
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 8-14 نيسان/أب��ل 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 14 نيسان/أب��ل 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 

3,083 مرة.
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خرقًا للهدنة
3,083

ضحية
315

ضحية ام�أة
44

ج��ح
771

ضحية طفل
76

 شمال شرق وشمال غرب سوریاالجمهوریة العربیة السوریة

أیلول

٢٠٢١

تشرین األول

٢٠٢١

آب

٢٠٢١

تموز

٢٠٢١

حزیران

٢٠٢١

أیار

٢٠٢١

نیسان

٢٠٢١

آذار

٢٠٢٢

شباط

٢٠٢٢

تشرین الثاني

٢٠٢١

کانون األول

٢٠٢١

کانون الثاني

٢٠٢٢

١٤٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

أیلول

٢٠٢١
آب

٢٠٢١
تموز

٢٠٢١
حزیران

٢٠٢١
أیار

٢٠٢١
نیسان

٢٠٢١
آذار

٢٠٢٢
شباط

٢٠٢٢
تشرین األول

٢٠٢١

أعداد الجرجى

أعداد الشهداء

تشرین الثاني

٢٠٢١
کانون األول

٢٠٢١
کانون الثاني

٢٠٢٢

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

2
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

0
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

5
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف0

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 8-14 نيسان/أب��ل 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات
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حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

 SDF في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 14 نيسان/أب��ل 2022، استهدفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية
بصا�وخ موجه سيارة مدنية في بلدة م��مين التابعة لمنطقة عف��ن، مما أدى إلى مقتل 2 مدني وإصابة مدني. 
2022، أدت ��اح شديدة في مخيمات  11 نيسان/أب��ل   -8 وفي شمال غرب سو��ا، وفي الفترة الممتدة �ين 
النازحين إلى دمار 7 خيم وإصابة 2 نا�ح. وقعت الحوادث في مخيمات النازحين بالقرب من مدينة سلقين وبلدتي 

قاح وبردقلي في محافظة إدلب، وبالقرب من بلدة غ�اوية عف��ن في ��ف حلب الشمالي.

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 11 نيسان/أب��ل 2022، سيطرت ما 
مدينة  في  البعث  ف�ن  على   SDF الديمق�اطية  سو��ا  بقوات  تسمى 
سيطرة  مناطق  حاصرت  كما  منه،  النظام  عناصر  وطردت  القامشلي 
�ين  الواصلة  الط�ق   SDF وأغلقت  والقامشلي.  الحسكة  في  النظام 
مطار القامشلي والمربع األمني في المدينة وفرضت طوقًا أمنيًا على 
مناطق سيطرة النظام. وامتد حصار SDF لمناطق سيطرة قوات النظام 
المؤدية  الط�ق  وأغلقت كل  الحسكة  مدينة  األمني في  المربع  في 
إلى مناطق سيطرة النظام. وقطعت SDF الخبز عن قوات النظام في 
مدينة القامشلي، بعد محاصرتها لف�ن البعث في المدينة، على خلفية 
ا�هامات للنظام بمنع دخول الطحين والمح�وقات إلى مناطق سيطرة 
ف�ن  و�و�ع  واألشرفية).  مقصود  الشيخ  (حيي  حلب  مدينة  في   SDF
البعث أكثر من 80% من إ�تاجه اليومي من الخبز على األجهزة األمنية 
والعسك��ة والدوائر التابعة للنظام في المدينة و��فها ومنعت حواجز 
واألشرفية  مقصود  الشيخ  حيي  إلى  طحين  شحنات  دخول  النظام 
لمدينة حلب منذ 13 آذار/مارس 2022. وبتا��خ 12 نيسان/أب��ل 2022، 
ب��ف  القامشلي  مدينة  في  النظام  قوات  على  الحصار   SDF شددت 
الحسكة، وأغلقت جميع الط�ق الواصلة إلى مناطق سيطرتها بحواجز 
إسمنتية. حيث أغلقت SDF أكثر من ثمانية شوا�ع رئيسية وفرعية تربط 
وضع  عبر  سيطرتها  بمناطق  النظام)  لسيطرة  (الخاضع  األمني  المربع 

حواجز وكتل إسمنتية.

في شمال غرب سو��ا
أدى  مما  ناسفة  عبوة   2 انفجرت 
إلى مقتل 1مدني وإصابة 4 مدن�ين

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   12 الحت�اق  أدت  حادث   9

وإصابة 2 نازحين

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي، أكدت مصادر المعلومات أن إي�ان تكثف من أنشطتها السياسية والعسك��ة واالقتصادية واألمنية بالتنسيق 
الثوري  الحرس  ميليشيا  بدأت  أوك�انيا، حيث  بالحرب على  ال�وسي  االنشغال  تحديدًا، مستغلة  ال�ور  ود�ر  النظام، في عموم سو��ا  مع 
اإلي�اني بترميم مساجد د�ر ال�ور التي دمرها طي�ان النظام، وذلك من أجل استعمالها لنشر الفكر الشيعي �ين أبناء المدينة. كما تخطط 
تغ�ير  بغرض  ال�ور  د�ر  مدينة  أبناء  مع  األجانب  مقا�ليها  أبناء  ودمج  الدينية،  الد�وس  وإعطاء  الق�آن  لتحفيظ  مدارس  الف�تاح  الميليشيا 
ديمغ�افيتها بالكامل، وتحويلها إلى والية إي�انية على غ�ار ما فعلت بعدد من مدن الع�اق واليمن ولبنان. وخصص المركز الثقافي اإلي�اني 
مبلغ 60 مليون ليرة سو��ة، من أجل إعادة تأهيل عدد من المساجد في أحياء الحميدية والعمال والمطار القديم في مدينة د�ر ال�ور، 
والتي تقطنها عائالت عناصر الميليشيات اإلي�انية األجانب من الجنسيات الع�اقية واألفغانية واإلي�انية. وقدمت مؤسسة البناء والجهاد 
الترميم.  إش�اف عدد من مهندسيها على عمليات  الجوامع، مع  تأهيل هذه  إعادة  استخدمت في  التي  البناء  اإلي�انية كمية من مواد 
لوجودها  تمو�ل  2017، كمصدر  عام  أج�اء منها في  النظام على  ال�ور، منذ سيطرة  د�ر  اإلنسانية في  المنظمات  إي�ان على  وتعتمد 
العسكري في المنطقة، مثل منظمتي اإلمام الكاظم للتنمية ومؤسسة اإلمام المختار والف�ات للسالم والسلم االجتماعي العاملتين 
في المحافظة. وال تسعى إي�ان لتعويض خسائرها فقط، بل تسعى لبقاء طو�ل األمد في سو��ا، واالهتمام بد�ر ال�ور لكون موقعها 

على الحدود الع�اقية، ما يجعل عملية إمدادها سهًال.

أعلن برنامج الغذاء العالمي WFP عن تخفيض حجم الحصة الغذائية اعتبا�ًا من شهر أيار 2022، وب�ر WFP التخفيض "بناًء على �تائج تق�يم 
األمن الغذائي لعام 2022، والتي تظهر ��ادة ك�يرة في انعدام األمن الغذائي، ق�ر WFP ��ادة عدد المستفيد�ن المستهدفين في شمال 
غرب سو��ا لتغطية الم��د من االحتياجات. وإد�اكًا أن المواد غير كافية لتل�ية احتياجات جميع األسر المؤهلة التي تعاني من انعدام األمن 
الغذائي، سوف يضطر WFP إلى تقليل حجم الحصة الغذائية". وفقًا لهذا الق�ار ستحصل كل أسرة مستفيدة على 5 كغ من البرغل و5 كغ 
من ال�ز و5 كغ من العدس األحمر و5 كغ من الحمص، �ينما كميات كل من ال��ت النبا�ي (4 ليتر)، والسكر (5كغ)، والطحين (15 كغ)، 
والملح (1 كغ) ستبقى على حالها دون أي تغ�ير. وستوفر الحصة الغذائية المعدلة لكل فرد 1,170 سعرة ح�ا��ة على فرض أن متوسط 

عدد أف�اد األسرة هو خمسة أف�اد.
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