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. 2020كانون الثاني/يناير  10". سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. 2019حالة اعتقال خالل األشهر الستة األخيرة من عام  506عفرين: "  1

sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-https://stj-506-(. 2020كانون الثاني/يناير  17)آخر زيارة للرابط 
-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9
-b4%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84

%d8%a7/-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a9. 

https://www.google.com/maps?q=%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9+%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF&um=1&ie=UTF-8&sa=X&ved=2ahUKEwj56s2n1vjmAhXRVBUIHetzAtsQ_AUoAnoECAwQBA
https://www.google.com/search?q=%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9+%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF&oq=%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9+%D8%B4%D9%8A%D8%AE+%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF&aqs=chrome.0.69i59j0j69i60l2.3341j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-506-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a9-%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-506-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a9-%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-506-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a9-%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-506-%d8%ad%d8%a7%d9%84%d8%a9-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d8%aa%d8%a9-%d8%a7/
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 21، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة بتاريخ والنازحين األصليين السكان هوية تطمس التركية ”التعريفية البطاقات: “سورياللمزيد انظر:  2

https://stj- 2020كانون الثاني/يناير  13، آخر زيارة بتاريخ 2019تشرين األول/أكتوبر 
-d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7sy.org/ar/%d8%b3%
-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa
-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9

%d8%aa%d8%b7/-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9. 

، آخر زيارة 2019كانون األول  11، سوريون من أجل الجقيقة والعدالة بتاريخ 2019 الثاني تشرين في نساء 5 بينهم شخصا   72 اعتقال: عفرين

sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-https://stj-2020كانون الثاني/يناير  13بتاريخ 
-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-72-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84
-%d9%81%d9%8a-8%a7%d8%a1%d9%86%d8%b3%d-5-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85

%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a/. 

https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d9%8a%d9%81%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-72-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-5-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-72-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-5-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-72-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-5-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a/
https://stj-sy.org/ar/%d8%b9%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-72-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%d8%a7%d9%8b-%d8%a8%d9%8a%d9%86%d9%87%d9%85-5-%d9%86%d8%b3%d8%a7%d8%a1-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%d9%8a/
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 يبدأ موسم قطاف الزيتون في شهر تشرين األول/أكتوبر ويساتمر حتى أواخر كانون األول/ديسمبر وفي بعض األحيان حتى كانون الثاني/يناير، 3

يعتبر ، ( مليون شجرة 13حوالي)   رين وحدها نمليون شجرة ، ويبلغ عددها في منطقة عف 67يبلغ عدد أشجار الزيتون في سورية حوالي 

محصول الزيتون في سورية من أهم محاصيل األمن الغذائي ، ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث الدخل بعد محصولي الحبوب والقطن ، كما 
 .% من إجمالي مساحة األشجار المثمرة األخرى60يشكل أكثر من 
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https://www.google.com/maps/place/Zeytindal%C4%B1+S%C4%B1n%C4%B1r+Kap%C4%B1s%C4%B1/@36.3682218,36.6109192,16z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x152f8129c66966e9:0xc76dc387ed18859c!2z2KzZhtiv2YrYsdiz2Iwg2LPZiNix2YrYpw!3b1!8m2!3d36.3989692!4d36.6903289!3m4!1s0x1525811900ce376b:0x5e2917e58dcde99d!8m2!3d36.3673148!4d36.5998618
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، وطلب عدم كشف هويته أو هوية 2019بشكل شخصي في منطقة عفرين خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر تمت المقابلة مع القائد الميداني  4

 الفصيل الذي يتبع له.
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