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English

جنیف (في 5 آب/ أغسطس 2021) – دقّت مفوضة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان میشیل باشیلیت ناقوس الخطر یوم الخمیس بشأن المحنة التي یعیشھا المدنیون في مدینة درعا
جنوب سوریا وفي المناطق المحیطة بھا، حیث تشھد األحیاء قتاًال عنیفًا وقصفًا عشوائیًا من قبل القوات الحكومیة وجماعات المعارضة المسلحة. وال یمكن للمدنیین من مغادرة ھذه األحیاء

إالّ عبر طریق وحید تسیطر علیھ الحكومة السوریة بشكل خانق.

وأعلنت باشیلیت قائلة: "تؤّكد الصورةُ القاتمة التي تَِرُدنا من درعا البلد وأحیاء أخرى، المخاطَر الحثیثة التي یتعّرض لھا المدنیون في ھذه المناطق، حیث یواجھون مراًرا وتكراًرا
االشتباكات وأعمال العنف، وھم في الواقع عالقون تحت الحصار. فحواجز التفتیش تعترض طریقھم، كما تُفرض قیود على تحركاتھم، وتعّج شوارعھم بالدبابات، ویتّم االستالء على

ممتلكاتھم وسرقتھا."

لقد تصاعدت األعمال العدائیة بین القوات الحكومیة والجماعات المسلحة في نھایة تموز/ یولیو، حیث أصاب القصف المدفعي المناطق السكنیة. وتفاقمت األوضاع عقب أسابیع من التوتر
المتزاید، شّددت خاللھا الحكومة المراقبة على الطرقات المؤّدیة إلى أحیاء درعا البلد، أحد المعاقل السابقة للمعارضة، وعلى مناطق أخرى، وذلك بھدف الضغط على بعض عناصر

الجماعات المسلحة لالستسالم وتسلیم األسلحة واالنتقال إلى شمال سوریا.

وعززت القوات الحكومیة مواقعھا العسكریة في درعا البلد ونشرت دباباتھا في المناطق السكنیة. وفي األیام األخیرة، لم تسمح إالّ للمشاة فحسب بالخروج من درعا البلد على طول طریق
السرایا، ما عّرض الناس إلجراءات تفتیش أمنیة صارمة.

وقد شنّت جماعات المعارضة المسلحة ھجمات مضادة على عدة مناطق في ریف محافظة درعا، وأفادت التقاریر بأسر عشرات الجنود التابعین للحكومة.

ھي أخطر مواجھة وقعت منذ العام 2018 عندما بسطت القوات الحكومیة سیطرتھا على درعا بعد اتّفاقات المصالحة المختلفة التي أُبِرَمت بوساطة روسیة.

ومع اندالع أعمال العنف األسبوع الماضي، وثّقت مفوضیّة األمم المتّحدة السامیة لحقوق اإلنسان مقتل ثمانیة مدنیین على األقل في ضربات بریة مزعومة نفّذتھا القوات الحكومیة السوریة
والجماعات المسلحة. ومن بین القتلى، خمسة أفراد من عائلة واحدة سقطوا بضربة أصابت منزلھم في بلدة الیادودة بریف درعا الغربي.

كما أصابت قذیفة ھاون واحدة على األقل، أطلقھا مسلحون مجھولو الھویة، مستشفى درعا الوطني في درعا المحطة، وألحقت أضراًرا فیھا.

ومن بین الحوادث األخرى التي أكدتھا مفوضیة األمم المتّحدة السامیة لحقوق اإلنسان، استیالء القوات الحكومیة على عدة منازل خاصة في مناطق شمال الخط والبانوراما والسبیل في
درعا المحطة واحتاللھا، وطرد سكانھا وعدم السماح لھم بأخذ أي من ممتلكاتھم. كما سرقت ھذه القوات األموال والھواتف المحمولة وأجھزة الكمبیوتر المحمولة أثناء عملیات تفتیش لما ال

یقل عن تسعة منازل خاصة نُفَِّذت یومي 30 و31 تموز/ یولیو في درعا المحطة.

وأجبر تصعید األعمال العدائیة ما ال یقل عن 18 ألف مدني على الفرار من درعا البلد منذ 28 تموز/ یولیو، وھرب الكثیر منھم إلى مدینة درعا نفسھا وإلى المناطق المجاورة. ومن
بین ھؤالء مئات األشخاص الذین لجأوا إلى مدارس في درعا المحطة.

وشّددت مفوّضة األمم المتّحدة السامیة قائلة: "أذّكر األطراف في النزاع بالتزاماتھم بموجب القانون اإلنساني الدولي، ال سیما ما یتعلق بحمایة المدنیین، والتزاماتھم بموجب القانون الدولي
لحقوق اإلنسان. وتشیر الدبابات المنتشرة في المناطق السكنیة والحاجز العسكري الذي أقیم في أحد المنازل جھاًرا إلى عدم اتخاذ االحتیاطات الالزمة."

وتابعت قائلة: "یجب تنفیذ وقف إلطالق النار فوًرا من أجل التخفیف من معاناة المدنیین في درعا. كما أدعو األطراف في النزاع إلى السماح بوصول اإلغاثة اإلنسانیة، وتسھیلھ بسرعة
وبدون أي عوائق."

وفي مؤشر آخر على مدى توتر وخطورة الوضع األمني في جمیع أنحاء محافظة درعا، حیث تتم تسویة الحسابات وتتغیر السیطرة على المناطق، تواصل مفوضیة األمم المتّحدة السامیة
لحقوق اإلنسان توثیق عملیات القتل المستھدف. ومن بین الضحایا ما ال یقل عن 101 مدنیًا قُتلوا بین كانون الثاني/ ینایر و31 تموز/ یولیو، وقد سقطوا بغالبیتھم العظمى بإطالق نار

من سیارة او دراجد ناریة مارة على ید عناصر مجھولي الھویة.

انتھى

للحصول على المزید من المعلومات وطلبات وسائل اإلعالم، الرجاء االتّصال بــ:

rshamdasani@ohchr.org / 9169 917 22 41 + - رافینا شامداساني
ethrossell@ohchr.org / 9296 917 22 41 + أو لیز ثروسیل

mhurtado@ohchr.org / 9466 917 22 41 + - أو مارتا ھورتادو

تابعونا وشاركوا أخبارنا على
UNHumanRights@ تویتر

unitednationshumanrights فایسبوك
unitednationshumanrights@ انستغرام
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