
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 1-7 آب/ أغسطس 2022

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 7 آب/ أغسطس 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 

3,390مرة.

3,390خرقًا للهدنة

خرقًا للهدنة
3,390

ضحية
330

ضحية ام�أة
45

ج��ح
814

ضحية طفل
83

 شمال شرق وشمال غرب سوریاالجمهوریة العربیة السوریة

أعداد الضحايا �تيجة األعمال العدائية للنظام وحلفاؤه خالل العام األخير

أعداد الجرجى

أعداد الشهداء
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خالل األسبوع الماضيشمال غرب سو��ة

1
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

1
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

32
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 1-7 آب/ أغسطس 2022التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

بتا��خ 4 آب/أغسطس 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF األحياء السكنية في مدينة اع�از 
في ��ف حلب الشمالي مما أدى إلى إصابة 5 مدن�ين �ينهم طفلين وام�أة. 

استيقظ السكان في ��ف حماة الشمالي على كميات ك�يرة من األسماك التي نفقت �تيجة تلوث مياه نهر 
العاص. بدأ النظام بتص��ف مخلفات معمل السكر في سلحب في النهر مما أدى إلى نفوق كميات ك�يرة من 

األسمال وتض�ر المحاصيل ال��اعية. 
دخلت قافلة مساعدات أممية من مناطق سيطرة النظام إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام في إدلب، 

حيث عبرت القافلة معبر ترنبة.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
5 حوادث أدت الحت�اق 6 خيم.

بتا��خ 6 آب/أغسطس 2022، تمكنت ف�ق الدفاع المدني الحّر وبعد عمل استمر لـ 8 ساعات من إخماد ح��ق ح�اجي و��اعي ك�ير اندلع 
في بلدة د�ر عثمان التابعة لناحية دركوش في ��ف إدلب الغربي. والتهمت الني�ان أكثر من 300 شجرة مثمرة من اللو��ات والخوخ والتين 
اندلع ح��ق ح�اجّي في موقعين مختلفين بشكل  التالي  اليوم  والعنب باإلضافة إلى أح�اج واسعة دون وقوع خسائر باأل�واح. وفي 
وكثرة  ال��اح  اشتداد  بسبب  ك�يرة  صعوبات  الحّر  المدني  الدفاع  ف�ق  وواجهت  دركوش.  لناحية  التابعة  عثمان  د�ر  بلدة  في  مت�امن 
المنحد�ات وعدم وصول اآلليات إلى مكان الح��قين. كما تمكنت ف�ق الدفاع المدني الحّر من إخماد 5 ح�ائق ح�اجية أخرى في مناطق 

متفرقة من محافظتي حلب وإدلب.

بتا��خ 5 آب/أغسطس 2022، أعلنت و�ارة الدفاع ال�وسية عن قصفها مجموعة من لواء شهداء الق��تين (فصيل عسكري تابع للمعارضة) 
في منطقة التنف على الحدود السو��ة األردنية. وبحسب ما تضمنه ال�يان ال�وسي إن طائ�ات حر�ية �وسية قضت على مجموعة مسلحة 

تشرف على تد��بها وتدعمها القوات الخاصة األم��كية.

الغربي. وجرت  درعا  ��ف  مدينة طفس في  الدبابات  الثقيلة وقذائف  بالمدفعية  النظام  2022، قصفت قوات  آب/أغسطس   6 بتا��خ 
اشتباكات �ين قوات النظام والفصائل العسك��ة المتواجدة في المدينة، في محاولة من قوات النظام القتحام المدينة.

شمال ش�ق سو��ة
في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 7 آب/أغسطس 2022، احترقت 
ست خيام بسبب تسرب غاز من أحد األسطوانات في مخيم عشوائي 
وفاة  إلى  الني�ان  وأدت  الحسكة.  مدينة  غرب  التوينة  بلدة  في  يقع 
متفاوتة  بح�وق  أطفال   10 وإصابة  سنوات)،  و6  سنوات   4) طفلين 
عدد  بسبب  لل��ادة  مرشح  الح��ق  ضحايا  عدد  أن  إلى  باإلضافة  الشدة 
لتلقي  المصا�ين إلى مشفى الحسكة  اإلصابات. حيث نقل قسم من 

العالج الالزم.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف


