
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 08-15 آذار/مارس 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 15 آذار/مارس 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 

3,053 مرة.

3,053خرقًا للهدنة

خرقًا للهدنة
3,053

ضحية
309

ضحية ام�أة
44

ج��ح
754

ضحية طفل
72

 شمال شرق وشمال غرب سوریاالجمهوریة العربیة السوریة
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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 08-15 آذار/مارس 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

 في المنطقة الوسطى من محافظة إدلب وبتا��خ 11 آذار/مارس 2022، انهار مبنى األوقاف في مدينة بنش 
بسبب األمطار الغ��رة، ويذكر أن المبنى كان قد ُقصف بصا�وخ ارتجاجي من قبل الطي�ان الحربي ال�وسي بتا��خ 

قصفت   ،2022 آذار/مارس   9 وبتا��خ  الشرقي  ال�ور  د�ر  ��ف  في 
قوات النظام بالصوا��خ من ال�اجمات األرضية بلدة الشحيل واستهدف 
القصف من�ل�ين مدن�ين مما أدى إلى دمارهما دون وقوع أي خسائر 

بش��ة.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
8 حادث أدت الحت�اق 8 خيمة وإصابة 5 نازحين،وتض�رت 1,268خيمة 

�تيجة عواصف مط��ة و��اح شديدة

في محافظة الحسكة وبتا��خ 10 آذار/مارس 2022، اختطف مجهولون 4 أطفال وصائغ مجوه�ات في مدينة الحسكة خالل أسبوع 
عمليات  إحدى  وطالت  المختطفين.  عن  اإلف�اج  لقاء  ضخمة  مالية  بمبالغ  الخاطفون  ويطالب  مالية.  فدية  على  الحصول  بهدف  واحد 
الخطف ابن أحد التجار في مدينة الحسكة، وطالب خاطفوه بمبلغ 60 ألف دوالر أم��كي مقابل إطالق س�احه.  وكذلك ُخطف صائغ 
ذهب خالل الليل من من�له في حي تل حجر الذي يعتبر من األحياء اآلمنة نس�يًا في مدينة الحسكة، لكن الرقم المطلوب كان أكبر، حيث 
طلب الخاطفون مبلغ 100 ألف دوالر أم��كي مقابل إطالق س�احه. وتم اختطاف الطفل حيدر الحسون وهو من سكان حي غوي�ان في 
مدينة الحسكة، وجرى تح��ره مقابل 10 آالف دوالر، إضافة للطفل صالح طه الصوفي بصحبة طفل آخر. ويذكر أن عمليات الخطف مقابل 
 11 وبتا��خ  بالبالد.  تعصف  التي  االقتصادية  واألزمات  الفقر  بسبب  الماضية في سو��ا،  الفترة  بشكل ك�ير خالل  المالية كثرت  الفدية 

آذار/مارس 2022، اندلع ح��ق في قسم المهاج�ات ضمن مخيم الهول مما أدى إلى مقتل ام�أة وإصابة 3 نساء بح�وق.

في ��ف حلب الشرقي وبتا��خ 11 آذار/مارس 2022، ُقتلت طفلة تبلغ 5 أعوام خنقًا على يد أحد والد�ها في مدينة منبج، واعتقلت 
الشرطة التابعة لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF والدي الطفلة وكل منها ا�هم اآلخر بارتكاب الج��مة.
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