
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 أيلول/ سبتمير ٢٠٢٢

من قبل النظام السوري وحليفه ال�وسي

قوى السيطرة حتى تا��خ ٢١ 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 

٣,٦٩١ 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

١
مدينة وبلدة 

تعرضت لقصف 
طي�ان حربي

٠
ضحايا مدنين 

�تيجة القصف

٤٨
مدينة وبلدة تعرضت 

لقصف بالمدفعية 
والصوا��خ

ج��ح �تيجة القصف٢

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

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

صادر عن وحدة إدارة املعلومات

19

في المنطقة الوسطى من محافظة إدلب وبتا��خ 17 أيلول/سبتمبر 2022، قصف الطي�ان الحربي ال�وسي بعدة 
غا�ات جوية األط�اف الغر�ية لمدينة إدلب. وفي ��ف حلب الغربي، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة 
مدينة األتارب وبلدات تقاد واألبزمو وكفرعمة مما أدى إلى إصابة مدني. وفي ��ف حلب الغربي وبتا��خ 20 

أيلول/سبتمبر 2022، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة كفر عمة مما أدى إلى إصابة مدني.

في مخيمات شمال غرب سو��ا
5 حــــادث أدت الحت�اق 6 خيمــــة وإصابة 2 نا�ح.

حوادث
ا�تهاك الهدنة - قصف

في محافظة إدلب وبتا��خ 16 أيلول/سبتمبر 2022، نشرت حكومة اإلنقاذ ق�ا�ًا الستخ�اج بطاقات شخصية للسكان في شمال 
غرب سو��ا، وتكلفة البطاقة الواحدة 2.5 دوالر أم��كي أي ما يعادل 45 ليرة تركية. وبتا��خ 17 أيلول/سبتمبر 2022، دخلت قافلة 

مساعدات أممية مؤلفة من 16 شاحنة من مناطق سيطرة النظام إلى مناطق سيطرة المعارضة من معبر ترنبة.

شمال ش�ق سو��ة

 ،2022 أيلول/سبتمبر   20 وبتا��خ  الشمالي  حلب  ��ف  في 
(قوات  الوطني  للجيش  التابعة  م�اد  السلطان  فرقة  اف�تحت 
المعارضة المدعومة من تركيا) معبر الزند�ن التجاري والذي يصل 
سيطرة  مناطق  مع  قاق)  د�ر  (بلدة  النظام  سيطرة  مناطق  �ين 
أغلقت  م�اد  السلطان  فرقة  أن  إال  الزند�ن)،  أبو  (بلدة  المعارضة 
المعبر مغلق منذ  أن  يذكر  اف�تاحه،  بعدة عدة ساعات من  المعبر 

عدة سنوات.

في ��ف الحسكة الشمالي وبتا��خ 15 أيلول/سبتمبر 2022، ُعثر على طفل ع�اقي الجنسية مقتوًال في مدينة �أس العين وعليه 
أ�ار تعذيب، وُتشير المعلومات إلى احتمال تعرض الطفل لالعتداء الجنسي قبل مقتله. وخرجت مظاه�ات شع�ية منددة بتردي الوضع 
األمني في المنطقة وتطالب بالقصاص من قا�ل الطفل، حيث تم إلقاء القبض على القا�ل من قبل السلطات المحلية. وأعدم القا�ل 
رميًا بالرصاص. وبتا��خ 17 أيلول/سبتمبر 2022، نقلت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF، عش�ات األطفال من مخيم الهول إلى 
مخيم �وج تل أسود في مدينة المالكية، و�ت�اوح أعمار األطفال �ين 8- 13 عامًا، حيث فصلتهم SDF، عن أسرهم بحجة أن أسرهم كانوا 
منضمين لتنظيم الدولة اإلسالمية. وبتا��خ 20 أيلول/سبتمبر 2022، ا�تحر شاب في مدينة عامودا من خالل شنق نفسه، وما ت�ال أسباب 

ا�تحار الشاب مجهولة.

في ش�ق سو��ا وبتا��خ 21 أيلول/سبتمبر 2022، ق�رت مدي��ة الموارد المائية في إقليم الج��رة التابع لما تسمى بقوات سو��ا 
الديمق�اطية SDF، فرض مخالفة على كل م�ا�ع ي�وي المحاصيل والخض�وات واألشجار المثمرة والح�اجية من نهر جقجق وغيره من 
مصادر المياه الملوثة. و�تضمن المخالفة سجن الم�ا�ع المخالف لمدة �ت�اوح �ين ثالثة أشهر وسنة، مع غ�امة مالية �ت�اوح �ين 50 ألف 
ليرة و100 ألف ليرة. وتشمل التدا�ير إ�الف المحصول الم�وي بالمياه الملوثة، وتأ�ي التدا�ير في ظل ا�تشار الكولي�ا وإج�اءات الحّد 

منها. 

في ��ف د�ر ال�ور الشرقي وبتا��خ 21 أيلول/سبتمبر 2022، أحرقت ما تسمى بقوات سو��ا الديمق�اطية SDF، صه��� نفط كان 
معدًا للته��ب لمناطق النظام من المعبر النهري لناحية البصيرة.
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