه.

فنسا تم استدعاء المتطوعين بعد 6١ يوًما من الحالة األولى.

كوريا الجنوبية
تم إعالن مدن األكثر شيوًعا للمرض مثل دايجو وشيونغدو وجيونجسان ألول مرة على أنها "منطقة رعاية خاصة" في بداية مارس. وفي هذا 

اإلطار، تم نقل موارد إضافية إلى المنطقة وتم استقدام العاملين الصحيين. وباإلضافة إلى ذلك، ذهب موظفو الصحة المتطوعون من جميع أنحاء 
البالد للعمل في مستشفيات مدينة دايجو.

هولندا
في ١8 مارس 2020، بعد ١٩ يوًما من ظهور الحالة األولى، تم استدعاء المتقاعدين من العاملين في مجال الرعاية الصحية للعودة إلى العمل في 

مكافحة المرض.

انجلترا
في 20 مارس 2020، أرسلت خدمة الصحة الوطنية )NHS( استدعاءات للمتقاعدين من العاملين في مجال الرعاية الصحية، داعية إياهم إلى 

العودة إلى العمل.

إيران لم يتم إجراء أي دراسة لزيادة عدد المتخصصين في الرعاية الصحية.

أعداد العاملني يف 
القطاع الصحي

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال متى تم زيادة عدد العاملني يف مجال الرعاية الصحية بعد الحالة األوىل يف البلد؟
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إسبانيا ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

اسرائيل ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

السويد ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

سويسرا ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

إيطاليا
هناك تطبيقات مختلفة حسب المناطق. على سبيل المثال، أعلنت منطقة توسكانا أنها ستوزع 8.5 مليون قناع على الجمهور مجانًا من خالل 

البلديات.

كندا ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

البرتغال ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

روسيا ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا يتم توزيع الكمامات مجانا في تركيا.

الواليات المتحدة 
األمريكية

ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

ألمانيا ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

بلجيكا ال يوجد توزيع مجاني للكمامات على المواطنين من قبل الدولة. هناك عدد محدود من الكمامات المتوفرة فقط لمتخصصي الرعاية الصحية.

البرازيل ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

الصين ال توجد معلومات حول توزيع الكمامات مجانًا.

فرنسا ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

كوريا الجنوبية ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

هولندا
استخدام الكمامات في الحياة اليومية في هولندا هو اختيار شخصي وياُلحظ أن الكمامات يتم ارتداؤها بشكل استثنائي فقط، على سبيل 

المثال، أولئك الذين يقدمون الطعام إلى المنازل.

انجلترا ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

إيران ال يتم توزيع الكمامات مجانًا.

توزيع الكاممات 
الطبية

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال هل توزع الكاممات الطبية مجاناً يف الدولة؟
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السويد
في ١2 مارس 2020، بعد 4١ يوًما من القضية األولى، تم فرض قيود على المقابالت مع المعتقلين والمدانين. يسمح للمحامين والمدعين 

العامين والشرطة وغيرهم من المسؤولين العامين الذين ال يظهرون أي عالمات على استمرار الفيروس، بينما ال يُسمح لآلخرين بمقابلة 
المعتقلين والمدانين.

سويسرا ال توجد قيود على هذه المسألة.

إيطاليا تم اتخاذ الترتيبات للسجون بعد ١8 يوما من الحالة األولى.

كندا
في اليوم 48 بعد الحالة األولى، في ١3 مارس 2020، دعت جمعية السجون الكندية أفراد أسر المعتقلين/المدانين إلى تأجيل زياراتهم 

للسجن.

البرتغال تم ايقاف الزيارات بعد ١6 يوًما من الحالة األولى بإعالن حالة الطوارئ.

روسيا اعتباًرا من 24 مارس 2020، بعد 53 يوًما من الحالة األولى، تم إطالق دراسات في هذا االتجاه.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا في ١2 مارس 2020، بعد يوم واحد فقط من الحالة األولى، تم تأجيل األذونات.

الواليات المتحدة 
األمريكية

تم فرض القيود على السجون الفيدرالية اعتباًرا من ١3 مارس 2020.

ألمانيا تم التأجيل في ١8 مارس 2020، بعد 50 يوًما من الحالة األولى.

بلجيكا تم اتخاذ خطوة في هذا االتجاه بعد 40 يوًما من الحالة األولى، اعتباًرا من ١4 مارس 2020.

البرازيل بعد 20 يوًما، تم تأجيل أيام الزيارات على المستوى الفيدرالي إلى أجل غير مسمى.

الصين
أعلنت هيئة الصحة الوطنية عن التوصيات الواجب اتخاذها في السجون مع التوصيات الصادرة في ١ مارس 2020. وفي هذا اإلطار، أوصى 
الموظفون بتأجيل زياراتهم. حاليا، ال يوجد حظر على الزيارات إلى أقارب المسجونين. ال يوجد قانون لتأجيل اإلفراج أو النقل بين السجون.

فرنسا اتخذت القرارات في هذا االتجاه بعد 54 يوما من الحالة األولى.

كوريا الجنوبية في 24 فبراير 2020، بعد 35 يوًما من الحالة األولى، تم تأجيل الزيارات في السجون ونقلها.

هولندا تم اتخاذ التدابير الالزمة لضمان عدم انتشار الوباء فيما يتعلق بظروف السجن.

انجلترا
اعتباًرا من ١3 مارس 2020، بدأ اتخاذ تدابير مختلفة في نظام عمل السجون بسبب فيروس كورونا. في هذا اإلطار، تم إيقاف الزيارات في 

السجون في 24 مارس 2020 في سجون إنجلترا وويلز.

إيران تم تعليق أي نشاط يتطلب االجتماع في السجون بعد ٩ أيام من الحالة األولى.

إسبانيا أجريت دراسات للسجون بعد 44 يوًما من الحالة األولى.

اسرائيل تم اتخاذ الخطوات ذات الصلة بعد 25 يوًما من الحالة األولى في ١7 مارس 2020.

تدابري السجون مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال متى تم تأجيل الزيارات يف السجون وعمليات نقل السجون. الخ بعد الحالة األوىل يف البلد؟
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اسرائيل في 22 مارس 2020، تم إجراء الترتيبات بعد 30 يوًما من الحالة األولى.

السويد لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لألسواق الشعبية ومراكز التسوق.

سويسرا في ١٩ أبريل 2020، بعد 54 يوًما فقط من الحالة األولى، تم إجراء ترتيبات لألسواق فقط.

إيطاليا تم اتخاذ قرارات بشأن األسواق بعد ١8 يوماً من الحالة األولى.

كندا
أماكن التسوق الضرورية مثل المواد الغذائية تواصل أنشطتها. بينما يتم دعوة المواطنين لالمتثال لقواعد مسافة السالمة، وتنفيذ أنشطة 

التطهير بانتظام، والتشويق للتسوق عبر اإلنترنت.

البرتغال بعد ١6 يوما من الحالة األولى، تم اتخاذ القرارات ذات الصلة في نطاق إعالن حالة الطوارئ.

روسيا
اعتباًرا من 28 مارس 2020، بعد 57 يوًما من الحالة األولى، تم إغالق المتاجر ومراكز التسوق واألسواق، باستثناء المتاجر التي تبيع المواد 

الغذائية والضروريات األساسية والصيدليات.

مقارنة دولية من حيث التدابري
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تركيا
في 24 مارس 2020، بعد ٩ أيام من الحالة األولى، تم اتخاذ قرارات متعلقة باألسواق. باإلضافة إلى ذلك، تم إجراء ترتيبات في األسواق 

الشعبية في 27 مارس 2020 و١ أبريل 2020.

الواليات المتحدة 
األمريكية

ال يوجد ترتيب عام لألسواق. يمكن للواليات أن تقرر إغالق األماكن مثل سوق الخضار والفاكهة الطازجة.

ألمانيا
بسبب تقييد المسافة االجتماعية الذي تم تطبيقه في 23 مارس 2020، بعد 55 يوًما من الحالة األولى، ُمنع األشخاص من االقتراب من بعضهم 

البعض أكثر من ١.5 متر.

بلجيكا تم اتخاذ إجراء في هذا االتجاه في ١8 مارس 2020، بعد 44 يوًما من الحالة األولى.

البرازيل
بعد 23 يوًما من الحالة األولى، تم إغالق األسواق في العاصمة البرازيل، في حين لم يتم وضع أي تنظيم لألسواق. اتخذت الواليات األخرى في 

وقت الحق قرارات في هذا االتجاه.

الصين
لم يتم تحديد أي تطبيق معين، مثل إغالق األسواق أو األسواق في المقاطعات الواقعة خارج مقاطعة هوبي. أما مدينة ووهان، حيث تم 

إعالن حظر التجول فقد تم إغالق األسواق.

فرنسا
تم إغالق األسواق الشعبية بعد 5٩ يوًما من الحالة األولى. حالًيا، يمكن فتح بعض األسواق في ساعات معينة بإذن خاص، شريطة اتخاذ تدابير 

صحية صارمة.

كوريا الجنوبية لم يتم إجراء ترتيبات خاصة لألسواق الشعبية، وتم إغالق بعض األسواق ومراكز التسوق مؤقًتا بقرارات الخاصة.

هولندا األسواق الشعبية ومراكز التسوق مفتوحة. هناك قيود على الزبائن وتطبيق مسافة اجتماعية ١.5 متر. ال يوجد فرض الستخدام الكمامات.

انجلترا
لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لألسواق الشعبية ومراكز التسوق، وبعد إعالن رئيس الوزراء جونسون في ١6 مارس 2020 عن مجموعة من التدابير، 

بدأت األسواق في اتخاذ تدابير لحماية المسافة االجتماعية للزبائن داخل السوق.

إيران لم يتم اتخاذ أي ترتيبات لألسواق الشعبية ومراكز التسوق في إيران.

إسبانيا
بعد 44 يوًما من الحالة األولى، تمت إعادة ترتيب ساعات العمل وقوانين التسوق مثل )عدد األشخاص الذين يمكن أن يكونوا بالداخل في 

نفس الوقت، مع الحفاظ على المسافة بين األشخاص في قائمة االنتظار، واستخدام القفازات ومطهر اليد عند مدخل المدخل(.

االحتياطات املتعلقة 
باألسواق الشعبية

مقارنة دولية 
 من حيث التدابري

سؤال متى تم اتخاذ قرارات ترتيب/احتياطات لألسواق الشوارع واألسواق الشعبية بعد أول حالة؟
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فمنذ عام 2002 وحتى يومنا الحارض تخوض تركيا مكافحة 
ناجحة ضد أخطر األزمات الصحية معتمدَة يف ذلك عىل البنية 
التحتية يف مجال الصحة، وعىل املستشفيات الجديدة واملجهزة 

تجهيزًا جيًدا، وبفضل التحسينات الحديثة العديدة التي يتم 
إجراؤها لألطباء وغريهم من املهنيني يف مجال الصحة،.
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يواجه العالم أزمة جديدة يتعين عليه معالجتها عن طريق التعاون. ففي البلدان التي تم 
اكتشاف الوباء فيها وهي غير مستعدة لمواجهة الوباء العالمي، وصل عدد الضحايا فيها 

إلى مستويات خطيرة. حيث أن العديد من البلدان التي نعرفها بأنها دول متقدمة، تسبب 
حجم الوباء فيها إلى أضرار أكثر بكثير مما كان متوقعاً. ففي هذه البلدان، المستشفيات 

غير كافية، وال توجد أقنعة للعاملين في مجال الصحة. وقد تم إنشاء المستشفيات 
الميدانية في أشهر مدن العالم.

يمر االقتصاد العالمي بفترة عصيبة مع تأثير هذه األحداث. حيث يصف الخبراء هذه 
األيام بأنها أكبر أزمة إنسانية حدثت منذ الحرب العالمية الثانية.

أما تركيا فقد وقفت من لحظة ظهور المرض ألول مرة في بالدنا في حالة غير مسبوقة لها 
وبجدية وتأتي في قائمة الدول التي سلكت هذا السلوك. فمنذ عام 2002 وحتى يومنا 
الحاضر تخوض تركيا مكافحة ناجحة ضد أخطر األزمات الصحية معتمدَة في ذلك على 
البنية التحتية في مجال الصحة، وعلى المستشفيات الجديدة والمجهزة تجهيزًا جيًدا، 
وبفضل التحسينات الحديثة العديدة التي يتم إجراؤها لألطباء وغيرهم من المهنيين 

في مجال الصحة،. األنظمة الصحية القوية مع تركيا في حالة أفضل بكثير من التي في 
الدول المتقدمة األخرى ولها فوائد كبيرة. فعلى وجه الخصوص، عدد األسرة، وعدد األسرة 
في العناية المركزة وأجهزة التنفس اإلصطناعي المستخدمة في هذه المراكز. وكذلك من 
حيث المستلزمات الطبية األخرى وهذه داللة على إستيعابية تركيا في المجال الصحي. 

هذا يحدث في تركيا في حين أدى تفشي المرض بشكل كثيف وانهيار البنية التحتية 
الصحية في كثير من البلدان األوروبية حيث قامت تركيا بتقديم المساعدات الطبية لما 

يقرب من ١50 دولة.
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بالثقة التي منحنا إياها نظامنا الصحي القوي، يتخذ مسؤولو الدولة، وعلى رأسهم الرئيس رجب 
طيب أردوغان، إجراءات فعالة إلدارة أزمة الوباء واإلعالن عن حزم الدعم التي تغطي جميع 

مجاالت الحياة.

منذ األيام األولى للوباء العالمي، تم إنشاء الهيئة العلمية 
المكونة من الخبراء واألطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية 

واألكاديميين وتم التعامل مع أزمة الوباء من منظور علمي. 
جميع التوصيات التي اتخذتها الهيئة العلمية تنفذ بسرعة من 
قبل رئاسة الجمهورية وتُتخذ كل الخطوات الجريئة دون تردد.

وقد تم إنشاء نظام يعطي األولوية لحياة اإلنسان، ويحشد كل الفرص لذلك، وقد عملت جميع 
الوزارات والمؤسسات العامة بالتنسيق فيما بينها. حيث يتم تنفيذ عمليات اتخاذ القرار بسرعة 

كبيرة، مما يويفر فائدة كبيرة ضد الوباء سريع االنتشار.

الحمالت التي أطلقت في إطار السؤولية مثل "ابق في 
البيت" و "حملة التضامن الوطني" بدأها رئيس الجمهورية 

السيد أردوغان نفسه، وتحققت منها نتائج سريعة بفضل 
القيادة القوية. وقد تم تنفيذ العملية بمبدأ الشفافية الكاملة. 

حيث تم مشاركة عدد الحاالت والوفيات وأرقام االختبارات 
مع الجمهور بشكل يومي وإنشاء موقع على شبكة اإلنترنت 

لحملة المساعدات من أهم األدلة على هذا الفهم.
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تركيا منذ البداية ال تقوم بحالة اإلستنفار هذه على المستوى الوطني فحسب بل، 
ما فتئت تبذل جهوداً عالمية مكثفة في مكافحة الوباء. حيث تلعب دوراً رائداً في 

عمليات تبادل المعلومات؛ وهي على إتصال بشفافية وذات اتجاهين مع الدول 
والمنظمات الدولية. تركيا بفهمها لمكافحة فيروس كورونا على المستوى العالمي 
قد قامت بتلبية احتياجات البلدان من المعدات الطبية واإلمدادات في المكافحة 

العالمية وذلك بشكل عاجل.

هذه العملية، التي تحتاج إلى الكفاح المشترك من قبل العالم، سيتم التغلب عليها 
من خالل التنفيذ الواعي للسياسات القائمة على روح الوحدة العالمية لجميع البلدان.

سوف تتغلب تركيا على هذه المشكلة وستخرج بشكل أقوى من هذه العملية. وكما 
صرح الرئيس رجب طيب أردوغان، فقد بدأت حقبة جديدة مع إمكانية حدوث 

تغييرات جذرية في النظام االقتصادي والسياسي واالجتماعي العالمي. تركيا، ستسلك 
هذه الخطوات الالزمة بشكل سريع في هذه المرحلة من دون التنازل عن التعاون 

الدولي في هذا المجال وسوف تستمر في أن تكون الكلمة لها في منطقتها وفي 
العالم.

نرجو المولى القدير أن يغمد أرواح الذين فقدوا حياتهم اليوم في تركيا أو في العالم 
وكما نعزي محبيهم وكما نتقدم بالشكر إلى جميع العاملين في مجال الصحة للجهود 

العالية التي بذلت من قبلهم.

تمكنت الدولة جنبا إلى جنب مع شعبها، من التغلب على كل 
مشكلة رئيسية واجهتها حتى اآلن. أخيرا ً، ومع حملة التضامن التي 

أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان تحت عنوان "نحن نكفي بعضنا البعض" ، 
حشدت البالد كلها لدعم جميع الفئات المتضررة من المرحلة.
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