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 تحديث الشمال الغربي

 دددا اليقسالالرجسمل ياا2020  اسدددشراسددداس ار س اا7عحتىاا1يرصدددذا الالريررارالاع دددساالة ودددسانياعلينذلانيارباسددداسفا رلاتددداملاساربالر    اليايذ ا  ا

ا لنانا وايا3.5عملافاحاس الرغربياعملافالرالذقنياحنثايوك ا اهاليقطرياأكث ا  اع اتنطر الرقظس اربا حسفظياإدرباع قالاع رلا حسفظياحلبا

الااليزلفالرشددددددددداسفالرغربياي س يا  الرريدددددددددفاعلر النسهالرورتنيالرتماوشددددددددد سساقالهالرقظس اعملعتدددددددددنسساحنثاتدددددددددنطرهاقالهالرقظس اع  ا قسالاعلتددددددددد يا ق

 وددددددددددايا  ا قس رشداعتددددددددددرا اعذداكا  ا  اا150000بياعلرغربيسا اساأدىارنزعحاأكث ا  اعسددددددددددرزاإدرباعاليزلفالرل ا ا يالصددددددددددجاأي ددددددددددسارباملافاحلبالر قاا

الرضوسيس

ف.سارلذعالملالرالحذساعذ الاخ سضات رالريرفاأدىاالملت ساارباأت سملاا1065لاخ سضاا نفاربات راصرفالرل   الرواملايا رسبجالرذعالملالا راكياعقذا

بشددددددددددكجاعلرددددددددددفاترل لاحركيالروددددددددددكسناربالاتددددددددددالزسا اساأ رجا س جالروددددددددددكسنالراي اي ساانا  ا شددددددددددس جا  ظدالروددددددددددللاعل دددددددددد سفالروركيالري سملايساعراح ا

سنالقييددددددددسديياكا   ا سر رراعلراطسريسا يدددددددداصددددددددسا لاحلافافيددددددددجالرشدددددددديسظاعل ديسداحس يالرقسساراقادالريذف يساعربا جا اهالرظرعفالريدددددددد اياي   الروددددددددك

اوي اليابسة سفيارإلاسمللهاعلملجل سهالراالتتنكنياع  الرر دا  ال رلمل سالركا   اع  اصويالال وسنرالتي س ياع الراقادابحرزالاربوياعلالحاييالي

ف.سارألاااتياا11700ف.سابيقاسازدددددد لباأاااتيالرغس الينز باا820لاخ سضاا نفارباأتدددددد سملالملورعقسهاربالرشدددددداسفالرغربيااحنثازدددددد جار  الرذيزفاتدددددد را

الرالحذ 

 األوضاع امليدانية

 رق إدلب:جنوب وش

تالصدددددددجاقالهالرقظس الروددددددداملراحاللسسالر ودددددددكراياع  اسدددددددرزاع قالاإدربا ذعا يابرالهاملعتدددددددنيسامللفلا اهالرواليالر ودددددددكراياقيدددددددفاعقنفاع  اتل ا

و ر ددددددددددددددباليقسالا  اقاجالرط  لنالروربيالررعسددددددددددددددقماعلرودددددددددددددداملراعلررالهالرإل ييالريسب ياررالهالرقظس ابسة دددددددددددددددسفيارلارعحنسهالريسب ياررالهالرقظس احنثا

اليقسالالريسرنيارريفايا يا كثفاباخيلفاأاالاالات وي

اريف إدلب الجنوبي والشرقي

ااملناطق املستهدفة بالقصف

اك رعااذاآفسالملاحساك رعانداترلقب

ادلديخا اتسساتر  نالرق  لا رديخ

الاملب  ناليوطا يالررر نذا  ذرنسا  س ملا

اك رااجاحسسالر  ااياك رابطنخاديراتناج

ابورالابنشاليغسمل الراسمل ات يقس 

الرط ونيااحلنساتر  ناقانقسسابكوراس

اااكرلت نا  رتلنبا ييا ن

ا اساأدىايريجال ق نا  اليذان نا2/2/2020كاساقي باقالهالرقظس ابلذ اليوطا يابيالملاخا حاليابرقسبجاعقرادييابيسملاخا

ا

 ددددددا الروذعدالةدلملاياملوسفظياإدرباحنثااM5عاتن يارشاهالرواليالرشددددددرتددددددياتاكقباقالهالرقظس اعحل سرسسا  الروددددددنطر اع  ا س جاارالاحلباد شددددددلا

ا ذيقياعقراياعتلذ ا47تنطرهاع  اا

 

 

 

 



 

Page 2 of 4 

اريف إدلب الجنوبي والشرقي

ااملناطق التي سيطرت عليها قوات النظام وحلفائها

ا رديخالرق  لا  سملاترااياترلقب

اتجاااقسنا الساملعاحياكذعملااتجا رديخ

اك راعانداتجاملاحسنالررصسفيالتال  ناأباالرجشي

الرراسناتجالرر سنا و ذ املأسالر  ناساحي

الرجشس يشاتجالبرل ندا اجالرطااجالرشنخاإدمليساب  سص

اأاررلويارافادلديخاك رابطنخاتقسن

الرالتطيالرالنييالركيياياليل امل اأمل قسيسا اتسس

الررلقدااااجالرولنباليش  فياتجالا را اارس

الرذعار اتجالرولطسنالرواس سهابسمليوسا ذيذ الرجطر 

ااااأ اسرساحالرشنخا قياملا

 

 جنوب وغرب وشمال حلب:

لرقظس ا ذعا يابحل سرسسالررعساعلاليرلان ناع  ا قسالا قالاع رلاحلبساحنثاييداقيددفاتل اليقسالا  التدديارلملالرواليالر وددكرايالرتماوشدد سساقالها

الالريسرنياقاجالرط  لنالروربيالررعسدددددددددقماعلروددددددددداملراعلررالهالرإل ييالريسب ياررالهالرقظس ابسة دددددددددسفيارلارعحنسهالريسب ياررالهالرقظس احنثاو ر دددددددددباليقس

  ويرريفايا ياباخيلفاأاالاالات

ا

اريف حلب الجنوبي والغربي

ااملناطق املستهدفة بالقصف

اك را ا احاملاالرشنخاع باأعمل الركإل ىاا  سمل الرق وسن

احنسناقايسنالر اجاك راحار ا ا نيالرز رلظاتجالرقاسملاز

اعنق سمل ا ذملليسا  ر الاملتنلاعقذلناحرايسن

اأملاس ا ا نيالررحسفاك راس سالراالبنيالرزملتي

الرولا الرشنخاع بادلمل اعز الاتسمللالرط وني

ا ايسنا سنااا سنالررلسذي ا سنالر وجابسال

املافاليشقذت نا ا نيالامل  ا لييابرايالرصو ن ن

ااااكاسملراالررقسار

ا

اعحل سرسسا  الرونطر اع  اليقسالالريسرنيا قالاع رلاحلب:عاتن يارشاهالروالياتاكقباقالهالرقظس ا

اريف حلب الجنوبي والغربي

ااملناطق التي سيطرت عليها قوات النظام وحلفائها

ا ايسنا ليياعثاسانياكا   ا زملليسا  سمل

ا حسمل ابرايالررلع نياحاارالر يسا الملرا

االبسدا كحليااالفحاتجالرقاسملاز
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 مدينة إدلب: 

و ر ددددددددبا ذيقياإدربارريددددددددفابسرإل ل نجاليي  ر ا  اليرعحنسهالريسب ياررالهالرقظس ساكاساقيدددددددد باقالهالرقظس اليذيقياب ذ اقال فاا6/2/2020بيسملاخا

ا ذف نياعصسملع نياأدىايريجا ذ ياعلحذ

ا  افرزالةت سفاا3ذان نابن سدا ا10عتالهالريسملاخاو ر باليذيقيارريفالرطس رلهالرورتنيالررعتنيا ساأدىايريجا

ا ذان نابن سداا جا3و ر با ذيقياإدربارريفالرطس رلهالرورتنيالررعتنيا اساأدىايريجاا5/2/2020عتيسملاخاا

او ر با ذيقياإدربارريفالرط  لنالروربيالريسبلاررالهالرقظس ادعناعقااا وس رابشرايا3/2/2020عتيسملاخا

 

 غرب إدلب:

اياقيفا ذفعبا يرطلا  اقاجاقالهالرقظس الرإل ييااسفاليقسالالريسرني:سشذاملافاإدربالرغربا

اغرب إدلب

ااملدفعيااملناطق املستهدفة بالقصف

اااابذل سا ورالرشغاملا

 

 شمال غرب حماة:

ا1/2020(ا/28-27قي بالرطس رلهالرورتنيالررعتنيابسريالملاخالر رل نياقرايالرور سانيايا يا)

اكاساسشذهاب ضالرررىارباملافاحاس الرشاس بالرغربياقيفا ذفعبا يرطلا  اقاجاقالهالرقظس الرإل ييا

اشمال غرب حماة

ااملدفعيااملناطق املستهدفة بالقصف

ا حطيا ازعنا ازعناقر ا رنااسشراس الر قكسعرا

ا

ا

 شمال شرق الالذقية:

الرقظس اعحل س هاعقالهالي سمل يادعناوغ  اربا سملايالرونطر اع  الاملض.وششذاليقطريالستاس سها يرط ياب ناقالها

 الضحايا

اقينجا  اليذان نابسة سفيار ذداأكإل ا  الر رح ا68فاااااا7/2/2020عرغسيياا1/2/2020عصجاعذدالرضوسيسا الفالر    ا  ا

ا

 68القتلى              

 رجال نساء أطفال

19 16 33 

ا
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 حركة النزوح

 اس حا150000  اسشراساس ااكث ا  اا7عرغسيياا1عصجالر ذدالة اس بارلقس ح ناربالرشاسفالرغربيا الفالر    ا  ا

ا واياا801764إ  اا7/2/2020عرغسيياا1/11/2019رنيجالر ذدالة اس بارلقس ح نا قاا

دابسة ددددسفياريا هاقوددددداكا  ا  سدااحاا قسالاملافاحلبالرشدددداس ب) قسالادملااتا هالرقس حانااحاا قسالاملافالدربالرشدددداس بالررراايا  الرشددددرا الروذعا

الر رلهاع ي الرزايان(

مللضددددددددددقماعوشددددددددددشذا قطرياملافاإدربالرشدددددددددداس بالررراايا  الروذعدالر  كنيال دحس اتددددددددددكس يارددددددددددجدا ذلافسزاقذمل سسالالتددددددددددتن سبنياحنثار  الرقس حاناحذيثسارألا

اباب ضالرررىاتداإتكسنالرا ضا  سدارباليذلملساعليوس ذلرزمللعنياعلر اسفاعي يشاناربالر رلظساعر

ناعبشددددددكجاي س يالرقس حانارباليقسالالرشدددددداسرنيا  اأع ددددددسااإ وددددددسانياصدددددد اياربا جالرإل داعلا طسملاع دددددد فالتددددددي سبياليقظاسهار وس سهالة وددددددسانيارلقس ح 

 سرانيالرقس ح نابذعنا  عىساأعايودددددددددددددك اربا نس ا دددددددددددددا الامللضدددددددددددددقمالرزمللعنياا سصالي عىاعلرغالظاعلري لنداعلينسهاعلةصدددددددددددددوسحاعاعقادالريذف يساحنثااليزلف

اعلر اسف.

 التعليم

علرتما سابااااليزلفاقطساالري لنداي س يا  اسدددددددلجاعتاقفاسددددددداها س جارل النيالري لنايا يددددددداصدددددددساب ذاإيرسفالالتحسدالاعملبيايقحيهاررطساالري لندارباإدرب

الي لندا  ا شرعاا قس جايقظايالركا نقكس%ا  اليقحيالركلنياليرذ يارا65وغطيا

ي ددددددددددددددن ددياع  اكاددسالنالرنزعحاليوددددددددددددددياراعلييكرملاأررلابظالرددهاع  الر الندديالري لناندديا  ااددسحندديالرطاللالرقددس ح ناعكدداردد اعددذ اقددذمل اليددذلملسارباليقددسالال

التتن سلالاعذلدالركا   اعلي زليذ ارلطالل

اب ضالر  سرنسهالمل يا نيارباكث  ا  اليقسالاةتددددددكسنالرقس ح نارباليذلملساعلينشددددددمهالر س يسا اساأدىارياقفع لالر زليذالرضددددددجدااعذلدالرقس ح نار  ها

ايارلقظس الر النيالري لنانيارباقودددداكا  ا  ا ذلملساليقطريالرشددداسرنياع  اليياقلالتددديارلملالرياقفاعتاقفا ذلملساأ رىا لالتددديارلملالر النيالر ودددكرا

اعازعحالروكسن

ا

 


