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، سيطرت القوات الحكومية السورية على محافظة درعا، بموجب اتفاق تسوية ما بينها وبين فصائل المعارضة 2018في شهر تموز/يوليو  1

ولى الريف الشمالي ومنطقة السورية المسلّحة، وقد تّم هذا االتفاق على مرحلتين وبضمانة الشرطة العسكرية الروسية، حيث شملت المرحلة األ
طس اللجاة، فيما شملت المرحلة الثانية باقي المحافظة عدا حوض اليرموك، والذي سيطرت عليه القوات النظامية السورية في بداية شهر آب/أغس

2018. 
درعا و قرابة  محافظة نسمة في 1,298,752من أصل آالف الشبان  هاجربحسب الباحث الميداني لدى سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، فقد  2

 ."التسوية"اتفاق مسلح باتجاه الشمال ممن رفضوا  12000قرابة  السوري غادر الجنوب، علماً أنه في محافظة القنيطرة 80,000
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جل الحقيقة والعدالة قد أعّدت تقريراً سابقاً حول الفلتان األمني وانتشار عمليات االغتيال في محافظة درعا عقب سيطرة وكانت سوريون من أ 3

 .sy.org/ar/1195/-tjhttps://s(.  2019آب/أغسطس  7. )آخر زيارة بتاريخ 2019شباط/فبراير  25القوات الحكومية السورية، وذلك في 

https://stj-sy.org/ar/1195/
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منذ السوري مؤسسة مجتمع مدني، تنوعت مهامها ومارست نشاطها في الجنوب  100رصدت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة عمل قرابة  4

جنوب ، وقد تبنت هذه المؤسسات برامج مختلفة في دعم االحتياجات اإلنسانية للمنكوبين في ال2018وحتى منتصف العام  2012نهاية العام 

 السوري، وخارجه أحياناً، لتتالشى جميعها الحقاً إما بخروجها من المنطقة أو بحّل نفسها بُعيد عودة الحكومة السورية.
مدرساَ في محافظة درعا، دون  93وكانت سوريون من أجل الحقيقة والعدالة قد اعدت تقريراً آخراً حول عمليات الفصل الجماعية التي طالت  5

https://stj-(. 2019آب/أغسطس  7. )آخر زيارة بتاريخ 2018كانون األول/ديسمبر  17باب التي استوجبت ذلك، في إعالمهم باألس
sy.org/ar/1093/. 

https://stj-sy.org/ar/1093/
https://stj-sy.org/ar/1093/
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 13شاباً من مناطق مختلفة في درعا و  37شاباً ) 50، وقد شمل االستطالع 2019يو نحزيران/ يو 21و 20و 19ستطالع بتاريخ أجري اال 6

 شاباً من مناطق مختلفة في القنيطرة(.
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