
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 أيار/ما�و 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 21 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 

3,146 مرة.

خرقًا للهدنة 3,146

خرقًا للهدنة
3,146

ضحية
315

ضحية ام�أة
44

ج��ح
773

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

6
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 التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

شمال ش�ق سو��ة

بقذائف  ال�وسية  القوات  قصفت   ،2022 أيار/ما�و   17 وبتا��خ  إدلب  محافظة  من  الوسطى  المنطقة  في 
2022، قصفت قوات  أيار/ما�و   19 الغربي وبتا��خ  بلشون. وفي ��ف حلب  بلدة  اللي���ة محيط  الك�اسنوبول 
النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة كفر تعال. وفي ��ف الالذقية الشمالي، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة 

بلدة التفاحية. وفي ��ف حماة الشمالي، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة المشيك.

على  ُعثر   ،2022 أيار/ما�و   15 وبتا��خ  الشمالي  الحسكة  ��ف  في 
مخيم  في  الصحي  الصرف  مجاري  أحد  في  ومرمية  مقتولة  ام�أة 

الهول، وُعثر على الجئ ع�اقي مشنوق في خيمته ضمن المخيم.

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

إلى إصابة 2 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
خيمة   13 الحت�اق  أدت  حادث   9
العواصف  بسبب  خيمة   18 وتض�ر 

باإلضافة إلصابة 3 نازح�ين.

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 16 أيار/ما�و 2022، انفجرت قنبلة يدوية بالخطأ في من�ل ضمن مدنية عف��ن مما أدى إلى مقتل 
 21 وبتا��خ  ما�ع.  مدينة  أط�اف  الثقيلة  بالمدفعية  النظام  قوات  قصفت   ،2022 أيار/ما�و   18 وبتا��خ  وطفلته.  �وجته  وإصابة  شخص 
أيار/ما�و 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF بقذائف المدفعية القاعدة العسك��ة التركية قرب مدينة ما�ع، وا�تحر 

شاب من مهجري ناحية معرة النعمان في إدلب ويقيم في مدينة الباب من خالل �ناوله حبة غاز (حبوب سامة).

في شمال غرب سو��ا هبت ��اح شديدة خالل 14- 15 أيار/ما�و 2022، مما أدى إلى إصابة 3 نازحين وتدمير 11 خيمة بشكل كلي 
وتض�ر 7 خيم بشكل جزئي، باإلضافة لتدمير مواد المأوى للعائالت النازحة. وبتا��خ 16 أيار/ما�و 2022، دخلت قافلة مساعدات أممية �تبع 
لبرنامج الغذاء العالمي WFP من خالل معبر ترنبة من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة، وتكونت القافلة األممية من 

12 شاحنة محملة بالمساعدات اإلنسانية.

https://www.edu-sy.org
https://www.wrp-sy.org
https://legal-sy.org/
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