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 ملخص: 
  اتجه أغلبهم إلى في ريف حلب الشمالي، حيث  16,150أيار بـ  27قدر عدد النازحين بسبب القتال الدائر منذ

 أعزاز، وعفرين، ويازباغ.  ب معبر باب السالم الحدودي، وبلداتالمخيمات الموجودة بقر
 ليم عفرين للنازحين بالمرور بدون أي عائق من الطرق المجاورة ألعزاز ومارع منذ قسمحت السلطات الكردية في إ

بين تنظيم الدولة اإلسالمية والمجموعات  ال القتالناتجة عن  المتواصلة استجابة لحركات النزوحوذلكأيار، 29

 المسلحة غير الحكومية.
 شخص لمغادرة مارع والشيخ عيسى، بعد أن احتجزوا نتيجة للقتال الذي حصل  9,000الي تم توفير الممر اآلمن لحو

 من خطوط القتال.  قريبينشخص  5,000 هناك حوالي  ا ال يزال أيار، ومع هذ 27في 
 يبقى  فيما، السباب تتعلق بالسالمة  ادرها الموجود في مدينة أعزاز وك تحركاتت اإلنسانية تحد من وال تزال المنظما

الحذرة في بعض المناطق ذات التركيز وة الخدمات اإلنسانية المحدود قد بدأت وفي حالة تعليق للعمل. البعض اآلخر 

 العالي للنازحين. 

 وحركات النزوح:تبين الخريطة التالية آخر خطوط القتال 
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 لمحة عامة عن سبل الوصول
كفر  كفر كلبين، بلدات متقطعة  بين مقاتلي الدولة اإلسالمية والمجموعات المسلحة غير الحكومية على أطرافالشتباكات الاستمرت ا

. كما قامت المجموعات المسلحة غير الحكومية المتواجدة أيار 27منذ  قتالية بالرغم من تراجع األعمال الوذلك  شوش، برغيدة، ومارع
 تقدم تنظيم الدولة اإلسالمية بإتجاه بلدة أعزاز.  أعاقتفي منطقة أعزاز بعدة هجمات مضادة 

 
رة دغاالراغبين بم حركة نزوح المدنيين ازدادت, وبعد التراجع االخير في وتيرة القتال بين الطراف المتصارعة أيار 30 من اعتبارا

تمت مالحظة ازدياد كبير في حركات النزوح السكانية في األربعة قد هذا وعفرين، .  أخرى من خالل أعزاز ومارع إلى مناطق 
ال ووعشرين ساعة الماضية في الطرق المؤدية إلى عفرين من أعزاز، من قبل عائالت تمر إما مشيا على األقدام أو بإستخدام المركبات. 

لحة غير الحكومية المتواجدة في مارع تسيطر على شرقي مارع، المنطقة التي تعتبر نقطة قوة الجماعات المسلحة تزال المجموعات المس
مدنيا بلدات شيخ عيسى ومارع في مجموعات صغيرة غربا بإتجاه البلدات  9,000غادر ما يقارب الـ وفي ريف حلب الشمالي. 

من المدنيين في مدينة  5000 هناك حوالي بالرغم من هذا ال يزال لكن وراطية، تحت سيطرة قوات سوريا الديمق والتي تقع المجاورة
م مستمرا بتقدي المشافي الميدانية العاملة في مارعمن أخر  واحد هناك زاليال وخطوط القتال.  تواجدهم بقربما يثير القلق هو ، ومارع

 من أيار  27انية في الـ لهجوم من تنظيم الدولة اإلنس الخدمة للمدنيين بالرغم من تعرضه 
 

نازح جديد الى منطقة اعزاز قادمين من مناطق سيطرة الدولة تنظيم الدولة االسالمية من  8000باالضافة الى ذلك وبعد قدوم مايقارب 
المحكمة وبررت من أيار يمنع النازحين من دخول بلدة اعزاز،  24قامت المحكمة الشرعية في أعزاز بإصدار بيان في محافظة الرقة 

بخوفهم من تسلل عناصر لتنظيم الدولة اإلسالمية إلى أعزاز على هيئة نازحين بسبب التركيز العالي للنازحين في البلدة والمخيمات  ذلك
 المجاورة. 

 

 حركات النزوح واإلستجابة
م مجموعة ادارة وتنسيق المخيمات فأن ووفقا الرقابسبب القتال الدائر في كل من أعزاز ومارع، ة النازح العائالت مئات  استمر تدفق 

لحدودي مع تركيا شمالي حلب. وفي هذه إلى المخيمات على الشريط اتم نقلهم  15,210 نزحوا الى مدينة أعزاز منهم  16,150
. يام القادمةفي األنازحا إلى منطقة دارت عزة جنوب منطقة عفرين. كما تتوجه التوقعات لوفود اآلالف من النازحين  240األثناء، وصل 

 ،يعيشون ضمن المجتمع المضيف. وحسب ما جاءت به مصادر إنسانية في عفرينوشخص إلى مدينة أعزاز  700وصل ما يقدر بـ 
شخصا يعيشون في  350ساعة الماضية، باإلضافة إلى  24أيار، مع تدفق سريع ملحوظ في الـ  27نازحا منذ  6000وصل أكثر من 

 المنطقة )مخيم روبر(.المخيم الوحيد الموجود في 
 

ؤخرا متعليق أعمالهم.  على العاملين في المجال اإلنساني المتواجدين في منطقة أعزازمعظم الشركاء وأجبر الوضع األمني الغير متوقع 
 ،مسبقاَ  الموجودة  الطبية أحد المرافق عن اإلستمرار في عملها في بالتصريحتعمل في المجال الطبي قامت منظمة غير حكومية 

 نيون اإلنسا الشركاء أيار. ويقوم  31نازحا منذ تاريخ  2,400نقطة طبية جديدة في مخيم يازيباغ  حيث وصل إنشاء باإلضافة إلى 
لى منطقة ابقدرتهم على العبور  طاً استجابتهم مرتب مستوى زاليفي منطقة عفرين بالتجهيز إلستقبال النازحين. ومع ذلك ال  ون المتواجد

ً  من الريف الغربي لحلب، الذي يعتبر أحد التحديات  الموجودةين عفر  . حاليا
 

اني عاملين في المجال اإلنسهناك الويتوقع تدفق النازحين بإتجاه ريف حلب الغربي إن بقيت طرق الوصول إلى عفرين محدودة ، حيث 
ي حلب اإلنسانيون المتواجدون فالشركاء قام في هذه األثناء للنازحين. و الفورية في وضع أفضل يسمح لهم بإستجابة أفضل لإلحتياجات 

 من أجل تحسين اإلستجابة اإلنسانية.  القتال  عبر خطوط  المشتركةالوكاالت  بطلب المزيد من قوافل
 

أحد أكبر  في وجه العقبة األكبرسيشكل للمدنيين والعاملين في المجال اإلنساني على حد سواء أعزاز ناحية تقلص المناطق اآلمنة في إن 
 اإلستجابات اإلنسانية لحركات النزوح الحالية. 
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