
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 ٢٢-٣١ تموز /�وليو ٢٠٢٢

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ 3١  تموز /�وليو٢٠٢٢ 

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 

٣,٣٥٧ 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

٢
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

٩
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

٧٣
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف٢٢

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

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

صادر عن وحدة إدارة املعلومات
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بالمدفعية  النظام  قوات  قصفت   ،2022 تموز/�وليو   22 وبتا��خ  إدلب  محافظة  من  الوسطى  المنطقة  في 
الثقيلة بلدة المو�رة مما أدى إلى إصابة 3 مدن�ين. وقصفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة بلدة آفس مما 

أدى إلى إصابة طفل و3 نساء. وقصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة �ويحة.
في ��ف إدلب الغربي، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة غا�ات بلدة جديدة الجسر، واستهدف القصف م�رعة 
لتر�ية الدواجن يسكنها نازحون مما أدى إلى مقتل 7 مدن�ين منهم 4 أطفال وإصابة 12 مدني منهم 8 أطفال.

في شمال غرب سو��ا
انفجرت 8 عبوة ناسفة مما أدى إلى 

مقتل 1 مدني وإصابة 1 مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا 
 12 الحت�اق  أدت  حادث   11 حدث 

خيمة وتض�ر 33 خيمة.

 SDF في ��ف حلب الشرقي وبتا��خ 27 تموز/�وليو 2022، قتلت طفلة وأصيب شقيقها برصاص ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية
الضحايا.  وقوع  إلى  أدى  مما  المطلو�ين  أحد  أ�ناء مالحقتهم  عشوائي  بشكل  الرصاص   SDF من  عناصر  أطلق  حيث  منبج،  مدينة  في 

وأصدرت عشيرة البوبنا (التي وقع منها الضحايا األطفال) �يانًا طالبت فيه SDF بالقصاص من عناصرها الذ�ن ارتكبوا الج��مة.

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 23 تموز/�وليو 2022، انهار حائط غرفة في مخيم �وغرة للنازحين مما أدى إلى مقتل طفلة عمرها 6 
سنوات. وبتا��خ 24 تموز/�وليو 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF بالمدفعية الثقيلة مخيم خالدية عف��ن بالقرب 
30 خيمة.  3 خيم بشكل كللي وتض�ر  نازحين، ودمار   4 نا�ح وإصابة   2 ناحية عف��ن، وأدى القصف إلى مقتل  بلدة خالدية عف��ن في 

وا�تحرت طفلة نازحة تبلغ من العمر 14 عامًا من خالل �ناول حبة سامة، وتسكن الطفلة ضمن مخيمات محافظة إدلب. 

بتا��خ 25 تموز/�وليو 2022، قصفت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF بالصوا��خ من ال�اجمات األرضية أط�اف مدينة اع�از مما 
أدى إلى مقتل ام�أة وإصابة 3 مدن�ين. بتا��خ 29 تموز/�وليو 2022، ا�تحرت ام�أة نازحة في مخيمات البردقلي بتناول حبة سامة بعد 

خالف مع �وجها.

حدث شمال ش�ق سو��ة  ،2022 تموز/�وليو   22 وبتا��خ  الشمالي  الحسكة  ��ف  في 
واستخدمت  الحسكة،  مدينة  ضمن  الطالئع  حي  في  عشائري  اق�تال 

األسلحة والقنابل في االق�تال الذي أدى لمقتل مدني. 

دو��ة  وألول  ال�وسية  القوات  نفذت   ،2022 تموز/�وليو   30 بتا��خ 
عسك��ة في مناطق مخصصة للنفوذ األم��كي في محافظة الحسكة، 
بعمق  دو��ة  القامشلي  المتواجدة في  ال�وسية  القوات  نفذت  حيث 
م�و�ًا  اليعر�ية  مدينة  إلى  -الع�اقية  السو��ة  الحدود  مقابل  كم   30
كردستان-  إقليم  مع  الواصالن  الحدوديان  وسيمالكا  الوليد  بمعبري 
مدن  �ين  عسك��ة  عربات  عدة  من  المؤلفة  الدو��ة  و�نقلت  الع�اق. 
اليعر�ية  إلى  ثم  ومن  الكوج�ات  ق��ة  إلى  وصوًال  والمالكية  ارميالن 
حيث توجد قاعدة عسك��ة أم��كية. ثم انطلقت دو��ة أم��كية برفقة 
بها  مرت  (التي  المذكورة  المناطق  في  األم��كي  الحربي  الطي�ان 

الدو��ة ال�وسية) بعد مغادرة الدو��ة ال�وسية.

في ��ف درعا الغربي وبتا��خ 27 تموز/�وليو 2022، قصفت قوات النظام بقذائف الهاون مدينة طفس مما أدى إلى مقتل مدني 
وإصابة 3 آخ��ن. بتا��خ 28 تموز/�وليو 2022، ضبطت حركة رجال الك�امة (جماع مسلحة مشكلة من سكان محافظة السويداء) آالت 
ومكابس لتصنيع الحبوب المخدرة “الكبتاغون" في مقر �اجي فلحوط، المدعوم من األجهزة األمنية التابعة لنظام األسد في بلدة عتيل 
شمالي السويداء. وبحسب مصادر المعلومات أنشأت مجموعة مسلحة في السويداء وبدعم من النظام وحزب اهلل اللبناني معمًال لتصنيع 

الكبتاغون وت�وج هذه الجماعة المادة المخدرة في سو��ا وُتهربها إلى األردن.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف


