
   
 

   
 

  

 : التاريخ وابعد تأخير طال عشرين سنة، حدد

 : (، دعوة عامة للمشاركةDirect Provisionخطابات مفتوحة من الملتحقين بنظام توفير السكن لطالبي اللجوء في أيرلندا ) 

 ما زلنا هنا 

  أعزائي ممن يعانون من نظام توفير السكن لطالبي اللجوء في أيرلندا،

يعيشون وفق ا لنظام توفير السكن لطالبي اللجوء في أيرلندا العديد   من أرسلعلى مدار سنوات عديدة، قد . اكبير   اث تأثير  حد  كلماتكم يمكن أن ت  
 هذاحتجاجات من أجل الدفاع عن حقوقهم والمطالبة بإنهاء اال قادوامن الخطابات المفتوحة وشاركوا بآرائهم على مواقع التواصل االجتماعي و

ا حقيقي  . النظام قد وعدت الحكومة الجديدة بإنهاء نظام توفير السكن لطالبي اللجوء   حيثخية ها نحن في هذه اللحظة التاريف  اولقد أحدثتم تغيير 
 . بعد مرور عشرين سنة من العمل بهذا النظام القاسي (Direct Provision) في أيرلندا

السكن لطالبي اللجوء في أيرلندا  على الحكومة أن تنهي نظام توفير . وعلى الرغم من ترحيبنا بهذا الوعد، إال إننا بحاجة لالستمرار في الضغط
 . وأن تكفل احترام حقوق اإلنسان لهؤالء البشر وتتمسك بها  فورا

تتمكنوا من إبالغ  لكينحن في منظمة العفو الدولية نرغب في ضمان أن تظل أصواتكم مسموعة وأن تتصدر المشهد، ولهذا نقدم لكم منصتنا 
  ".ما زلنا هنا"أننا بالحكومة 

  .إلى الحكومة ةمفتوح اتلصياغة خطابلهذا ندعوكم 

بعد إنهاء نظام توفير السكن لطالبي اللجوء في  سيحدث ما حول وآمالكم  تطلعاتكممن أنتم وذكروهم بأنكم ما زلتم هنا وشاركوا  أخبروهم
بحاجة لخطة تنفيذية   إننا. محدد تاريخ إلعالنمتأخرة عشرين سنة بالفعل وأن عليهم التصرف اآلن  تأتيأن هذه الخطوة  أخبروهم .أيرلندا

  .اإلنهاء هذا وكيفيةوجدول زمني يوضحان وقت إنهاء نظام توفير السكن لطالبي اللجوء في أيرلندا 

  .سوف نشارك خطاباتكم المفتوحة مع جماهير أوسع وننشرها على شبكة اإلنترنت

حيث سيكون بإمكانكم أن  . نختار عدد ا من هذه الخطابات الستخدامها في عمل مقطع فيديو لنشره على مواقع التواصل االجتماعي وسوف
  .بتالوتهاتختاروا تالوة خطاباتكم الخاصة بأنفسكم أو، إن رغبتم، أن يقوم أحد الممثلين 

  .المستخدمة في عمل مقطع الفيديو الخطاباتوسيتم دفع أجر لكل من كاتبي 

 .كتابة الخطابات بأي لغة تريدون تستطيعون

 . عدم الكشف عن هويتكم تختاروا وأن

 .أو في مجموعات منفردة بصورة خطاباتكميمكنكم كتابة  كما

  .تشرين األول/أكتوبر 15حتى   act@amnesty.ie أرسلوا خطاباتكم إلى
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