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ضمن حملة التعريف بمأساة الروهنجيا سيتم إصدار نشرة يومية تستمر ستة أيام للتعريف بالروهنجيا ومعاناتهم واَلضطهاد الذي يعانون منه
دورك في تقديم المساعدة وتخفيف معاناة الروهنجيا
اإلعالميين والصحفيين

عامة المسلمين
 .1نشر قضية الروهنننجنينا فني النجنامنعنات والنمندارس وجنمنينع األوسناط األكنادينمنينة

 .1التركيز االعالمي على قضية بورما حيث يعتبر اإلعالم حاليا منن ههنم وسنائنل

والتعليمية من خالل عمل محاضراتأو اعتصامات هو توزيع منشورات تعريفية (ينمنكنن

نصرة مسلمي ميانمار وهكثرها فاعلية ,فينبغي تنكنثنينف النجنهنود اإلعنالمنينة

اإلستعانة بالنشرات الست التي هصدرتها بوابة بادر للتعريف بمأساة الروهنجيا.
.2التبرع بالمال لنصرة مسلمي الروهينجا وخاصة الالجئين والمشردين والذين صناروا
بال مأوى وال سكن وال غذاء.
.3التحدث في المجالس والمساجد والرحالت والحفالت و النمنواصنالت وفني كنل منكنان
عن قضية هراكان وإلقاء خطبة يوم الجمعة هو خاطر ًة في المسجد هو مكان العمل عنن
مسلمي الروهينجا في ميانمار.
.4كتابة خاطرة ,نشيد ,قصة لألطفال ,عن الظلم واالضطهاد الذي يعنانني منننو إخنواننننا
الروهنجيا في ميانمار وعن تاريخ هركان والمسلمين فنينهنا ونشنرهنا فني النمنننتندينات
ومواقع التواصل اإلجتماعي وكذلك في المجالت والمواقع الدعوية.

بشكل جيد ,والتواصل مع كبريات وسائل اإلعالم العربية والغربية.
 .2القيام بالزيارات الميدانية إلخوتنا في بورما وبنجالديش وتايالند وعنمنل هفنالم
وثائقية عنهم.
.3التركيز على الفيديوهات والحوارات الحية مع المتضررين.
.4كتابة المقاالت عن هذه القضية ونشرها في كافة الصحف والجرائد.
 .5تخصيص هوقات دورية في القنوات واإلذاعات للتنعنرينف بنالنقنضنينة والنوضنع
الراهن.
 .6إجراء حوارات مع الحقوقيين الدوليين المعنيين بهذه القضية ,لممارسة منزيند
من الضغط على السلطات البوذية ,وفضح ممارساتها همام العالم هجمع.

.5رسومات كاريكاتيرية تعبرعن مأساة مسلمي ميانمار والظلم الذي يعانون منو.
.6المشاركة في فعالية من فعالنينات نصنرة قضنينة مسنلنمني هراكنان ( منؤتنمنر ,نندوة,

المؤسسات اإلغاثية والخيرية

معرض ,تبرعات)..
 .7إرسال رسالة شكر إلى العلماء الذينن ينتنحندثنون عنن قضنينة النروهنننجنينا وينحنثنون
إخوانهم على التعاون ومناصرة العاملين وإلى كل إعالمني ينتنكنلنم وينننتنصنر لنقنضنينة
الروهنجيين المسلمي
.8تعليق ملص ًقا على السيارة عن نصرة هراكان لتعريف الناس بقضية الروهنجيا.
.9عمل منتجات ووضع صورة هو عبارة عليها لنصرة الروهنجيا (كنراسنة ,مسنطنرة -
قلم – قبعة)

 .1زيادة الدعم المادي واإلغاثي من قبل المنظمات والهيئنات النخنينرينة واإلسنالمنينة
العالمية .
 .2توفير المعونات اإلغاثية الغذاء والدواء والرعاية الصحية والنتنعنلنينمنينة لنالجنئني
هراكان خاصة في بنجالديش وباكستان.
 .3إطالق نداء عاجل إلى الدول المانحة من هجل اإلغاثة اإلنسانية وحماية الفئة منن
الالجئين غير المعترف بها في بنغالديش .

السياسيون ,صناع القرار ,الدول
 .1دعوة الدول والمنظمات اإلسالمية للضغط على حكومة ميانمار المدنية.
 .2تقديم الدعم والمساعدة الكاملة سياس ّيا ً ومعنو ّيا ً وماد ّيا ً للصمود حنتنى ينننالنوا حنقنوقنهنم
المشروعة ,عن طريق إقامة مشاريع عملية وذات فاعلية.
 .3دعم تجمعات المسلمين في ميانمار ,باالعتراف وتوصيل طلباتهم.
 .4االستفادة من خطط األقليات الناجحة حول العالم لمساعدة مسلمي ميانمار ودعمهم.

 .4الضغط على حكومة بنغالديش للسماح الفنوري بنصيصنال النمنسناعندات اإلنسناننينة
لالجئين من السكان المعرضين للخطر.
 .5تقديم المساعدة الضرورية للحفاظ على المعاهد الدينية واألنشطة الدعوية وتنمية
البرامج التعليمية في اراكان.
 .6تأليف الكتب وترجمتها إلى اللغة الروهنجية ,فبقدر ما تنشر النكنتنب بنهنذه النلنغنة
يقترب هذا القوم إلى الحرية ويبتعدون عن العبودية.
 .7فتح حسابات بنكية خاصة بالروهنجيا واإلعالن عنها للتبرع.

 .5مساعدة بنفالدش لتقبلهم بشكل افضل.

المنظمات والهيئات التي تساعد الروهنجيا
تتركز المساعدات  -على قلتها  -في بنغالديش من خالل:
 .1منظمة تضامن الروهنجيا والتي لها ممثلين في بعض الدول مثل المملكة العربية السعودية.
 .2بعض البرامج لمنظمة التعاون اإلسالمي ورابطة العالم اإلسالمي.
 .3بعض المنظمات التابعة لألمم المتحدة.
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