شبكة لدعم الالجئين السوريين
الالجئون والنازحون السوريون يحتاجون إلى دعمنا ومساعدتنا!
لقد قادت جرائم النظام السوري في مواجهة االنتفاضة الشعبية المستمرة منذ آذار  2011مئات اآلالف من السوريين بعيداً عن
منازلهم .فوفقا ً إلحصائيات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ،تم تسجيل أكثر من  300,000سوريا ً كالجئ في بلدان الجوار
األربعة (األردن ،العراق ،لبنان وتركيا) لغاية بداية تشرين األول/أكتوبر  .2012في شهر آب/أغسطس وحده ،تم تسجيل أكثر من
 100,000الجئ .هذا ويُعتقد أن عشرات األلوف غادروا سوريا إلى هذه البلدان لكنهم لم يسجّلوا أنفسهم عند المنظمة .وال يزيد
تدخل القوى الغربية واإلقليمية  -وك ّل منها يتبع أجندته السياسية الخاصة – المشكلة إال سوءاً.
يقيم معظم أولئك المسجّلين في بلدان الجوار في مخيمات مؤقتة قرب الحدود تعاني من االزدحام وقلة الموارد ،أو في مدارس
ومساجد مكتظة في مدن وقرى قريبة .تش ّكل النساء واألطفال أكثر من  75بالمئة منهم .العديد من األطفال ال يصحبهم بالغون وال
يعرفون ما حدث لعائالتهم .يعاني أغلب الالجئين من صدمات نفسية ولم يتلقوا أي عالج أو ينخرطوا في أية فعاليات ذات معنى قد
تساعدهم على تجاوز األثر النفسي للعنف الذي شهدوه أو لتجربة اللجوء.
والوضع داخل سوريا أسوء بكثير ،بالطبع .إذ ثمة مئات اآلالف ممن لم يتمكنوا أو لم يرغبوا بمغادرة البالد لكنهم يلتجئون ،تحت
ظروف صعبة للغاية ،إلى مدارس ومساجد ومرافق عامة أخرى باتت قوات النظام السوري تستهدفها هي األخرى .وتق ّدر
اإلحصائيات المتواضعة عدد النازحين داخليا ً بمليون ونصف .ففي منطقة حلب وحدها ،كان أكثر من  230,000شخصا ً في شهر
أيلول/سبتمبر  2012يقيمون في مالجئ عامة بعيداً عن منازلهم.
وال تشمل األرقام أعاله أولئك الذين سنحت لهم الفرصة أو أتاحت لهم إمكاناتهم المادية وصالتهم االجتماعية بالمغادرة في بداية
األزمة ليقيموا مع أقاربهم أو أصدقائهم في أماكن أخرى .لكن الكثيرين من هؤالء لم يعودوا يستطيعون أن يعيلوا أنفسهم أو قد ال
يستطيعون فعل ذلك في المستقبل القريب .وإذ يح ّل الشتاء ويستمر القتال ،ليس لوضعهم إال أن يزداد سوءاً.
ضمن هذا السياق ،تم إنشاء شبكة دعم الالجئين السوريين (د.ل.س) في أيلول/سبتمبر  2012بهدف تنسيق العمل اإلنساني والتعبوي
لناشطين شعبيين ومجموعات شعبية سورية ودولية تعمل مع الالجئين والنازحين السوريين ،داخل مخيمات الالجئين وخارجها.
ولتحقيق ذلك ،ستقوم الشبكة باالنخراط في و/أو تنسيق النشاطات التالية:
 جمع التبرعات وتقديم المعونات اإلنسانية (من طعام ودواء واحتياجات أساسية أخرى) للالجئين والنازحين السوريين حيث ثمةحاجة وال تقوم وكاالت اإلغاثة الدولية بما يكفي .وستقوم الشبكة بذلك بالتعاون مع مجموعات ومنظمات أخرى تعمل على األرض.
 تنظيم فعاليات تعليمية وترفيهية في مخيمات الالجئين السوريين ،وكذلك في أماكن أخرى يتجمع فيها الالجئون والنازحونالسوريون.
 زيادة الوعي بالمشاكل التي يواجهها الالجئون والنازحون السوريون ،سواء كانت إنسانية أو اجتماعية أو سياسية أو غير ذلك. توفي ر منبر إلعالء صوت الالجئين والنازحين السوريين ونشر قصصهم من خالل موقع إلكتروني متعدد اللغات ،باإلضافة إلىوسائل اإلعالم األخرى ،الرسمية منها والبديلة.
ال ترتبط شبكة دعم الالجئين السوريين بأية حكومة أو حزب سياسي وال تتلقى تمويالً من أية جهة .كل األموال المتوفرة مصدرها
التبرعات والفعاليات العامة وتُصرف مباشرة على األنشطة المبينة أعاله .يدير الشبكة ونشاطاتها متطوعون في بلدان مختلفة،
باإلضافة إلى متطوعين من منظمات ومجموعات شقيقة نعمل معها ،مثل االتحاد العام للالجئين العراقيين في كردستان العراق.
للمزيد من المعلومات ولألسئلة ،الرجاء االتصال بنا على العنوان البريدي التالي:
syrianrefugees2012@gmail.com
كيف يمكنك(ي) المساعدة
 )1تبرع(ي) ببعض المال

للحواالت المصرفية:
اسم الحسابCoalition to Stop Deportations to Iraq :
رقم الحساب20188083 :
اسم المصرفUnity Trust :
الرمز المصرفي01-60-08 :
ايزو :)BIC( 9362
سويفت (:)SWIFT
للصكوك المصرفية (الشيكات):
الرجاء كتابتها من أجل  Coalition to Stop Deportations to Iraqوتعليم الشيك باألحرف  SSRوإرسالها إلى:
The Coalition to Stop Deportations to Iraq
PO BOX 1575
Ilford, London
IG1 3BZ
United Kingdom
مع جزيل الشكر.
 )2انشر(ي) أخبار الشبكة ونشاطاتها من خالل صالتك ،قوائمك البريدية ،موقعك اإللكتروني ،وسائل التواصل االجتماعي وما إلى
ذلك.
موقعنا اإللكترونيhttp://www.supportsyrianrefugees.net :
صفحة الفيسبوكhttp://www.facebook.com/pages/Support-Syrian-Refugees- :
Network/423277914400513
حساب التويترSyrRefugees2012@ :

