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 إدارة الحمالت على محور تقاطع 
 و"الحرب على المخدرات" 19-أزمة فيروس كوفيد

 مجموعة واسعة من األفكار للحشد
 )هنا(يتوفر هذا المستند باللغة اإلسبانية 

ا) 19-تشّكل جائحة فيروس كورونا (كوفيد ا جدّيً فاألشخاص الذي  التي نقوم بها. الحملة العالميةللمجتمعات المتواجدة في صلب  تحدّيً
المخدرات"، والذي يواجهون باألصل حاالت االستبعاد والوصمة والتجريم، سيتحملون عبًئا محدًدا ومتفاوًتا من تستهدفهم "الحرب على 

وفي هذا السياق، اآلن أكثر من أي وقت مضى، من المهم أن نسعى للمحافظة على صحتنا وقوتنا  التبعات السلبية المرتبطة بالجائحة.
  وعلى صحة مجتمعاتنا وقوته.

)، نقدم بعض األفكار لنحثكم 2020حزيران/يونيو  U )26لحملة "ندعم. وال نعاقب" المخصص 2020اليوم العالمي للعمل U مع اقتراب
جل الحّد من احتمال نقل حاالت عدوى على تقديم أفكار مبدعة تتعلق بالحشد بطريقة مؤثرة مع اإلبقاء على التباعد االجتماعي من أ

أفكاركم واقتراحاتكم إلينا بحيث يمكننا دمجها هنا ومشاركتها مع أفراد الحمالت في جميع أنحاء  إرساللذا ُيرجى عدم التردد في  جديدة.
 العالم!

فهذا األمر مهم  حكومتكم المحلية/الوطنية بشأن العواقب القانونية المحتملة ألنشطتكم. ُيرجى أن تأخذوا دائًما باالعتبار وتتحققوا من
.19-للغاية بما أّن القيود الحالية والمحتملة قد تكون سارية المفعول بشأن كوفيد
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 االعتبارات المسبقة
 التعاون

وُيرّجح بنسبة كبيرة أن يتواجد  مدينة حول العالم. 100في أكثر من  المئات من األنشطة الواسعة النطاقحملة ندعم. وال نعاقب حصول  شهدت
وفي حين أّننا نواجه هذه األزمة غير المسبوقة، وفي سياق  أو تخطط لها. بالفعل أشخاص وجماعات وشبكات ومنظمات بالقرب منكم تنّظم هذه األنشطة

لذا تواصلوا مع المنظمات المحلية األخرى واألفراد الذين قد يهتمون  الموارد المحدودة، ُيعتبر التعاون وتفادي االزدواجية أمًرا أكثر أهمية من ذي قبل.
هل تقوم فئات سكانية أخرى متأثرة بشكل متفاوت بـ  ون المخدرات في مدينتكم/بلدكم/منطقتكم؟هل من شبكات لألشخاص الذين يستخدم بالحشد معكم.

نّظموا  كيف يتصّرف مقّدمو خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخدرات في منطقتكم؟ "الحرب على المخدرات" بتنسيق الجهود بالفعل ويمكنكم دعمها؟
اعملوا مًعا لتحديد الخطط وتزويدها بأهداف وأطر زمنية واضحة وعّينوا األدوار التنسيقية واألدوار مكالمات لمناقشة األولويات واالحتياجات و

 األساسية األخرى لخطة عملكم.
 USMARTنظرة عامة على أهداف U  |Uندعم. وال نعاقب صفحة موارد Uروابط مفيدة:

 
 االطالع على المعلومات

فمن شأن المكالمات التي تجريها شبكات األشخاص الذين  وأهدافها، لكن أيًضا على الوضع في مجتمعكم. الحملةكما هو الحال دائًما، اطلعوا على 
درات، يستخدمون المخدرات والفئات السكانية المتأثرة األخرى، وتلك التي يجريها مجتمع إصالح سياسات المخدرات والحّد من مخاطر استخدام المخ

وفّكروا بالطرق العديدة التي تؤثر فيها  حيح لناحية اتخاذ قرار بشأن االتجاه الذي تضيف إليه جهود حملتكم القيمة األكبر.أن ترشدكم نحو االتجاه الص
 هذه الحالة الطارئة بشكل متفاوت على األشخاص الذين تستهدفهم بالفعل "الحرب على المخدرات":

 ية وغيرها من خدمات المخدرات؟كيف تتأقلم خدمات الحّد من مخاطر استخدام المخدرات المحل -
 ما الذي تفعله الحكومة لحماية األشخاص المشّردين والذين يستخدمون المخدرات؟ -
 ؟(الذين لم يكن يجدر بهم التواجد في السجون من األساس)ما الذي تفعله حكومتكم لألشخاص الموجودين في السجون بتهم جرائم مخدرات  -
عات المستهدفة بشكل متفاوت بمالحقة جرائم المخدرات (الفقراء، مجتمعات األشخاص ذوي البشرة السوداء كيف يؤثر تنفيذ القانون على المجتم -

 واألقليات اإلثنية األخرى، العاملين بالجنس، الخ.)؟
 19-الموارد والمعلومات حول كوفيدU ،UFacebookU،  UTwitterU،  UInstagramU|  Uلحملة ندعم. وال نعاقب الموقع اإللكتروني Uروابط مفيدة:

بيان الشبكة الدولية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات حول |  Uالدولي المعني بسياسات المخدرات /االئتالفالصادرة عن االتحاد
 واألشخاص الذين يستخدمون المخدرات 19-كوفيد

 
 حماية أنفسكم واآلخرين

تظهر عليكم  أالفيجوز  لذا يجب أخذه على محمل الحد من أجل صحتكم وصحة اآلخرين. ًرا صحّيًا خطيًرا ا للكثيرين.خط 19-ُتعتبر جائحة كوفيد
إضافًة إلى ذلك، فّكروا بصحتكم  اقرأوا عن ما يمكنكم وال يمكنكم فعله في ظل ظروفكم المحلية. لكنكم ال تزالون تحملون الفيروس وتنقلوه. ،األعراض

 كونوا لطفاء. فهذا وقت يطرح تحديات كبيرة للحشد. زمالئكم.الذهنية وبصحة 
 Uحول التطهير والرعاية Queercareموارد منظمة  Uروابط مفيدة:

 
 التفكيروالتواصل بإبداع

ومن دون الوصول االعتيادي إلى المساحات العامة، يمكن أن يكون لفت النظر إلى مسائل تثير القلق  ف.لضمان عدم ترك أحد وراءنا، علينا أن نتصرّ 
إّنه  أفراد حملة ندعم. وال نعاقب باستمرار مروحة واسعة من اإلبداع والمهارة في الحشد في الظروف الصعبة. بقول هذا، أظهر أمًرا يطرح تحديات.
أفكاًرا جديدة وتواصلوا مع فنانين وتعلّموا من أفراد حمالت آخرين يهتمون بالعدالة االجتماعية وابنوا الجسور مع اطرحوا  وقت التفكير بحرية.

 الصحافيين واختبروا ساحات جديدة من التأثير.
  2018Uوال نعاقب حول االتصاالت لعام  دليل حملة ندعم.U|  19-دالئل الحشد في ظل كوفيد روابط مفيدة:
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 ألنشطةلأفكار 

 فن الشارع

وفي حين  كطريقة إلشراك عامة الشعب وتسهيل المحادثات الصعبة. فن الشارعاستخدم أفراد حملة ندعم. وال نعاقب  لطالما
الجتماعي تحّد من الطبيعة التعاونية لتلك األنشطة، شرط استمراركم في الوصول إلى المواد والشوارع، أّن إجراءات التباعد ا

ال يزال بإمكانكم استخدام فن الشارع لمشاركة رسائلكم وإشراك عامة الشعب 
 واستقطاب انتباه وسائل اإلعالم.

 
 التوقف عن الطلب من النساء االبتسام 

التوقف عن الطلب وقد أدى مشروعها،  ة مقيمة في الواليات المتحدة.فنان  لزاده تاتيانا فضال
ومن تبادل  ، إلى إشراك النساء في محادثات حول التحرش في الشارع.من النساء االبتسام

ليلة وقد شهدت  .،الطبشرةالمحادثات هذه، أنتجت ملصقات يمكن تنزيلها وطباعتها ولصقها ب
مشاركة النساء في جميع أنحاء العالم في هذا الجهد التعاوني، لكن  الدولية ،بالطبشرةاللصق 

 غير المركزي، لرفع مستوى الوعي بشأن العنف األبوي.
 كيف يتم اللصق بالحنطة؟|  "التوقف عن الطلب من النساء االبتسام" روابط مفيدة:

 
 حماية الحياة البرية في األنهار

تحالف الجمعيات لحماية األنهار الزيتش وفي يوم األنهار العالمي، خططت الفنانة فانيا 
لتجّمع من أجل االحتجاج على انتشار مصانع الطاقة  والحفاظ عليها في البوسنة والهرسك

ا موحًيا  ، قّرروا إلغاءه.19-ونظًرا لخطر انتقال فيروس كوفيد الكهرمائية. غير أّن عمالً فنّيً
ثّم ُجمعت  مربعة من قبل ناشط.وقد ُرسمت كل قطعة  بذلك تجلى في شكل فسيفساء.

وقد أنتج النشاط صوًرا  الفسيفساء وُعرضت بالقرب من أحد األنهار الذي ينوون حمايتها.
رائعة لهذا العمل الفني الجماعي وساعد في زيادة مستوى الوعي من خالل إشراك الصحافة 

 في هذه القضية البيئية.
 أداة تقسيم الصور عبر اإلنترنت|  مقالة صحفية روابط مفيدة:

 
 

  هل لديك أفكار مشابهة؟
  ، أعمال فنية مؤقتة...الطبشرة
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 ورش عمل عن ُبعد وندوات عبر اإلنترنت
فهذه األحداث توِجد مساحة لفك التداعيات  .2013منذ البداية في العام  ركيزة الحملةشّكلت ورش العمل والجداالت والندوات 

ويمكنها بشكل حاسم توفير منصة  مع أشكال التمييز األخرى بشكل جماعي.المعقدة "للحرب على المخدرات" وتقاطعاتها 
للتعلم من األشخاص الذين عاشوا التجربة واألشخاص الذين يمكنهم بفضل معرفتهم وخبراتهم المساعدة في مضاعفة أثر 

ز أن تعني الجائحة عدم قدرتكم ويجو جهود حمالتنا (بما في ذلك األكاديميين وممثلي المجتمع المدني والمسؤولين الحكوميين).
 على التواجد على مقربة من اآلخرين بشكل شخصي لكن ما زال بإمكانكم التنظيم بشكل ظاهري.

 
UZoomU منصة شعبية للغاية للمؤتمرات عبر الهاتف التي يمكن تطويعها لتنظيم ندوات عبر اإلنترنت لكن القدرات محدودة 

أو، في حال كنتم ضليعين بالتكنولوجيا، يمكنكم  تكون مناسبة للميزانية. UZoomبدائل لـ Uويمكنكم التفكير بـ  من دون اشتراك.
 تعليمي). في ما يلي فيديوعلى سبيل المثال ( OBS Studioو YouTube Liveباستخدام  تخصيص حل

 
لذا،  على مكالمات المجموعة. مسيءيقومون ببث محتوى  يعطلها مشاركون غير مرغوب بهمتنتشر تقارير عن اجتماعات 

كما تفعلون ألي نشاط آخر، فكروا بالمخاطر واستراتيجيات التخفيف (ُيرجى 
 على سبيل المثال). التلميحات هنااالطالع على بعض 

 
 محادثات رقمية حول فيروس كورونا وعدم المساواة

، وهي منظمة رائدة في حقوق اإلنسان في كولومبيا، سلسلة من Dejusticiaنظمت 
على  19-يمكن أن تؤثر فيها أزمة كوفيدالندوات عبر اإلنترنت حول الطرق المتعددة التي 

لبث  YouTube Liveوهي تستخدم  الفئات السكانية المختلفة التي تعيش في أوضاع هشة.
الندوات عبر اإلنترنت والترويج للتفاعل والمشاركة، مع اإلبقاء على السيطرة على المحتوى 

  ).Zoom(تدخالت اللجان على 
موارد للتنظيم (باللغة اإلسبانية) |  Uعبر اإلنترنت Dejusticiaسلسة ندوات  Uروابط مفيدة:

 عبر اإلنترنت
 

 
 

  

mailto:campaign@idpc.net
https://supportdontpunish.org/about/past-events/?event_city=All&event_type=Workshops,%20seminars,%20debates,%20conferences
https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://www.theverge.com/2020/4/1/21202945/zoom-alternative-conference-video-free-app-skype-slack-hangouts-jitsi
https://youtu.be/OtJHX7O3p5U
https://www.pocket-lint.com/apps/news/151603-what-is-zoombombing-how-to-stop-trolls-from-crashing-your-video-conference
https://www.facebook.com/TheOutsideProject/photos/a.855409124940208/855409644940156/?type=3&theater
https://www.dejusticia.org/programate-para-las-conversaciones-digitales-sobre-coronavirus-y-desigualdad/
https://www.dejusticia.org/programate-para-las-conversaciones-digitales-sobre-coronavirus-y-desigualdad/
https://neweconomyorganisers.org/tools-and-resources-for-organising-online
https://neweconomyorganisers.org/tools-and-resources-for-organising-online
https://neweconomyorganisers.org/tools-and-resources-for-organising-online


 

  campaign@idpc.netلتقديم االقتراحات والمالحظات، ُيرجى االتصال بنا على العنوان: 

 حمالت وسائل التواصل االجتماعي

(مع توفير  SupportDontPunish#اعتمدت حملة ندعم. وال نعاقب على وسائل التواصل االجتماعي وهاشتاغ  لطالما
يمكنكم فيها وتتوفر طرق عديدة  ترجمات بعشرات اللغات!) إليصال رسائل الحملة إلى أكبر عدد ممكن من األشخاص.

 االستفادة من قوة وسائل التواصل االجتماعي:
 

ونظًرا إلى الطريقة  .في وقت محدديمكنكم تنسيق الداعمين إلرسال تغريدة أو منشور باستخدام الهاشتاغ نفسه  :قوة الهاشتاغ
لى هذه الفكرة غالًبا وُيشار إ التي تعمل بها خوارزميات وسائل التواصل االجتماعي، يزيد هذا من فرص رؤية منشوركم.

  .عاصفة التغريداتبعبارة 
 

عدا عن مشاركة الهاشتاغ، يمكنكم تشجيع الداعمين على مشاركة أفكارهم حول مسألة معينة أو تضمين صورة/فيديو ذات 
لحملة ندعم. وال نعاقب، فّكروا بوضع  المنشورات/  الشعار وفي حين يمكن أن تكون الفرضية بسيطة كرفع مشتركة.فرضية 

وسائل التواصل  فمن شأن تقديم أفكار إبداعية أن يساعدكم في كسب اهتمام طلبكم من الداعمين في سياق محدد.
 االجتماعي/االهتمام الخارجي وبالتالي زيادة األثر إلى أقصى الحدود.

 
إلى جانب الهاشتاغ الخاص بكم/رسائلكم لمساعدتكم في تنامي  SupportDontPunish# فّكروا دائًما بإضافة هاشتاغ 

 .UFacebookU / UTwitterU / UInstagramU يز منشوركم من خالل حساباتنا علىوتعز رةمشروع الصو
 

Click-to-tweet كي  عبر اإلنترنت منصة تسمح لكم بتوفير طريقة سهلة لزوار موقعكم اإللكتروني (أو منصات أخرى (
، يمكنكم إعداد رابط يستطيع األشخاص النقر فوقه فتتم Utweet-to-clickUوباستخدام  .Twitterيتفاعلوا مع مبادرتكم على 

حيث يظهر منشور معبأ مسبًقا تّمت صياغته من قبلكم ويمكن تخصيصه بعد ذلك  Twitterإعادة توجيههم إلى حساباتهم على 
 بحسب الحاجة.

 
 التأخير يعني الموت

لمواقع االستهالك األكثر أماًنا في سياتل (الواليات المتحدة)  أخير يعني الموتالتتجمع حملة 
بفعالية بين شهادات مبكية ألشخاص تأثروا بوفاة أشخاص عزيزين على قلوبهم من جراء 

تنفيذ يسّهل نشر التغريدات إلى السلطات العامة  /رابطالجرعة المفرطة وحقائق آسرة وزر
 المعنية.
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  campaign@idpc.netلتقديم االقتراحات والمالحظات، ُيرجى االتصال بنا على العنوان: 

 ال مركزية/كتابة بريد إلكترونيرسالة 
ويترتب على  الناس وذلك من أجل تمثيل مصالح ناخبيهم وضمان رفاهيتهم. من أجليجدر بالمسؤولين المنتخبين العمل 

ويمكن التواصل  .وتقاعسهم فيكون المسؤولون المنتخبون مسؤولين عن كّل من أفعالهم تفويض التمثيل هذا واجب المسؤولية.
ويمكن للتواصل معهم أن يشّكل وسيلة  المسؤولين المنتخبين إما عبر الهاتف أو البريد اإللكتروني أو البريد العادي.مع معظم 

ومن شأن القيام بذلك في مجموعات أن يكون قوًيا للغاية  مفيدة للثناء على محاسنهم وطلب التغيير حيث تكون الحاجة له أكبر.
 أكيد.وأمًرا يمكنكم تنظيمه عن ُبعد بالت

 
لطرح أفكار عن  WhatsAppيمكنكم على سبيل المثال درس إجراء سلسلة من المكالمات أو المناقشات عبر اإلنترنت / 
"طلبات" أساسية ثم التركيز  5-3المسائل األساسية التي تؤثر في مجتمعكم واتخاذ القرارات بشأن "الهدف" والتوصل إلى 

 على الكتابة مًعا.
 

وباستخدام منصات المؤتمرات  بة الرسائل إلى حدث بحد ذاته.يمكن تحويل يوم كتا
عبر الهاتف، يمكنكم إفساح المجال للكتابة وأيًضا للموسيقى الحية والخطابات 

  والشهادات والقراءات، الخ.
 

Anyone’s Child - إرسال بريد إلكتروني إلى عضو البرلمان الذي يمّثلك 
(التي جّندت شعار  Anyone’s Childيمكن أن تكون النماذج مفيدة وقد صّممت حملة 

مفيًدا للغاية تّم تعديله  نموذًجاسنوات في اليوم العالمي للعمل!)  3وال نعاقب لمدة  ندعم.
 شخاص على البدء.لمساعدة األ 19-ليتناسب مع أزمة كوفيد
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  campaign@idpc.netلتقديم االقتراحات والمالحظات، ُيرجى االتصال بنا على العنوان: 

 رفع الالفتات
فهي قوية وإبداعية ورخيصة وتشّكل طريقة سهلة ومرئية  الالفتات هي ركيزة من ركائز المظاهرات عن العدالة االجتماعية.

ال يزال وفي حين أّن عمليات اإلغالق تغّير الطريقة التي يمكن فيها نشر الالفتات، إال أّنه  تماًما إليصال الرسائل المهمة.
  بإمكانكم استخدامها كوسيلة لزيادة الوعي في منطقتكم وحشد الدعم.

 
وال نعاقب، يمكنكم مثالً تنسيق سلسلة من عمليات رفع الالفتات من أفراد  في اليوم العالمي للعمل الخاص بحملة ندعم.

فيديو القصيرة التي تشرح هدف الحمالت عبر مدينتكم، من منازلهم الخاصة، وتشجيعهم على مشاركة الصور ومقاطع ال
 حشدكم.

 
#BridgesNotWalls  

تضامًنا مع األشخاص المتأثرين بارتفاع نسبة االستبدادية وُرهاب األجانب والشعور 
 Lesbians and Gays Support theالمناهض للمسلمين، انضمت جماعة 

Migrants فتة على الجسور (المثليات والمثليون يدعمون المهاجرين) إلى مبادرة رفع ال
وقد حصد فيديو تّم إنتاجه بواسطة لقطات من  يوم تنصيب دونالد ترامب رئيًسا.  حول العالم

أنشطة مختلفة حول العالم يسلّط الضوء على مختلف رسائل التضامن والدعم أكثر من نصف 
  مليون مشاهدة.
 | UFacebook(جسور وليس جدراًنا) على  Bridges not Wallsصفحة  Uروابط مفيدة:

 تنظيم حدث رفع الفتة
 

 اتالتجمعات المفاجئة على الشرف
يجوز أن تكون عمليات اإلغالق قد حجرتكم في المنازل أنتم وجيرانكم لكننا شهدنا مراًرا وتكراًرا كيف يمكن لقوة المجتمع أن 

لرفع المعنويات أو  غناًء َجماعّيًاوقد شهدت التجمعات المفاجئة في إيطاليا  تعّبر عن نفسها في الحجر وتعطي نتائج مؤثرة.
ضد كره النساء والعنف  الضرب على الطناجرللعاملين في مجال الخدمة الصحية في بريطانيا أو  التصفيق إلظهار االمتنان

 األبوي في المكسيك.

TikTok تحدي الفيديو / 
وسيلة لتشجيع الناس من جميع أنحاء العالم  UTikTokثنائيات Uويمكن أن تشّكل تحديات الفيديو  هذه حملة أخرى للضليعين بالتكنولوجيا!

إيران رقصتهم الروتينية كوسيلة لرفع الطاقم الطبي في على سبيل المثال، شارك  على االستجابة / التفاعل حول موضوع مشترك.
محمول، تصبح االحتماالت ال وبقليل من الخيال وهاتف  .19-معنويات بعضهم البعض ومعنويات بلدهم في ظل تفشي فيروس كوفيد

  متناهية.
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  campaign@idpc.netلتقديم االقتراحات والمالحظات، ُيرجى االتصال بنا على العنوان: 

 إظهار ألوانكم!
التابع للحملة أو  UFacebookإطار Uلحملة ندعم. وال نعاقب، يمكنكم دائًما استخدام  المخصص 2020عند اقتراب اليوم العالمي للعمل 

وإذا كنتم  صورة غالف، باإلضافة إلى أي عبارة مخصصة للدعم قد ترغبون في استخدامها.
الخاص بالحملة أو  األخضرتديرون موقًعا إلكترونًيا، فيمكنكم التفكير بتغيير الخلفية إلى اللون 
 تضمين شريط أو كتابة منشور مدونة إلظهار التضامن مع الحركة.

 اإلسقاطات
بدعم من شركة متخصصة في اإلسقاطات الضخمة تقوم حالًيا بمشاركة رسائل صحية في 

مواد للوقاية  UÉ de LeiUمدينة ساو باولو (البرازيل)، شارك زمالؤنا في الحمالت في منظمة 
وفي حين أّن  نة.قرب مركز مخدرات في الهواء الطلق في المدي 19-من فيروس كوفيد

التكاليف العادية لهذه اإلسقاطات يمكن أن تكون رادعة، إال أّنه يمكنكم استكشاف احتمال عقد 
 شراكة مع شركات محلية مستعدة للعمل للمصلحة العامة.

 

 عرائض
على سبيل المثال،  تتركونه.يمكن أن تشّكل العرائض عبر اإلنترنت إضافة ممتازة لخطط الحمالت وتساعد في مضاعفة األثر الذي 

لألقران المشاركين  19-بفيروس كوفيد ةيمكنكم تنظيم بيان جماعي يطالب السلطات المحلية بضمان توفير معدات وقائية شخصية خاص
جرائم أو الطلب من سلطة الشرطة المحلية عدم جعل مالحقة  في برامج قربى الحّد من مخاطر استخدام المخدرات القائمة على األقران.

فعدد الداعمين الشفاف الذي يمكن للعريضة جمعه عبر  حيازة المخدرات أولوية خالل الوباء، كجزء من حملة إلغاء تجريم طويلة األمد.
  اإلنترنت يمكنه حّث متخذي القرارات على اتخاذ إجراءات عاجلة هامة.

 
ويمكنكم إنشاء عريضتكم . UAvaaz.orgUو UChange.orgUتتعدد المنصات عبر اإلنترنت التي تقدم وظائف مختلفة، بما في ذلك 

مع ذلك،  تسهيل البقاء على اتصال بالداعمين. وإرسالها في نماذج تسجيل في بريد إلكتروني من أجل UGoogleنماذج Uالخاصة باستخدام 
بشكل خاص إذا كنتم ترسلون تلك النماذج، حددوا تماًما الطريقة التي ستقومون فيها بتخزين البيانات التي تجمعونها ومعالجتها واحرصوا 

 على الحصول على موافقة سابقة ومحددة ومطلعة وقاطعة!
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  campaign@idpc.netلتقديم االقتراحات والمالحظات، ُيرجى االتصال بنا على العنوان: 

 التمويل الجماعي وحمالت جمع التبرعات
وُيرجح أن تكون المجتمعات والخدمات التي توفر الدعم مرهقة وغير ممولة بالقدر  المال مهم، ال سيما خالل حالة طوارئ صحية عامة.

ويمكن أن تسعى أنشطتكم إلى دعم الشبكة المحلية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات من أجل توفير أموال الطوارئ  الكافي.
ويمكن استخدام العديد  المعدات الوقائية ومعقمات اليدين والصابون واألدوية إلدارة أعراض االنسحاب، الخ.).الحتياجاتهم (بما في ذلك 

 .UPayPalUو UIndiegogoUو UKickstarterUمن المنصات عبر اإلنترنت لهذا الغرض، بما في ذلك 
 ناجحةالدليل إلى حمالت التمويل الجماعي ال روابط مفيدة:

 المظاهرات عن ُبعد
ففي جميع أنحاء العالم، قّيدت الحكومات حرية التنقل بهدف الحد من احتمال انتقال  يتضمن هذا اإلجراء تحذيًرا كبيًرا للغاية!

ويقوم بعض الحكومات بضبط هذه القيود بطرق قاسية للغاية تنتهك حقوق اإلنسان، بما في ذلك من  الجديد. 19-فيروس كوفيد
  عنف الشرطة وعقوبات السجن. خالل

 
ونريد منكم الحفاظ على سالمتكم والتمتع  . ليست سباًقا سريًعا ، بل سباق ماراثونإّن تنظيم الحمالت من أجل اإلصالح 

 من األنظمة القائمة قبل اتخاذ أي إجراء. دائًمابصحة جيدة وأن تبقى جهودكم مستدامة؛ لذا تحققوا 
 

  .بعناية فائقةود عن التنقل، قد يبقى من المهم التخطيط لمظاهرات ال تستوجب تجمعات ضخمة بقولنا هذا، بعد رفع القي
 

يمكنكم القيام بذلك من خالل تحديد مكان تواجد كل مشارك (الذي يجلب إعالناته إلى المظاهرة) بشكل مسبق في أماكن تكون 
جود كل شخص في مكانه، مع اإلبقاء على التباعد " لضمان وحّراس ويمكنكم تجنيد " فيها الحركة خفيفة أو معدومة.

 وكالعادة، يجب وضع استراتيجية وسائل إعالم وتواصل لمضاعفة األثر. االجتماعي بين األشخاص (متران على األقل).
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  campaign@idpc.netلتقديم االقتراحات والمالحظات، ُيرجى االتصال بنا على العنوان: 

 روابط مفيدة
Don’t cancel: Creative activism and coronavirusU :النشاط اإلبداعي وفيروس كورونا) (ال تلِغU 

The Center for Artistic Activism (مركز النشاط الفني) 
 

Staying active while you’re staying homeU (المحافظة على النشاط أثناء البقاء في المنزل)U 
 منظمة العفو الدولية

 
Community Care is Greater Than the CoronavirusU (الرعاية المجتمعية أقوى من فيروس كورونا)U 

350.org 
 

out climate strikesClimate activism with -Event ideas U  نشاط المناخ من دون إضرابات للمناخ) -(أفكار لألحداثU 
UK Student Climate Network ) (شبكة الطالب البريطانيين المعنية بالمناخ)UKSCN(  

 
Methods of Dissent & Collective Action Under COVIDU (طرق الممانعة واإلجراء الجماعي في ظل كوفيد)U 

Crowd Counting Consortium (اتحاد عد الحشود) 
 

International Overdose Awareness Day -Your guide to hosting an online event U  دليلك إلى استضافة)
 Uاليوم العالمي لرفع مستوى الوعي حيال الجرعة المفرطة) -حدث عبر اإلنترنت 

 لعالمي لرفع مستوى الوعي حيال الجرعة المفرطة / معهد بنينغتوناليوم ا
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