
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
المعلومات

التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 15-21 نيسان/أب��ل 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 21 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 

3,087 مرة.

خرقًا للهدنة 3,087

خرقًا للهدنة
3,087

ضحية
315

ضحية ام�أة
44

ج��ح
771

ضحية طفل
76

 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

1
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

0
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

3
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 15-21 نيسان/أب��ل 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 17 نيسان/أب��ل 2022، انفجرت عبوة ناسفة م��وعة بسيارة في بلدة قباسين 
مما أدى إلى مقتل مدني. وقصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF أط�اف مدينة ج�ابلس بقذيفتين 
مما أدى إلى مقتل 2 مدني وفقدان ثالث على ضفاف نهر الف�ات. وبتا��خ 18 نيسان/أب��ل 2022، ُأصيب 3 
SDF والتي استهدفت  متطوعين من الدفاع المدني الحّر بالقرب من مدينة ج�ابلس �تيجة قصف مدفعي من 

متطوعي الدفاع المدني أ�ناء بحثهم عن الشخص الذي ُفقد �تيجة القصف من SDF في اليوم السابق.

في ��ف الرقة الشمالي وبتا��خ 15 نيسان/أب��ل 2022، منعت قوات 
سيطرتها  مناطق  من  الدخول  من  بالبضائع  محملة  شاحنة   18 النظام 
إلى مناطق سيطرة ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF وأجبرت 
قوات النظام الشاحنات على العودة إلى محافظات حلب وإدلب. وجاء 
منع الشاحنات من الدخول على خلفية الحصار الذي تفرضه SDF على 
خالل   SDF وفصلت  الحسكة.  محافظة  في  النظام  سيطرة  مناطق 
ما  ضد  المعلمين  تح��ض  بتهمة  ومعلمة،  معلمًا  الجاري12   األسبوع 
بعد  الرقة،  محافظة  في   "SDF لـ  التابعة  الذا�ية  "اإلدارة  يسمى 
مشاركتهم فيما يطلق عليه المعلمين والمعلمات في المدارس التي 
تشرف عليها الميليشيا اسم "إض�اب الك�امة"، للمطالبة برفع �وا�بهم. 
ويذكر أن آالف المعلمين قاموا �إض�اب عن العمل في مناطق سيطرة 
SDF وأطلقوا عليه اسم "إض�اب الك�امة"، والذي بدأ في د�ر ال�ور منذ 
وبلدات  مدن  في  الوقفات  من  مجموعة  �نفيذ  بعد   ،2022 نيسان   8
مجمعات  وعدة  ومنبج  الرقة  معلمو  اإلض�اب  إلى  لينضم  المنطقة، 
تربوية جنوب الحسكة، للمطالبة برفع �وا�ب المعلمين التي تبلغ 260 
والتهديد  بالوعيد   SDF عليه  ردت  الذي  األمر  فقط،  سو��ة  ليرة  ألف 

وا�هامات بالعمالة لجهات خارجية.

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

إلى مقتل 1مدني

في مخيمات شمال غرب سو��ا
3 حادث أدت الحت�اق 3 خيمة 

لحزب  التابعة  (جوانين شورشكر)  الثو��ة  الش��بة  من  أحرقت مجموعة   ،2022 نيسان/أب��ل   19 وبتا��خ  الشمالي  الحسكة  ��ف  في 
العمال الكردستاني PKK مكتب الحزب الديمق�اطي الكردستاني في الدرباسية. وُقتلت الجئة ع�اقية في مخيم الهول برصاص شخص 
مجهول. كما ُعثر على ج�تين لنساء قتلتن ضمن المخيم. ونفذت قوات التحالف الدولي عملية إن�ال جوي استهدفت حيًا سكنيًا في مدينة 
مركدة، وأسفرت العملية عن اعتقال عدد من األشخاص دون معرفة األسباب. وبتا��خ 20 نيسان/أب��ل 2022، حدث اق�تال عشائري �ين 

عشيرتي بني سبعة والبو نجم في بلدة أبو ذو�ل جنوب مدينة القامشلي، وأدى االق�تال إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 3 من الطرفين.

ا�تهاء عقود الدعم الخاص بمنظمة كومينكس (برنامج مناهل) الخاص بقطاع التعليم مع نهاية شهر نيسان/أب��ل 2022، وسيتم تخفيض 
الدعم في العقود الجديدة لنسبة �تجاوز 60%، حيث سيتم بقاء دعم يعادل 40% من المنحة المعمول بها، وسيتم التركيز على جوانب 
الدعم النفسي على حساب دعم �وا�ب الكوادر التعليمية، مما سيشكل أزمة ك�يرة في قطاع التعليم في محافظة إدلب �تيجة توقف 

دعم ال�وا�ب عن القسم األكبر من المعلمين.

https://acu-sy.org/ar/covid-updates/
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https://acu-sy.org/ar/periodic_imu_reports/idps_camps_monitoring_study/
https://acu-sy.org/ar/periodic_imu_reports/market_price_index_in_syria/
https://acu-sy.org/ar/periodic_wash_reports/technical-specifications-of-pumping-stations/
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