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	الرقة مدينة 01 اال)سا)ي و  امليدا)ي الوضع

 2017 حز;ران 29 ا89 18

	
 أقل تبلغ RوالQ االسالمية، الدولة تنظيم سيطرة تحت الواقعة  الرقة مدينة من املتبقية املساحة تضيق يوم @عد يوم    

 يe\ص .مدنية كدروع و_ستخدمZم املدينة من ا[\روج من التنظيم منعZم مد)ي ألف 150 قرابة وتضم ،2كم 20 من

	 .للمدنيoن اال)سا)ي للوضع باالضافة االشlباك وخطوط املدينة 01 املدنية التطورات التقر;ر  gذا

 
ً
 لش�لا ع{8 الرقة ر;ف 01 ا[}نو|ية ا[}Zة ومن املدينة 01 والغرب والشمال الشرق  من تتوزع :اإلشlباك  خطوط -أوال

	 :التا09

، 17والفرقة السكر  معمل من وتمتد الشرق  من -
ً
  الفرات ��ر  وح�Q شماال

ً
  جنو|ا

ً
 وأطرف والصناعة باملشلب مرورا

  السور  داخل
ً
	 .الZال وسوق  للمس�e وصوال

	 .الفروسية دوار  إ89 ا[�بوب صوامع من االشlباك خط يمتد الشمالية ا[}Zة من -

  الفرات ��ر  إ89 والرومانية الفروسية دوار  من الغر|ية ا[}Zة من -
ً
 ھنقاط قوس أو  متعرج اشlباك بخط جنو|ا

	.والطيار ا[�صيوة ومفرق  والسباgية املزارع دوار  األساسية

 وكسرة ةا[}مع شيخ وكسرة  املقص من )شامية ال��ر  جنوب( ا[}نو�ي الر;ف 01 األشlباك [\طوط بال�سبة اما -

 نم محاطة املدينة تصبح بذلك القديم وا[}سر  والطال�ع ا[}ديد ا[}سر  مداخل ع{8 القوات سيطرت حيث عفنان

  . الديمقراطية سور;ا بقوات جZات االر�ع
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ستخدم
ُ
 شظاياgا@ يمسك من تص ب أنھ الس�ان ع��ا قال قنابل ا89 إضافة الثقيلة األس�eة أنواع جميع املعارك 01 �

  كZر|ائية؛ بصعقة
ً
	.الفسفور;ة القنابل استخدام عن ا[�ديث تم وأيضا

 
ً
	 :اإل)سا)ي الوضع -ثانيا

  �مبيو¤ يلزمون  إ��م حيث األر�ع، ا[}Zات من املدينة ضمن مطبق [�صار  الرقة مدينة 01 املدنيoن يخضع -
ً
 احتماءا

	 .منھ يق§�م ال  ذلك أن ولو  القصف من

  أكª©  يكونون  الفار;ن املدنيoن إن حيث املوت ¨عادل ي�اد فZو  املدينة خارج إ89 الZروب أما -
ً
 أو  صللقن عرضة

	 .@شر;ة دروعآ اتخذgم الذي التنظيم قبل من االعتقال

	.ةالديمقراطي سور;ا لقوات التا@عoن القناصoن خطر  يواجZون  املدنيoن فإن الZرب محاوالت نجاح حال 01 -

 نم كبo©  عدد بحياة أودت حيث م�ان، °ل 01 زرعZا الRQ املعقدة األلغام من شبكة ب�شر  الدولة تنظيم قام -

	 .ا[�قول  ع²©  املدينة من الZرب محاول±�م أثناء أطرافZم أفقد¤�م أو  املدنيoن

 ا[}نوب، 10 ال��ر  طر;ق عن للZرب املدنيoن ¨ستخدمZا الRQ للقوارب التحالف لقصف حالة من أكª©  ³}لت كما -

	 . االشlباك خطوط داخل ال²©ية بالطرق  مرورgم أثناء أو 

́  دون  للمدينة العشوا�ي القصف - oلسقوط أدى تمي  ©ªوقد األطفال من ثل·�م يوم 90 خالل ¶�ية ألف من أك 

	.باإلسم ال¸�ايا توثيق تم

	 :املدينة داخل املعاشية ا[�الة أما

	.الطبية األختصاصات وندرة الطبية واملعدات األدو;ة 01 حاد نقص -

	 ).ال�ºية املشا01،املراكز ( الص0¹ القطاع 01 التحتية الب�ية ا��يار  -

	.مزمنة وأمراض أصابات من املدنيoن بoن حرجة حالة مئة من اكª©  وجود -

	  .الوقود 01 حاد نقص -

́  مادة 01 أزمة وجود - 	.املدينة ع{8 املفروض ا[�صار  نlيجة والطحoن ا[\²

	 .يوم عشر;ن منذ املدينة عن °امل @ش�ل الكZر|اء انقطاع -

	 .اليوم طوال ساعات 4 ملدة متوفرة الشرب مياه -

 01 لZوى ا حاوي  وقر;ة حطoن قر;ة 01 ³}لت املدنيoن بيوت ع{8 واالسlيالء للممتل�ات ��ب حاالت �¾}يل -

	) الصناديد ( الديمقراطية سور;ا قوات عل§�ا ¨سيطر  الRQ املناطق
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ً
	:التوصيات -ثالثا

 ميت وأن .العشوا�ي القصف إليقاف الديمقراطية سور;ا وقوات الدو09 التحالف ع{8 للضغط ا[}Zود بذل -1

	.العسكر;ة العمليات عن املدنية األgداف تحييد

 �eةاألس استخدام عن االمتناع داعش ع{8 للقضاء الدو09 للتحالف كقائد األمر;كية املتحدة الواليات ع{8 -2

  ا�Àظورة
ً
	.حدوثھ حال 01 بذلك تقوم الRQ ا[}Zات ومساءلة مستقلة تحقيقات وإجراء °الفوسفور  دوليا

 ودgا،بوج املدنيoن واعالم للمدنيoن، آمن خروج لتأمoن أمنة ممرات فتح املتحدة واألمم الدو09 التحالف ع{8 -3

	.خروجZم أثناء ظرف أي تحت اس±�دافZم عدم وضمان

	.اس±�دافZا وعدم األسباب °انت مZما العبادة ودور  املشا01 تحييد -4

	.الديمقراطية سور;ا قوات ضمن من واسlبعادgم املرتكبoن ومحاسبة ال��ب حاالت 01 والتحقيق ضبط -5
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