
 

 دليل طريقة العمل
 

 اليوم العالمي للعمل
 2017يونيو /حزيران 26

 

 اُنتج بدعم مالي من

 
 
 

 (Flashmob) /خاطفحشد إيمائيتنظيم لقاء أو مسيرة أو 
 

للعمل  اليوم العالميّ المشاركة بب1TUة إذا كنت مهتًما لتقديم النصائح التدريجيّ كمصدر إلهام ويُعّد دليل طريقة العمل هذا جزًءا من سلسلة مصّممة 
2017U1T . إذا كان لديك أسئلة أو كنت . مناصرة عالي التأثير والترويج له وتقديمه وتوثيقه في مدينتك لنشاطوقد ُصّمم لمساعدتك على التخطيط

إذا كان النشاط سوف يتم في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: مباشرة التالي صال بنا على العنوان ة، يرجى االتّ إضافيّ بحاجة إلى مساعدة 
1TUinfo@menahra.orgU1T  

 .ة بالحملةالجديدة الخاصّ  1TUSlackقناة  U1Tمن خاللوذلك  1TUcampaign@idpc.netU1Tكما وتستطيع االتصال بمنظمي الحملة على العنوان التالي: 
 
 

http://www.supportdontpunish.org/2017-global-day-of-action/
http://www.supportdontpunish.org/2017-global-day-of-action/
http://www.supportdontpunish.org/2017-global-day-of-action/
mailto:info@menahra.org
mailto:info@menahra.org
mailto:campaign@idpc.net
https://join.slack.com/supportdontpunish/shared_invite/MTc1NTEwNzYzMDQzLTE0OTMzMDk1MzctMzcxOWJiMDFjNA
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 .يّ وضع محلّ  به كلّ أو بتاريخ قريب له، وذلك وفق ما يتطلّ  2017يونيو /حزيران 26يمكن أن تجري النشاطات يوم  *
 معلومات عن الحملة

 
رات مخدّ للأفضل وتدعو الحملة إلى وضع سياسات . راتة تهدف إلى زيادة الوعي بشأن المخاطر التي تسبّبها الحرب على المخدّ حملة مناصرة عالميّ هي  ندعم وال نعاقب

كما تدعو الحملة بشكل حاسم إلى إنهاء تجريم األشخاص الذين يستخدمون . راتة وتقّوي خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخدّ ة العامّ اإلنسان وتحمي الصحّ تحترم حقوق 
 :ةوتشمل الرسالة األساسيّ . راتالمخدّ 

 
 .راتال يمكن بعد اليوم تجاهل المخاطر التي تسبّبها الحرب على المخدّ 

 .راتة تدعم، وال تعاقب، األشخاص الذين يستخدمون المخدّ رات أكثر إنسانيّ سياسات مخدّ نحتاج إلى 
 .ات واألحكام المسبقة المؤذية خلفناحان الوقت لترك السياسات واإليديولوجيّ 

 
عك على االستعانة بهذه الحملة لتعزيز عمل المناصرة ها ونشجّ ة التي قد ترغب بالتركيز علييّ ة الواسعة، الكثير من الرسائل والقضايا واإلصالحات المحلّ تجد، ضمن هذه المظلّ 

 :ة هذا العام قد ترغب في استخدامهاولمساعدتك في هذا، صّممنا بعض الشعارات اإلضافيّ . الذي تقوم به حاليًّا
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ع الشركاء على استخدام شعارات كما نشجّ  .1TUcampaign@idpc.netU1Tإلى العنوان  انًا من خالل إرسال بريد إلكترونيّ مجّ  U1TالترجماتU1Tة ويمكن طلب المزيد من الشعارات اإلعالنيّ 
 العقابية السياسات في حاليا تنفق التي الموارد من٪ 10 توجيه إلعادة الحكومات تناشد التي( 20U1T - 10حملة U1Tرات من الحمالت األخرى مثل إلى جانب الشعا ندعم وال نعاقب

 تدعو التي( 1TUAnyone’s Childحملة U1Tو ) المخدرات مستخدمي على الحرب إلنهاء( U1T راتمبادرة سالمة الحرب على المخدّ 1UTو) 2020 عام بحلول المخاطر من الحد في واستثمارها
 .وغيرها) التخويف على وليس الواقع على مبنية المخدرات سياسة تكون أن إلى الحكومات

 
 

 باستطاعتكم استخدام هذه الشعارات ووضعها تحت الشعار الرئيسي للحملة
 

END THE DEATH PENALTY  =االعدام عقوبة إلنهاء 
FUND HARM REDUCTION  =المخاطر من الحد تمويل 

PROTECT THE RIGHTS OF PEOPLE WHO USE DRUGS =المخدرات يستخدمون الذين االشخاص حقوق لحماية 
 

 للعمل معلومات عن اليوم العالميّ 
 

يونيو من كّل عام، يشارك داعمون وناشطون /حزيران 26) *أو بتاريخ قريب من(فيوم . 2013وقد بدأ عام  -عام  كلّ في ة أحد نشاطات الحملة الرئيسيّ  للعمل اليوم العالميّ يُعّد 
 .ةيّ الحملة من خالل تنظيم مجموعة واسعة من األعمال واألحداث لزيادة الوعي وتشجيع اإلصالحات والمناقشات المحلّ مدينة حول العالم في  100في أكثر من 

 
 يونيو؟/حزيران 26لماذا 
وهو اليوم الذي تحتفل به العديد من الحكومات  – U1Tحدةجار غير المشروع بها التابع لألمم المتّ واالتّ رات لمكافحة إساءة استعمال المخدّ  العالمي اليوم 1TUيونيو هو /حزيران 26يوم 

 مستخدمي  ة أو إساءة معاملة حتفل حتى بهذا اليوم من خالل إجراء حاالت إعدام عامّ تبعض الحكومات  توفي الماضي، كان. راتة على المخدّ بمساهماتها في الحرب العالميّ 
 .راتالمخدّ 

 
 .للعمل، يمكنك المساعدة في استعادة الرسالة وإعادة التوازن إليها في هذا اليوم من خالل المشاركة في اليوم العالميّ 

 
 ما هي األعمال؟

http://supportdontpunish.org/resources/campaign-logos/
mailto:campaign@idpc.net
https://www.hri.global/10by20
http://www.druguserpeaceinitiative.org/index.php
http://anyoneschild.org/
http://www.un.org/en/events/drugabuseday
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وتشمل اللقاءات  -ة يّ ين والشبكات المحلّ وهي من تنظيم الشركاء المحليّ . قائمة األعمال أو األحداث التي يمكن تنظيمها في هذا اليوم في المدن حول العالم ال تُعّد وال تُحصى
فمن خالل . إطالق التقاريرحلقات نقاش ووة ة والمؤتمرات الصحفيّ ة واألحداث الرياضيّ ة وورش العمل واألحداث الموسيقيّ يّ والعروض الفنّ والحشود اإليمائية/الخاطفةة العامّ 

من  ة جزًءا من العرض العالميّ يّ ، تصبح هذه األحداث المحلّ )مثًال على القمصان أو الملصقات أو الالفتات(في مكان بارز في هذه األعمال  ندعم وال نعاقبعرض أحد شعارات 
 .أجل اإلصالح

 
على سبيل المثال، ندرك أّن هذا العام يتوافق يوم . أو بتاريخ قريب له 2017يونيو /حزيران 26ة، يمكن إجراء العمل يوم االثنين يّ وفقًا للسياقات واالحتياجات المحلّ  :مالحظة*

 .لذا قد تدعو الحاجة إلى تنظيم األحداث في وقت الحق من ذلك األسبوع -يونيو مع عيد الفطر في العديد من البلدان /حزيران 26
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  (Flashmob)حشد إيمائي/خاطف تنظيم لقاء أو مسيرة أو 
 
يمكن أن يشّكل تجّمع عام أو مظاهرة أو موكب أو مسيرة طريقة ملفتة للنظر واالنتباه لتسليط الضوء على المسائل كجزء 

اإلعالم وللحصول على استجابة من ولكسب انتباه وسائل  الجمهور وهي فرص إلشراك  .ندعم وال نعاقب من حملة
 Flashmobالحشود اإليمائية/الخاطفة"وقد استُخدمت . وتنسيقها بسيط نسبيًّا من ناحية التكاليف والجهد. صانعي السياسات

في عمل غير " ةبعفويّ " فيهان تجمًعا كبيًرا ألشخاص يشاركون بشكل متزايد للمناصرة في األعوام األخيرة وتتضمّ "   -
وقد أقامت بلدان عديدة أعماًال . U1Tالتجّمد كالتماثيل1TU، أو  استهجانب الهتافمثل رقصة مصّممة أو أغنية، أو تشجيع  -عادي 

 .كهذه في السابق، في جميع القارات
 

 :ع مفاجئ ناجح هذا العاملقاء أو مسيرة أو تجمّ في ما يلي بعض الخطوات والنصائح الموصى بها إلدارة حدث 
 

 جمع الشركاء. 1
رات ال سيّما شبكات األشخاص الذين يستخدمون المخدّ  -ين بالحملة ة األخرى واألفراد المهتمّ يّ مات المحلّ تواصل مع المنظّ 
ها الشركاء على األدوار التي سيتوّال فاق على الخطط والموافقة صاًال لالتّ ونظّم لقاًء أو اتّ . ة األخرىأو الفئات السكانيّ 

 U1Tصفحة فيسبوك1TUو U1Tموقعنا على اإلنترنت1TUواطلب من الجميع زيارة . المختلفون وتحديد شخص مسؤول للتنسيق في ما بينهم
 .الع على الحملةلالطّ  U1Tحساب تويتر1TUو

 
 اختيار رسالتك. 2

نشجعك على  يًّا؟، ما هي الدعوة األكثر تحديًدا التي ترغب بالقيام بها محلّ ندعم وال نعاقب ة الواسعة لحملةضمن المظلّ 
ة أو يّ رات المحلّ دعم خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخدّ  هل تريد: االستعانة بالحملة لتعزيز عمل المناصرة القائم

ة، أو زيادة الوعي بشأن المخاطر التي يواجهها رات الوطنيّ ، أو المطالبة بإجراء تغييرات على قوانين المخدّ توفيرها
األكثر مالءمة أو اتصل بنا إذا أردت الحصول على تصميم  U1Tشعار الحملة1TUرات؟ استخدم األشخاص الذين يستخدمون المخدّ 

 .مختلف أو ترجمة مختلفة
 
 

 
  2016إندونيسيا، حزيران/يونيو 

 
  2016ساحل العاج، حزيران/يونيو 

 
  2015إيرلندا، حزيران/يونيو 

https://www.youtube.com/watch?v=gHHSbSybY40
http://www.supportdontpunish.org/
https://www.facebook.com/supportdontpunish/
https://twitter.com/SDPcampaign
http://supportdontpunish.org/resources/campaign-logos/
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 اختيار موقعك. 3
أو مكانًا ذات صلة /للحصول على أفضل النتائج، يجب أن تختار موقًعا آمنًا يكون معلًما مهًما أو مركز اهتمام رائًعا و

رات أو مبنى صناعة السياسات مثل مكان معروف بانتشار المخاطر المرتبطة بالمخدّ  -أو رمزيًّا للمسائل المطروحة 
 - والجمهور أمًرا أساسيًّا لكسب اهتمام وسائل اإلعالم ) ة(المناسب) المواقع(ويُعّد اختيار الموقع . يّ مثل البرلمان المحلّ 

يكون وحّدد وقتًا . ب ترخيًصا أو إشعاًرا مسبقًاعات المماثلة أو تتطلّ لكن يرجى أخذ العلم أّن بعض األماكن تمنع التجمّ 
ة من أجل يّ ة لوسائل اإلعالم المحلّ ا يتناسب أيًضا مع المواعيد النهائيّ وقتًا مثاليًّ شرط أن يكون مناسبًا لمعظم الداعمين 

 ).أو ذلك المساء(تغطية الحدث في اليوم التالي 
 

 ماذا ستفعلون عند الوصول إلى المكان؟. 4
، ماذا سيفعلون؟ حّضر الفتات ورايات )ا(عليه) ة(فقالمتّ ) األوقات(والوقت ) المواقع(حين يتجّمع الجميع في الموقع 

ة والوقائع ات األساسيّ للنظر وتشرح المسألة أو تعرض بعض اإلحصائيّ  الفتة ندعم وال نعاقبمسبقًا مستخدًما شعار 
! فمن شأن هذا الحرص على عدم تجاهل تجمعك -وحّضر بعض األناشيد أو نّظم وجود موسيقيين في المكان . الصادمة

ين أو يّ عة من الخبراء المحلّ لذا تواصل مع مجموعة متنوّ  -في الحدث  الصوتيات كما يمكنك اختيار وضع بعض 
واحرص على تجهيز ميكروفون ومكبّر (رين على دراية بالمسألة ين أو الشعراء أو أفراد متأثّ المشاهير أو السياسيّ 
 ).صوت في ذلك اليوم

 
 
 
 
 
 
 

 
 2016إسبانيا، حزيران/يونيو 

 
  2013فرنسا، حزيران/يونيو 

 
  2015تونس، حزيران/يونيو 
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 !تحتاجهأعلمنا بما تقوم به وما . 5

يمكنك . يونيو والطريقة التي يمكننا فيها مساعدتك/حزيران 26خططك ليوم بٍ  يرجى إعالمنا بأسرع وقت ممكن
التي تسمح لك بمشاركة أفكارك  -ة بالحملة الجديدة الخاصّ  1TUSlackقناة U1Tأو باستخدام  صال بنا عبر البريد اإللكترونيّ االتّ 

كان بإمكانك تقدير عدد األشخاص وإذا . قي الحملة وأيًضا مع الشركاء اآلخرين من حول العالمومعلوماتك مع منسّ 
ن من كما قد نتمكّ . ة بالحملةالذين سيحضرون، يمكننا إرسال قمصان قصيرة وشارات وأوراق الصقة وملصقات خاصّ 

ويُخّصص كّل ذلك على . لمساعدتك في حدثك) بلد لكلّ  دوالر أميركيّ  1000 - 500حوالى (هبة صغيرة للحملة توفير 
 !ما كان أفضلما قّدمت طلبك في وقت مبكر، كلّ لذا كلّ  -" من يأتي أوًال يُخدم أوًال "أساس 

 
 الترويج لحدثك. 6

للقائك أو مسيرتك أو تجّمعك المفاجئ، باإلضافة إلى الترويج له ة مثل فيسبوك وتويتر للترويج استخدم األدوات المجانيّ 
ة أو كتابة كما يمكنك توزيع النشرات اإلعالنيّ . ماتث مع شركاء آخرين وأصدقاء ومجموعات ومنظّ من خالل التحدّ 

على موقع  أيًضاوما إن تعلمنا بخططك، سنضعها . ية للترويج للحدثلّ أو الظهور في وسائل اإلعالم المحالمدّونات 
.                                                                    وحسابات وسائل التواصل االجتماعيّ  العالميّ  اإلنترنت  

 
 إشراك وسائل اإلعالم. 7

عليك كما . يمكنك استخدامه قبل عملك، إضافةً إلى بيان يمكن إصداره في اليوم نفسه سنزّودك بنسخة من بيان صحفيّ 
. لشرح ما يحدث ين مباشرةً إلى الحدث مستعينًا بالبيان الصحفيّ رين الصحافيّ أن تدعو الصحافيين والمراسلين والمصوّ 

بالحملة للحصول على المزيد من  الخاصّ  كما يرجى قراءة دليل وسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعيّ 
 .المعلومات واإلرشادات

 
 
 
 

 
 2014المملكة المتحدة، حزيران/يونيو 

 
  2016الهند، حزيران/يونيو 

 
  2015موريشيوس، حزيران/يونيو جزر 

https://join.slack.com/supportdontpunish/shared_invite/MTc1NTEwNzYzMDQzLTE0OTMzMDk1MzctMzcxOWJiMDFjNA
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 ةالتفاعليّ مشروع الصورة . 8
، إلظهار دعمهم كجزء من عريضة ندعم وال نعاقببحملة  الخاصّ  U1Tةمشروع الصورة التفاعليّ  1TUعلى المشاركة في) والمارة(أثناء اللقاء أو الحدث، يمكنك أيًضا تشجيع المشاركين 

ما عليك فعله هو التقاط صورة مع شعار الحملة ثّم إرسالها إلى  كلّ : إّن المشاركة سهلة. صورة من جميع أنحاء العالم 8,000وقد أُرسلت حتى اآلن أكثر من . ةصور عالميّ 
1TUcampaign@idpc.netU1T  1وTUinfo@menahra.orgU1T  ّوقد صّممنا  .ليتّم تحميلها على موقع اإلنترنت ووسائل التواصل االجتماعيU1Tملصق حملةU1T  للنشاط لطبعه. 

 

 
 

 توثيق حدثك. 9
ويمكنك أخذ لقطات فيلم عالية . طوال فترة الحدث بهدف توثيق العمل على اإلنترنت وإنشاء سجل دائمألحد األشخاص الصور ومقاطع الفيديو  مهام التقاط توكلنوصي بشدة أن 

ن عّدة أشخاص تصوير الحدث بشكل ويمكنك أيًضا الطلب م). حتى لو كنت مضطًرا الستعارة واحدة -حيث أمكن، نوصي بكاميرا (الجودة لعملك باستخدام هاتفك أو كاميرا 
 :دةوإليك بعض النصائح ألخذ لقطات فيديو جيّ . فيلم وجمع اللقطات الحقًا

 
 كاء عليه أو أبِق مرفقيك مقابل جسمكاستخدم شيئًا لالتّ : الهاتف بثبات طول الوقت/احمل الكاميرا •
 .األشخاصبلحاق الال تتحّرك بسرعة كبيرة، حتى عند  •
 ).لقطاتك(امنح نفسك الوقت لرؤية ما تصّوره وللتخطيط للقطتك  •

http://supportdontpunish.org/photoproject/
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
mailto:info@menahra.org
http://supportdontpunish.org/wp-content/uploads/2013/11/SUPPORT-DONT-PUNISH-POSTER.pdf
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ووسائل التواصل  YouTubeبما أنّه يظهر بشكل أفضل على  - بدًال من العموديّ  صّور دائًما بشكل أفقيّ  •
 .االجتماعيّ 

 .حاول تصوير العمل نفسه من زوايا مختلفة •
 
 

إلى  ة أو صور أو مقاطع فيديو أو ارتباطات لوسائل التواصل االجتماعيّ بعد الحدث، يرجى إرسال أّي مقاالت إخباريّ 
1campaign@idpc.netUT 1 وTUinfo@menahra.org . كم كان عدد الحضور؟ كم : كما نريد أن نعلم كيف سار حدثك

كان عدد الصحافيّين أو مصّوري وسائل اإلعالم الذين حضروا؟ هل حضر أي صانع سياسات؟ ما الذي ستقوم به 
 .بشكل مختلف في المرة المقبلة؟ يساعدنا هذا على فهم أثر الحملة وعلى تحسين األمور لألعوام المقبلة

 
 !حافظ على سالمتك: شي قبل كلّ . 10

فإذا كان عقد لقاء أو مظاهرة . اتكيرجى وضع سالمتك وسالمة شركائك والمشاركين في ذلك اليوم من ضمن أولويّ 
عك حينئٍذ على التفكير ب خرق القانون، أو إغالق الطرقات أو المداخل، أو المخاطرة باإليقاف أو العنف، نشجّ يتطلّ 

ا عند إدارتها بشكل جيّد، لذا وضعنا أداة عات المفاجئة فعّ والمسيرات والتجمّ فاللقاءات . بعمل بديل  U1Tتقييم مخاطر1TUالة جّدً
 .ةلمساعدتك على إدارة الحدث وإقامة الضمانات والحمايات الضروريّ 

 
 ةمعلومات وموارد إضافيّ 

ة ويمكن إيجاد الموارد اإلضافيّ . U1T2013U1Tو U1T2014U1Tو U1T2015U1Tو U1T2016U1Tيمكنك رؤية أعمال سابقة من حول العالم من األعوام 
 .الجديدة 1TUSlackقناة U1T، وأيًضا على 1TU tpunish.org/resources/http://supportdonU1Tعلى الموقع 

 
 
 
 
 
 

 طرق أخرى للمشاركة

 
 2014السنغال، حزيران/يونيو 

 
  ّة، حزيران/يونيو حدة األميركيّ الواليات المت

2014 

 
 ط   
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http://supportdontpunish.org/day-of-action-2014/
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 :وال نعاقب ندعم للعمل، يمكنك بطرق أخرى عديدة إظهار دعمك لحملة إذا استحال تنظيم حدث بشأن اليوم العالميّ 
 

  1زر موقعTUwww.supportdontpunish.orgU1T  ّمع األصدقاء والزمالء ل في الحملة ومشاركة الحملةبع االرتباطات للتسجّ وات 
 

  1وتشارك " إعجابك"سّجلTUصفحة فيسبوكU1T  1وتابعنا علىTUتويترU1T 
 

   هاشتاغ(استخدم عالمة المربع ( #supportdontpunish  ّات فيسبوك وتويتر وإنستغرام وعلى منصYouTube وغيرها 
 

  إذا أردت أن تكون على قائمة"U1T ّمات دعممنظU1T " الحملة، يرجى إرسال شعارك وعنوانURL  1إلىTUcampaign@idpc.netU1T 
 

   1شارك فيTUةالتفاعليّ  مشروع الصورةU1T )انظر أعاله( 
 

   1لتعكس  يونيو، غيّر صورك على وسائل التواصل االجتماعيّ /حزيران 26بتاريخTUشعار الحملةU1T في ذلك اليوم 
 

 تفاصيل جهة اتصال فريق الحملة. 9
 

        
 

فرنانديز أوتشوا    خوان 
jfernandez@idpc.net 

Skype: popotel 
Slack: @ jfernandezochoa 

    
 

 ماري نوجيير
mnougier@idpc.net  
Skype: marie.nougier 
Slack  @marienougier  

 

جايمي بريدج  
jbridge@idpc.net 

Skype: bridgejamie 
Slack:  @bridgejamie  

 

فقيه حسن  
hfakih@menahra.org 

Skype:  hasanfakih 
Slack:  @ hfakih 

 

شروش أبو ميشلين  
mjabouchrouch@menahra.org 

Skype : micheline.jreij 
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