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األرض طين ومالبسي ستتسخ ..... ال بأس سوف  

أقوم بالتنظيف بعد اللعب 

يا تاري أنه ليس موقع    .... خية فيلم فانتاز

 اليومية   هذه حياتنا 



 

 مستجدات إنسانية 
 

 
  للسوريين   دوالر مليار  الخامس بروكسل  مؤتمر  جمع

 اإلنسانية  االحتياجات   تزايد مع

 

  دوالر   مليار     بتقديم  الثالثاء  يوم  الدوليون  المانحون  تعهد

 الحرب   من   الفارين  السوريين  لمساعدة  إنسانية  كمساعدات

    هدف  بلوغ  دون  لكن   ،   الزمن  من   عقًدا  دامت  التي  األهلية

  االقتصادات   الحكومات  فيه  تكافح  الذي   الوقت  في  دوالر  مليارات

٪    بنسبة  أقل  التعهدات.-  كوفيد  جائحة  خضم   في  الضعيفة

 . كبير بشكل االحتياجات زادت بينما  ، الماضي العام عن

 هنا  التعهدات تفاصيلو  التبرعات جمع

 رويترز لتقرير رابط

http://eeas.europa.eu/sites/default/files/pledging_statement_financial_annex_b5c__0.pdf
https://www.reuters.com/article/us-syria-security-eu/u-n-raises-6-4-billion-for-syrians-as-humanitarian-needs-soar-idUSKBN2BM030


 
  سوريين ال نداءات  دعم على   المانحين تحث األمم المتحدة

 

كثر  إلى  حاجة  هناك  ،    عام  في   دوالر  مليارات     من  أ

  المضيفة  والمجتمعات  للسوريين  الكامل   الدعم   لتقديم  أمريكي

  األقل  على  دوالر  مليار    ذلك  ويشمل.  المحتاجة  لالجئين

 الالجئين   لدعم  دوالر  مليار    و  سوريا  داخل  اإلنسانية  لالستجابة

"لوكوك   مارك  وقال.المنطقة  في  المضيفة  والمجتمعات   لقد : 

 اآلن .  للسوريين  بالنسبة  والكارثة  اليأس  من  سنوات  عشر  مرت

 ويؤدي  ،  االقتصادي  والتراجع  ،  المعيشية  الظروف  تدهور

والمرض التغذية وسوء الجوع من مزيد إلى 

رابـــــــط

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UN%20press%20release%20Brussels%20V_Syria_ARABIC.pdf


 
  الالجئين  تعليم أزمة بشأن إجراءات  اتخاذ مطلوب 

 في لبنان  السوريين

 

 يواجهها  التي  المسبوقة  غير  التعليم  أزمة  معالجة  الحكومات  على 

 المانحين   على   يجبلبنان،  في   الالجئون  السوريون  األطفال

  في  بما  ،  التعليم  أمام  الحواجز  لرفع  اللبنانية  الحكومة  على   الضغط

 توفر  التي  اإلنسانية  المنظمات  على   المفروضة   القيود  ذلك

"التعليم  الجيد  التعليم  بدعم  المانحين  وعود  من  سنوات   بعد. 

 السوريين  األطفال  غالبية  ،  الالجئين  السوريين  األطفال  لجميع

 أيدي  وتقيد  ،   وخطط الحكومة غامضة  ،  شيء   أي   على  يحصلون  ال

"  ، تبريرها يمكن ال التي والعقبات بالروتين اإلنسانية المنظمات

 رابـــــــط 

https://www.hrw.org/news/2021/03/26/lebanon-action-needed-syrian-refugee-education-crisis


 
  وصول  زيادة إلى الدولي األمن مجلس   يدعو بلينكين  

 سوريا   إلى  اإلنسانية المساعدات

 

  الحدودية  المعابر  تفويض   إعادة  إلى  األمن  مجلس  بلينكين  دعا

 الوحيد   الحدودي  المعبر  تفويض  وإعادة   فتحها  وإعادة  المغلقة

 الشعب  إلى  المساعدات  بوصول  للسماح  مفتوًحا  يزال  ال  الذي

  للهجمات   األعذار  تقديم  أو  المشاركة  عن  توقفوا"  وقال  .السوري

 اإلنسانية  اإلغاثة  عمال  استهداف   ووقفوا  المسارات  هذه  أغلقوا  ،

  عن   توقفوا .  مساعدتهم  يحاولون  الذين  السوريين  والمدنيين

 السوريين  ماليين  عليها  يعيش  التي  اإلنسانية  المساعدات  جعل

".سياسية قضية على تعتمد

رابـــــــط

https://www.hrw.org/news/2021/03/26/lebanon-action-needed-syrian-refugee-education-crisis


 

 ودراسات   أبحاث

 
  الالجئين تصورات حول  السادس  اإلقليمي  المسح 

سوريا   إلى  العودة بشأن  ونواياهم السوريين

 عامي   بين  المزروعة   األراضي   من  هكتار  ألف    سوريا  فقدت

 المزارعين   ونزوح  ،  العسكرية  العمليات  بسبب  ،     و  

  المرتبطة  والتكاليف  ،  الدولة  موارد  إدارة  وسوء  ،  المزارع  وعمال

  شنها   التي  القانونية  غير  الجوية  الضربات  بسبب  أو.  بالنزاع 

 إلى   الحاالت  بعض  وترتفع  ،  الروسي  السوري  العسكري  التحالف

  الخاضعة   المناطق  في  المخابز  دمرت  الضربات.  حرب  جرائم

. المعارضة لسيطرة

رابـــــــط 

file:///C:/Users/user/Downloads/6th_Regional_Intention_Survey.pdf


 

 وحقوقية  سياسية مستجدات

 

 
األستاذ البريطاني والعميل الروسي المزيف 

 طالًبا  ،"إيفان"  يُدعى  رجل  مع  أشهر  لعدة  بريطاني  أستاذ  تحدث

  مجرمي   تقديم   في  تساعد  منظمة  سمعة   لتشويه  المساعدة

  مع   التحقيق"  إيفان"  من  طلب  كما.  العدالة  إلى  السوريين  الحرب

كاديميين  البريد  تبادل  يكشف.  آخرين  بريطانيين  وصحفيين  أ

  عقد بعد ،  أنه كيف ، سي بي البي عليه اطلعت الذي ، اإللكتروني

 والتضليل  المعلومات  معركة  تزال  ال   ،   السوري  الصراع  بدء  من

. رحاها تدور

 ـــــطـــرابـ

https://www.bbc.com/news/stories-56524550?s=09


  اإلغاثة ومنسق اإلنسانية للشؤون العام  األمين  وكيل بيان

لوكوك  مارك  ، الطوارئ حاالت  في

 أنحاء  معظم  في  أشخاص  مع  تحدثت  ،  الماضيين  اليومين  خالل

  في  وآمالهم  اليومية  حياتهم  إلى  مباشرة  لالستماع  سوريا

  في  بعناية  العالم  قادة  ينظر  أن  آمل.  لي  قالوه  ما  هذا.المستقبل

 .هوياتهم لحماية األسماء تغيير تم. األصوات هذه

 شرقي   النازحة  والعائالت  األهالي  تعالج  منبج  طبيبة  هند  الدكتورة

 عالجات  إلى  نفتقر  نحن.  لألطفال  لقاحات  إلى  نفتقر  نحن.حلب

"". الحروق عالجات إلى نفتقر نحن. السرطان

 طــــــــــراب

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/USG-ERC%20Statement%20on%20Syria%2026.03.2021.pdf


في سوريا يلتزم باالنتقال السياسي   المعارضةمؤتمر 

 

" الديمقراطية  الوطنية  الجبهة"  تشكيل  إلى  المؤتمر  ويهدف

 اللجنة   وتواصل".  السياسي  االنتقال"  بـ  التزامها  عن  وسيعبر

 اتفاق  الستكمال  الديمقراطية  سوريا  مجلس  مع  مفاوضاتها

 الخالفات  سابق  وقت   في   حال  قد  الطرفان  وكان.  بينهما  المبادئ

  نهر  شرق  منطقة   في   الكردية  الذاتية  واإلدارة(  قسد)  بـ  المتعلقة

 دعوات  إرسال  تم  إنه  ،  التنسيق  للجنة  العام  المنسق  وقال.  الفرات

 في  بما  ،  دمشق  في  دبلوماسي  بتمثيل  تتمتع  التي  الحكومات  إلى

 يوم   المؤتمر  افتتاح  لحضور  ،  ومصر  والصين  وإيران  روسيا  ذلك

. السبت

 رابــــــــــط

https://english.aawsat.com/home/article/2878526/opposition-conference-syria-commits-political-transition


األسد يفشل في رفع العقوبات الحالية والغرب يتعهد 

بالمزيد 

 المسيحي  العربي  المؤتمر  متابعة  لجنة  من  رسالة  دعت

 ،  بايدن  جو   ،  األمريكي  الرئيس  إلى  يناير    في(  )

 وقالوا  العقوبات  زيادة  إلى  ،  ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  والرئيس

 حرب  جرائم  ارتكب  النظام  أن  إلى  بالنظر.  تخفيفها  يمكن  ال  إنه

 .موثقة

 الرئيسين  إلى  الموجهة  الرسائل  على  رًدا  الرسالة  هذه  وجاءت

 النظام   عن  العقوبات  برفع  طالبت  والتي  ،  واألمريكي  الفرنسي

.السوري

  طــــــــــراب

https://english.enabbaladi.net/archives/2021/03/al-assad-fails-to-lift-existing-sanctions-the-west-vows-more/


القوات الحكومية عقود اإليجار لمؤسسات الدولة  تمديد

   لعام  الُمعد  ،  الجديد  والملكية  واألرض  اإلسكان  قانون

  عقد   تمديد   نظام  عامين  لمدة  يطيل  ،    يناير  في  صدر  ولكن

 القانون  يثير.  العام  القطاع  في  العقارات  لمستأجري  الحالي  اإليجار

 األعمال  رجال  بين  المحتمل  المصالح  تضارب  حول  تساؤالت

 والمستأجرين   ،  رخيصة  حضرية  عقارات  عن  الباحثين  السوريين

 بممتلكاتهم  التمسك  في يأملون  الذين  العام  والقطاع  الحكوميين

 . منخفضة بأسعار طويلة فترة منذ استأجروها التي

  اإلجباري   للتمديد   قائم  نظام  عامين  لمدة  يطيل    رقم  المرسوم

.والسياسية العامة للمؤسسات المؤجرة الخاصة للممتلكات

طــــــــــراب

https://www.syria-report.com/government-forces-extension-lease-contracts-state-institutions


إجراء  اتخاذ إلى  بحاجة المتحدة الواليات 

 وصف  ،   األمريكية  الروسية  العالقات  تاريخ  في   عادية   غير  سابقة   في

  الروسي  نظيره  ،  تلفزيونية  مقابلة  في  ،  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس

  جعل   بوتين  ضد  التصعيد  هذا".  قاتل"  بأنه  ،  بوتين  فالديمير  ،

 ألن  ،  الحقيقة   قال  بايدن  الرئيس  وأن  خاصة  ،  مرتاحين  الكثيرين

 قصيرة   عاطفية  شحنة  تسبب  بايدن  كلمات .بالفعل  قاتل  بوتين

 .سوريا على المدى  طويلة وعواقب المدى

رابـــــــــــــط 
 

 

الموجز اإلخباري أحد منتجات 

   للتسجيل والتواصل:  
 

https://syrianobserver.com/commentary/64912/how-is-moscow-washington-tension-affecting-syria.html
mailto:communication@nexusaction.org

