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مكنوا من  قال الباحثون الميدانيون لدى المنظمة، بأّن هذه األعداد مّرشحة لالزدياد، وخاصةً أّن هنالك حاالت وقعت في أماكن بعيدة عنهم ولم يت 1

 توثيقها. 
  " غصن الزيتون" يسيطر على هذه المناطق الجيش الوطني المدعوم من تركيا، حيث كان قد سيطر على مدينتي عفرين وجنديرس إبان عملية  22

،  2016أيلول/سبتمبر  5بتاريخ " درع الفرات " ، فيما تّمت السيطرة على مدينتي جرابلس والباب خالل عملية  2018كانون الثاني/يناير  22في 

 .الجبهة الشامية وفرقة السلطان مراد وعاصفة الشمال واحرار الشرقية:  وأبز الفصائل المشكلة للجيش الوطني المدعوم من تركيا هي
موز/يوليو  ت  13 للرابط: . آخر زيارة  2019تموز/يوليو   15. سوريون من أجل الحقيقة والعدالة. " أدري إن كنُت سأخبرها بقصتها أم ال !ال"  3

2020 .-%d8%a5%d9%86-%d8%a3%d8%af%d8%b1%d9%8a-ar/%d9%84%d8%a7sy.org/-https://stj
-%d8%b3%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d9%83%d9%86%d8%aa%d9%8f

%d9%84%d8%a7/-%d8%a3%d9%85-d8%a8%d9%82%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7% 

https://stj-sy.org/ar/%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d8%af%d8%b1%d9%8a-%d8%a5%d9%86-%d9%83%d9%86%d8%aa%d9%8f-%d8%b3%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%82%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a3%d9%85-%d9%84%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d8%af%d8%b1%d9%8a-%d8%a5%d9%86-%d9%83%d9%86%d8%aa%d9%8f-%d8%b3%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%82%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a3%d9%85-%d9%84%d8%a7/
https://stj-sy.org/ar/%d9%84%d8%a7-%d8%a3%d8%af%d8%b1%d9%8a-%d8%a5%d9%86-%d9%83%d9%86%d8%aa%d9%8f-%d8%b3%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%82%d8%b5%d8%aa%d9%87%d8%a7-%d8%a3%d9%85-%d9%84%d8%a7/
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 https://www.facebook.com/watch/?v=656812755090873للمزيد من االطالع انظر:  4

https://www.facebook.com/watch/?v=656812755090873
https://www.facebook.com/watch/?v=656812755090873
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للمزيد من االطالع انظر:   5

https://www.facebook.com/yomyat.damas.syr/photos/a.100441468301892/103710524641653/?type=3&the
ater 

https://www.facebook.com/yomyat.damas.syr/photos/a.100441468301892/103710524641653/?type=3&theater
https://www.facebook.com/yomyat.damas.syr/photos/a.100441468301892/103710524641653/?type=3&theater
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للمزيد من االطالع انظر:   6

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1%20%D8%B9
%D9%84%D9%89%20%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D8%B9%D9%84

%D9%89%20%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D9%87%D8
%B1%20%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9&epa=SEARCH_BOX 

 للمزيد من االطالع انظر:  7

045448715856570/?type=3&theahttps://www.facebook.com/SyriaCare.Arabic/photos/a.449470758787705/1
ter 

https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/search/top/?q=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%88%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B7%D9%81%D9%84%20%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%B9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%A3%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20%D9%86%D9%87%D8%B1%20%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%A9&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/SyriaCare.Arabic/photos/a.449470758787705/1045448715856570/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SyriaCare.Arabic/photos/a.449470758787705/1045448715856570/?type=3&theater
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  10. آخر زيارة بتاريخ 2019أيلول/سبتمبر   21" موقع "آرتا اف ام" في العثور على طفل حديث الوالدة مرمياً بأحد شوارع القامشلي " 8

Rif5xXc8ZZ7C2fhIIfE8c3hRdmrdtav-http://www.artafm.com/news/18125?fbclid=IwAR2M-. 2020تموز/يوليو 
QeslUB_jurUGSgcuSb8DZo 

http://www.artafm.com/news/18125?fbclid=IwAR2M-Rif5xXc8ZZ7C2fhIIfE8c3hRdmrdtav-QeslUB_jurUGSgcuSb8DZo
http://www.artafm.com/news/18125?fbclid=IwAR2M-Rif5xXc8ZZ7C2fhIIfE8c3hRdmrdtav-QeslUB_jurUGSgcuSb8DZo
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