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 التطورات حول منطقة منبج، غربي حلب

 (2016حزيران من العام  4)اعتبارا من 

 ملخص
  شنت قوات سوريا الديمقراطية هجمات جديدة مدعومة من قبل قوات التحالف محققة مكاسب باتجاه مدينة منبج، مما يضع

 شخص في خطر النزوح.  216,000حوالي 
   شخص كانوا قد نزحوا مسبقاً من ناحيتي أبو قلقل و منبج نتيجة للقتال.  20,000حوالي 
  ية منبج في حال اشتداد القتال. شخصا آخرين من ناح 216,000يتوقع نزوح 
  .تتجه الهجمات إلى منطقة الطبقة مما يضع احتماال للمزيد من حركات النزوح في محافظة الرقة 

 

 توضح الخريطة أدناه مناطق النزاع مؤخرا واتجاه حركات النزوح: 
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 لمحة عامة عن الوصول
أيار، من منطقة سد  30قامت قوات سوريا الديمقراطية بشن هجمات من عدة محاور ضد تنظيم الدولة اإلسالمية اعتبارا من 

تشرين غربي محافظة حلب، في رهان لفرض السيطرة على المناطق على ضفاف نهر الفرات، مما بدى على انه جهود منسقة  

ارير إلى أنه تم التخطيط لهذه العمليات منذ نيسان، وبأنها مدعومة من قبل قوات من أجل السيطرة على مدينة  منبج. وتشير التق

 عين العرب. -التحالف، التي كان يتم حشدها في ممر تل أبيض

حزيران تمت السيطرة أيضا على عدد من القرى في منطقة أبو قلقل مثل الحلولة والجوتة  وخربة الروس  و  3أعتبارا من 

الل هجمات برية بغطاء جوي من قوات التحالف، حيث تتقدم قوات سوريا الديمقراطية بإتجاه مدينة منبج خفية أبو قلقل من خ

 نسمة. 65,000التي يقدر عدد سكانها بـ 

خالل اليومين الماضيين، استهدف طيران التحالف بعشرين غارة جوية مناطق تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية عل طول 

ض العشرات من التجمعات السكانية المتواجدة في المناطق القريبة من خطوط القتال الى الخطر. هذا وقد نهر الفرات، مما يعر

تم إصالح جسر على نهر الفرات من قبل قوات سوريا الديمقراطية وقوات التحالف في األول من شهر حزيران، والذي كان قد 

 البلدات غرب الفرات ومنطقة عين العرب.  تم تدميره في وقت سابق، مستعيدين بذلك خطوط اإلمداد بين

 حركات النزوح واإلستجابة
وكنتيجة للمكاسب السريعة والضربات الجوية المكثفة نزح  المدنيون من مدينة منبج والقرى المجاورة  إلى البلدات الشمالية في 

مجموعات المسلحة غير الحكومية، ناحية منبج، ومعبر جرابلس الحدودي، وغربا بإتجاه المناطق التي تقع تحت سيطرة ال

شخصاً حسب ما جاءت  20,000وبنسبة أقل إلى الجنوب باتجاه القرى على ضفاف نهر الفرات،. هذا وكان قد نزح أكثر من 

شخصأ من مدينة منبج و القرى المجاورة بإتجاه معبر جرابلس الحدودي، بينما نزح ما  8,000به مصادر مطلعة. حيث نزح 

عائلة تقريبا إلى مناطق تعتبر آمنة نسبيا  200شخصاً من ناحية أبو قلقل إلى ناحية منبج ومابعدها. ونزحت  13,500يقدر بـ 

 خلف خطوط القتال في منطقة عين العرب، حسب ما جاءت به مصادر للمجموعات المسلحة غير الحكومية. 

حية منبج ، في حال تحقيق المزيد من شخصا معرضين لخطر النزوح في نا 216,000وحسب مصادر محلية فإن حوالي  

المكاسب في األسابيع القادمة. ويتوقع أن تتجه حركات النزوح إلى مدينة الباب، غربا بإتجاه المناطق التي تقع تحت سيطرة 

المجموعات المسلحة غير الحكومية في ناحية أعزاز، وبإتجاه الجنوب إلى سهل مسكنة على ضفاف نهر الفرات. وفيما يحاول 

السكان مغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية، تزداد إمكانية تعرضهم لبعض العوائق في الوصول إلى 

 المناطق التي يختارون التوجه إليها من أجل اللجوء. 

هذا وقد ازدادت مخاوف العاملين في المجال اإلنساني خالل األسابيع الماضية، حيث أصبح من الصعب تقديم خدمات إنقاذ 

األرواح في البيئة الحالية، باإلضافة إلى أن الوصول إلى التجمعات السكانية األكثر ضعفا أصبح في حالة حرجة. وقامت 

حتياجات األسر عند النزوح، التي تمثلت بالمأوى والمياه الصالحة للشرب والطعام مصادر محلية بتحديد األولويات األساسية إل

 والعناية الصحية والمواد غير الغذائية. 

باإلضافة إلى تضاعف اإلحتياجات بشكل كبير حول منطقة جرابلس في الثالثة أيام الماضية. ومن الجدير بالذكر أن معبر 

زيران من حجرابلس الحدودي مغلق وغير متاح للعاملين في المجال اإلنساني منذ سيطرة تنظيم الدولة اإلسالمية على البلدة في 

  .2014العام 

 للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل مع:
الي: أنيت هارنز، نائبة مدير مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية تركيا، على البريد اإللكتروني الت  

hearns@un.org  
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