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الحملةأدواتمجموعة

إليهاالوصوليسهلالتياإلصداراتذلكفيبما- 15النحنحملةأدواتمجموعاتجميععلىلالطالعهناانقر

https://ipc-services.org/index.php/s/RcaNPAnHCZjtKs8


بالسريةيّتسم

اءوالشركالداخليينالمصلحةأصحابمعهذهاألدواتمجموعةمشاركةعلىنشجعك

دصعيعلىتأثيرإحداثمنمعا ًنتمكنحتى (اإللكترونيالبريدعبرالمثالسبيلعلى)

فيالعالم

.2021أغسطس/آب 19

.اإلنترنتعلىأوعلنا ًتنشرالفضلكمنلكن



والمقدمةالمحتويات

كاءيمكنكيفهذهاألدواتمجموعةتحدد نأجلمنحركةلبدء 15النحنحملةدعمواألفراداإلعالمووسائلوالمذيعي  نوالمؤثرينللشر نشخصلمليارالتغيي   
ف 

.الخاصةاالحتياجاتذويمنالعالم

  ستستمر لعقد من الزمن وستنتلق الحملة
 

   2021سطاغس/آب 19ف
 

  بالتوقيت 7:00الساعةتمامف
محظورةالوثيقةهذهمحتوياتتزال  ومااليابان 

نالحملةستكون .الوقتذلكحت  
 
نجزءا

 
-أغسطس/آب 25) 2020طوكيوالبارالمبيةاأللعابدورةمنرئيسيا ن/ايلول 5  .(2021سبتمي 

نستجد  
:المستندهذاف 

154النحنحملةلكمنقدم

9الرئيسيةالتواريخ

11الدعميمكنكمكيف

16األصولملخص

20فيلم

المحتوى 22االجتماعي

29التجاريةالعالماتذاتاألصول

34السفراء /المؤثرون /الرياضيون

36والصحافةالطلقالهواءفي

40اإلعالميةالعالقات

43األرجوانيتضيء 2021أغسطس/آب 19حتىمحظور
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يرجى،هذهاألدواتمجموعةبخصوصأسئلةأيلديككانإذا

 .hello@wethe15.orgإلىإلكترونيبريدإرسال



.عالمناسكانمن٪15االخاصةاالحتياجاتذوواألشخاصيشكل

،البشريالتنوعمنجزءإنهم

.شاذةحاالتليسوا

:الصورةاعتمادات

كانفا

وهناالخاصةاالحتياجاتذوو

Invictusمؤسسة Games
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15النحنلكمنقدم

ضدالتمييزنهاءإبهدفاإلنسانحقوقلحركةاكبرتكونانً 15النحنتسعىًحملةً

ذويمنالعالمفيشخصمليار1.2حياةوتحويلالخاصةاالحتياجاتذوياألشخاص

 .بأسرهالعالمسكانمن٪15يمثلونهمً–لألفضلًالخاصةاالحتياجات

 .مهمشينيعودوالم٪15حيثعالما ً 15النحنرمزيمثل

.التغييرأجلمنحركةلبدءالعالممجتمعاتًتوحيدإلى 15النحنحملةتهدف

لمرةاستكونهذهولكن،الخاصةاالحتياجاتذويبمجتمعاألرجوانياللونارتبطلطالما

إلىالدعوةوالمجتمعتوحيديمكنهللغايةومرئيوإيجابيحيويرمزفيهايوجدالتياألولى

.للتنفيذقابلتغيير

إنلينكدمجموعة، WeThe15@ :إنستغرام /تويتر

www.WeThe15.org :إلكترونيموقع لللحصولدينااإلخباريةالنشرةفياشترك-

الحملةتحديثاتعلى

https://www.linkedin.com/groups/13984890/
http://www.wethe15.org/
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الرئيسيةالرسائل

.البشريالتنوعمنجزءانهم .عالمناسكانًمن%15الخاصةاالحتياجاتذوواألشخاصيشكل•

اةحيوتحويللتمثيلاإلطالقعلىاإلنسانلحقوقحركةأكبرتكونأنإلى 15النحنتتطلع•

.العالمفيالخاصةاالحتياجاتذويمنشخصمليار1.2

العرقمعجنبإلىجنبا ً،اإلدماجبرامجصميمفيالخاصةاالحتياجات 15النحنستضع•

.الجنسيوالتوجهوالجنس

االحتياجاتًذوياألشخاصضدالتمييزإنهاءإلى 15النحنتهدف،المقبلالعقدمدارعلى•

االحتياجاتًالخاصةًحاالترؤيةأجلمنعلنيةبحمالتتقومعالميةكحركةوالعملالخاصةً

.ودمجهاإليهاالوصولوإمكانية

اناإلنسوحقوقالرياضةعالممنالدوليةللمنظماتاإلطالقعلىتحالفأكبر 15النحنيجمع•

.والترفيهوالفنونواألعمالوالسياسة

المقبلالعقدمدارعلىوالجمهورالخاصةوالشركاتالحكوماتمع 15النحنمنظماتستعمل•

.العالمسكانمن٪15تشكلوالتيالعالمفيمهمشةمجموعةألكبرالتغييرلبدء

.التغييرهذاإحداثفيدورا ًيلعبواأنللجميعيمكن•

وراتوالمنشاالجتماعيالتواصلوسائلعلىمنشوراتكمفيالرسائلهذهدمجفيالتفكيريرجى

.األخرى



العالمفيمهمشةمجموعةألكبرالتغييرإحداث

منالمزيدوخلقالمواقفوتغييرالوعيزيادةعلى 15النحنستعمل

منالناسمنعدداكبرالىالوصولإمكانيةتحسينعنفضال ً،الفرص

:خالل

التنوعبرنامجقلبفيالخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصوضع•

.واالندماج

تماعياالجاإلدماجلدفعالمقبلالعقدمدىعلىاألنشطةمنمجموعةتنفيذ•

.الخاصةاالحتياجاتذويلألشخاص

تياجاتاالحذوياألشخاصتمنعالتيوالقانونيةالمجتمعيةالحواجزكسر•
.المجتمعفيفاعلينأعضاءوكونهمإمكاناتهمتحقيقمنالخاصة

االحتياجاتذويلألشخاصوالتمثيلوالحضورالوعيزيادةضمان•
 .الخاصة

اجهاوإدمالخاصةاالحتياجاتإلبرازعلنيةبحملةالعالميةالحركةستقوم

إليهاالوصولإمكانيةعلىالعملو

 .المقبلالعقدمدىعلى
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15النحنحملةشركاءعلىعامةنظرة

فيمهمشةجموعةمألكبرالتغييرلبدءوالترفيهوالثقافةواالعمالوالسياسةاإلنسانوحقوقالرياضةعالمفيالدوليةللمنظماتاإلطالقعلىتحالفأكبر 15النحنتجمع

.االجتماعيالتواصلومواقعاإلنترنتعلىقنواتهمعلىعامةنظرةعلىللحصولهناانقر .العالم

.أغسطس/آب 19قبلعلنا ًالرابطمشاركةيجبوالمدرجغيرالفيديو :مالحظة .15النحنإلىمقدمة :الترويجيالفيديوهذافيالحملةعنالمزيدمعرفةيمكنك
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https://airtable.com/shrm57AiI2xhpfXor
https://www.youtube.com/watch?v=UaQ_GnXFObA


الرئيسيةالتواريخ
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الحملةإلطالقالرئيسيةالتواريخ

19 

أغسطس/آب

الكبيرةاالنطالقلحظة

الساعةللعالمالحملةتنطلق

يتم .اليابانبتوقيت 07:00

ورمزالحملةفيلممشاركة

التواصلوسائلمحتوى

عبر 15ال_نحن#واالجتماعي

منالعديدقبلمنالقنواتجميع

.الحركةداعمي

العالمحولمعلما ً 80منأكثر

.األرجوانيباللونمضاء

24

أغسطس/آب

االفتتاححفلة

مخصصقسملديها 15النحن

البارالمبيةاأللعابدورةفي

حفلة 2020طوكيو

أندروسيقدم.االفتتاح

فيلم،IPCرئيس،بارسونز

منعالميلجمهورالحملة

يشاهدشخصمليون250

.الحدث

24 

-أغسطس/آب

رسبتمب/ايلول 5

البارالمبيةاأللعابتبدأ

المصادقات

المشاهيرمنتواصل

تستمر .والمؤثرينوالبارالمبيين

عبراالنتشارفيالحركة

.اإلنترنت

الرقميةالمنصاتتضيف

الراعيةالتجاريةوالعالمات

.للحركةالمخصصةحمالتهم

5

سبتمبر/ايلول

الختامياالحتفال

األلعابدورةفيمخصصقسم

 2020طوكيوالبارالمبية

ةأهمييعززالختامياالحتفال

دعمرسالةبثيتم.الحركة

المنظماتقادةمنبالفيديو

لىإالحملةفيالمشاركةالدولية

.تلفزيونيمشاهدمليون 200

بعدهوماسبتمبر/ايلول6

البارالمبيةاأللعاببعدما

التغييرمنسنوات10برنامج

.يبدأ

المحتوىمشاركةتستمر

قنواتمنوالتأييداتالتعليمي

@WeThe15 االجتماعية.

للغايةسري 10

 .التقويمهذاشاهدأوالرابطهذازيارةيرجى،15النحنقنواتمناالجتماعيةالوسائطمحتوىتقويملكامل

https://airtable.com/shruzfKJP03aKAkNV
https://airtable.com/shrIefkg2P8VD32ND


يمكنككيف

تدعمأن

15النحن
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.االحتياجاتًالخاصةذويمنبالكاملشخصمليار1.2ليضمالقادمالعقدفيالمجتمعتحويليمكننا،مع ا

.المستقبلكتابةيمكننا،معا ً

.ثقافيتحولقيادةيمكننا،معا ً

.مجتمعكلفيالتغييريبدأأنيمكن

.معكالتغييريبدأأنيمكن

15ال_نحن#

:الصورةاعتمادات

كانفا



!شارك :الدعميمكنككيف

اولخاللالحملةبهذهشخصمليارنصفعنيقلالماإلىالوصولنريد

.سبوعينأ

ملةالحنشاطمشاركةخاللمنالطموحالهدفهذاتحقيقفيمساعدتنايمكنك

وصفحةانستغراموتويترعلى WeThe15@قنواتعبرنشرهأو

Paralympics@ قصيرفيديونشر /مشاركةذلكيتضمن .فيسبوكعلى

ذويباألشخاصوحيويوفخورصاخباحتفالوهوللحملةثانية 90مدته

 .االحتياجاتًالخاصة

بزيارةوقم 18الى 15الصفحةمناألصولعلىعامةنظرة

WeThe15.org المعلوماتمنلمزيد. 
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المتبادلالنشر /المشاركةأهمية

يمكنكحتى (ftp)الملفاتنقلبروتوكولإلىاألصولبعضبتحميلسنقوم

قنواتمنالنشرأوالمشاركةعامبشكلنشجعلكننا،تحميلها

@wethe15 االثباتهوما.االجتماعياإلثباتمنستزيدألنها

عمويشاركونهفيديومقطعاألشخاصيشاهدأنالمرجحمن؟االجتماعي

.اهداتالمشنقسمفإننا،الفيديوبتحميلمناكلقامإذا .المشاهداتمنالمزيد

لدليلهنا

وTwitterعلىالمحتوىبإدراجالسماحوالفيسبوكفينشرعبر•

.القصصفيانستغراممنشوراتمشاركة

النشرإلعداد Ryan.Hills@paralympic.orgبـاالتصاليرجى

و Facebook.com/Paralympicsمعالمتبادل

Twitter.com/wethe15. 

https://www.facebook.com/help/678485232304895/
https://media.twitter.com/en/articles/products/2018/media-studio/library
https://help.instagram.com/1013375002134043


عيشها :الدعميمكنككيف

14

جدول•
أصول
نحنحملة
عبر 15ال

جميع
القنوات

أصحابالىالحملةايصال•
نأمنوالتأكدالداخليينالمصلحة

الصلةذاتاإلداراتجميع
مةالعاوالعالقاتالبشريةالموارد)

علىًموجودة (والتسويقوالمراسلة
الحملةمتن

الفرص
لتحديث
اإلعالن
الحالي
لتمييز

األشخاص
ذوي
اإلعاقة
واستخدام
اللون

البنفسجي
أثناء
األلعاب

اللونإلىتحويلهيمكنكماحدد
أغسطس/آب 19فياألرجواني
المكتب)للحركةدعمكمإلظهار

التواصلوسائلالرئيسي
،اإللكترونيالموقع،االجتماعي

(إلخ

منوالمؤثرينالسفراءتحديد
فيةللمساعدللحملةالترويجيمكنه

الوعيزيادة

الخاصالمحتوىبإنشاءقم
أوالحملةرمزباستخدامبك

واستخدماألرجوانياللون
 /قوتك /التجاريةعالمتك

.الحركةلدعمتأثيرك

أنكأكد•
تستطيع
مشاركة

ةالحملفيلم
جميععبر

القنوات



عيشها :الدعميمكنككيف

15

اإلطالقتتجاوزإجراءات

الخاصةاالحتياجاتذوواألشخاصيواجههاالتيالحواجزجميعإزالة•

بهاوالوفاءوحمايتهاالعالمأنحاءجميعفيالخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصحقوقاحترامضمان•

.ومجتمعكالتجاريةوعالمتكالتجاريةلألعمالاالدماجأهميةسببيفهممجتمعكأومؤسستكداخلفردكلأنمنتأكد•

.المحليالمستوىعلىإجراءاتخاذيمكنككيفواكتشف (OPD)الخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصمنظمةإلىتحدث•

.مؤسستكداخلالخاصةاالحتياجاتبادماجااللتزام•

.شموليةأكثراتصاالتكاجعل•

التكنولوجياواستخدامالشخصيةاألنشطةفي،مختلفةبطرقوالمشاركةالوصوليمكنهمالخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصأنمنتأكد•

االحتياجاتذويمنأصبحواالذينالموظفينودعم،المعقولةالراحةوسائلوتوفير،عادلالتوظيفأنوضمان،الخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصتوظيفتسهيل•

العملإلىللعودةالخاصة

 .المجتمعتغييرفيالمساعدةيمكنككيفحولالمعلوماتمنلمزيدwww.wethe15.orgزيارةيرجى

http://www.wethe15.org/


األصولملخص
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عامةنظرة- 15النحنحملةأصول

التجاريةالعالمةتطوير

األرجوانياللون،الكلمةعالمة،15النحنرمز

الهويةأدواتمجموعةفيشاملبشكلمتوفر

يرجى،التجاريةالعالمةأصوللتحميل .المرئية

إلىإلكترونيبريدإرسال

brand@wethe15.org

الحملةفيلم

ملصق &

اللبشكنوعهمنوفريدديناميكيفيلمان

يكونسوالثالثينياتالتسعينياتمنيصدق

برعواالستخدامالتلفزيونيللبثمتاحا ً

.االجتماعيالتواصلووسائلاإلنترنت

الجريئةالملصقاتأصولجانبإلى

.والمؤثرة

االجتماعيةالمواد

القنواتعبر 15النحنتفويتيتملن

ريةتعبيرموزباستخداموذلكاالجتماعية

والهاشتاجمتحركةصور،مخصصة

.الفريدالتعليميوالمحتوى

17

.مشاركتهامنكنريدمتحركةوصورورسوماتوصورفيديومقاطعهيالمواد

https://ipc-services.org/index.php/s/fEFQZQNdF9H3bin


األصولعلىعامةنظرة

اصل اللغات الوصولإمكانية التحميلرابط الرابطمشاركة منمزيد

المعلومات

(ثانية 90)البطلفيلم لغاتبجميعترجمةمعاإلنجليزية

*الحملة

CC ( اللغاتجميع ) ،ISL وصف،

(باإلنجليزية)صوتي

المشاركةروابطانظر منابتداءهنامتاح

.أغسطس/آب18

20

(ثانية 30)البطلفيلم لغاتبجميعترجمةمعاإلنجليزية

*الحملة

CC ( اللغاتجميع ) ،ISL وصف،

(باإلنجليزية)صوتي

المشاركةروابطانظر منابتداءهنامتاح

.أغسطس/آب18

20

رياضيةأفالم الرابطهذاعلىالملخصانظر CC 12/8من-الرياضيينأفالمرابط منابتداءهنامتاح

.أغسطس/آب18

23

الختامياالحتفالفيلم لغاتبجميعترجمةمعاإلنجليزية

*الحملة

CC ( اللغاتجميع ) ،ISL وصف،

(باإلنجليزية)صوتي

الختامياالحتفالرابط  5منابتداءهنامتاح

سبتمبر/ايلول

24

تعليميةرسومات *الحملةلغاتكل اللغاتبجميعبديلنص  23/7من-التعليميةالرسوماترابط

5/8بحلولاللغاتجميع،اإلنجليزيةباللغة

 19منابتداءهنامتاح

أغسطس/آب

22

اضغط /الطلقالهواءفي

اإلبداعبطلعلى

*الحملةلغاتكل اللغاتبجميعبديلنص بطلعلىاضغط /الطلقالهواءفي

،اإلنجليزيةباللغة 23/7منابتداء-اإلبداع

5/8بحلولاللغاتجميع

متوفرغير 37

تولي /الطلقالهواءفي

الصحافة

*الحملةلغاتكل اللغاتبجميعبديلنص -الصحافةتولي /الطلقالهواءفي
اتاللغجميع،اإلنجليزيةباللغة 23/7منابتداء

5/8بحلول

متوفرغير 38

والعربيةوالهنديةواليابانيةوالصينيةوالروسيةواإليطاليةوالبرتغاليةواإلسبانيةوالفرنسيةاإلنجليزية*

18

أوالرابطهذازيارةيرجى،15النحنقنواتمناالجتماعيةالوسائطمحتوىتقويملكامل

 .التقويمهذامشاهدة

https://airtable.com/shrcIsqJVUXLAfidb
https://ipc-services.org/index.php/s/xMmDEinNRDPccX7
https://airtable.com/shrw0wBauJdDeUDoP
https://ipc-services.org/index.php/s/THZDg47xCYkQta6
https://airtable.com/shrw0wBauJdDeUDoP
https://ipc-services.org/index.php/s/kP7LefwNWWsFcmw
https://ipc-services.org/index.php/s/YiNaT8m9poksX5A
https://airtable.com/shruzfKJP03aKAkNV
https://airtable.com/shrIefkg2P8VD32ND


الموادعلىعامةنظرة

اصل التحميلرابط الرابطمشاركة المعلوماتمنمزيد

المتحركةالصور GIFملفاترابط أغسطس/آب 19منابتداءهنامتاح 29

الملصقات متوفرغير أغسطس/آب 19منابتداءهنامتاح 29

تصفيةعوامل متوفرغير أغسطس/آب 19منابتداءهنامتاح 30

الشخصيةالصورة الشخصيةالصورةرابط (أغسطس/آب 19منابتداء)فيسبوك

(أغسطس/آب 19منابتداء)تويتر

32

الغالفصور الغالفصوررابط متوفرغير 32

الموقعالفتات أغسطس/آب 5وباالنجليزيةيوليو/تموز 30منابتداءمتاح-الموقعالفتاترابط

الحملةلغاتجميعفي

متوفرغير

الفيديوومكالماتالكومبيوترخلفيات الفيديوومكالماتالمكتبيالحاسوبخلفياترابط متوفرغير

،كريةالفالملكيةبحقوقالمحميةغيرالصور

المعالمصورذلكفيبما

الملكيةبحقوقالمحميةغيرالصوررابط متوفرغير

15نحنالتجاريةالعالمةإرشادات brand@wethe15.orgلالتصال-اإلرشاداترابط

التجاريةالعالمةألصول

متوفرغير 29
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أوالرابطهذازيارةيرجى،15النحنقنواتمناالجتماعيةالوسائطمحتوىتقويملكامل

 .التقويمهذامشاهدة

https://ipc-services.org/index.php/s/jF226xZXQjGsS5s
https://ipc-services.org/index.php/s/fEFQZQNdF9H3bin
mailto:brand@wethe15.org
https://airtable.com/shruzfKJP03aKAkNV
https://airtable.com/shrIefkg2P8VD32ND


الحملةإطالقفيلم

20



الحملةإطالقفيلم

.15النحنمناألولالشهرخاللحملتناإطالقفيلملمشاهدةشخصمليارنصفنريد

صلألشخاالفرصمنممكنعددأكبروخلققنواتكجميععبرالفيلمهذامشاركةيرجى

،التلفزيونعلىالموقعبتشغيلللسماحاإلعالملوسائلبميزانيةتبرعهذاكانسواء.لمشاهدته

.الدعمكلنقدرفنحن،اإلنترنتعبرلهالدعمدفعأو

:اإلنجليزيةباللغةالمتوفرةاألصول

”Hero 90فيلم-

مناسب ”90فيلمبث-

مناسب ”30فيلمبث-

االجتماعيالتواصلمواقععلىومقتطفاتمتحركةصور-

ستتم .أغسطس/آب 19مناعتبارا ًالفيلممشاركةمكانإلىروابطتتضمنالعامةالنظرةهذه

.+ Contentعبرالمذيعينمعالفيلممشاركة

اليةواإليطوالبرتغاليةواإلسبانيةوالفرنسيةاإلنجليزية:باللغةوالشرحالترجمةإصدارات

والعربيةوالهنديةواليابانيةوالصينيةوالروسية

.اإلنجليزيةباللغةالموصوفةالصوتنسخة .الدوليةاإلشارةبلغةموقعةنسخة

21

:للمذيعينالتاليةللمواصفاتوفق ا 15النحنحملةفيلمإنشاءسيتم

 (تايمكويك) mov. :غالف •

 ProRes422 :الفيديوترميز •

ا 25 :اإلطاراتمعدل • ا 29.97و (PAL)الثانيةفيإطار  فيإطار 

(NTSC)الثانية

× 1920 :الدقة • 1080 (HD) 

https://airtable.com/shrw0wBauJdDeUDoP


االجتماعيالمحتوى

22



التعليميالمحتوى

يكونأنهيعنيماحولالعالمتثقيفخاللمنحقيقيفرقإلحداثفرصتناهيهذه

 .دعمهملألشخاصيمكنوكيفإعاقةلديك

السائدةاالفكارتزيلالتي Carouselبتنسيقات× 5إحصائياتبإعدادقمنالقد

.األشخاصوتثقف

يوممنواعتبارابناالخاصةانستغرامقناةعلىاألمورهذهكلعرضسيتم

.الخاصةقنواتكعلىنشرهاإعادةأونشرهايمكنأغسطس/آب19

 23مناعتباراالرابطهذاعبروالترجماتالتصميمقالبعلىالعثوريمكن

.(الحملةلغاتبجميع)أغسطس/آب 5وبحلول (اإلنجليزيةباللغة)يوليو/تموز

23

https://ipc-services.org/index.php/s/THZDg47xCYkQta6


رياضيةأفالم

وسائلعلىالقصيرةاألفالممنمختارةمجموعةلدينا

عندثونيتحبارالمبيينلرياضيينالمتاحةاالجتماعيالتواصل

.أهميتهاومدىالحملة

:تشملوهي

(األمريكيةالمتحدةالواليات)مكفادينتاتيانا●

(األمريكيةالمتحدةالواليات)هوكابيبرينا●

(RSA)ماهاالنجونتاندون●

(UGA)كوكونداكيحسنة●

(البرازيل)دياسدانيال●

(األرجنتين)فرنانديزجوستافو●

(البرازيل)رودريغيزفينيسيوس●

.هناالرياضيينمنكاملةقائمةعلىالعثوريمكن

https://airtable.com/shrcIsqJVUXLAfidb


الختامياالحتفالفيلم

عقب "15النحن"لالمؤسسةالمنظماتجميعقادةيضمخاصفيلمعرضسيتم●

2020طوكيوالبارالمبيةاأللعابدورةفيالختاميالحفلفي IPCرئيسخطاب

ال15نحنطموحعلىالفيلمسيؤكد●

العالميةاالخباريةالتغذيةفيالفيلمدمجيتم●

بعدالجتماعياالتواصلوسائلعلىالمذيعينقبلمنلالستخداممتاحا ًالفيلمسيكون●

+ OBS Contentعبرالختامحفل

● IPC والداعمينالتجاريينالشركاءعلىاألفالملتوزيع ( هناالمعلوماتمنمزيد )

https://airtable.com/shrw0wBauJdDeUDoP


الختاميالحفلفيلمسيناريو

.المستقبلنحوً .الرياضةعنا ًبعيدانتباهنانحولاليوم

.الخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصمنالعالمسكانإلى،الرياضيينعنبعيدا ً

.العالممن٪15 .شخصمليارمنأكثر

.التغييرأجلمنعالميةحركةهي 15النحن

 .وإدماجهمنشاطهمومتابعةلهمواالستماعالخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصرؤيةيجب :يعنيوهذا

وإنصافا ًوعدالة ًعدال ًأكثرالعالملجعلحركة

.جديدةحركةإلىنورهاستمرر،البارالمبيةاأللعابشعلةإطفاءقبل

 .15النحنلمناصرةالعالمفيالمنظماتأكبرتلتقي

 .زخما ًالحداث .سياسةإلنشاء

.يُستبعدأو .منهيسخراحدال .اإلنجازعنأحدفيهيتراجعاليوملتحقيق

.المشتركةإنسانيتنافقطونرىأنفسناعنمختلفينأشخاصإلىفيهننظريوم

:ونقولاللحظةهذهفيالماضيإلىننظرسوف.اليومذلكيأتيعندماألنه

.الكاشفةاألضواءانطفأتعندما

.الدورانعنالكاميراتوتوقفت

.التغييريبدأناًه



الصوتيةالمدونة

عقليةعلى 15النحنالصوتيةالمدوناتمنخاصةسلسلةعرضًسيتم

.البارالمبيةاأللعابمندروس :رابحة

مقابالتنيجروالمستوىرفيعيبارالمبيينرياضيينالمحادثاتهذهستضم

.عالميينقادةمع

 OBSرعبالمذيعينقبلمنلالستخداممتاحالمقابالتمنوالفيديوالصوت

Content +.

تالبودكاسمنمصغرةسلسلةمنكجزءالخاصةالحلقاتهذهعرضسيتم

Digidayو Webbyجائزةعلىالحائز Media،وسيتم،رابحةعقلية

.الصوتيالبثمنصاتخاللمنلهاالترويج

.هناللبودكاستترويجيةأصولأيمشاركةستتم

ةالمتحدالوالياتبارالمبية،يوهانسآناأجرت :2021أغسطس/آب 21•

بارسونزأندرو IPCرئيسمعمقابلة،األمريكية

فوضةم،باتشيليتوميشيلكولإيليأستراليا :2021أغسطس/آب 25•

اإلنسانلحقوقالساميةالمتحدةاألمم

عامالاألمينونائبةاألمريكيةمكفادينتاتيانا :2021أغسطس/آب 27•

محمدجأمينةالمتحدةلألمم

واالتحادريدستيفالعظمىبريطانيا :2021أغسطس/آب 28•

داليهيليناالمساواةشؤونمفوضاألوروبي

بعدفيماالمزيدلتأكيد•

https://podfollow.com/a-winning-mindset-lessons-from-the-paralympics
https://ipc-services.org/index.php/s/tYz7iKMFGy3iP72
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االجتماعيالتواصلوسائل

توكتيك

نأغسطس/آب19من ن/ايلول5حت  هاشتاجتحديهناكسيكون،سبتمي 

#DisabilityAwareness نسيتم .توكتيكعىل اجالهاشتوباألسواقكاملةقائمةتوفي 

 .هنا

فيسبوك

أربعةمنالمكون 15النحنفيديوسلسلة IPCستطلق،فيسبوكمعجنبإلىجنبا ً

.المناسبالوقتفيهنامتاحةستكونالمعلوماتمنمزيد .أجزاء

غامرةVR / WebXRوتجربةمكانيصوتتجربةإطالقأيضا ًسيتم

االنطباعًحولًذويًتغييرإلىتهدف/https://www.paralympic.orgعلى

 .التجريبيةالتكنولوجياهذهتطبيقخاللمناالحتياجاتًالخاصةً

تويتر

ديسمبر/االولكانون 4حتى 15النحنلرمزتعبيريا ًرمزا ًالتاليةالوسومستنشئ

.(االحتياجاتًالخاصةذويلألشخاصالعالميلليومالتالياليوم)

اللغة Wethe15ترجمة

اإلنجليزيةاللغة WeThe15

اإلسبانية NosotrosEl15

الهندية हम 15

العربية ١٥النحن

الصينية 我们是15

اليابانية 私たち15

اإليطالية NoiIl15

الفرنسية NousLes15

البرتغالية NósOs15

الروسية Мы15Процентов

سميةالراالندونيسيةاللغة،االندونيسية KamiBer15

الكورية 우리가바로15

االلمانية WirDie15

(الفلبينية)تاغالوغ Kaming15

التايالندية เรา คอื 15

مياليوالبهاسا Kami15

الهولندية WijDe15

https://airtable.com/shrbuAhWqSkg8XJee
https://airtable.com/shrbuAhWqSkg8XJee
https://www.paralympic.org/


التجاريةالعالمةأصول
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التجاريةللعالمةمفيدةأصول

يلمتاحة 15النحنالتجاريةالعالمةإرشادات نترغبكنتإذا .هناللتي    
ن،بكالخاصةاألصولإلنشاءالنصيةالعالمةأو 15النحنرمزاستخدامف  ج  االتصالفي 

brand@wethe15.org.

  الستخدامهااألصولمنالعديدوفرنالقد
 
  بما،بكالخاصالمحتوىإنشاءف

 
 .الغالفوصورالشخص  الملفصوروإطارات Gifوصورالمرشحاتذلكف

يلهايمكنحيثروابطعىلللحصول 19-18صانظر  سيتم .تن  
 
  طوكيوإىلوصولهمعندالمؤقتة 15النحنوشومالرياضيي   منحأيضا

ارتداؤهايمكنهموالت 

  
 
 يمكنك .اللعبميدانف

 
.19صعىلخلفياتالفيديوومكالمةالمكتت   الحاسوبوخلفيةالويبمواقعالفتاتاستخدامأيضا

30

https://ipc-services.org/index.php/s/fEFQZQNdF9H3bin


تجاريةعالمةذومرشح

ن
 
نحنتجاريةعالمةذومرشحسيتوفر،أغسطس/آب 19مناعتبارا

:التاليةاالجتماعيةالقنواتعىل 15ال

انستجرام-
توكتيك-

فيسبوك-
شاتسناب-

نعند اعىل"قصصنشر ،15النحنحولاالجتماعيةقنواتكعىل "الكامي 
ن نهذااستخداميرج   .الفلي 

31



المتحركةالصور

نلالستخداممتاحةمتحركةصورمنمختارةمجموعةهناكستكون
 
ن،أغسطس/آب19مناعتبارا  

نوتينورخاللهامنعليهاالحصوليمكنكوالت   
وابحثجيف 

بواسطةطياربدونطائراتباستخدامإنشاؤهتمالذي 15النحنرمزإىلباإلضافةالفيلممنولحظات،15النحنرمزذلكسيشمل .WeThe15#باستخدام
Intel.

32

https://tenor.com/official/paralympics
https://giphy.com/paralympics


المرئيةالدعوة

:عىل 15النحنعنالمدافعي  نجميعنشجع

.بكالخاصةالغالفصورةتحديث

ن نملفكصورةتغيي  ننحإطارلتشملالشخص 
15ال

ناضافة
 
نقلبا

 
اسمإىل WeThe15# /أرجوانيا

 .بكالخاصالعرض

ن WeThe15#تضمي  ن  
تكف  عىلالذاتيةسي 
نالتواصلوسائل االجتماع 

يلمكاناكتشف  .هنااألصولهذهإنشاء /تي  

33

https://airtable.com/shrw0wBauJdDeUDoP


الرياضيون /السفراء /المؤثرون
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السفير /المؤثرمعالتواصل

35

؛يليممالهمبالنسبةممكنهومامعأغسطس/آب 19فيوالشركاءالرياضيينوالمؤثرينالسفراءدعمنود

.تويتروانستغرامعلى WeThe15@متابعة•

.15النحنبقنواتربطهممع،االجتماعيةقنواتهمعلى (قنواتناعلىأغسطس/آب 19فيإطالقهتمالذي)الحملةفيلممشاركة•

.لالهتماممثيرةيجدونهاالتي 15لنحنقنواتمنواإلحصائياتالمعلوماتمشاركة• (23الصفحةانظر)

(33الصفحةانظر)الشخصيملفهمصورةفياإلطارواستخدمالشخصيملفهماسمفياألرجوانيالقلبتضمين•

.االجتماعيةقنواتهمعلىعضويمحتوىإنشاء•

(46-44الصفحاتانظر)البارزةالمعالمأحدإضاءةحولمحتوىإنشاء•

والخطاباتالصحفيةالمقابالتفي 15النحنعنالتحدث•
الصفحةالىانظر)ذلكإلىوماوالمرشحاتوالملصقاتمتحركةالصورالوالقناةداخل 15النحنرمزباستخدامالوعيمستوىرفع•

30-32)

كلفيالتغييريبدأأنيمكن .الخاصةاالحتياجاتذوياألشخاصعلىأفعالهمتأثيركيفيةفيالتفكيرخاللمنفرقا ًيحدثأنالعالمهذافيشخصلكليمكن

.معكالتغييريبدأأنيمكن .مجتمع

والمؤثربالسفيرالخاصاإللكترونيالبريدنموذج-والمؤثرينالسفراءإلشراكلالستخداممتاحهووإلكترونيبريدنموذجإنشاءتم

https://www.instagram.com/wethe15/
https://twitter.com/wethe15
https://ipc-services.org/index.php/s/wt9TEx8Cd5swr36


والصحافةالطلقالهواءفي
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والصحافةالطلقالهواءفي

:أجلمنالرئيسيةالفنيالعململفاتاستخدامشركائنامننطلب

(ذلكتحقيقأجلمنبوسائطكالتبرع)الصحفي /الخارجيتصميمناتشغيل-

الحاليالصحفي /الخارجيتصميمكعلىبناالخاصاالستحواذمفهومتشغيل-

سيكون .المقابلةوالترجماتالنسخخياراتمعجنبإلىجنبا ً،(ورقة 48،أوراق 6،صفحةنصف،كاملةصفحة)الرئيسيةالفنيالعمللملفاتأدناهروابطبتضمينقمنالقد

 .الخارجية /الصحفيةاإلعالميةبالمواقعوتزويدهلذلكوفقا ًالفنيالعململفوتكييف،القائمةمنالمفضلةنسختهاختيارالشريكمسؤوليةمن

-أغسطس/آب 19مناعتبارامباشرةالعملهذايبدأأنهوالهدفسيكون،التوقيتحيثمن ،ذلكومع .(البارالمبيةاأللعابدورةختاملحفلالتالياليوم)سبتمبر/ايلول 6

 .شريككلجدوىعلىاعتمادا ًمختلفةأوقاتفياإلبداعيالتصميمهذاتشغيلعلىمنفتحينسنكونلذلك،سنوات 10مدتهاحملةفهذه

 .(2021أغسطس/آب 19)الحملةإطالققبلمباشرةالعملدفعينبغيال

 .الترجماتذلكفيبماالرئيسيةالفنيةاألعمالعلىاضغط /الخارجيالفنيالعمللملفاترابط

.الترجماتذلكفيبماالرئيسيةالفنيالعململفاتعلىللتوليرابط

.الحملةلغاتبجميعأغسطس/آب 5وبحلولاإلنجليزيةباللغةيوليو/تموز 23مناعتبارا ًمتاحةالملفاتستكون
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https://ipc-services.org/index.php/s/kP7LefwNWWsFcmw
https://ipc-services.org/index.php/s/YiNaT8m9poksX5A


اإلبداععلىمثال-صحافة /الطلقالهواءفي
(يوليو/تموز 23الجمعةيومالنهائيةاألصولتحميلتم)
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االستحواذعلىمثال-الصحافة /الطلقالهواءفي
(يوليو/تموز 23الجمعةيومالنهائيةاألصولتحميلتم)

يطوضعيجب نالشر  
 .لإلنتباهملفتةبطريقةاألرجوان 

نبداإذا
 
نأنيقا

 
 .ذاتيةهزيمةيصبح،جدا

ن  
ةالتجاريالعالمةتكونأنالمهممنأنهحي  نف 

يطيتداخلأنيجب،واضحة التصميممعالشر
ن .تجاهلهالمستحيلمنيصبححت 
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فقطالطبيعيبالحجمتوضيحيةأمثلة



إطالقاالعالميةالعالقات

40



فعلردوخلق،الفائدةكسب :النهج
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الحركةإطالق-أغسطس/آب 19

.اإلطالقيومفيالمصلحةأصحابلكلفرصا ًيخلقأنشأنهمنمتصلنهجإلىنحتاج،العالمأنحاءجميعفياإلعالمووسائلالرسميينالمتحدثينمع :التقرب

.سنواتالعشرومهمةالعالميينوالشركاء 15النحنبحملةالوعيزيادةإلىنهدف .للحركةعامإعالنأول؟يحصلالذيما

.الخاصةباالحتياجاتالمعنيةالحكوميةغيرالمنظمات،الناسعامة،اإلعالموسائل؟نتكلممنمع

 .االضاءةمنصور،الحملةرمز،الحملةفيلم،الرسميالمتحدثمقابالت،صحفيبيان؟هناكسيكونالذيالمحتوىهوما

اإلخباريةالتغطية .واألعمالالمستهلك،الصحة،الثالثةالقطاعات،الرياضةفيالوطنيونالمراسلون؛اإلنترنتعبروالطباعةوالبثالعالميةاألخبارأسالك؟نستهدفمن

.الميزاتتتبعوسوف،األولويةهي

األولىاإلعالموسائل)طوكيوفيالمشاركةستبدأ .الباكرالصباحمنالمستهدفةاألسواقفياإلعالموسائلإلىالتحدثنريد .عالميا ًاإلطالقسيبدأ؟التوسعخطةما

.الشماليةركايأمأخيرا ًثم،إفريقيا /أوروباإلىتنتقلثم (إليهاسنتحدثالتي

AsiaPac :رئيسيةمستهدفةوسائطأسواقلدينا ركايأم؛إفريقياوجنوبوألمانياوإيطالياوفرنساالمتحدةالمملكة-إفريقيا /أوروبا؛أستراليا /الصين /اليابان-

 .كندا /ركيةياألمالمتحدةالواليات-الشمالية

.اإلطالقيوموفيمسبقةإحاطةجلساتلتقديموالرياضيينالرسميينالمتحدثينمنمجموعةاصطفافيتم؟يتكلَممن



اإلطالقوسائطنهجعلىعامةنظرة

42

!هناالمسودةنسخةتنسيقتم،التوعيةلدعم

المعلوماتمنللمزيدPhilip.Doward@paralympic.orgعلىاالتصال

اإلصداروإطالقالحملةفيلم
المعالماضاءة

ستعقد .أغسطس/آب 5فيمسبقا ًالرسميينالمتحدثينإطالعسيتم

ومقابالت،أغسطس/آب 10فيمحظورةإعالميةإحاطةجلسات

.أغسطس/آب 11فيمحظورة

،خباراألأهمفيإطالقهاصحفيوبيانالحملةإطالقفيلمعرضسيتم

يةالرياضواألهداف،الحياةونمط،والمستهلكين،االجتماعيةوالشؤون

 .أغسطس/آب 16فييبدأالذياالسبوعمناعتبارا ًللحظرالخاضعة

.أغسطس/آب 19فيأخبارا ًاألوسعاإلعالموسائلستتلقى

بغروعنداألرجوانيباللونالعالمأنحاءجميعفيالمعالمءاستض

.أغسطس/آب 19يومالشمس

معالمالتصويرسيتم،اإلعالموسائلمعالفرصمناالستفادةأجلمن

.أغسطس/آب 9فييبدأالذياالسبوعقبلمقدما ًالرئيسية

2021أغسطس/آب 19الشمسغروب :مباشر
 19 (UTC +9)اليابانبتوقيت 07:00 :مباشر

طوكيوإعالنمعللتوافق) 2021أغسطس/آب

mailto:Phil.Doward@paralympic.org


األرجوانياضاءة
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المؤكدةالمعالم

ء،15النحنبإطالقلالحتفال  
نسيص  ن 80منأكي 

 
نمعلما

 
نتمتد،مبدعا نباللون،زمنيةومناطقدولعدةعي   

ناللونوهو،األرجوان  نخاصةلذويناالحتياجاتنالالعالم   
ف 

ن .أغسطس/آب19  .هناللمعالمالكاملةالقائمةعىلاالطالعيرج 

ن،القائمةإىلمعلمإلضافة hello@wethe15.orgعىلاالتصاليرج 

طوكيو،تريسكايطوكيو ريكيافيك،هاربا موسكو،أوستانكينيوبرج

ادنبره،مورايفيلد روما،الكولوسيوم سنغافورة،فولرتونفندق

جنيف،ديوجيت المتحدةالواليات،نياجراشالالت

وكندااألمريكية

القدس،القديمةالقدسأسوار

لندن،البرلمانمجلسي جوهانسبرج،FNBملعب العربيةالمملكة،المملكةبرج

السعودية

فيينا،النمساويالبرلمان بولاسطن،سليمسلطانيافوزجسر براغ،بترينمراقبةبرج

باريس،باريسمدينةقاعة بريسبان،فيكتورياجسر أوكالند،تاورسكاي
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تريسكايطوكيو ©

https://airtable.com/shrrVfW7gAZ6Kn5Y1
mailto:hello@wethe15.org


االضاءة؟دعميمكننيكيف

نالمكتبكانإذامماتأكد1. نأوالرئيس   
كةشعار)الرقميةممتلكاتكأواألخرىالمهمةالمبان  موقع،الشر

نالتواصلوسائل،الويب ناللونإىليتحولأنيمكن (االجتماع   
ناألرجوان   

الرجاء .أغسطس/آب 19ف 

.المعلوماتمنللمزيدhello@wethe15.orgعىلالتواصل

تيبقم2. نالتصويربي   
نالرقميةلخصائصكشاشةلقطاتأولمعلمكالفوتوغراف   

ليتمأغسطس/آب 19ف 

جميعبتحميل IPCسيقوم .IPCفريقمعالصورهذهمشاركةثمالوسائطعىلإلصدارهاالتقاطها

 .هناللمعالمالملكيةحقوقمنالخاليةالصور

حتت،واإلضاءةالحملةبأخبارلتنبيههماألوسعوالصحافةالمقربةناإلعالموسائلمعالتواصل3.

نشارك.الحظر نالخي   
نالصحف   

.التواصلهذاف 

نبالممثلي  نباالتصالقم4.  
نصورلمشاركةالمحليةالمعالمف   

لزيادةاالجتماعيةمقنواتهعىلالمضيئةالمبان 

 .الضوءوصولمدى

.ومشاركتهممي  نمحتوىإلنشاءوالمؤثرينالسفراءمعتفاعل5.

ن6. نالمحتوىشارك /انشر  
نالتاريخ  نبما،االجتماعيةقنواتكعي   

 WeThe15@و WeThe15#ذلكف 

نقنواتعىل  .انستغراموتويي 
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األرجوانيةالمعالم

األرجوانيةالشعارات

اجتماعية /أرجوانيةمواقع

mailto:hello@wethe15.org
https://ipc-services.org/index.php/s/8WTRBKBbcZNtEri
https://ipc-services.org/index.php/s/sbPj5q8JreMgnpd
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المسبقةاإلعالميةاإلحاطة
ههملتنبياألوسعوالصحافةالمقربة اإلعالموسائلمعالتواصل .اإلطالقليومالتغطيةتأمينفيللمساعدةاإلعالموسائلإيجازيرجى

.الحظرتحت،وإالضاءةالحملةبأخبار

إصداريمكن،اإلطالققبل .العالمأنحاءجميعفياالفتراضيةوالمكاتبوالصورللبثإعالميةلحظةالتاريخيةاإلضاءةستخلق

اللونإلىولتتحالتيالبارزةاألضواءالتقاطمنيتمكنواحتى،بهمالخاصةالمحليةاالضاءةلحضوراألوسعاإلعالملوسائلدعوة

 .أغسطس/آب 19فياألرجواني

.هنا Media Inviteعلىالعثوريمكن

 .المحليةاإلعالموسائلاحتياجاتلتناسبوترجمتهاتكييفهايمكندعوة

كانفا :الصورةاعتمادات

https://ipc-services.org/index.php/s/HLTRnSmGpFaWAyr


االتصالبيانات

صلالتوايرجى،أسئلةأيةلديككانإذا

hello@wethe15.orgمع

ن  WeThe15.orgزيارةيرج 

المعلوماتمنلمزيد
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mailto:hello@wethe15.org

