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 الشمال الغربي تحديث

 12/2019/ 10وحتى  8

ة باإلضافة لتحديث الجهات الفاعلة السوري 2020و حتى كانون الثاني  2019مقدمة : سترصد املنصة املدنية السورية الوضع في الشمال الغربي من سوريا من تشرين الثاني 

 ن قبل النظام وروسيا . والدولة عن الوضع الحاصل . وهذا سوف يستجيب ملخاوف املدنيين السوريين في تلك املناطق بسبب التصعيد الحاصل م

ام في ضمن املناطق الخارجة عن سيطرة النظ2019 من شهر كانون االول  10وحتى  8 ل غرب سوريا في الفترة املمتدة منيرصد هذا التقرير األوضاع اإلنسانية وامليدانية في شما

 .مليون نسمة 3.5ه املنطقة أكثر من محافظة إدلب وجنوب وغرب محافظة حلب وريف حماة الغربي وريف الالذقية حيث يسكن هذ

 ة.حيث لم تسجل حاالت قصف او تحليق بالطيران الحربي وإنما اقتصر األمر على استهداف النظام لبعض املناطق بقذائف املدفعيه الفترة حالة من الهدوء النسبي , شهدت هذ

تاء أدى الرتفاع في أسعار معظم السلع وأثقل كاهل السكان الذين يعانون من مشاكل اقتصادية كبيرة كالفقر والبطالة, خصوصا مع حلول فصل الش إنخفاض سعر الصرف 

 . مما أثر بشدة على معاناة السوريين . وازدياد حاجة الناس لوقود التدفئة

 التعليم

ا من ر الوضع األمني على األطفال الذين ينوون الذهاب للمدارس باإلضافة لنقص املدرسين املؤهلين ورحيل عدد كبير جدبسبب تأثي ضعف شديد اليزال قطاع التعليم يعاني من 

 املهنيين الذين غادروا املحافظة أو الدولة .

نطقة , في امل% من املنحة الكلية املقدمة للتعليم  65طي خصوصا بعد إيقاف االتحاد األوربي ملنحته لقطاع التعليم في إدلب والتي كانت تغتوقف شبه كامل للعملية التعليمة 

 .(مشروع مناهل املرجع )

ناصرة تجاه تكاليف العملية التعليمية من األهالي في هذه املناطق و من خالل امل لجمعلرفع الوعي مع املجتمعات املحلية قام بعض الناشطين على مستوى املناطق بإطالق مبادرات 

 عادة دعم قطاع التعليم .الجهات املانحة إل 

 حركة النزوح

 التزال قرى الريف الجنوبي والشرقي ملحافظة إدلب والقريبة من مناطق سيطرة النظام شبه خالية من السكان

فصل الشتاء وضعف استجابة املنظمات للحاجات اإلنسانية للنازحين وبشكل خاص املأوى  حلول يعاني النازحون في املناطق الشمالية من أوضاع إنسانية صعبة خصوصا مع 

 , حيث اليزال قسم كبير منهم بدون مأوى, أو يسكن في خيام ضمن األراض ي الزراعية.و وقود التدفئة والغذاء والتعليم واملياه واإلصحاح

 الضحايا

 جريح بعض حاالت الجرحى خطرة مما يعني بأن عدد الضحايا قابل للزيادة. 11قتلى و  3إلى  10/12/2019 ولغاية8/12/2019وصل عدد الضحايا خالل الفترة من 
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 األوضاع امليدانية

 جنوب إدلب:

 الحربية على املنطقة إال أنه تم تسجيل حاالت للقصف املدفعي من قبل قوات النظام املتمركزة في منطقة خان شيخون وما حولها.لم يتم تسجيل أي تحليق للطائرات 

 

 ريف إدلب الجنوبي

 املناطق املستهدفة بقصف قوات النظام البرية

 معرزيتا قسطون  كفر سجنة كفرعويد معرة حرمة التح

 سطوح الدير الفطيرة كفرنبل أرينبة جرجناز الشيخ مصطفى

  معرحطاط ترمال سفوهن حيش بابولين

 

 شرق إدلب:

 ريف إدلب الشرقي

 املناطق املستهدفة بقصف قوات النظام البرية

 أم جالل

 
 سمكة تل الشيخ الهلبة أبو حبة السرج

   أم التينة  الخربة الشعرة أبو شرجة

 

 غرب إدلب:

 ريف إدلب الغربي

 املستهدفة بقصف قوات النظام البريةاملناطق 

 الجانودية الزعينية بداما الحنبوشية الناجية الغسانية

      جسر الشغور 

 

 شمال شرق الالذقية:

 استمرت الطائرات الحربية الروسية بقصفها اليومي ملنطقة الكبينة شمال شرق الالذقية

 ومحاوالت من قبل قوات النظام للتقدم على هذا املحور دون أي تغير لخريطة السيطرة على األرض.وقصف بري متبادل بين قوات النظام وقوات املعارضة 


