
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 15-21 آذار/مارس 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 21 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 

3,059 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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ج��ح �تيجة القصف1

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا 15-21 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 15 آذار/مارس 2022، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة 
بلدة  أط�اف  النظام  2022، قصفت قوات  آذار/مارس   16 وبتا��خ  وب�ابور.  تمص��ن وشنان  بلدات معرة  غا�ات 

معارة النعسان مما أدى إلى إصابة طفل كان �رعى األغنام.

في محافظة الحسكة وبتا��خ 16 آذار/مارس 2022، عثر أهالي ق��ة 
الدرباسية شمالي الحسكة على ج�تي شا�ين تظهر  قرمانة في ��ف 
عليهما آ�ار تعذيب، وقالت مصادر محلية إن الج�تين تعودان لشا�ين في 
مطلع العقد الثاني، مشيرة إلى أن األهالي عث�وا عليهما على مسافة 
إلى مشفى خبات في  الج�تين  التركية. ونقلت  الحدود  300 متر من 
الدرباسية، وأظهر الكشف الطبي أكد أن الشا�ين فقدا حيا�هما ج�اء 
وهي  الج�تين،  إحدى  على  التعرف  وجرى  شديد.   لتعذيب  تعرضهما 
يتم  لم  حين  في   ،2001 مواليد  من  البدر  محمد  عادل  للشاب  تعود 
سو��ا  بقوات  تسمى  ما  وا�همت  الثانية.  الجثة  هوية  على  التعرف 
أن  إال  الج��مة،  بارتكاب  مباشرة  التركية  الجندرما   (SDF) الديمق�اطية 
المصادر أكدت أن الموقع الذي عثر فيه على الج�تين بعيد، وال تستطيع 
وخاضع  السوري  الداخل  في  باعتباره  إليه  الوصول  التركية  الجندرما 
بالكامل لسيطرة SDF. وتجدر اإلشارة إلى أن أهالي حي الزهور في 
مدينة الحسكة عث�وا في وقت سابق على جثة شاب في العش��نات 
 17 وبتا��خ  تعذيب.  آ�ار  بثالث رصاصات وعلى ج�ته  العمر مقتوًال  من 
عن  العين  �أس  لمدينة  المحلي  المجلس  أعلن   ،2022 آذار/مارس 
استقدام كميات من التبن لمربي الث�وة الحيوانية، وأصدر إعالن لل�اغ�ين 
في االك�تاب لش�اء ماد البتين م�اجعة مدي��ة ال��اعة. وتم ادخال مادة 
الت�ين من تركيا إال أن المصادر المحلية أكدت أن الكميات المدخلة ال 

تكفي الث�وة الحيوانية في المنطقة ألكثر من 4 أيام..

في مخيمات شمال غرب سو��ا
19 حادث أدت الحت�اق 31 خيمة وإصابة 9نازحين.

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 17 آذار/مارس 2022، أعلن الكادر التعليمي في بلدات الكسرة والزغير ج��رة والج��ات بدء اض�اب 
مفتوح حتى �تحقق مطالبهم المتمثلة ب��ادة �وا�بهم بما يتناسب مع سعر صرف الدوالر األميركي في ظل هبوط الليرة السو��ة، وتفعيل 
دور نقابة المعلمين وتع�ين ح�اس للمدارس، وبذلك ينضم الكادر التعليمي في ��ف د�ر ال�ور الغربي إلى الكوادر التعليمية في بلدات 

ذ�بان وسويدان ج��رة والطيانة ب��ف د�ر ال�ور الشرقي باإلض�اب المفتوح حتى تحقيق مطالبهم.
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