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ّ:الخلفية -

  ةالسزننيّ جزاا  مزن أاياا زا املعارك وقصف الطيران بالعودة إلى أ مدينة الرقة بسبب نم او ن الذين فرّ املحلّيو السكان بدأ 

زة 
ّ
وعلزى الزر   مزن هوقزف املعزارك منزذ  بعد إعالن قزوا  الحازالف الدوليزة التزو هاودمزا أمرنكزا عزن يزرد هن زي  داعزة مزن الرق

أسابيٍع مضت إال أن معاناة السكان املحليين مازالت مسحمرة ايث أن أ لب أايا  املدينة   ير آمنزة بسزبب انارزار الازذا ف 

  فجزززززرة والانابزززززو اليدونزززززة واألفضزززززا  واألل زززززا  األر زززززية  إن يززززر املن
ّ
ماروعزززززة شزززززو الرزززززوار  ودا زززززو مزززززذز مزززززاهاا  فززززا  ا حزززززر  مضل

 األمر  ،املناز  
ّ
 الذي يرك

ً
 شديدا

ً
 من عودت     وناّد  ،على العا دين و  طرا

  و ال 
ّ
زتررنن األو /أكحوبر وتررنن الثزاي//نوفمرر اصزد  مضل

ّ
ز 100ة أكثزر مزن فزا  ا حزر  شزو مدينزة الرق وا شزص  لا 

  ،اززحف  
 
 شصصزز 49صززز ب وباسززب من مززة اأيبزززا  بززال اززدودا أ

ً
بجززروإ إ ززر انفجزززار األل ززا   ززال  األيزززا  العرززرة األ يززرة مزززن  ا

 
 
 ش ر تررنن الثاي//نوفمرر، وت

ّ
 إلزى أايزاا   مزن لى مدينت   العا دين إ علىا صطر األكرر فا  هو عحرر مذز املصل

ً
النزازاين دا ليزا

لوعزززززززود ر زززززز  ا ،ين بعزززززززد انت ززززززا  األيرززززززطة العسززززززنرنةث السززززززالمة علززززززى السززززززكان املحلّيززززززمززززززن ايززززززز وهززززززو املرززززززكلة األبززززززرز  ،ةالسززززززننيّ 

 از والحصرناا  الدولية بسرعة إ
ّ
 نااض  فا  ا حر  العسنرنة ورفع األ لة مضل

 

- ّ
 
ّة:واقعّمدينةّالرق

 
ّ
زززفزززا  ا حزززر  بكافزززة أنواع زززا شززو جميزززع أايزززا  هنارززر مضل

ّ
ربعزززة تعحرزززر املدينزززة الاديمزززة بلاياا زززا األ  و ،ة ومايط ززامدينزززة الرق

 
ً
 لألل ا  مناك انارار أن كما اإل افة لألايا  املجاورة ل ا  ببنثافة عالية في ا  األل ا  ايث هنارر  ،إادى أكرر املنايق  طرا

ً
ا

كون زززا  ؛سزززااا   يززر آمنززةاألنززدلم مو البعززث و اّيززالواقززع شزززو وشزززو شززما  املدينززة  مدينززة الرقززة، راضزز و واملززاار  املحيطزززة شززو شززو األ 

 شززو ا جنززو  و ،أ نززا  املعركززةبززين الطززرفين نززة وأراضزز و مفحواززة كانززت الاززة فصززو برّ 
ّ
فززا  ا حززر  مززن أل ززا  و  ززا ر هنارززر مضل

هزو عبزارة عزن التزو و وتسزيطر قزوى األمزن الزدا لو   الفزرا  مرزا  بزن عبزد امللزي و زوّ  بمازا اة ن زر الفزرا  عنزد  زوّ  ير منفجرة 

أايزا   3علزى بايزادة الواليزا  املحازدة األمرننيزة الحازالف الزدولو  مزن قبزو 2017ترزنيل ا وهزدرنا ا  زال  العزا  قوى شرية ه  

ر هاصززززير وانزززز  مززززن مززززذز ا ج ززززا  شززززو األمززززن ن  ززززو  ،ة األايززززا نا الديماراييززززة علززززى باّيززززتسززززيطر قززززوا  سززززور ب نمززززا  ،مززززن املدينززززة

  وهاديد برنامج زمنو إلزالت ا ،ينللسكان املحليّ ومنايق انارارما و ع األل ا   قدرت ا على هب ين ا  من ايث عدوا حماية 



 

زز و  
ّ
 ل زززا  ا جززاماة واملصززنّ هنارزززر في ززا كزززو أنززوا  األة مدينززة الرق

ّ
 عة مال

ً
ل زززا   ا  األ و الفرديزززة والرززبكا واألفضززا   ،يزززا

واتززز   ،مكافازززة الرفزززع وأج زززاة األشزززعة هازززت ا حمزززرا هتزززراوإ بزززين لوازززا  الضززز   وأج زززاة التزززو صحلفزززة مزززن املفزززاهي  املنزززوا  األ 

 
ّ
 و ة دا زو ميكزو املبنز ، أو دا زو األج زاة امل وليزة واملمحلكزا  ال صصزية،   وقد هكزون مضفّيز  عن بعدأج اة الحان

ً
هنارزر أيضزا

 وا  ير املنفجرة والعبوا  الناسفة باايا الذ ا ر 
ّ
 وي   ،صة باألاامة الناسزفةجثث املفخ

ّ
 أن عحازد مال

ً
و شزبنة الصزرا الصزّ  يزا

 
ّ
ززززبسززززبب اسززززحضدام ا مزززززن ق   ؛مزززززةهززززو شززززبنة مل  ززززز سززززّي  المزززززذا الواقززززع  عحرززززري   ،لزززززذلي  نفززززا نة أو الحن زززززي  كرززززبب 

ّ
ة شزززززو مدينززززة الرق

 و ين السزززكان املحلّيززعززودة أمززا   ولززى التزززو هاززفعضززلة األ مززو امل ،ومايط ززا
ً
 الزززذين النززازاين دا ليززا

ّ
  العززودة إلززى أايزززاا عززون يحوق

  ما  ال ووإي أو ا  مضيّ وهردّ  الرحا  مع بداية فصو بلسر  وقٍت ممنن منازل  و 

ّ

ّّاآلثاّر -
 
ّ:يعلىّاملجتمعّاملحل

 :ةونفسيّ ّةآثاّرإنسانيّ  •

  أد  -1
ّ
 شصص  250 من ما ياار وفاة إلى املحفجرة فا  ا حر  مضل

ً
 ،كانون األو /ديسمرر 5اانران/يونيو ات   5منذ  ا

 
ّ
 ف األيرطة العسنرنة بالر   من هوق

 146، ايزززث سزززا  شزززو مدينزززة الرقزززة ومايط زززا  بسزززبب األل زززا  بمضحلزززف األعمزززارانارزززار الضزززرر بزززين األيفزززا  وال سزززا   -2

  33شزص  علززى األقززو بيززن   
ً
أيلو /سززبحمرر باسززب ااملرصززد  27اانران/يونيززو و 5بززين  لاززوا اززحف   ،يسززا  9 و يفززال

 السوري  حاو  اإليسانا 

وصززلت للارززون  التززو و  األعمززاربززين املززدنيين مززن مضحلزف  انارزار اإلصززابا الفرديززة سزببت األل ززا  املحفجززرة واألفضززا   -3

 وبتر األيراا 

أ نززا  ماززاوال  العززودة والنرززف عززن  النززازاين ينالحززل ير بعمليززا  إزالززة األل ززا  سززيدفع  حززواد  بززين السززكان املحلّيزز -4

 ة األل ا  بطر   ير هانيّ 

، مزا  مزع بدايزة فصزو الرزحا ي إلزى اسزحمرار ال زووإ شزو املصيّ املدينة سيؤدّ  اسحمرار انارار األل ا  واألنااض شو أايا  -5

 يسانية أكرر إل ا ة إ مّما يسحدعو ا حاجة

امل وليززززززة واتزززززز  األج ززززززاة  واملنززززززاز   ةا صززززززوا والفززززززا  بسززززززبب انارززززززار األل ززززززا  شززززززو مع زززززز  املبززززززاي/ السززززززننيّ  انارززززززار اززززززاال  -6

  ةواملمحلكا  ال صصيّ 

 األيفا  و و اصة  سحؤ ر على اياة األسر والارّرد اسحمرار عمليا  ال ووإ -7
 
 ر التو تعيل ا ال سا  س  األ

ّ:ةآثاّراجتماعيّ  •

زززززقلززززة  -1
ّ
أ نززززا  العزززززودة إلزززززى أايزززززاا    ينبسزززززبب وقزززززو  اللززززحايا مزززززن السزززززكان املحلّيززززز ؛لصززززحا  الازززززرارو ب ازززززة املجحمزززززع املحل

 السننية 



 

 أولونا  ا حاجة باسب السكان  م هالي  الحعاون املجحمعو مع أصحا  الارار لعد  هاديد -2

 األل ا   طر     من هات األنااض بسببعد  قدرة السكان املحليين على إ راج جثث  وي  -3

 باإل افة إلى اآل ار االجحماعية املحعلاة بانارار املحفجرا  من مضلفا  ا حر   مناك اآل ار الحالية: -4

بسزززبب ازززدو  النثيززززر مزززن ازززاال  الن زززب والسزززرقة شززززو اززززوا  سزززورنا الديماراييزززة  ازززة السزززكان املحليزززين ب فازززدان -

 و الاوا  املحواجدة في ا ب  منازل   وممحلكات    من أاياا   السننية من ق  

كمزا ازد  شزو  ،ين و باط من وادا  امايزة الرزعبمن  ال  املواج ا  بين السكان املحليّ  ااال  ناا ادو   -

  املدينة الاديمة )منطاة سيف الدولة(

 :ةآثاّراقتصاديّ  •

  ين شو األايا   ير املسكونةا  السرقة ملمحلكا  السكان املحليّ انارار عمليّ  -1

 هض يع الوقت واملا  على ا -2
ّ
  و  ال  عمليا  ال ووإ الدا لوملجحمع املحل

ّ
  ووهجميد عمليا  ال راط املحل

مذز اإلعاقة ي ؤدّ وه ،االقحصاديةين إلعادة سبو الحنمية انارار األل ا  واألنااض والدمار يعيق عودة السكان املحليّ  -3

 
ّ
 و إلى زنادة هالي  حج  ال راط االقحصادي للمجحمع املحل

في ززا ض العززاملين ج ل ززا دون تعززرّ مززا يمنززع إعززادة االسززحضدا  املنززح   ،عززد  هن يززف األراضزز و الاراعيززة مززن األل ززا  األر ززية -4

   صطر اإلصابة

 لعززد  قززدرت   علززى   ال ززووإعزا  لفتززرة أيززو  شززو هجّم  ا صززار وين إلززى الززدع  ال ززذا / ازديزاد ااجززة السززكان املحلّيزز -5
ً
ن ززرا

 العودة إلى منايا   بسبب مضلفا  ا حر  

  

ّ:التوصيات -

 و مسؤوليات   شو اماية املدنيين و مان إعادة االسحارار على الحاالف الدولو واألم  املحادة هاّم  -1

  وانارززار هايزي  مضززاير -2
ّ
ويرززر املعلومززا   ،ة يززر املنفجززرة مززن ج زة مضحّصززفزا  ا حززر  مززن األل ززا  والزذ ا ر مضل

  ينللسكان املحليّ 

  يناملحليّ  السكانل ا  وإعالن  لحضفيف الض وط على هاديد جدو  زمنو إلزالة األ -3

4-  
ّ
 ،لحكزززون املسززززؤولة عززززن األمزززن وا حمايززززة  زززال  عمليززززا  إزالزززة األناززززاض واألل ززززا  يززززة هفعيزززو دور ج ززززا  أمنيزززة مال

 ين  واماية املدينة من السرقا  والن ب لطملنة السكان املحليّ و مسؤولية  ب  وهاّم 

 و ع  را   وشا صا  شو ا جيو  والب   -5
 
 إزالة األل ا  من ا شو املدينة ومايط ا  ر الصعبة التو ل  هحّ  ؤ



 

  الل ا  صا  املجحمعوّ لضمان االهّ  ؛ة بمضاير األل ا و ج ا  مضحصّ ب  يرر برامج الحوعية من ق   -6

  مان اسحمرار  -7
ّ
 هدف

ً
 ا  إزالة األل ا  مع اسحمرار عمليّ  ،ق اإل ا ة اإليسانية للنازاين دا ليا

زز زمان ارّ  -8
ّ
  زمن شزما  مااف زة الرق

ً
ة شزو منطازة هزو أبزيل )هزو أبزيل، عزين ع  زز  ، نزة الحنازو للنزازاين دا ليزا

  سلوك(

ة الحطزززززززونر العمزززززززو علزززززززى ممززززززز  األراضززززززز و شزززززززو مازززززززي  املدينزززززززة  جعل زززززززا آمنزززززززة وصزززززززا حة لالسزززززززحضدا  مزززززززن أجزززززززو إعزززززززاد -9

  قحصادياال

   هط ير مجحمعيّ ر  تعيين ف   -10
ّ
 ا  الحط ير وإزالة األل ا  و وهدرنا ا على إكما  عمليّ ة من املجحمع املحل


