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شوارع للمظاهرات واالحتجاجات

تسهيل الوصول اآلمن للساحات العامة للمظاهرات 
واالحتجاجات كحق مدني أصيل.

السياق 
متنزهات وشوارع وميادين شهيرة تستخدم عادة للمظاهرات أو   •

التجمعات.
الالمركزية في األحياء العامة والشوارع.  •

الشوارع الكبيرة والكباري، مواقع المجتمع أو المواقع ذات   •
األهمية التاريخية.

الجدول الزمني: ساعات إلى أيام.
المدة: أيام أو أسابيع أو أشهر.

مينيابوليس، مينيسوتا، الواليات المتحدة األمريكية

في مدينة مينيابولس، قام أفراد من المجتمع المحلي والفنانين المحليين بإحياء ذكرى 
جورج فلويد الذي قتل على يد الشرطة. تقدم المنظمات المحلية الماء والمعقم 

للمتظاهرين والمقيمين باألحياء المجاورة.

clarendipity@ :إعداد

نقاط الوصول والدخول السهلة والمفتوحة 
)مثل حواجز أو االزدحام القسري(

استخدام أدوات تخطيط الفعاليات الخاصة 
)مثل القيود المنشورة لوقوف السيارات( 

للمحتجين المشاركين.
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سياتل، واشنطن، الواليات المتحدة األمريكية

قام المتظاهرون في مدينة سياتل بسد تقاطع الطريق بدراجاتهم مما يسمح 
بالتحرك اآلمن للمجموعة من وراءهم.

كاتماندو، نيبال

تجمع المتظاهرون بالقرب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في نيبال.

seinahpets@ :إعدادlongfellowfilms@ :إعداد

إعادة التأكيد على الدور القانوني للساحات العامة والشوارع كأماكن لالحتجاجات والمظاهرات حتى خالل تفشي الوباء.  •
وضع ونقل أهداف واضحة لإلدارة في الموقع لتخفيف حدة الصراع، والسماح بالحركة دون عوائق وتلبية االحتياجات   •

الطبية والسالمة للجميع.
التأكد بأن متطلبات الحصول على تصريح/إشعار ال تجرم االحتجاج التلقائي أو األشخاص الذين يتحركون في اتجاه   •

المركبات مباشرة للعمل المدني.
التأكد من ارتداء جميع موظفي الموقع األدوات التي تتفق مع توجيهات الصحة العامة لمنع انتشار الفيروس بينهم أو   •

للمخالطين لهم.

ضمان سالمة المتظاهرين واألخصائيين الطبيين ورجال الصحافة والمراقبين القانونيين مع توفير مساحة كبيرة للتباعد   •
الجسدي.

الحفاظ على حرية حركة المشاركين على طول الطريق وعند التقاطعات ونقاط التوقف وغير ذلك لمنع االختناقات أو إجبار   •
المشاركين للدخول في األماكن المغلقة.

استخدام المواد الثقيلة )أو المركبات الثابتة( في الوقت اللحظي عبر مسار المسيرة لمنع عنف السيارات والصراعات.   •
التفكير في استخدام مركبات فريق اإلدارة البيئية األصغر حجًما واألكثر قابلية للمناورة أو في بعض األحيان مركبات   •

الصرف الصحي التي تعمل بمثابة أوعية لتنظيف الحطام.
التأكد من مرونة المواد أو المركبات للسماح بالدخول بأمان وسهولة في حالة الطوارئ. ترك فجوات لمنع نقاط الضغط أو   •

االستدعاء.
وإذا كانت االحتجاجات ملحوظة/مستمرة:  •

يجب تخصيص مساحة تجمع وإزالة الحواجز غير الثابتة.  •
نشر التغيرات على الطريق أو المحطة لوسائل النقل ومشاركة الدراجات/االسكوتر أو حجز الدرجات وغير ذلك   •

لضمان إتاحة خيارات للعمال والمقيمين األساسيين. 
إعادة تصميم المعدات المؤقتة للحفاظ على سالمة المشاركين ووصولهم.  •

تنسيق الخدمات اللوجستية في الموقع من خالل مقدمي الخدمات االجتماعية مثل األخصائيين االجتماعيين وفرق الطوارئ   •
الطبية أو رجال اإلطفاء. 

تحسين خطط االنعطاف وتحديث بيانات التطبيق لممرات ومحطات وسائل النقل المتضررة فيما يتعلق بإغالق الشوارع   •
الرئيسية. 

تجنب إستراتيجيات التعامل مع الحشود التي تنطوي الحاجة لالحتجاز مثل المناطق المحظورة وحظر التجوال والمناطق   •
المخصصة للوصول والدخول.

تعديل متطلبات وقوف السيارات مع تقديم معلومات واضحة للشركات والمقيمين.  •
مراجعة االتفاقيات المبرمة بين الوكاالت والمبادئ التوجيهية للموظفين باستمرار بناء على قيم الوكالة واألهداف المشتركة   •

وتوجيهات الصحة العامة.

السياسة + المشاركة

 منهجية
التصميم

ممارسات اإلدارة




