
سيطرة النظام

سيطرة المعارضة

سيطرة المعارضة المدعومة من تركيا

SDF سيطرة ما تسمى بقوات سو��ة الديمق�اطية

مناطق اشتباك- خطوط اشتباك

ومنذ دخول هدنة وقف إطالق النار حيز التنفيذ بدأت 
عسك��ة  دو��ات  بتس�ير  وال�وسية  التركية  القوات 
النظام  قوات  �ين  التماس  خطوط  على  مشتركة 
الط��ق  على  الدو��ات  هذه  تسير  حيث  والمعارضة؛ 
تط�يق  لم�اقبة  الدو��ات  هذه  وتهدف  M4؛  الدولي 
أن  إال  التماس؛  التصعيد على خطوط  الهدنة وخفض 
هذه  في  المشاركة  عن  توقفت  ال�وسية  القوات 

الدو��ات في منتصف شهر أيلول/سبتمبر 2020.
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التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 1-7 أيار/ما�و 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 7 أيار/ما�و 2022

منذ بدء الهدنة حتى هذا التا��خ

�تيجة األعمال العدائية للنظام حلفاؤه في شمال غرب سو��ا

بعد أن توصلت �وسيا وتركيا التفاقية هدنة وقف إطالق النار في محافظة إدلب بتا��خ 5 آذار/مارس 2020؛ لم يقصف النظام 
السوري وحليفه ال�وسي شمال غرب سو��ة بالطي�ان الحربي؛ إال أنه استمر في قصف هذه المدن والبلدات بالمدفعية الثقيلة 
والصوا��خ من ال�اجمات األرضية؛ وبتا��خ 2 ح���ان/�ونيو 2020؛ عاود الطي�ان الحربي ال�وسي قصف المدن والبلدات في شمال 
غرب سو��ة إلى جانب استم�ار النظام قصفها بالمدفعية الثقيلة والصوا��خ من ال�اجمات األرضية، عملت وحدة �نسيق الدعم ACU؛ 
من خالل شبكة باحثيها على توثيق خ�ق النظام للهدنة؛ وحتى تا��خ إعداد هذا التق��ر خ�ق النظام السوري وحليفه ال�وسي الهدنة 

3,113 مرة.
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أعداد الضحايا �تيجة األعمال العدائية للنظام وحلفاؤه خالل العام األخير

خ�ق الهدنة من النظام السوري خالل العام األخير
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خالل األسبوع الماضيشمال غرب سو��ة
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�تيجة األعمال العدائية للنظام حلفاؤه في شمال غرب سو��ا

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 1-7 أيار/أما�و 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 4 أيار/ما�و 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF بالمدفعية 
الثقيلة أط�اف مشفى اع�از. كما قصفت SDF بالمدفعية الثقيلة قاعدة عسك��ة تركية في بلدة كلجب��ن مما 

أدى إلى مقتل جندي تركي.

في مدينة الرقة وبتا��خ 4 أيار/ما�و 2022، اعتقلت ما تسمى بقوات 
سو��ا الديمق�اطية SDF أكثر من 100 شاب خالل شهر رمضان، وجرى 
معسك�ات  في  اإلجباري  التجنيد  إلى  الشباب  سوق  بهدف  االعتقال 

SDF، ونقلت SDF كافة الشباب المعتقلين إلى الفرقة 17.

في شمال غرب سو��ا
أدى  مما  ناسفة  عبوة   2 انفجرت 

إلى مقتل 2 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
29 حادث أدت الحت�اق 10 خيمة

وتض�ر 1,002 خيمة بسبب العواصف.

في شمال غرب سو��ا، وخالل الفترة الممتدة �ين 29 نسيان/ أب��ل و1 أيار/ما�و 2022، أدت ال��اح الشديدة واألمطار إلى تض�ر خيم 
النازحين، حيث أدت العواصف إلى دمار 207 خيمة بشكل كلي، و724 خيمة بشكل جزئي، باإلضافة لدمار كافة مواد المأوى للعائالت 
بلدة  من  بالقرب  س��ع  ابن  مخيم  في  الطينية  الغرف  من  األكبر  القسم  إلى  األمطار  مياه  تسربت   ،2022 أيار/ما�و   5 وبتا��خ  النازحة. 
الفا�وقية، حيث يقع المخيم في نهاية وادي ك�ير في منطقة منخفضة، باإلضافة إلى ط�يعة غرفه الطينية الهشة، مما أدى إلى تسرب 
المياه من أسقف الغرف التي ال تحتوي عوا�ل مط��ة. وفي الفترة الممتدة �ين 3- 6 أيار/ما�و 2022، حدثت فيضانات و��اح شديدة في 
شمال غرب سو��ا، مما أدى إلى تض�ر مخيمات النازحين في محافظة إدلب، حيث دُمرت 59 خيمة بشكل كلي، فيما تض�رت بشكل جزئي 

12 خيمة، باإلضافة لتض�ر مواد المأوى للعائالت النازحة في كافة الخيم.

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 4 أيار/ما�و 2022، نفذت قوات التحالف الدولي عملية إن�ال جوي في مدينة ذ�بان واعتقلت 5 
أشخاص منهم ط�يب، واعتقل الط�يب أ�ناء عمله في عيادته. وبتا��خ 7 أيار/ما�و 2022، قصف طي�ان مجهول يعتقد أنه تابع للتحالف 
الدولي حويجة قاطع قرب مدينة د�ر ال�ور، وأدى القصف على مقتل 9 مقا�لين من مليشيا الحرس الثوري اإلي�اني وإصابة 8 مقا�لين. 
وردت المليشيات اإلي�انية بقصف منطقة معي��لة في محيط حقل كونيكو للغاز شمال مدينة د�ر ال�ور والتي �تمركز فيها قوات التحالف 

الدولي.
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