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 ملخص

 

  شخصا. ويبدو أن النازحين يراقبون  15,334أدى ازدياد الضربات الجوية على مدينة إدلب بشكل أساسي إلى نزوح اكثر من
 الوضع لتحديد تحركاتهم المستقبلية، وعما إذا سيكون النزوح مؤقتا ينتهي في حال استقرار الوضع. 

  .تأثرت الحياة اليومية لسكان مدينة إدلب باألسواق، كما تم إغالق المدارس والمحال التجارية نتيجة لتدهور الوضع األمني 

 

 توضح الخريطة أدناه اتجاه حركات النزوح: 

 

 

 لمحة عامة عن الوضع

 

أيار، مما أثر على جميع جوانب الحياة  30منذ تم اإلبالغ عن العديد من الضربات الجوية التي استهدفت أجزاء عدة من محافظة إدلب 

مدنيا، باإلضافة إلى  250,000اليومية للمدنيين. تركزت الضربات الجوية على مدينة إدلب بشكل أساسي، حيث يقدر عدد سكان المدينة بـ 

أيار المستشفى  30بتاريخ  كانوا قد نزحوا في وقت سابق. استهدفت عدد من الضربات الجوية حسب تقارير من السكان %50أكثر من 
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آخرين، باإلضافة إلى إخراج  250شخصا، وجرح  50الوطني، مستشفى ابن سينا، ومنظومة إسعاف مجاورة. مما أدى إلى مقتل 

 المستشفى الوطني من الخدمة مؤقتا. 

ة جيش الفتح على المدينة في العام ومنذ سيطر 2015تم استهداف مدينة إدلب مرات قليلة منذ إدراجها في هدنة البلدات األربعة للعام 

. ولهذا، يعتبر النزوح الذي حدث في الوقت الحالي مؤقتا، انطالقا من اعتبار الناس الهجمات الحالية أخف وطأة من الهجمات التي 2015

 استهدفت مناطق أخرى. 

حزيران، مما أجبر العديد من المدنيين الخروج  3-1 تم تحديد الفترة الزمنية التي استهدفت فيها الهجمات المدينة والمناطق المجاورة بين

فترة وقد تمت مالحظة  من المدينة واإلتجاه إلى بساتين الزيتون والبلدات والقرى المجاورة مثل عين شيب، قميناس، فليون وكفر جالس. 

حزيران إلى  5في الضربات الجوية في  تصعيدالمن حزيران خالل عودة األسر إلى منازلهم في المدينة. ولكن أدى  4و  3من الهدوء في 

 نزوح المدنيين مرة ثانية.

 30التعليمية داخل وحول المدينة نتيجة لتدهور الوضع األمني منذ تاريخ األنشطة صرح الشركاء في قطاع التعليم عن تعليق العمل في 

، وإعاد تأهيل صفوف دراسية، وتدريبات للكادر التعليمي. باإلضافة إلى صعوبة الرسميغير األنشطة في التعليم هذه مجمل أيار. وكان 

 الحصول على الكثير من المواد بسبب إغالق المحال التجارية واألسواق. مما ساهم في ازدياد العبء على السكان الموجودين في المدينة. 

ل جدير بالمالحظة بمركز للقاح في بلدة كفر تخاريم، وأدى إلى تم اإلبالغ عن ضربات جوية استهدفت ريف إدلب، ما ألحق الضرر بشك

تدمير روضة لألطفال في بلدة كفر نبل. إلى ذلك، قامت مديرية الصحة في إدلب بتعليق عمل حملة اللقاح حرصا على سالمة المدنيين في 

استئناف عمل حملة اللقاح في بحزيران من  6جميع أرجاء المحافظة إلى أن تستقر األوضاع من جديد. وصرحت مديرية الصحة في 

 الريف واإلبقاء على تعليق عملها في المدينة. 

 

 النزوح واإلستجابة

 

لبساتين  العائالت مؤقتا معظم لجأت . ولكن 15,334قدر عدد األشخاص الذين غادروا مدينة إدلب نتيجة للضربات الجوية المتكررة بـ 

يقدر أن إدلب، لذلك وبالنظر الى المناطق التي استقر فيها الناس ولقربها من مدينة القرى المجاورة. البلدات و المحيطة بالمدينة  والزيتون 

 يتوقع تدفق وفي حال استمرار هذه الهجمات ويعتمد بشكل كبير على استمرار أو توقف الضربات الجوية.  ة مؤقتذو طبيعة هذا النزوح 

. مما يشكل عبئا العاملين هناك العديد من الشركاء اإلنسانيين يوجد  ، حيث  الريف الشمالي الناس إلى البلدات والقرى وأماكن التواجد في

نازحا، وحيث يعمل الشركاء  200,000إضافيا على التجمعات السكانية في شمال إدلب، حيث تستضيف أماكن تواجد النازحين هناك 

 للسكان المتضررين.  اإلنسانيين بأقصى طاقتهم من أجل تلبية اإلحتياجات المتزايدة

مجموعات بدأ الشركاء اإلنسانيين المتواجدين في إدلب وبنش ومعرة مصرين بالعمل على اإلستجابة لحركة النزوح، بتقديم المياه المعبئة، 

 الطوارئ، وحصص المواد غير الغذائية والوجبات الجاهزة لألكل. مجموعات أطقم الوافدين الجدد،  أطقم
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