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 ملخص: 

 

  قرية كان تنظيم  100 أكثر من علىمستحوذا يدخل هجوم قوات سوريا الديمقراطية على شمال شرق حلب أسبوعه الثالث
 الدولة اإلسالمية قد سيطر عليها. 

  منبج والقرى المحيطة، مما يضع احتمال إغالق جميع الطرق  بمدينةهذا واشارت التقارير إلى إحاطة قوات سوريا الديمقراطية
للهرب من داخل المدينة. ويقدر عدد المدنيين الذين من الممكن بقائهم في منبج بأكثر  ون التي من الممكن أن يستخدمها المدني

 بعض المعلومات.  إلى استنادا  65,000من 

  منطقةالعديد منهم في  بقينازحا، نتيجة للقتال الدائر في ناحية منبج، في حين  46,855قدر عدد النازحين منذ بداية الهجمة بـ 
غندورة، مسكنة، الالبعض اآلخر إلى مناطق سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية مثل جرابلس،  انتقالرير أخرى منبج. فيما تظهر تقا

 الخفسة، والباب. 

  الرقة( مما أدى حتى اآلن إلى نزوح جنوب كم  40الثورة ) جنوب مدينةأطلقت الحكومة السورية عمليات عسكرية بإتجاه
  شخص من عدة قرى في منطقة القتال. 9.000

 
 
 
 
 
 
 



ا | سوريا: آخر التطورات في منبجتركي  
 

 مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية )األوتشا(
 www.unocha.org | https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/stima |  التنسيق ينقذ األرواح 

 لمحة عامة عن الوصول

 

حزيران،  16سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على طرق اإلمداد بين جرابلس ومنبج ومدينة الباب اعتبارا من  أشارت تقارير الى
الطرق خضر، حيث تم قطع جميع أفي الشيخ يحيى ومدنة كبيرة وأم الصفا وتل األخيرة بعد المكاسب محيطين بمدينة منبج بشكل كامل 

شخصا ممن قرروا البقاء في  65,000الخارجة والمؤدية إلى منبج من قبل قوات سوريا الديمقراطية، مما يسبب احتجاز ما يقدر بـ 
. حيث صرح المتحدث الرسمي بإسم قوات سوريا الديمقراطية بأنهم كانوا قد أخبروا المدنيين اقتراب العمليات القتاليةبالرغم من  المدينة

والقرى المجاورة مع بداية عملياتهم العسكرية، حيث تم إعطائهم الوقت الكافي للمغادرة. ولكن الواضح أن  المدينةبضرورة مغادرتهم 
منبج. ولكن ومنذ اإلحاطة بالبلدة لم  مدينةبعض ممن انتقل من القرى المجاورة إلى باإلضافة إلى ال المدينةالعديد منهم فضلوا البقاء في 

 يتم اإلبالغ عن أي محاولة خروج للمدنيين من البلدة، أو عن أي منع للمدنيين من الخروج من قبل تنظيم الدولة اإلسالمية أو قوات سوريا
 الديمقراطية. 

القتال. هذا وتحقق قوات سوريا  وتيرة في  واضح انخفاضافادت تقارير بمنبج،  دينةمحول األعمال القتاليةبالرغم من استمرار 
 كات نزوححر لم يسبب مما سالمية في العديد من القرى، الديمقراطية تقدما سريعا يترافق بمقاومة ضعيفة من جانب تنظيم الدولة اإل

 كبيرة في المناطق التي تم ذكرها. 

مدنيا نتيجة للقصف منذ بدء هجوم قوات سوريا الديمقراطية من أجل فرض السيطرة  49تضمنت تقارير غير مؤكدة أخبار عن مقتل و
 آخرون نتيجة لتبادل إطالق النار.  19على بلدة منبج، بينما قتل 

ة منهم لفرض السيطرة على بلدة الثورة، في مكان آخر في محافظة الرقة حملة عسكرية جديدة في محاولالحكومة السورية وأطلقت قوات 
 ما يتضمن السد اإلستراتيجي والمطار العسكري. 

 

 النزوح واإلستجابة 

 

بعض  إلىشخصا نتيجة للقتال الدائر في ناحية منبج استنادا  46,855أيار مع بداية الهجوم بأكثر من  31قدر عدد النازحين منذ تاريخ 
شخصا في الناحية، واتجه في الوقت ذاته آخرون إلى  30,000 بـما يقدر معظمهم وهو غير المؤكدة، حيث بقي  التقارير المحلية

إلى  2,100إلى الغندورة،  2,500شخصا اتجهوا إلى جرابلس،  9,900تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، فـ  التي تقع المناطق
مع  المدينةامنبج، ممن بقوا في مدينة مدنيا داخل  60,000فيما يثير القلق بقاء  شخصا إلى الباب. 4,200إلى خفسة، و  120مسكنة، 

 في األسابيع المقبلة.  األعمال القتاليةتوقع تصاعد 

دى حتى التاريخ الحالي لنزوح أريف الجنوبي لمحافظة الرقة، مما عمليات عسكرية ال تزال قائمة في الالحكومة السورية فيما تشن قوات 
 الغربية  بلدات السلحبيةباتجاه شخصا من عدة قرى صغيرة تقع جنوبا من بلدة الثورة. أدى هذا أيضا إلى نزوح غالبية المدنيين  9,000

سكان مدينة الثورة فانه من المفترض أن يواجه سابقة في المنطقة،  واستناداً الى توجهاتلمحافظة الرقة.  الغربي  وكديران في الريف 
 خطر نزوح آخر.  67,000 والمقدر عددهم بـ

. حيث يوجد عدد قليل جدا اإلنساني لم يتم تنفيذ استجابة لحركات النزوح التي تم ذكرها آنفا بسبب انعدام األمن ومحدودية طرق الوصول
اإلنسانيين في المناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، مما أدى إلى إمكانية تحقيق القليل للغاية من قبل الشركاء  الشركاءمن 

ل اإلنساني يديرون في المجااإلنسانيين العاملين في المناطق المتاخمة لمنبج مثل أعزاز ومحافظة الحسكة، حيث يوجد العديد من الشركاء 
 .العمليات هناك
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