
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  M٤؛  الدولي 
أن  إال  التماس؛  التصعيد على خطوط  الهدنة وخفض 
هذه  في  المشاركة  عن  توقفت  ال�وسية  القوات 

الدو��ات في منتصف شهر أيلول/سبتمبر ٢٠٢٠.

www.acu-sy.org info@acu-sy.orgimu@acu-sy.org ASSISTANCE COORDIANTION UNIT
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التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا ٨-١٤ آب/ أغسطس ٢٠٢٢

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ ١٤ آب/ أغسطس ٢٠٢٢

منذ بدء الهدنة حتى هذا التا��خ

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

٢٠٢٠؛ لم يقصف النظام  آذار/مارس   ٥ بتا��خ  النار في محافظة إدلب  بعد أن توصلت �وسيا وتركيا التفاقية هدنة وقف إطالق 
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 ٢ ح���ان/�ونيو ٢٠٢٠؛ 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 

٣,٤٢٦ مرة.
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أعداد الشهداء

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

٢
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

٠
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

٣٤
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف١

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا ٨-١٤ آب/ أغسطس ٢٠٢٢التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

وبد��ة  وإنب  والمو�رة  سان  بلدات  الثقيلة  بالمدفعية  النظام  قوات  قصفت   ،2022 آب/أغسطس   13 بتا��خ 
ومعارة النعسان في المنطقة الوسطى من محافظة إدلب. أدى القصف إلى نفوق عدد من �ؤوس األغنام في 
بلدة المو�رة.  وفي ��ف إدلب الغربي، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة غا�ات جوية بلدتي جد�ايا واللج 

الشمالي. 
إلى  أدى  مما  النعسان  معارة  بلدة  الثقيلة  بالرشاشات  النظام  قوات  2022، قصفت  آب/أغسطس   13 بتا��خ 

إصابة طفل. وانفجر لغم في بلدة مجدليا مما أدى لمقتل مدني.

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

مقتل 1 مدني.

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

خيم.

بتا��خ 9 آب/أغسطس 2022، دخل رتل عسكري �وسي مكون من 20 مصفحة و10 شاحنات الى قاعدتي الع��مة والسعيدية غربي منبج 
في ��ف حلب الشرقي. �افق الرتل تحليق طي�ان م�وحي عسكري �وسي. 

 ،SDF بتا��خ 10 آب/أغسطس 2022، شهدت المنطقة توتر ك�ير لم تعرف أسبابه �ين قوات النظام وما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية
حيث قامت قوات النظام باستهداف مق�ات لـ SDF بالقرب من قرى المقبلة وأبو مند�ل جنوبي مدينة منبج أدت إلى مقتل عنصر وإصابة 

4 آخ��ن من SDF. من جانبها أرسلت SDF تع���ات تقدر بحوالي 250 عنصر إلى هذه القرى.

بتا��خ 10 آب/أغسطس 2022، ُعثر على جثث لثالثة مهج��ن مقتولين شمال ش�ق سو��ة
في مخيم الهول، حيث ُعثر على أخو�ن ع�اق�ين مقتولين في القطاع 
على  ُعثر  فيما  ال�أس.  في  ناري  بطلق  للسو��ين  المخصص  الخامس 

مهجر ثالث من محافظة د�ر ال�ور مقتول أيضًا بطلق ناري في ال�أس. 

فرد)   630) ع�اقية  150عائلة  غادرت   ،2022 آب/أغسطس   13 بتا��خ 
مخيم الهول با�جاه مخيم الجدعة جنوب مدينة الموصل الع�اقية. 

بتا��خ 14 آب/أغسطس 2022، خرجت 77 عائلة (400 نا�ح) من مخيم 
الهول إلى مدنهم وبلدا�هم في محافظة د�ر ال�ور، وتعد هذه الدفعة 
المجلس  ق�ار  منذ  الُمخيم  غاد�وا  الذ�ن  السو��ين  للنازحين  الـ23 
التنفيذي لإلدارة الذا�ية لشمال وش�ق سو��ا والتابع لما تسمى قوات 
سو��ا  مجلس  مبادرة  بعد  الق�ار  وجاء   ،SDF الديمق�اطية  سو��ا 

الديمق�اطية التابع لـ SDF وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

https://legal-sy.org/
https://www.wrp-sy.org/
https://www.edu-sy.org/
https://acu-sy.org/ar/covid-updates/
https://acu-sy.org/ar/periodic_imu_reports/population-movement-in-north-syria/
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/



