
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.
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التطو�ات الميدانية
في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا ١٥-٢١ آب/ أغسطس ٢٠٢٢

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ ٢١ 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 

٣,٤٥٨ 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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طي�ان حربي

٢
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

٣٢
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف٥

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

في شمال ش�ق وشمال غرب سو��ا ١٥-٢١ آب/ أغسطس ٢٠٢٢التطو�ات الميدانية

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

بتا��خ 16 آب/أغسطس 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة بالمدفعية الثقيلة بلدة الفطيرة 
في ��ف إدلب الجنوبي، مما أدى إلى مقتل 2 مدني وإصابة آخر كانوا يعملون بقطاف محصول التين. وُأصيب 

10 مدن�ين منهم 2 نساء في 6 حوادث سير في مناطق متفرقة من المحافظة. 

بتا��خ 18 آب/أغسطس 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدات كدورة و�ويحة ومنطف، مما أدى 
إلى إصابة 2 مدني في بلدة كدورة، و2 مدني في بلدة منطف، وانفجر لغم في محيط بلدة البارة مما أدى إلى 

مقتل مدني وإصابة آخر.

في شمال غرب سو��ا
انفجرت 2 عبوة ناسفة مما أدى إلى 

مقتل 2 مدني وإصابة 1 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا 
7 حادث أدت الحت�اق 9 خيمة.

بتا��خ 19 آب/أغسطس 2022، تعرضت مدينة الباب لقصف بالصوا��خ من ال�اجمات األرضية مما أدى إلى مقتل 13 مدني وإصابة 38 
 SDF مدني في ��ف حلب الشمالي. وأكدت مصادر المعلومات أن مصادر الصوا��خ مناطق �تشارك سيطرتها قوات سو��ا الديمق�اطية

وقوات النظام. 

بتا��خ 20 آب/أغسطس 2022، استهدف قناص من قوات النظام مدني قرب دوار تادف في مدينة الباب مما أدى إلى مقتله.

شمال ش�ق سو��ة
التحالف  قواعد  إحدى  تعرضت   ،2022 آب/أغسطس   16 بتا��خ 
الدولي بالقرب من حقل العمر النفطي (المجاور لبلدة ذ�بان) في 
��ف د�ر ال�ور الشرقي إلى قصف بعدة صوا��خ بعضها لم �نفجر. 
نقاط  التركي  المسّير  الطي�ان  قصف  الشرقي،  حلب  ��ف  وفي 
سو��ا  بقوات  تسمى  وما  النظام  قوات  �ين  مشتركة  عسك��ة 
عين  مدينة  غرب  جارقلي  بلدة  قرب  تلة  في   SDF الديمق�اطية 
العرب. وأدى القصف إلى مقتل 20 عنصر من قوات النظام. وفي 
��ف الرقة الشمالي، دخل رتل عسكري لقوات النظام إلى مطار 

الطبقة العسكري.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

https://acu-sy.org/periodic_imu_reports/mpi-in-syria/
https://acu-sy.org/ar/periodic_imu_reports/idps-camps-monitoring-study/
https://acu-sy.org/ar/periodic_imu_reports/population-movement-in-north-syria/
https://acu-sy.org/ar/covid-updates/
https://qrgo.page.link/rPtcN
http://www.edu-sy.org
http://www.wrp-sy.org
http://www.legal-sy.org



