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 تحديث الشمال الغربي

عددس ذاةطإل اذاارإلت دذذ2020  ذردد رذرددلإلاذق إل ذذ14احتىذذ8يرصددهذا اذاقرير رذاضاعددإلنذانيةددإلمليدذااةيهامليدذل ذرددسإلرذارفذ ددفت إلذل ذاقة منذاةسرهنذ  ذ

ذ ليفنذيةسدذ3.5إدقبذا طففذاارفذ حإلفظدذحلبذات فذحسإلنذاقغربيذات فذاقالذقيدذحيثذيةك ذا هذاةططيدذأكثمذ  ذع ذ يطرنذاقطظإل ذل ذ حإلفظدذ

ففذاارفذاليزارذاقشسإلرذاقغربيذي إلييذ  ذاقيصفذااق سليإلتذااحربيدذاقتيذتشنهإلذقفاتذاقطظإل ذاتا يإل,ذحيثذ يطرتذقفاتذاقطظإل ذعلىذ طإل اذاا  دذ ط

يةدددسدذ  ذ طإلمق سذا ددديفاذأكثمذ  ذذ100000 رفاصددديذأيفدددإلذل ذأت إل ذإدقبذااجطفبيدذااقشدددرقيدذلف ممنذأقي,ذ سإلذأدكذق ما ذأكثمذ  ذحلبذ,ذااليزارذاقهجف ذ

ذ هييذضحإليإلذق  هذااحسلدذاق ةكر دذ60

أدكذالت ةإلنذل ذأ دد إلتذ  ظسذذر.سذقلهاالتذاقفاحه,ذعه ذاملخةإلضذ دد رذاقصددر ذ1065ا ددريراتذل ذ دد رذصددر ذاقلممنذاقةددفت دذ يإلليذاقهاالتذاض ر  يذعطهذ

اتعمنذل ذاقةدل ذااعد إل ذااحركدذاقررإلت دذابشد يذ إلسذأ د إلتذاارفدرااتذااقةفاكجذملليردذارةدإلتنذ  ظسذاضتازدايذاقزتاعيدذل ذاقشدسإلرذاقغربيذاملزا ذاةزذ

 شدددإلايذاقرصدددإلديدذكلممنذاإلقةيرذااقلطإلقد,ذظيذ يه ذقفاتذاقطظإل ذا ددديطر هإلذعلىذ ةدددإلحإلتذاا ددد دذ  ذاضتازددداي,ذ سإلذأكييذاإلايذاقةددد إلنذاق ي ذي إلملفنذ  ذ

اقةدد إلنذقال ددر إلعدددذع ذاقفقفدذلحرسذاضق ةدددذذأ صددفصددإلذ  ذحلفرذفصدديذاقشددرإلدذاامديإلدذحإل دذاقطإلسذقفقفدذاقرهفظد,ذال ذظيذا هذاقظرا ذاقصدد لدذي ج

ذلىذصحدذااليةإلنااالح يدذاةةر سلدذلإلنعإلفدذقإل إلتاتذااملرلةإلتذاقلال ليكيدذعلىذاقراسذ  ذاعراتاإلذاقكلممنذع

ر.سذقألمللفبدذذ11500ر.سذليطسإلذ دددددددجلةذأمللفبدذاقغإلمذاة م  ذذ800املخةإلضذ ةيفذل ذأ ددددددد إلتذاملحراقإلتذل ذاقشدددددددسإلرذاقغربيذحيثذ دددددددجيذق مذاقهيزرذ ددددددد رذ

ذاقفاحهنذ

قليذقفاتذ دددددفت إلذاقهيسفقرا يدذذيةدددددرسرذاالت ةإلنذل ذأ ددددد إلتذاملحراقإلتذاةددددد بذا دددددرسراتذااالسذاقطر اذاقفاصددددديذلمنذاقشدددددسإلرذاقشدددددر  ذااقشدددددسإلرذاقغربيذ  

اق فكذذااقدد كذاددإلنذيح  ذحددإل ددإلتذاقشددددددددددددددسددإلرذاقغربيذ  ذاملحراقددإلتذابكسيددإلتذاددإلفيددد,ذليطسددإلذيرسذحددإلقيددإلذ ددأ منذاملحراقددإلتذ  ذ الرذاال ددددددددددددددرممادذع مذ   مذلددإلف

ذااحهادكذ  ذ ركيإلذلسكيإلتذ حهادنذاأ  إلتذ ر ة د

 األوضاع امليدانية

 جنوب وغرب وشمال حلب:

ااحسلدذاق ةددكر دذاقتيذتشددنهإلذقفاتذاقطظإل ذ هعف دذلحلةإلاهإلذاقراسذاااليرامليمنذعلىذ طإل اذ طففذاارفذحلب,ذحيثذيرسذقصددفذ لطذاةطإل اذ  ذا ددرسراتذ

إلقيدذ اذاقرقليذاقطممانذااحربيذاقراسدددددددددايذااقةدددددددددفتكذااقيفاتذاق ميدذاقرإلا دذقيفاتذاقطظإل ذلإلنعدددددددددإلفدذقلسراحيإلتذاقرإلا دذقيفاتذاقطظإل ذحيثذت رعدددددددددةذاةطإل

ذقيصفذيف يذلسخرلفذأملفانذاض  حد

ذريف حلب الجنوبي والغربي

ذاملناطق املستهدفة بالقصف

ذاض إلتفذاقشيخذعل ذ هتايإلذ  إلتنذاقط ةإلنذكريإلن

ذكةرذعسدذألمنذ س إلنذكةرملفتانذأات ذاقصغركذذ46اقةرجذ

ذكةرذحلبذاقكسإلتكذذاق مقف ذاقزتبدذقلرإلنذااجلي

ذ بذاإلسذاقكةيلدذاقلفاليدذقطإل رذ ممملإلم

ذت فذاة طه منذ إلنذاق ةيذعرادنذكةرذ ف ذاقط حيد

ذاضلز فذيإلقهذاق هسذقلرإلنذااجليذاقشيخذعيييذدااتذاقصف  د

ذحر رإلنذكةرذحسرنذعطرإلتنذااجيطدذاقشيخذ ليسإلن

ذ س يدذاقصحةيمنذاقكالت دذاقلفاليدذأات ذاقك مكذذحيإلن
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ذ

لإلنعدددددددددددددددإلفدذق هنذ طإل اذل ذت فذحلبذاقغربيذحيثذذM5املليردذق  هذااحسلدذ سكطةذقفاتذاقطظإل ذاحلةإلاهإلذ  ذاقةدددددددددددددديطرنذعلىذاإل يذ ر اذد شدددددددددددددداذحلبذ

ذ طففذاارفذحلب:قر دذابلهنذذ45 يطرتذعلىذأكثمذ  ذ

ذريف حلب الجنوبي والغربي

ذاملناطق التي سيطرت عليها قوات النظام وحلفائها

ذاقزتبدذاالي إلتداذاق مقف ذاق يس يذذاق يس

ذت سذاقفتدذ كحلدذاق إلصر دذ زتعدذاقظإلار دذ يذكرا من

ذعرادنذأتبيخذاقط حيدذاقلفاليدذ إلنذاق ةي

ذت سذص ر جذاقكةي يدذت سذاق يسذ بذاق إلسذأ ذعرلد

ذاقشيخذأحسهذإعجإلمذأتملإلمذاقشيخذعل ذلإلملص

ذمارنذاةهائ ذكةرذ ف ذاقكالت دذكسإلتكذذاقصإلاحيد

ذألفذرليسذح ذم هذاقرارهي ذاقراا دذ ممملإلمذ ربدذ زتايإل

ذاقشإل ي فذت فذاة طه منذاضارذذاقيطإل رذكةرذحلبذ يذالمميد

ذأات ذاقك مكذذأات ذاقصغركذذ46اقةفجذذدااتذاقصف  دذت فذاة طه منذاقثإليي

 

 جنوب وشرق إدلب:

ااحربيذاقراسدددددددددددددايذااقةدددددددددددددفتكذااقيفاتذاق ميدذاقرإلا دذقيفاتذاقطظإل ذلإلنعدددددددددددددإلفدذا دددددددددددددرسراتذحسلدذاقيصدددددددددددددفذعلىذ طإل اذ طففذاردددددددددددددرسذإدقبذ  ذقليذاقطممانذ

ذقلسراحيإلتذاقرإلا دذقيفاتذاقطظإل ذحيثذت رعةذاةطإل اذاقرإلقيدذقيصفذرلجذيف ي:

ذريف إدلب الجنوبي والشرقي

ذاملناطق املستهدفة بالقصف

ذكةرذعراسذر خذمتدملإلذكةرملليذتا ذحسهان

ذاقةفعدذاقطممفذقسيطإلسذ ر منذ ةرطإلم

ذكةر إلذ  رنذ صر  ذاقشيخذدا سذ  ربإليإلذ  رم رإل

ذأت حإلذملحليإلذحإلسذ صيلمنذحإلس

ذذذحزات  ذمتدملإلذاةريفرذ

ذ
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 مدينة إدلب: 

ذت رعةذ هيطدذإدقبذقيصفذاقطإلئراتذااحربيدذاقرا يدذ10/2/2020لرإلت خذ

ذذأدكذقفقفنذ رزتنذتا ذضددددحي هإلذت رعددددةذ هيطدذإدقبذقيصددددفذاقطممانذااحربيذاقرإلا ذقيفاتذذ11/2/2020اذلرإلت خذ
 
ذردددد ليإل

 
 هييذذ14اقطظإل ذا دددد هه ذ ددددفقإل

ذأ ةإلرذ9أ ر  ذلينهسذ يه منذاذذ40أ ةإلرذاإصإللدذذ7لينهسذ

ذت رعةذ هيطدذإدقبذقيصفذاقطإلئراتذااحربيدذاقرا يدذ13/2/2020ابرإلت خذ

 

 شمال إدلب:

ذقرفذللهنذ ر هاذقرفذااحهادذاقةفت دذاق مكيدذأدكذقفقفنذ رحىذ  ذاقطإلمحمنذقصةةذقفاتذاقطظإل ذلي ائفذاةهف يدذ خيسذقلطإلمحمنذ14/2/2020لرإلت خذ

 

 غرب إدلب:

ذر هذت فذإدقبذاقغربيذقصفذ هفع ذ ريط ذ  ذقليذقفاتذاقطظإل ذاق ميدذ إلرذاةطإل اذاقرإلقيد:ذ

ذغرب إدلب

ذااقصإلتاخ ذاملدفعيذاملناطق املستهدفة بالقصف

 لها إلذ ربدذ ر منذعمنذاق صإلفممذااحطلفريدذ ةرذاقشغفتذ

ذذذذذعإلقيج

 

ذ

 شمال شرق الالذقية:

ذتش هذاةططيدذارللإلاإلتذ ريط دذلمنذقفاتذاقطظإل ذاحلةإلئجذاقفاتذاة إلتعدذدانذتغممذل ذ إلت دذاقةيطرنذعلىذاضتض.

 الضحايا

ق هدذأك مذ  ذااجرحىذاذقطذ رادذقصدددددفذقفاتذقرييذ  ذاةهمليمنذلإلنعدددددإلفدذذ62رذذذذذذ14/2/2020اقغإليدذذ8/2/2020اصددددديذعهدذاق دددددحإليإلذ الرذاقة منذ  ذ

ذاقطظإل ذاحلةإلاهإل

ذ

 62القتلى              

 رجال نساء أطفال

17 6 39 

ذ
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ل ذأحددهذاملريسددإلتذااحددهاديدددذ رادذا رطددإلق سذا ددهذأنذأاقددهااذاقطددإلتذل ذأحدد يدددذا الاسذذ11/2/2020أفرادذحرة ددإلذيف ذاقثالكددإلدذذ4كسددإلذقييددةذأ ددددددددددددددرنذ حقةدددذ  ذ

ذااسذملإلئسفنذذقهيسدذاا رطيفا

ذأ ةإلرذل ذاملريسإلتذاةحقردذاة بذاق مدذاقشهيهذ الرذاض لفنذاقةإلئةذ10ابحةبذيشطإلدذفيهذ فل ذ

 

 حركة النزوح

ذملإلم ذ100000  ذر رذرلإلاذضكثمذ  ذذذ14اقغإليدذذ8اصيذاق هدذان سإل  ذقلطإلمحمنذل ذاقشسإلرذاقغربيذ الرذاقة منذ  ذ

ذ%ذ نهسذ  ذاقنةإلدذااض ةإلرذاااحإلالتذاارإلصد75ملإلم ذذ900000إ ىذأكثمذ  ذذ7/2/2020اقغإليدذذ1/11/2019قيصيذاق هدذان سإل  ذقلطإلمحمنذ ط ذ

ذ ف جذاقطإلمحفنذاش يذتئيسايذملحفذت فذحلبذاقشسإل  ذ) ططيدذاعزامذاعةر  (ذات فذادقبذاقشسإل  ذملحفذاقيركذاقير لدذ  ذاقشر طذااحهادذ

ااحهادذاق مكيدذامدحإل ذ دددددددددد إلييذضددددددددددرسذ هاذفإلسذقهت هإلذاال ددددددددددلي إلليدذحيثذاجأذاقطإلمحفنذحهيثإلذقألتازددددددددددايذاتشدددددددددد هذ ططيدذت فذإدقبذاقشددددددددددسإل  ذاقير لدذ  ذ

ذاقزتاعيدذاااجلإلرذاي يشفنذل ذاق راد,ذال ذا ضذاقيركذ سذإ  إلنذاقل ضذ نهسذل ذاةهاتسذااةةإل ه

رذااجف دذابرادنذاقطيسذاقشدددددددهيهن,ذامادذل ذ  إلمل هسذعددددددد فذي إلييذاقطإلمحفنذل ذاةطإل اذاقشدددددددسإلقيدذ  ذأاعدددددددإلنذإيةدددددددإلمليدذصددددددد لدذ صدددددددفصدددددددإلذ  ذ دددددددفدذاضحفا

ليدذاقطإلمحمنذا ددددددددررإللدذاةطظسإلتذق حإل إلتذانيةددددددددإلمليدذقلطإلمحمنذابشدددددددد يذ إلسذاةأاكذااقغ ادذااقر ليسذااةيإلهذاانصددددددددحإل ذاذاقفدذاقرهفظد,ذحيثذاليزارذاإلق

ذلهانذ أاك,ذأاذيةك ذل ذ يإل ذعس ذاضتازايذاقزتاعيدذاااجلإلر.

 التعليم

اقتيذاإلملةذذيزارذقطإلنذاقر ليسذي إلييذ  ذردددددددليذا فقفذردددددددلجذاإل يذقل سليدذاقر ليسدذ صدددددددفصدددددددإلذا هذإييإل ذاال حإلدذاضاتبيذةطحرجذقيطإلنذاقر ليسذل ذإدقبذاذالذ

ذ%ذ  ذاةطحدذاق ليدذاةيه دذقلر ليسذ  ذ شرانذ طإلايذةطظسدذاق ف يطكسذ65تغطيذ

ىذاق سليدددذاقر ليسيدددذ  ذملددإلحيدددذاقطالفذاقطددإلمحمنذاكدد قددطذعدده ذقددهتنذاةددهاتسذل ذاةطددإل اذاةفدددددددددددددديةدددذعلىذكسددإلذانذاق ما ذاةةددددددددددددددرسرذااةركرتذأقي ذلظالقددجذعل

ذا لي إلفذاضعهادذاقكلممنذااة مايهنذقلطالف

ذد,ذ سإلذأدكذقرفقفا  ذاق مايهذاق ددددددرسذضعهادذاقطإلمحمنذاجأتذا ضذاقة إلقيإلتذاملجرس يدذل ذكثممذ  ذاةطإل اذن دددددد إلنذاقطإلمحمنذل ذاةهاتسذااةنشدددددد تذاق إل 

 دذقلطظإل ذاق سليدذاقر ليسيدذل ذقةدددسذكلممذ  ذ هاتسذاةططيدذاقشدددسإلقيدذا  ذاةرفق ذا دددرسراتذاقرفقفذا فقفذ هاتسذأ ركذ  ذا دددرسراتذاق سليدذاق ةدددكرذ

ذاملزا ذاقة إلن

ذ

 


