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القسم أ – رسالة الحملة 2013
ٌمكنك استخدام رسالة الحملة الواردة أدناه عبر كافة أنشطتك فً الٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي لعام .2013
العبارة
هذا هو االلتهاب الكبدي…
اعرفه .واجهه.

االستخدام
ٌبقى شعار "هذا هو االلتهاب الكبدي  "...والذي أطلق فً عام  2010هو االسم العام للحملة .وٌجب
استعماله فً جمٌع الرسائل متى أمكن باإلضافة إلى رسالة "اعرفه .واجهه".
هذه الرسالة التً كانت ُتستخدم فً السنوات الماضٌة كرسالة أصبحت اآلن تمثل شعارً ا رئٌسًٌا للحملة.
وهً تجسد مغزى الحملة" :ال ٌمكنكم تغٌٌر ما ترفضون مواجهته"

القسم ب – التخطٌط
قبل أن تبدأ فً التخطٌط لحملتك الخاصة بالٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي  ،2013علٌك أوالً أن تقرأ تقرٌر السٌاسة العالمٌة لالتحاد
العالمً لاللتهاب الكبدي .ومن المفٌد لك أن تعرف إحصائٌات انتشار االلتهاب الكبدي الفٌروسً فً بلدك إذ سٌساعدك ذلك على
تحدٌد أهدافك من الحملة .وٌمكنكم مطالعة تقرٌر السٌاسة على موقعنا اإللكترونً:
.http://www.worldhepatitisalliance.org/Policy/2010PolicyReport.aspx

تحدٌد األهداف الخاصة بك
بإمكان االتحاد تقدٌم إطار عمل للٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي ،كما أننا نقدم المشورة والمواد األساسٌة الستخدامك الخاص .ومع
ذلك ،نحن نشجعك على تطوٌر الرسائل واألنشطة المحلٌة التً ُتستخدم فً دولتك/منطقتك .فٌمكنك التفكٌر بشأن أهدافك المحلٌة
وإضافة رسائل إضافٌة إلى فكرة "هذا هو االلتهاب الكبدي… " ربما ٌكون من األسهل التفكٌر فً هذه األهداف المحلٌة كأهداف
بعٌدة المدى وأهداف قصٌرة المدى:
 .1حدد أهدافك بعٌدة المدى :ماذا ترٌد أن تحقق بحلول عام 2015؟ على سبٌل المثال "زٌادة الفحوصات الطبٌة بنسبة "%50
 .2حدد أهدافك قصٌرة المدى :ماذا ترٌد أن تحقق فً عام  2013للوصول إلى أهدافك بعٌدة المدى؟ على سبٌل المثال "رفع الوعً
بعدد األشخاص الذٌن لم ٌتم تشخٌص حالتهم بعد عبر وسائل اإلعالم والوعً السٌاسً"

 .3كٌف ٌمكن لفكرة "هذا هو االلتهاب الكبدي…" ورسالة "اعرفه .واجهه ".الخاصة بحملة  2013مساعدتك فً تحقٌق أهدافك؟
على سبٌل المثال ،قم بتعدٌل مواد الحملة لعمل ملصقات وبطاقات برٌدٌة وقمصان ومواد تجارٌة أخرى عن طرٌق إضافة رسائلك
الخاصة لتناسب أهداف دولتك (ٌرجى مطالعة القسم ج)

ثمة العدٌد من األنشطة التً ٌمكنك المشاركة فٌها فً الٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي لعام ٌ .2013رجى الرجوع إلى التقرٌر السنوي لعام
 2012الستلهام أفكار لهذا الٌوم.






فكر فً طرق بارزة لضمان رؤٌة الرسائل مثل وضع الملصقات وفن الرسم على األرصفة والطرقات وتعلٌق اإلعالنات على مبانً
عامة
المشاركة التلفزٌونٌة واإلذاعٌة  -حاول تضمٌن االلتهاب الكبدي الفٌروسً فً قصة كاألوبرا الصابونٌة وعمل إعالنات تلفزٌونٌة
واالتصال بشركات اإلعالنات السٌنمائٌة وتضمٌن الٌوم كعنصر فً برامج األخبار اإلذاعٌة الخاص بك
استخدم الفنون لرفع الوعً .فٌمكنك كتابة األغانً الشعبٌة وعمل عروض العرائس أو عمل فٌلم قصٌر
تعاون مع مزودي خدمة الرسائل القصٌرة فً بلدك إلرسال رسائل قصٌرة عن الٌوم بشكل خٌري
استقطب متحدثٌن رفٌعً المستوى ،كالمشاهٌر ورجال الدٌن البارزٌن

القسم ج – المواد المستخدمة فً الحملة
الملصقات
الملصقات التالٌة هً الملصقات الرسمٌة لحملة ٌ .2013مكنك تنزٌل هذه المواد من الموقع اإللكترونً واستخدامها مباشرة.

اإلعالنات على شبكة اإلنترنت
تم تطوٌر اإلعالنات الرقمٌة الثابتة والمتحركة لحملة  2013لالستخدام مع الموارد الخاصة بك على اإلنترنت .وٌمكن تنزٌل ذلك
أٌضا ً من الموقع اإللكترونً.

الشعارات
ٌتوافر شعاران على موقعنا اإللكترونً ،وكالهما مترجم إلى  39لغة ،تشمل لغات االتحاد األساسٌة العربٌة والصٌنٌة واإلنجلٌزٌة
والفرنسٌة والبرتغالٌة والروسٌة واإلسبانٌة.


هذا هو االلتهاب الكبدي…’  -شعار عالمً ،لالستخدام فً حملة التوعٌة الخاصة بك على مدار العام.



الٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي شعار عالمً -لالستخدام بصفة خاصة فً هذا الٌوم.

استخدام المواد
عند استخدام شعارات حملة االتحاد وموادهٌ ،رجى مالحظة أنه ٌنبغً الحفاظ على األبعاد األصلٌة قدر اإلمكان .وننصحك باستخدام
ملفات الشعارات المتاحة على الموقع اإللكترونً قدر اإلمكان ،وذلك ضما ًنا للجودة واالتساق.
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القسم د – األدوات القابلة للتخصٌص
لتعدٌل هذه المواد بحٌث تناسب حملتك المحلٌة لرفع الوعًٌ ،مكنك استخدام األدوات القابلة للتخصٌص .تتٌح لك هذه األداة عمل
مواد الحملة الخاصة بك وتصمٌم الملصقات والبطاقات البرٌدٌة واإلعالنات على شبكة اإلنترنت .وعند طبعها ،سٌكون من السهل
استخدامها لعمل أكواب أو قمصان أو ملصقات أو مواد الحملة األخرىٌ .رجى مالحظة :هذه األداة سٌتم توفٌرها مباشرة فً شهر
ماٌو على موقعنا اإللكترونً.

عندما تنقر على األداة ،ستجد جمٌع ملصقاتنا لعام  .2013وٌمكنك بعد ذلك إضافة أو استبدال الصور والشعارات وحتى تغٌٌر
المحتوى ولغة النص .وٌعنً ذلك أنه ٌمكنك عمل ملصقات مخصصة بالكامل واستخدام الصور والنصوص التً تناسب حملتك
المحلٌة بشكل جٌد.
اللغات المدعومة :العربٌة واألذربٌجانٌة والبنغالٌة والبوسنٌة والبلغارٌة والبورمٌة والصٌنٌة والكرواتٌة والدنماركٌة والهولندٌة
واإلنجلٌزٌة والفلبٌنٌة والعبرٌة والفنلندٌة والفرنسٌة واأللمانٌة والجورجٌة والعبرٌة والهندٌة والمجرٌة واإلندونٌسٌة واإلٌطالٌة
والٌابانٌة والك ورٌة واللتوانٌة والمقدونٌة والمالٌزٌة والنٌبالٌة والبولندٌة والبرتغالٌة والرومانٌة والروسٌة والصربٌة والسلوفاكٌة
واإلسبانٌة والسوٌدٌة والتاٌالندٌة والتركٌة واألوكرانٌة واألوردو.
إذا لم تكن لغتك مدرجة فً هذه القائمةٌ ،رجى إرسال رسالة إلكترونٌة إلى  contact@worldhepatitisalliance.orgوسوف
نحاول توفٌر متطلباتك فً الحمالت القادمة.

رمز االستجابة السرٌعة
ٌمكنك عمل رمز االستجابة السرٌعة لوضعه على المواد الدعائٌة الخاصة بحملتك .سٌكون بإمكان األشخاص الذي ٌملكون هواتف
ذكٌة و"تطبٌق" مسح رمز االستجابة السرٌعة حٌث ٌأخذهم إلى صفحة إلكترونٌة محددة.
الرمز التالً عبارة عن رابط إلى صفحة االتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي:

ٌمكنك إنشاء الرمز الخاص بك باستخدام أحد برامج إنشاء رمز االستجابة السرٌعة كالتالً./http://qrcode.kaywa.com :
ألصق عنوان  URLالمطلوب الخاص بك فً المربع الموجود وانقر على 'إنشاء'ٌ .مكنك بعدها "حفظ" أو "نسخ" الصورةٌ .مكنك
استخدام أداة التخصٌص لتضمٌن هذا الرمز فً المواد الدعائٌة لحملتك.

القسم هـ – الحمالت العالمٌة الخاصة بالٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي :شارك
ٌنظم االتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي حدثٌن عالمٌٌن تابعٌن للٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي هذا العام – فلما ال تشارك؟

القرود الثالثة الحكٌمة
نقوم بإرسال مجموعات من ال ُد ْمًَ للقرود الثالثة الحكٌمة الخاصة بنا .ومثلما تؤدي حركات "ال
أرى شراً ،ال أسمع شراً ،ال أتكلم شراً" ،نأمل أن تسلط الضوء على الكٌفٌة التً ٌتم بها
تجاهل االلتهاب الكبدي الفٌروسً فً جمٌع أنحاء العالم .سنرسل مجموعة لكل منظمة
عضو فً اتحادنا مجا ًنا ،فٌما سٌكون بإمكان غٌر األعضاء الحصول علٌها مقابل التبرع
بمبلغ بسٌط.
تأتً القرود مخصصة مع قمصان تحمل شعارات "هذا هو االلتهاب الكبدي… ".والكرة
األرضٌة للٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي وعلم بلدك .عالوة على أنه ٌوجد موقع إلكترونً مخصص
لها ٌضم معرض للصور وخرٌطة العالم ،وٌعرض الصور التً قام برفعها المستخدمون من جمٌع أنحاء العالمٌ .تمثل الهدف من هذه
الحملة فً الحصول على صور للقرود فً أكبر عدد ممكن من الدول.

إذا كنت ترغب فً المشاركة فً الحملة ،تواصل معنا عبر البرٌد اإللكترونً  contact@worldhepatitisalliance.orgلمعرفة
المزٌد عن كٌفٌة طلب ُد ْمًَ القرود أو صنع ال ُد ْمًَ الخاصة بك .وٌتوفر دلٌل ٌصف كٌفٌة تنفٌذ الحملة والكثٌر من األفكار الرائعة
الستخدام القرود لتسلٌط الضوء بشكل أكبر على االلتهاب الكبدي الفٌروسً!
ٌمكنك الدخول إلى الموقع اإللكترونً من خالل الموقع اإللكترونً الخاص باالتحاد العالمً لاللتهاب الكبدي ،من خالل زٌارة:
.http://www.worldhepatitisalliance.org/WorldHepatitisDay/3wisemonkeys.aspx
TM

محاولة تسجٌل رقم قٌاسً جدٌد فً موسوعة جٌنٌس العالمٌة لألرقام القٌاسٌة

TM

تهدف محاولة تسجٌل رقم قٌاسً جدٌد فً موسوعة جٌنٌس العالمٌة لألرقام القٌاسٌة
لالحتفال بالٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي لعام  2013عن طرٌق جمع الناس فً جمٌع أنحاء
العالم حول عمل موحد فً مواجهة االلتهاب الكبدي الفٌروسً .وستشارك منظمات كثٌرة
حول العالم فً نفس الٌومٌ 28 ،ولٌو  2013فً محاولة تحطٌم الرقم القٌاسً الذي تم تحقٌقه فً
عام .2012
عنوان الرقم القياسي :أكبز عذد مه األشخاص يؤدون حزكاث "ال أري شزاً ،ال أسمع شزاً ،ال أحكهم شزاً" خالل  24ساعت في أماكه
مخعذدة حىل انعانم.
حُعذ انمشاركت في انزقم انقياسي سههت وال حخطهب سىي مىارد قهيهت ونكه يمكه أن يكىن نها أثز كبيز في حىحيذ مجخمعاحك محهيًا
وعانميًا .ويمكه أن حكىن األحذاد بسيطت أو فخمت كما يحهى نك ،فأوج بحاجت فقط إنً  25شخصا ً عهً األقم نهمشاركت ،نذا فهخحاول!
نهخسجيم في محاونت انزقم انقياسي ،حىاصم معىا عبز انبزيذ اإلنكخزووي  .contact@worldhepatitisalliance.orgحخىافز
إرشاداث حىجيهيت كامهت وقىانب جاهزة وإفاداث انشهىد وانىصائح انخي ححخاج إنً اسخخذامها.

الٌوم العالمً لاللتهاب الكبدي لعام 2013
ال تنس مشاركتنا تفاصٌل حملة التوعٌة الخاصة بك على مدار العام ،فضالً عن الخطط والتغطٌة اإلعالمٌة والصور الخاصة بالٌوم
Facebook
على
نشطة
صفحة
لدٌنا
أن
تذكر
أٌضًا
ٌرجى
الكبدي.
لاللتهاب
العالمً
 )http://www.facebook.com/worldhepatitisallianceوعلى  .(@WorldHepAlliance) Twitterأخبرنا عن
استعداداتك وشاركنا الصور وتفاعل معنا عبر موقع  Twitterلمساعدتنا فً بناء الترقب والحماس لهذا الٌوم .لنجعل الٌوم العالمً
لاللتهاب الكبدي لعام  2013األكثر نجاحا ً حتى اآلن!
أٌة أسئلة؟ تواصل معنا عبر.contact@worldhepatitisalliance.org :

