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السيناريƠو 

مالحظـة: استخدم 8 هذا النص أسماء افتراضیة ملقتضیات العمل. 

اسم املضطهد االفتراضي: زید ($ خطر) 
اسم القوة القمعیة االفتراضیة: جمهوریة سین 

زیـد صـحفي تـم اعـتقالـه مـن قـبل سـلطات جـمهوریـة سـین بسـبب کـتابـاتـه الـصحفیة. لـدى 
النظام سجل سيء 8 تعذیب املحتجزین السیاسیین. 

يمكنك مساعدة زيد عبر اإلنترنت! 

الـکفاح مـن أجـل الـحقوق ال یـکتمل، ویـجب تجـدیـده دائـما، إنـنا کحـرکـة حـقوقـیة نـعلم أنـفسنا 
الـوقـوف 8 وجـه أي قـوة قـمعیة تـالحـق کـل مـن یـواجـه االضـطهاد والـتمییز 8 جـمیع أنـحاء 

العالم، بغض النظر عن دینه ومعتقده وجنسه ولونه وأصله. 

ولهذا السبب، نقدم هذه اإلرشادات لتوضیح ما یجب القیام به عندما تحین ساعة الصفر. 

اتـبع هـذه الـتوجـیهات واإلجـراءات البسـیطة عـبر اإلنـترنـت، والـتي تسـتهدف سـلطات جـمهوریـة 
سـین. الـفکرة بسـیطة؛ سـنقدم لـك بـعض اإلجـراءات مـع مـهام بسـیطة تـساعـدك 8 إنـقاذ 

حیاة زید. 

سـنخبرك بـالـضبط بـما یـجب الـقیام بـه ومـتی، کـما ویـمکنك تـوصـیة آخـریـن مـن أصـدقـائـك 8 
جـمیع أنـحاء الـعالـم املهـتمین بهـذه الـقضایـا للتخـطیط مـعنا 8 طـرق دعـم زیـد املـعرض 

للخطر. 

دعـونـا نـغرق اإلنـترنـت بـاسـتخدام هـاشـتاج #لـنا_الـید_الـعلیا ، وشـارك اإلجـراءات الـتالـیة 8 
دوائرك الخاصة، و| جمیع منصات التواصل االجتماعي. 

 یمکنك أن تحدث فارقا. کلنا 8 حاجتك!

  of  2 8 UHO81901-ar:جميع الحقوق محفوظة | رقم الوثيقة  



اإلجƠراء األول: قƠم بƠدعƠوة اآلخƠريƠن (بƠما فƠي ذلƠك أنƠت!) 
للتوقيع على العريضة 

نـقرة واحـدة ملـساعـدة زیـد مـن املـخاطـر. سـؤال مـتکرر، هـل تـعمل الـعرائـض بـالـفعل؟ یـمکن أن 
تعمل  إذا کان عدد املوقعین واملشارکین کبیر! 

یـمکننا تـجاوز حـاجـز األلـف تـوقـیع 8 أقـل مـن 24 سـاعـة إذا اسـتطاع کـل مـناضـل مـنا جـمع 10 
توقیعات، اتبع الخطوات التالیة: 

 • قم بتوقیع العریضة بنفسك، واطلب من مجموعة من أقاربك وأصدقائك للتوقیع علیها. 

 .WhatsApp شارك العریضة عبر • 
 • شارك العریضة | جمیع منصات التواصل االجتماعي الخاصة بك. 

 • تواصل مع اآلخرین بشکل فردي. 
 • ساعد أولئك الذین ال یتمتعون بالدهاء التکنولوجي مللء العریضة. 

 • تابع اآلخرین إذا کان قد وقعوا للتأکد من أنك قد بلغت هدفك. 

تذکر، تنتبه السلطات عندما تحصل العریضة | توقیعات جدیدة. إنهم یشاهدون! 

اإلجراء الثاني: شارك، وأعد النشر 

شـارك مـقاطـع الـفیدیـو أو املـلصقات أو املـواد األخـرى الـتي ننشـرهـا عـبر WhatsApp ومـنصات 
التواصل االجتماعي. 

أعـد تـغریـد الـفیدیـو أو املـواد األخـرى | Twitter. ضـع إشـارة (TAG) | األشـخاص الـذیـن 
تـعتقد أنـهم مهـتمون. انشـر | مـختلف مجـموعـات فیسـبوك. نـحن فـقط بـحاجـة بـأن تـعید 

نشر کل شيء. 

إذا کـنت تـعید نشـر تـغریـدة مـع تـعلیق، فـال تـنس اإلشـارة لـحسابـنا. وکـلما زادت مـنشوراتـنا کـلما 
عـلموا بـوجـود حـملة عـاملـیة ضـدهـم 8 اإلنـترنـت. إذا رأیـت خـبرا یـتعلق بـزیـد 8 اإلنـترنـت قـد 

فاتنا ضع إشارة لنا. کل خطوة صغیرة تحدث فارقا کبیرا! 
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اإلجراء الثالث: تغيير صورة ملفك الشخصي 

إن تــغییر صــور مــلفك الــشخصي عــبر مــنصات الــوســائــط االجــتماعــیة الــخاصــة بــك (مــثل 
Facebook وTwitter وInstagram) لـیس فـقط رمـزًا لـلتضامـن ولـکنه أیـضا وسـیلة سـریـعة 

لتنبیه العالم بقضیة زید. 

اإلجراء الرابع: نحن ماليين: حملة صور 

 .A4 استخدم جدارا أبیض کخلفیة لك، وطبع رسالتك | ورقة بحجم

اإلجراء الخامس: سجل مقطع فيديو قصير 

بـاسـتخدام هـاتـفك أو أي جـهاز آخـر، قـم بـتسجیل فـیدیـو ملـدة تـصل إلـی 30 ثـانـیة مـع إبـراز 
انتهاکات نظام جمهوریة سین لـزید الصحفي. 

 Facebookو Twitterو Youtube | بـمـجـــرد تـــسـجـیـل الـــفـیـدیـــو، قـــم بـتـحـــمـیـلـه
 .Instagramو

� �
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نمـــوذج: 
اسـمي ______ وأعـیش 8 ______ أحـث سـلطات جـمهوریـة سـین | إطـالق سـراح زیـد 
واإلفـراج عـنه فـورا مـن غـیر قـید أو شـرط، وإن اسـتمرار احـتجازه أو مـمارسـة الـضعوط عـلیه، وعـدم 
تـوفـیر الـرعـایـة الـصحیة وإعـطائـه حـقوقـه، ومـن غـیر تـوفـر مـحاکـمة عـادلـة تـلتزم بـالحـد األدنـی 

| األقل ملعاییر حریة التعبیر قد یتعرض للموت. 

مالحظة: من األفضل أن توجه رسالة تکون من کلماتك الخاصة. 

ال تنس استخدام هاشتاق الحملة املوحد عند تحمیل الفیدیو | اإلنترنت. 

اإلجراء السادس: استخدام هاشتاج 

8 کـل مـرة تسـتخدم فـیها هـاشـتاج فـإنـك تـساعـد 8 جـذب االنـتباه إلـی وجـود انـتهاك. تـراقـب 
السلطات 8 جمیع أنحاء العالم القضیة التي تجذب االنتباه الدولي. 

اإلجراء السابع: التعليق على حسابات صناع القرار 

یـطلب مـن الـناشـطین الـذهـاب إلـی Twitter والـتعلیق | آخـر 5 تـغریـدات لـلرئـیس أو الـحاکـم 
أو أي شـخص مـعني 8 جـمهوریـة سـین؛ قـل املـدیـنة الـتي أنـت مـنها، وأظهـر تـضامـنك مـع 

زید الذي تکافح من أجله، واختتم رسالتك بهاشتاق الحملة املوحد. 

اإلجراء الثامن: استهداف حسابات صناع القرار 

قـم بـکتابـة تـغریـدة تـوجـهها إلـی الـرئـیس أو أي شـخص آخـر مـعني 8 جـمهوریـة سـین؛ أخـبره 
مـن أیـن أنـت، واطـلب مـنه املـساعـدة بـاإلفـراج الـفوري عـن زیـد، ثـم انـتقل إلـی صـفحته | 

فیسبوك واکتب أکبر قدر ممکن من التعلیقات. 

هذا یحدث فارقا کبیرا ألنه یعطل وسائط التواصل االجتماعي الخاصة باملعنیین. 
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اإلجراء التاسع: اتصل بالسفارة 

اتـصل بـالـبریـد اإللـکترونـي الـخاص بـسفارة جـمهوریـة سـین وأرسـل رسـالـة بـالـبریـد اإللـکترونـي 
واطلب اإلفراج عن زید. 

ال تـتردد بـاالتـصال، وال  شـيء یـدعـو إلـی الخجـل! إنـها اإلسـتراتـیجیة األکـثر فـاعـلیة ألنـها تـعطل 
عملهم. 

تأکد من ذکر أن زید 8 حالة حرجة وإذا لم یتم إطالق سراحه أو مساعدته فقد یموت. 

ال تـخف إذا أنـهوا املـکاملـة أثـناء التحـدث، وقـم بـاالتـصال عـلیهم مـرة أخـرى. إن هـذه الـطریـقة 
سریعة جدا لتوصیل رسالتنا دون تجاهلها! 

ابـحث عـن سـفارتـك املحـلیة هـنا: embassypages.com. سـوف تجـد أیـضا بـعض أرقـام 
االتصال 8 اإلنترنت. 

اإلجراء العاشر: اتصل بوزير الخارجية في بلدك 

یـجب أن یـطالـب املـناضـلون املـکاتـب األجـنبیة بـالـتدخـل الـفوري 8 مـواقـف مـعینة. هـذا الـعمل 
مـهم لـلغایـة، فـیرجـی تـخصیص 3 دقـائـق مـن وقـتك إلرسـال هـذه الـرسـالـة اإللـکترونـیة 8 وقـت 

تکون فیه املکاتب مفتوحة. 

نموذج البرید اإللکتروني: 
املوضوع: التدخل الفوري 8 الحد من انتهاکات جمهوریة سین 

عزیزي [ أدخل اسم وزیر الخارجیة هنا ] 

ال تـزال جـمهوریـة سـین مسـتمرة بـالـعنف ضـد زیـد. أکـتب ألطـلب مـن مـکتبك إجـراء مـداخـالت 
فـوریـة مـع جـمهوریـة سـین لـلمطالـبة بـوقـف انـتهاکـاتـهم، وتـوصـیة جـمهوریـة سـین بـااللـتزام 

بمعاییر حقوق اإلنسان األساسیة. 
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أنا | ثقة أنك سوف تقدم حال فوریا. إنني أتطلع إلی ردکم. 

تفضلوا بقبول فائق االحترام، 

[ اسمك ] 

اإلجراء الحادي عشر: راسل منظمات حقوق اإلنسان 

مـنظمة الـعفو الـدولـیة وهـیومـن رایـتس ووتـش مـن بـین املـنظمات الـبارزة 8 مـجال حـقوق 
اإلنـسان. یـنبغي تـشجیع جـمیع مـنظمات حـقوق اإلنـسان | الـتعبیر عـن دعـمها لـلدفـاع عـن 

القانون الدولي وحریة التعبیر وحریة وسائل اإلعالم. 

یـمکنك الـکتابـة إلـی مـنظمات حـقوق اإلنـسان والـالجـئین ومـنظمات حـریـة الـتعبیر ونـقابـات 
الـصحفیین والهـیئات، واسـتفسر مـنهم عـن دورهـم 8 مـلف زیـد، وحـثهم | أن یـکونـوا أکـثر 

صخبا. 

اإلجراء الثاني عشر: اكتب إلى النائب الخاص بك 

إذا کـنت 8 املـملکة املتحـدة، فـإن مـخاطـبة عـضو الـبرملـان هـي طـریـقة مـهمة یـمکنك مـن 
خاللها مساعدة الناس 8 معرکتهم ضد من یریدون سرقة حقوقهم. 

عـلما بـأن رسـائـل الـبریـد اإللـکترونـي الـتي تـکتب بـکلماتـك الـخاصـة سـتؤخـذ بـعین االعـتبار أکـثر. 
رأیـك یـهم، بـغض الـنظر عـن رأي عـضو الـبرملـان 8 هـذه الـقضیة، ألن | عـضو الـبرملـان نـقل 
مـخاوفـك إلـی أي إدارة حـکومـیة إذا طـلبت مـنه ذلـك. إن حـکومـة املـملکة املتحـدة تـعرف جـیدا 
أن هـناك العشـرات مـمن یـفکرون بـمثل هـذه الـطریـقة - لـذلـك إذا أردنـا إحـداث فـارقـا کـبیرا، عـلینا 

إرسال مئات الرسائل. 
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بـــحاجـــة الـــی تـــفاصـــیل االتـــصال بـــنائـــبك الـــخاص؟ یـــمکنك الـــعثور عـــلیها 8 
theyworkforyou.com. شـــارك أي رد تـــتـلـقـاه مـــعـنـا عـــبـر الـــبـریـــد اإللـــکـتـرونـــي: 

 .info@uhorg.com

اإلجراء الثالث عشر: اإلبالغ عن الشائعات 

یـتعرض الـکثیر مـن األشـخاص املضطهـدیـن ملـزاعـم وشـائـعات ضـدهـم، بـشکل مـنتظم 8 
وسائل اإلعالم؛ کنتیجة لتحدیهم من هم 8 السلطة. 

غـالـبا مـا تـختار وسـائـل اإلعـالم الـتي مـن املـفترض أن تـدعـم أصـحاب الـحقائـق الـوقـوف إلـی جـانـب 
األقویاء. 

یـمکنك الـکتابـة إلـی وسـائـل اإلعـالم والـصحفیین األفـراد الـذیـن یـبلغون عـن أخـبار کـاذبـة، مـع 
اإلشـارة إلـی الـحقیقة. یـمکنك اسـتخدام آلـیات الـشکاوى 8 الـصحف لتحـدي املحـرریـن والـضغط 
عـلیهم إلصـدار االعـتذارات والـتراجـع. أثـبت تـواجـدك | وسـائـل الـتواصـل االجـتماعـي إلعـالم 

اآلخرین حول التقاریر اإلعالمیة الخاطئة. 

اإلجراء الرابع عشر: تبرع لدعم قضيته 

ال تسـتحِ مـن الـتبرع بـالـقلیل، ألن الحـرمـان أقـل مـنه! سـیساعـد تـبرعـك لهـیئة الـید الـعلیا | 
االسـتثمار 8 حـمایـة حـالـة زیـد وغـیره والـتحقیق فـیها وفـضحها، بـاإلضـافـة إلـی تـثقیف الـناس 
واملـجتمعات حـول حـقوقـهم، ودفـعهم لـلمطالـبة بهـذه الـحقوق، وتـعلیمهم کـیفیة الـقیام 

بحمالت لحمایة حقوق اإلنسان األساسیة التي یجب أن نتمتع بها جمیعا. 

ال تـتأخـر، قـم بـزیـارة مـوقـعنا اإللـکترونـي اآلن، واتخـذ هـذه اإلجـراءات مـن هـناك، وشـارك مـعنا 
 .uhorg.com :إنجازاتك

 
شكرا لكم جميعا على جهودكم
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