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 ةتحديثات الوضع '& الرق

 2017ايار 30 ا;: ن8سان 4 من

ة، كما يرصــد الوضــع اإلIســاIي والطDE '& املدينة 
ّ
ص Zذا التقرUر أZّم التطورات العســكرUة اSTيطة بمدينة الرق

ّ
ي`_

 عi: إثر  تقّدم قّوات سورUة الديموقراطية وقصف التحالف. 

 
ً
  التطّورات امليدانية:  -أوال

 متقّد  شــ.دت األيام املاضــية    
ً
كم من  N 15عد نقطةأو  ،كم 2قرب نقطة أالرقة AB  @? مدينةإالديمقراطية  ةســور7قوات ل ا

 عزل الرقة Nش`ل _امل . نقطة ضعف ABالتزال ف ما اWX.ة اWXنوVية، أالشرق والشمال والغرب

 _انت اWX.ة اWXنوVية مالذحيث      
ً
 ل.روب املدنيkنداعشمقاتAg لفرار  ا

ً
 ،يادينة والبوكمال واملننحو الmn ، وأيضا مالذا

ــــل qو تقّد  ــ ــ ــ ــ ــــيطرة عg? البادية ام قوات النظام بلكن التطور الذي حصــ ــ ــ ــ ــ ــــور7تجاه البادية من عدة محاور {|دف الســ ــ ــ ــ ــ ة الســ

?gل�شات حزب هللايم باالعتماد ع 
ّ
ب عليھ صعوVة AB خروج املدنيkن من ج.ة اWXنوب وخاصة مع حوادث .  األمر الذي ترت

 .اWXنوبمن ج.ة 7ن من الرقة الفارّ  املدنيkناس�|داف 

القطار،  ســـــكةمنطقة شـــــمال ،17 لفرقةحول اNشـــــ`ل كثيف (طراف الشـــــمالية للمدينة تلغيم األ باملقابل شـــــ.دت املنطقة 

 .)ومق��ة تل البيعة ،مزرعة حطkن

 
ً
 إ@? :  الوضع اإلIساIي:  -ثانيا

ً
 أّدت األحداث مؤخرا

ن kوصــل عدد ال�ــ�ايا من املدنيحيث  ،يام املاضــيةأل ا ةثالثدة عدد ال�ــ�ايا من املدنيkن AB القصــف وز7اازدياد  -

 �mص 70@? إ
ً
 1. طفالأبي�|م �ساء و  ا

  .الشمالتجاه امنع داعش املدنيkن من اmXروج من املدنية ب -

 AB مدينة الرقة.واملازوت  ¡ا�mXوماّد ي دو7ة AB األ  نقص حادّ  -

 اWXوي. ذعر وخوف بkن املدنيkن من القصف حالة -

  تتحرر ال¦¥ استمرار حالة ال¤¡وح AB القرى الشمالية والقرى  -
ً
 ئة : @? مساعدات سر§عة وطار تحتاج إوال¦¥  حديثا

ــــ¬» والقرى القر7بة م�|ا Aª :  أqم.ا وأك��qا ا©mيمات  • ــ ــ ــــل عkن ع�ـــ ــ ــ  100@? إعداد النازحkن ف®|ا أ(وال¦¥ وصـــ

 . مخيم ال`الطة وخنk¡، مخيم اWXرنية وا©�مود@Aقراqا)، لف نازح من الرقة و أ

ــــمح أل ومخ • ــ ــ ــ ــــ²ب األ qال®|ا بالعودة يمات القرى ال¦¥ تتحرر وال±ســ ــ ــ ــ ــــاع األ Nســ ــ ــ ــ حوس وAª األ  ،لغاممنية واألوضــ

 .دناهكما qو محدد باmXر7طة أ ،�µبية وتل ز7دان والعنادية وحز7مة وتل السمنواWXديدات وا�Xمرات والس

																																																													
1	https://syria.liveuamap.com/en/2017/30-may-sdf-fighters-have-cleared-the-villages-of-hora-baruda 
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 ة الرقة املدنيةاملصدر: منصّ 

 مات :احتياجات اT_يّ  Zّم أ

  ،عدد اmXيامنقص AB أ -
ً
  .اق¶�اب فصل الصيف وارتفاع درجات ا�Xرارةمع  وخصوصا

ــــعار (بالرغم من األ AB ا�mX¡ والطحkن واملواد الغذائية وارتفاع  qناك نقص حادّ  ،الغذاء - ــ ــ ــ ــ ــ خ مطاب وجودســ

 .)ال تكفي ا�Xاجةغاثية ولك�|ا إ

  .طفالأل طفال وحليب األ طبية ولقاحات االساعدات املطبية و ال`وادر الدو7ة و qنالك نقص AB األ  -

  الصا�Xة للشرب، املياها�عدام  -
ً
 .لكرامة وال`الطة حوس واWXديدة واAB مخيمات األ  وخصوصا

 وعليھ توDqr املنّصة املدنية السورUة 

 رب.q ABذه ا�Xأل«|م العنصر األضعف  ،ضرورة تحييد املدنيkن AB مدينة الرقة ور7ف.ا عن القصفب -

 للمدنيkن الفار7ن من أتون ا�Xرب.  منةاآل عابر و ز7ادة امل د عg? ضرورة فتح شّد و  -

 كما تو¿¬¥ املنظمات اإل�سانية بضرورة تأمkن املستلزمات اإلغاثية والطبية للمدنيkن الفار7ن.  -

 


