
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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وحدة إدارة
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التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 8-14 أيار/ما�و 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 14 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 

3,139 مرة.

خرقًا للهدنة 3,139
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 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

7
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

0
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

19
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف2

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 8-14 أيار/أما�و 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

بعدة  ال�وسي  الحربي  الطي�ان  2022، قصف  أيار/ما�و  إدلب وبتا��خ11  الوسطى من محافظة  المنطقة  في 
غا�ات جوية محيط بلدتي شنان وبنين. وبتا��خ 12 أيار/ما�و 2022، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة غا�ات 
جوية م�رعة لتر�ية الدواجن على أط�اف بلدة منطف مما أدى إلى إصابة مدني ونفوق عدد ك�ير من الدواجن. 
كما قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة غا�ات بلدتي كف�الته ومع��اف. وفي ��ف حلب الغربي، استهدفت 
قوات النظام بالرشاشات طفل بالقرب من بلدة الواسطة مما أدى إلى إصابته. وفي ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 
13 أيار/ما�و 2022، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بـ 5 غا�ات جوية بلدة كفر جنة مما أدى إلى إصابة 2 مدني. 
وبتا��خ 12 أيار/ما�و 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF بالمدفعية الثقيلة مدينتي الباب 
وج�ابلس، مما أدى إلى إصابة مدني وطفل في مدينة ج�ابلس. وقصفت SDF بالصوا��خ من ال�اجمات األرضية 

مدينة ما�ع مما أدى إلى إصابة طفلين. وقصفت SDF بالمدفعية الثقيلة بلدة مشعلة التابعة لناحية ش�ان.

في ��ف حلب الشرقي وبتا��خ 12 أيار/ما�و 2022، انفجر لغم أرضي 
بالقرب من بلدة عون الدادات مما أدى إلى إصابة 2 مدني.

في شمال غرب سو��ا
أدى  مما  ناسفة  عبوة   1 انفجرت 

إلى إصابة 2 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
5 حادث أدت الحت�اق 5 خيمة.

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 9 أيار/ما�و 2022، نفذت قوات التحالف الدولي عملية إن�ال جوي في بلدة الشحيل، وخاطبت 
أنفسهم  الذ�ن سلموا  المن�ل  مقاومة من سكان  أي  تسمع  ولم  أنفسهم.  لتسليم  الصوت  مكب�ات  عبر  المن�ل  التحالف سكان  قوات 
للتحالف الدولي، ولم يعرف عدد المعتقلين أو سبب االعتقال. وبتا��خ 12 أيار/ما�و 2022، كثفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية 
SDF حواجزها على مداخل ق��ة أبو النيتل على إ�ر تبادل إطالق نار �ين دو��ة من SDF وأحد أهالي الق��ة أ�ناء مصادرتهم لد�اجته النا��ة، 

.SDF وأدى االشتباك إلصابة طفلة وام�أة بحالة حرجة ومقتل عنصر من

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 14 أيار/ما�و 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF بصا�وخ موجه سيارة مدنية 
في ناحية �أس العين مما أدى إلى إصابة مدني.

الخاضعة  ال��اعة والبناء في ش�ق سو��ا ضمن األ�اضي  الشركات من عقوبات االس�ثمار في مجاالت  أعلنت اإلدارة األم��كية اعفاء   
لسيطرة ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF، وبذلك بات �إمكان الشركات األم��كية واألور�ية االس�ثمار في ش�ق سو��ا دون أن 

�تأ�ر بالعقوبات المف�وضة على النظام السوري.
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