
 

 محافظة درعا بعد سيطرة النظام السوري عليها

 (5تقرير رصد انتهاكات )

 2019آذار 

ظووووام تقووووم اةناوووة اةدنيووووة السوووورية ترصووود ا نتهاكووووات اا اصووولة توووو  محافظوووة درعوووا ال وووو    وووع  ا ووو   سووووويات مووو  الن

حيووي دعوود اووقا الهقريوور اووو اانووامق موول لوو ل الهقووارير ال وو  ترصوود فيهووا اةناووة  .السوووريم موول  ووطة رسووا ة ررسوويا

 . الول  ت  محافظة درعا بعد سيطرة النظام السوري عليها

ع ووا النظووام السوووري  ووطة  ووىر آذار ععوو  اماوودام ععووو  لع وواة ا سووهفظا ية للسووناأ توو  ا  افظووة رال وو  كوواأ لتر اوووا 

 موو  الووقار  إعووادة تد وومأ ت لوواة للووربقق السووات  
 
حووافا ادسوود توو  سوواحة  مووريل توو  مراووظ مد نووة درعووام رذلوو  تظامنووا

السوونوية الهاسووعة  نوود   حراووة ا حهملوواظ توو  ا  افظووةم ادموور الووقي دفوو  العد وود موول اةوودنيمأ ل نووررظ توو  مظوواارات 

  سيام الان مأ(. آذار ت  كا مل )درعا البلدم ح  السدم ا نيمم  فقم الاورةم اا راكم اليادردةم  10تهاريخ 

ا وووا اسوووه رت حوووا ت ا عهقوووا ت تووو  منوووا   مهعوووددة مووول ا  افظوووةم رةىوووور  مووو يطت مسووو  ة  مووو  معررفوووة ا تملوووا  

 كاةقارمة المعبية. 

 



 

 

 
 
 الول  ادمن : -لر 

 وطة  وىر آذار توم رصوود تظا ود تو  حووا ت ا عهقواة بمونا م  ووون مو  انفوطت لمنوو  تو  ا لوع اةنووا   مول ناحيوة  عوودد 

القوووو  اةسووو  ة اةسووويطرة الهابعوووة للنظوووام )اوووا  ووو  تابعوووة ل موووقصم لم للفووورر  ادمنيوووةم لم للفاوووابا ال ووو  ع لووو  ععووو  

 ملف  تمأ السناأ.  سوية م  النظام( تاملافة  نتمار السطح الفردي بمنا 

ا دادت بموونا م  ووون ا عهقووا ت موو  ةىووور حووواأظ أد وودة توو  لموواال حساسووة  موونا لوو طا ععوو  حراووة اةوووا نمأ 

 .رفاا لبعض اةنا   عل بع ىا

ا ووا  يووميا حووا ت رفيووات تحوو  الهعووق ع لنووا موول الطووط، )عووطر ماأوود اةقوودادم مح وود ركوواأ اةقووداد( بعوود اعهقوواة 

 تم  يميا حا ت امفراظ عل معهقلمأ منق سب  سنوات. دام  سعة ل ىرم ا ا 

ا ا لأ لس ار الوفيات مل اةعهقلمأ لد  النظام  تظاة مسه رة ت  الوصوة إ   ادحواة اةدنية حيي تم رصد حوا   

 عمرة لس ار  طة  ىر آذار. 

 مل لام ادحداث ال   حال   طة فت ة الهقرير: 

اهعوووو  موووول النظووووام حسووووع  5مووووراتم لراوووو   3داعووووا:  موووووم ععوووو  مفوووور ة اامويووووة حيووووي ت وووورر ال موووووم لا وووو  موووول  ▪

عووول النظوووامم رايووووام مملىوووولمأ توووال موم ععووو  اا ووواأظ ال ربوووو  تووو  البلووودة رحاووووة ا ووووتباكات  صوووادرةتوثيقوووات 

 ت لاة الربقق عع  مد ا داعا. اةعررف تحاأظ ا نفر رتحطيم مملىولمأ

مووول اوووبلىم ععووو  اةووووا نمأ  إتووواراتعل وووا: تووووتر مسوووه ر تووو  البلووودة بسوووعع تملوووار ات ادمووول العسووو ري تووو  رفووور   ▪

 رعدم امفراظ عل معهقلمأ ر م اأرائهم للتسوية درأ لي سعع لطعهقاة.

الق ل تم اعهقالىم ابا ث ان  سنوات ت  درعا مل ابا  اد فاةدرعا البلد: اعهقاة لحد ادشناصم راو مل  ▪

 لحد حواأظ النظام ت  درعا البلد. 

عرف لنها محسوبة عع  ررسيام مل ابا النظام السوري.  اا راك اعهقا ت  ال  شنايات مل ا  افظ ▪
ُ
 ة  

م  وووطة محارلوووة اعهقووواة لردنووو  مطلوووو، لل  ووواترات ادمووولم حاوووا فيهوووا صووودام تووومأ اةووووا نمأ راووووات اةهاعيوووة ▪

 العس رية ررل  حواأظ لاليه ةن  د وة ادمل العس ري. 

مملواة البنووار تو  البلودة ععوو   لفيوة ةىووور المويخ مسو مأ: مووداا ات راعهقوا ت داوو ا، ا  وطت العاملوة توو   ▪

 اهاتات عع  اةدارس رماادرة مواد الدااأ. 

 محسوبة عع  اةااا ات مل ابا النظام.  ممل وعةن ر: اعهقاة  ▪

 أاسم: مداا ات لبعض منا ة النا طمأ ت  البلدة. ▪



 

 1SRD .تا  ىا، : اعهقاة مد ر منظ ة  ▪

 ا مملىولمأ.درعا البلد: اقابف را تباكات تح  سمنه مل اب ▪

ععووووووو  حووووووو  ادربعووووووومأ ماووووووودراا اام ووووووورك القووووووود م اةسووووووويطر عليوووووووه مووووووول ابوووووووا ا نووووووواترات  RPGإ وووووووط  اوووووووقابف )) ▪

 العس رية. 

 
 
 ا  هيا ت را عهقا ت:  -ثانيا

لموا ا  هيووا ت فقوود تووم رصوود ر يووميا ا هيووا ت ار محارلووة ا هيوا ت توو  كووا موول: )داعووا راليووادردةم اةليحووة الموورايةم 

درعا البلدم درعا ا  طةم ال ركم  فقم الفقي م تا  ىا،م أاسمم عه اأم النعي ةم الان مأم أاسمم مظيريعم 

ظووووام موووول لأىووووظة ا موووول ار اامووووقص ار موووودنيمأ دع لوووووأ الاووووورة(. رمعظووووم ا  هيووووا ت كانوووو  لرأوووواة محسوووووبمأ ععوووو  الن

 لااا ه. 

لموووا ا عهقوووا ت فقووود اسوووه رت تووونفق الووووتم ة ال ووو  كانووو  عليهوووام راووود  ووو ل  تاملوووافة إ ووو  اةعارلووومأ للنظوووامم العد ووود 

م ووووول توووووم تاوووووريفىم ععووووو  لنهوووووم رأووووواة اةاووووواا ات الوووووق ل  عوووووارنوا مووووو  النظوووووام مأووووورار اةاووووواا ة تووووو  ا  افظوووووةم رل  وووووا 

 عهقا ت دشناص محسوبمأ عع  ا أىظة ا منية. ا

 
 
 ت مز الول  ااندم  ت  ا  افظة تالها  : الول  ا اهاادي رااندم :   -ثاللا

اسوووووه رار معانووووواة اةووووووا نمأ مووووول سوووووور الطووووور  رعووووودم صووووويانتهام رعووووودم اووووودر ها ععووووو  تلبيوووووة ا حهياأوووووات للنقوووووا  ▪

اال بسعع تراام رعدم ترحيا ادنقا  م ا دعي  اا راة راا راة اةوا نمأ لهلبية رانقطاعىا ت  بعض ادم

العامووووة. ا ووووا لووووم    ووووا توووود ا اةطسسووووات اةعنيووووة لفووووهي الطوووور  م ووووا دموووونا  طوووورا ععوووو  اةوووووا نمأم ر اصووووة 

اد فوواة توو  الطراووات  موو  ايمنووة ال وو  تحهوووي م لفووات مهفملوورة. حيووي تووم  يووميا إصوواتة رمقهووا العد وود موول 

رعوووووة ار م لفوووووات القناتوووووا ال ووووو  توووووم رميهوووووا ععووووو  اةنوووووا   اةدنيوووووةم حيوووووي تلووووو  عووووودد اةووووودنيمأ تفعوووووا ا ل وووووام اةظر 

 الض ا ا ث انية لشناص ت  كا مل )عدراأ رالميخ مس مأم ر ربة  ظالة رعل ام رنو (

اانربوةم درعوا  -مل اق  الطر  )الطر  الواصلة تمأ البلد را  طةم  ر  ا نيم  ري  السدم اةرموية البلود 

 طقة ال ربية حو  الم موكم را  ا لحيار ربلدات ت  محافظة درعا(ا  طةم  اةن

اسوووووه رار  يوووووا، الرااتوووووة اله ويريوووووة عووووول اةنوووووا   بمووووونا عوووووام راسوووووه رار ةىوووووور حوووووا ت اةوووووواد  مووووو  الاووووواا ة  ▪

 لطستهطك.

                                                           

 منظمة اغاثية كانت تعمل يف حمافظة القنيطرة قبل استعادة احملافظة من قبل النظام 1 -

 



 

اسووووووه رار  يووووووا، ا مووووووالق ا  ليووووووة عوووووول بعووووووض اةنووووووا   راانوووووودمات الفنيووووووة م ووووووا لد  إ وووووو  انتمووووووار ال لموووووو  موووووول  ▪

نات ال   رأدت مطذا ت  ادنقا  ر اصة ت   ) يوظرأم ألومأم سو مم اا وراكم اةرموية تو  درعوا البلودم اا يوا

 النعي ةم اةسيفرةم احيام صيدا(م م   يا، راضح ةنافحة القوار 

 % 50اسه رار انقطا  الهيار ال ىربائ  ر يادة ساعات الهقنمأ لهاا دا   مل  ▪

 نقطا  اةيا  رارتفا  كلفة اا اوة عع  اةيا  النظيفة.عدم ترميم  ب ة اةيا  م ا  طدي    ▪

 ان فا  حدة الطلع عع  ال ا  بمنا عام بسعع تحسل اامو رتوفر أظئ  لل ادة. ▪

 نقص ت  توفر مادة اانبزم راسه رار ارتفا  لسعار اان ار رالفوااه نتيملة  ررأىا عب  اا درد ادردنية. ▪

 

 
 
ح  تووو  ا  افظوووة توووالت اأ  تووو  اانووودمات الطبيوووةم رفقوووداأ ال لمووو  مووول اددريوووة ت موووز الولووو  الاووو الولووو  الاوووح : -رابعوووا

رارتفا  لسعاراام ا مر القي لد  إ و  ال موور لبودابا ملوا ادعموا، لر لدريوة مملىولوة اةاودرم ري  ول لأ واة الولو  

 الاح  ت  ا  افظة تالها  : 

ا نهاووة ال وو  كانوو  تقوووم تهقوود م الرعا ووة اسووه رار تراأوو  الرعا ووة اللوو ية لل وورلة ر يووا، أ عيووات ادسوورة  ▪

 لل رلة رالهوعية ر اصة الرسار اا واما 

 عدم الوصوة للهمل عات البعيدة مل ابا مد رية الل ة لهقد م الهوعية لر اللقاحات. ▪

لووم  طوورل أد وود ععوو  معانوواة لاوو ا، ادموورا  اةظمنووة )سوو رم رالقلووعم رال عوو ( بسووعع نقووص اةوووارد راةرااووظ  ▪

 نهاة.الل ية ا 

اسه رار معاناة  ادمرا  اةسهعاية ملا السر اأ ال    تلقا كااا اةوا ل بسعع الهنلفوة العاليوة للعوطظ  ▪

مقارنووووووة تالووووووود ا ركوووووووأ العوووووووطظ  موووووو  مهووووووووفر إ  تدمموووووو  م وووووووا دعوووووور  اةووووووووا نمأ  نووووووا ر ا عهقووووووواة ر اصوووووووة 

 لل رافقمأ رالنلف اةالية العالية.

ع وووات اا يوانوووات اةنتمووورة تووو  ل لوووع اةنوووا   نتيملوووة سوووور اانووودمات   يوووا، بعوووض اةاووووة الط موووة ةعااموووة ▪

 رعدم ترحيا النفا ات.

 

 
 
 اا راك اةدن  ت  ا  افظة:  - امسا

اسوووووه رت ةووووواارة ال هاتوووووات ععووووو  اامووووودراأ تووووو  ل لوووووع اةنوووووا   تووووو  ا  افظوووووة: )المووووويخ مسووووو مأم  ريووووو  السووووودم احيوووووام 

السىوةم درعا البلدم محمةم ناقعم  فقم اةسيفرةم داعام الاورةم الفقي م أاسمم لم رلدم رال ركم اةهاعية(. 

 هللام رت ملد اللورة راي ىا. ا لع ال هاتات كان  تندد تالنظام السوري رحليفه ام ران  رحظ، 



 

ا ا تم رصد حر  صور بمار رحافا عع  مد ا تلودة اا وراك بعود توأيوه إنوقار مول ابوا اداوا   م التهوام ادمور الوقي 

 دف  إ   إ الة صور بمار ررالد  حافا مل معب  ناقع رح ى النقطة الافرية مل ابا لأىظة ادمل.

 
 
 ا: مل ا مور ا  ر  ال   تم رصدا -سادسا

تملاذتات عدة مل  وطة  ورح  مو يا سيا وو  موحود لل عارلوة تو  الودا ا ترعا وة ررسويام رت ويوا امموارات   -

ا وووووا  ووووووهم اا وووووود ي عيهوووووام حيووووووي تقوووووووم ررسوووووويا تتمووووو يا فاوووووويا موووووول لتنووووووار ا  افظوووووة  تبوووووو  مبا وووووورة للموووووور ة 

 العس رية الررسية ريحم  اقا الهمل   السيا و . 

 م وعوووووة موووول النا ووووطمأ تحمووووة انه وووووائهم  3920ارة اةاليووووة راووووم حمووووظ ععوووو  ادمووووطك تووووالقرار الاوووووادر عوووول ر   -

 لهنظي ات إرااتية.

 تنفيق درريات مسه رة تاا راك رال  ط عع  اةوا نمأ ل نررظ ت سم ات مطيد  . -

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


