
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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المعلومات

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

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ ١٤ أيلول/ سبتمبر 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 

٣,٦٤٢ 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

٠
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

٧
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

٥٣
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف١٢

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

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

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

في المنطقة الوسطى من محافظة إدلب وبتا��خ 8 أيلول/سبتمبر 2022، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة 
غا�ات جوية بلدتي الشيخ �وسف وحفسرجة مما أدى إلى مقتل 7 مدن�ين وإصابة 12 مدني.

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

مقتل 3 مدني.

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

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

في ��ف حلب الشمالي وبتا��خ 12 أيلول/سبتمبر 2022، استقبل رئيس المجلس المحلي ورئيس غرفة التجارة والصناعة عددًا من 
الحكومة  عن  ممثلين  بحضور  الباب،  مدينة  في  والصناعة  التجارة  لغرفة  الجديد  المبنى  في  وذلك  والعرب،  السو��ين  المس�ثم��ن 
السو��ة المؤقتة والتجار والصناع�ين وممثلين عن الم�ارعين في مدينة الباب، وتم خالل اللقاء اطالع الوفد عن الفرص واإلمكانيات 
االس�ثما��ة المتاحة في منطقة الباب، وبحث سبل التعاون إلقامة مشا��ع اس�ثما��ة تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب في 

المنطقة.

شمال ش�ق سو��ة

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 12 أيلول/سبتمبر 2022، 
مدينة  من  بالقرب  توينة  مخيم  في  مفخخة  نا��ة  د�اجة  انفجرت 

الحسكة مما أدى إلى مقتل 3 مدن�ين.

بلغت مساحة األ�اضي الم��وعة بـالقطن في ش�ق سو��ا (الج��رة)، هذا العام، أكثر من 160 ألف دونم، بحسب مدي��ة اإل�تاج النبا�ي 
في إقليم الج��رة التابع لما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF، وقد أكدت المدي��ة إن واقع محصول القطن جيد هذا العام وخال 
من اإلصابات الحش��ة باس�ثناء مساحات صغيرة لن تؤثر على اإل�تاج عمومًا. واف�تحت SDF، 3 م�اكز الستالم المحصول من الم�ارعين 
مصادر  وتؤكد  سو��ة.  ليرة   4,300 بـ  المحبوب  القطن  من  الواحد  الكيلوغ�ام  ش�اء  سعر  وحددت  ال�ور،  ود�ر  والرقة  الحسكة  في 
المعلومات اختفاء مساحات خض�اء في الج��رة السو��ة والتي تعتبر سّلة الغذاء في سو��ا، وقد اختفت هذه المساحات بسبب ت�اجع 
��ًا، إال أن القلق الشديد �بقى من حدوث كارثة �يئية وغذائية في ظل  ال��اعة  منسوب الهطوالت المط��ة سنويًا وارتفاع تكاليف 

مؤش�ات على استهالك المخ�ون الجوفي لآلبار في المنطقة.
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