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ي المجتمعات الريفية
 
ات المحلية ف  تثقيف قادة المجتمع المحلي لتحقيق التغيير

وع هو توفير أدوات لحقوق اإلنسان لمجتمع يدىع بريساس ديل شاما ان : الخالصة •   الهدف من هذا المشر

Brisas del Chama ويال. وقد تم توزي    ع هذه األدوات من خالل ورش عمل حول حقوق ز يدا، فيز ي مير
اإلنسان،   يقع فز

ي  
ي السياسات فز

ات فز ي الوصول إىل المعلومات لتحقيق تغيير
وكتيبات تثقيفية، ومن خالل االستخدام العملي للحق فز

يساس ديل شاما للحياة اليومية خالل ي، وهو أمر أساسي لير  .19-جائحة كوفيد مجال النقل الحضز

ي  •
 
 ملخص  واف

ويلية القيود المفروضة عل المشاركة المدنية و    COVID-19 خالل جائحة ز جميع مظاهر  ، شددت الحكومة الفيز
ي خضم هذا الواقع ، منذ عام تالحياة اليومية ، مما جعل األشياء العادية مثل ال

نقل إىل واليات أخرى شبه مستحيلة. فز
ي جميع أنحاء البالد لدفع جدول أعمال  Espacio Público ، قام  2020

ز فز ز االجتماعيير بتنشيط مجموعة من الناشطير
بريساس ديل شاما هو  .المنظمة غير الحكومية إىل األمام لتعزيز والدفاع عن حرية التعبير والوصول إىل المعلومات 

ويال. وقد أدى الوباء الحاىلي إ
ز يدا ، فيز ي مير

ي يقع فز
ىل تفاقم قدرات المجتمع عل تنفيذ األنشطة اليومية، مجتمع ريفز

ي و  ولكن المشكلة األكير تفاقما  ز ي أصبحت أكير عمقا خالل الجائحة هي الوصول إىل وسائل النقل العام والبيز
  ن بهدفالت 

ي الوالية عير التنقل 
للذهاب إىل وظائفهم يعتمد سكان بريساس ديل شاما عل وسائل النقل العام .المدن الرئيسية فز

ي المدينة. وقد أثر نقص وسائل النقل العام وزيادة تدهورها خالل الوباء عل قدرة سكانها عل  
والقيام باألعمال اليومية فز

كانت    و تم طرحها االجتماعات األوىل مع المجتمع  منذ تحديدا  و  هذه المشكلة . العمل واستئناف الحياة اليومية
ي 
وع القضية الرئيسية الت   .تم تناولها من خالل المشر

ي الوصول إىل  
ولمساعدة المجتمع المحلي عل معالجة هذه المشكلة، ركزنا عل أداة أساسية: استخدام الحق فز

ز العديد من  . تم اختيار وسائل النقل العام كموضوع يجب معالجته ، ألنه من بير المعلومات من خالل طلب رسمي
ي نشأت خالل االجتما

عات مع المجتمع ، كان هذا هو األكير إلحاحا بسبب حقيقة أن بريساس ديل تشاما  القضايا الت 
ي األنشطة اليومية 

كما و   ،2020الحجر الصحي لعام  من  بعد أشهر فوسكانها يعتمدون بشكل أساسي عل هذه الخدمة فز
ي االستثمار تفاقمت مشكلة  العام فقد  النقل هو الحال مع 

ي المنطقة، واألزمة اإلنسانية منذ بداية   ات النقص العام فز
فز

 19-جائحة كوفيد

وع  •  وصف المشر

يدا، وكانت  ي مير
ز   اداتدايانا رانجيل هي حليفتنا فز ز الحاليير ي بريساس ديل شاما لتثقيف القادة االجتماعيير

نا التنفيذية فز
لعمل )األنشطة الرسمية من خالل ورش ا بحقوق اإلنسان وممارسة حرية التعبير  مختلفة متعلقة جوانب لعدة 

 )" ي تسم أيضا "المقاهي
ي ديناميات ومشاكل المجتمع ، حيث قدمت  .واألنشطة غير الرسمية الت 

شاركت ديانا فز
ي يستخدمها

ي عندما يواجه مشكلة مجتمعية Espacio Público للمجتمع األداة األساسية الت 
 
: استخدام الحق ف

 .رسمي الوصول إىل المعلومات من خالل طلب  

  :عل وجه التحديدو تم تقديم ورش عمل مختلفة للمجتمع ، 

 حقوق اإلنسان •

 توثيق انتهاكات حقوق اإلنسان.   •

 .الوصول إىل المعلومات العامة واستخدام الشبكات االجتماعية  •

اللقاءات المذكورة  ان  وبضف النظر عن ورش العمل الرسمية هذه، تم عقد العديد من اللقاءات مع المجتمع. يشار إىل 
" ، هي  تخدم  .  آمنة يمكن ألفراد المجتمع التحدث فيها بضاحة عن حياتهم اليومية ومشاكلهم  اماكن باسم "المقاهي

ي 
ي قد تكون مرتبطة  قد  هذه المقاهي الغرض من المنسق اإلقليمي لتصور أهم المشاكل الت 

تؤثر عل المجتمع والت 
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ة  ي هذه الحالة  -مباشر
ي اكتشاف أهمية  .COVID إىل المعلومات وجائحة بالوصول فز

ورية فز " ضز كانت هذه "المقاهي
ي بريساس ديل شاما

 .وخطورة قضية النقل العام فز

ز الوالية إسباسيو بوبليكو، حت  وإن كان ل مخصصة  كانت   عمل ورشةكل  كير
لطالما كان   عام عل حقوق اإلنسان. الي 

ز المجتمع من استخدام حرية التعبير والوصول إىل المعلومات كأداة للتغيير  تنوع الحضور من  .الهدف الرئيسي هو  تمكير
ز   ي المجتمعات األخرى، كان هناك حضور منتظم يعملون عادة كقادة اجتماعيير

ورشة عمل إىل أخرى، ولكن كما رأينا فز
كما ان   للمجتمع. لدى بريساس ديل شاما معلمون من المدرسة الريفية المحلية كقادة للحركة االجتماعية للمجتمع. 

ي 
ي المجتمعلجامعية المراحل اهناك العديد من الشباب فز

ي النشاط االجتماىعي فز
وزعت منسقتنا  و    .يشاركون فز

ي كاراكاس.  للمقر  تهازيار  اثناءحصلت عليها  كانت قد كتيبات  اإلقليمية، دايانا رانجيل،  
  و الرئيسي إلسباسيو بوبليكو فز

ي بري
ي تم توزيعها عل أشخاص محددين فز

يدا مع مجموعة من الكتيبات ، الت  ساس ديل تشاما الذين كانوا  غادرت إىل مير
ون بانتظام ورش العمل. كما  ي مدرسة كانت المكان العادي الجتماع منشورا عدة كتيبات و  تم توزي    عيحضز

و عقد ت فز
  .العمل ورش

ا،  و  ز المجتمع مرة أخرى وإعادة تفقد  أخير أنشطتهم  فعيلتم االحتفال بجميع هذه الموارد واالجتماعات من أجل تحفير
ي للحصول عل معلومات عامة إىل  ضمن المجتمع 

ي كانت موجودة قبل الوباء. كما أن تقديم طلب قانونز
ي الت 

المدنز
 المجتمع المحلي عل متابعة الطلب وتقديم المزيد من الطلبات إىل البلدية  

ز رئيس البلدية هو أيضا أداة تستخدم لتحفير
ي مجتمعهم 

 .من أجل التغيير فز

 التحديات واألهداف  •

وع هو  ان  ي مجال حقوق اإلنسان إىل بريساس ديل شاما من خالل  اضفاء  الهدف من المشر
العمل   ورشالتثقيف فز

 المجتمع المحلي من المطالبة 
ز ي تعززها المنظمة غير الحكومية بهدف تمكير

اتيجيات الت  ها من االسي  والكتيبات وغير

 .بالتغيير من سلطاته المحلية

ي تؤثر عليهم ،   خالل النهج األول مع سكان
بريساس ديل شاما ، تمكنت دايانا رانجيل من فهم القضايا الرئيسية الت 

وخاصة حقيقة أن وسائل النقل العام كانت غير مستقرة منذ ما قبل الوباء ، ولكن مع بداية الوباء والحجر الصحي ،  

لمستحيل تقريبا عل سكان بريساس  توقفت السلطات المحلية عن تمويل وسائل النقل العام ، وهذا بدوره جعل من ا

ي المدينة أو االنتقال بشكل عام من المجتمع إىل أجزاء أخرى من الوالية
 .ديل شاما الذهاب إىل العمل فز

ي ل COVID-19 لالهتمام بمسألة نظام النقل العام المهمل خالل جائحة
 ، اتفقت ديانا رانجيل والفريق القانونز

Espacio Público من طلب رسمي للمعلومات إىل العمدة من أجل المطالبة بإجابات فيما يتعلق   عل االستفادة

ي مكتب  
بالتمويل والمشاري    ع وطرق الحافالت وتمويل وسائل النقل العام خاصة أثناء الوباء. وسلمت الرسالة المذكورة فز

ي 
ين األول 11العمدة فز ي   و   تشر

ي  11كان من المقرر استعراضها فز
ين الثانز ي اإلدارة، رفض  ؛ ولكن ب تشر

سبب تغيير فز

ويلي 
ز ز بذلك الدستور الفيز اف باستالم الرسالة الثانية، منتهكير ي البلدية االعي 

 .الموظفون العموميون فز

وعوقد واجه   و منها:   تحديات أثناء تنفيذ  عدة المشر

ي تفاقمت بسبب جائحة ❖
ي المجتمع بسبب األزمة اإلنسانية الت 

عل الرغم من   .COVID-19 اإلحباط العام فز

أن بريساس ديل شاما هو مجتمع يتمتع بقيادة اجتماعية قوية ، إال أن جزءا من مهمة ميشنا المحلي كان 

 .للمطالبة بالتغيير فيما يتعلق بوسائل النقل العام اجندة تسيير تشجيع قادة المجتمع وأعضائه عل 

ز المدينة الرئيسية وبرياس ديل شاما   ❖ أيضا تحديا واجه ميشنا المحلي ، ديانا  ت كانالمسافة الطويلة بير

ي الوقت ايضا  هذا  و  رانجيل
ي منه البالد فز

ين الذي تعانز ز  . الراهن بسبب نقص البيز

نت أيضا  ❖ ي هذا الصدد  تتعلققضية رئيسية  كان  االتصال باإلني 
. ومن المهم فز   بالتواصل مع ميشنا المحلي

ي التنظيم والتوثيق.  أن ديانا كانت دائما حليفا ممتازا إلسبا مالحظة 
كما سيو بوبليكو بسبب مهاراتها فز

ي الوقت المحدد مع  ها ساعدت مهارات
ي التغلب عل مشكالت االتصال ، حيث كانت دائما فز

المذكورة فز

 .التقارير والتحديثات 
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وع  ❖ أجريت انتخابات إقليمية ، مما جعل من الصعب عل منسقنا خالل المراحل النهائية من المشر

ي البلدية للحصول عل 
بشأن طلب   موافقة اإلقليمي الضغط عل رئيس البلدية واإلدارات األخرى فز

 ؤون االعالم. لشالمجتمع المحلي 

ي حماية ال •
ي مجتمع كيف ساعدت أفعالك فز

 المدنز

لمواكبة  هو توفير األدوات لقادة المجتمع المحلي  Espacio Público عند العمل مع أي مجتمع، فإن الهدف الرئيسي ل
لمجتمع أثناء ممارسة حقوق اإلنسان الخاصة بهم. وال توجد بأي حال من األحوال نية االستيالء عل العملية، ألننا ا

ي تريدها والنعتقد أن المجتمعات المحلية يجب أن تنظم نفسها بطريقة عضوية من الداخل لتحقيق 
ات الت   سعي التغيير

 .هاخلف

دايانا رانجيل كمنسقة إقليمية   خراطحالية. ومع ذلك، ساعد انال تها قيادبكان بريساس ديل شاما بالفعل مجتمعا منظما 
ها  ي بريساس ديل شاما عل تعزيز القيادة الحالية بالفعل. وقد خدمت ورش العمل والكتيبات وغير

إلسباسيو بوبليكو فز
قاءات مع المجتمع المحلي غرضا مزدوجا: تزويدهم بالدعم من منظمة، وجعلهم يعرفون أنهم ليسوا وحدهم،  من الل

وتوفير المعرفة التقنية فيما يتعلق بحقوق اإلنسان، وخاصة الوصول إىل المعلومات المتعلقة بحرية التعبير وحرية  
 .تكوين الجمعيات 

، وخاصة فيما  يؤثر نقص وسائل النقل العام من وإىل بريساس ديل شاما عل الحياة اليومية ألفراد المجتمع المحلي
ي 
ي فز
ز من المجتمعات المحلية األخرى والمجتمع المدنز ي التنقل وقدرتهم عل مقابلة القادة االجتماعيير

يتعلق بحقهم فز
ة عند الذها ب إىل مجتمع المدينة الرئيسية. ويتضح ذلك من حقيقة أن منسقنا المحلي واجه أيضا صعوبات خطير

  .بريساس ديل شاما

ي يستخدمهاليعد استخدام خطاب رسمي 
اتيجية الت   Espacio طلب معلومات عامة إىل العمدة جزءا من االسي 

Público عند معالجة مشاكل المجتمع ألننا بهذه الطريقة نحقق غرضا مزدوجا: 

  
ي واقعهم المحلي تشجيع المجتمع عل الضغط واالحتجاج من أجل اإلعالم العام  (1

 .والتغيير فز
ز الذين    (2 ز العموميير تقديم وثيقة قانونية إلتاحة الفرصة لتقديم إجراءات قانونية ضد السلطات والموظفير

 .ال يقدمون إجابة فنية أو حال لطلب المجتمع

 النتائج ●

ي لإلعالم العام 
ة االساسية  وكان تقديم الطلب القانونز ز ي العمل مع بريساس ديل شام الركير

 :يلي  و تم طلب ما ا. فز

 ا. خطوط الحافالت النشطة من وإىل بريساس ديل تشام (1
 .دول خطوط الحافالت وتوافرها أثناء إجراءات الحجر الصحي ج (2
  .إجماىلي عدد وحدات الحافالت المتاحة لتقديم خدمة المواصالت العامة (3
ز  (4 ز العموميير ز عن هذه السياساتالسياسات العامة المتعلقة بالنفقة والموظفير  المسؤولير
ي تقدم الخدمة من وإىل بريساس ديل تشاما صيانةتواري    خ تمويل و   (5

 .وحدات الحافالت الت 

ي األشهر التالية ، يمكننا الضغط من أجل التغيير فيما يتعلق بوسائل النقل العام ، ألن هذه هي  
من خالل هذا الطلب فز

ر   .COVID-19 بشدة من قيود الحجر الصحي خالل جائحةأهم وسيلة للتنقل للمجتمع الذي تضز

ي مجال حقوق اإلنسان عل يد 
وقد حصل قادة المجتمعات المحلية من بريساس ديل شاما عل المعرفة التقنية فز

ي الحصول عل المعلومات أن حقوق اإلنسان أظهر لهم  منسقتنا اإلقليمية، دايانا رانجيل. 
االستخدام العملي للحق فز

ز بضمانها. كما أن يمكن أ ز العموميير امات الموظفير ز ي مع الي 
امها يأن   لديهم ن تستخدم عل أساس يومي عملي وأن احي 

ي تكوين الجمعيات 
، والحق فز كتيبات تتعلق بحقوق اإلنسان األساسية، والوصول إىل المعلومات، وحرية التعبير

إىل مزيد من العمل مع المجتمع ، بما   ان يقود   شانهمن تم إنشاء رابطة مع بريساس ديل تشاما ، وهذا .واالحتجاج
يتماسر مع احتياجاتهم ومتطلباتهم ، ألننا نعتقد اعتقادا راسخا أنه بدال من العمل مع مئات المجتمعات ، من األفضل 

ز عل عدد قليل  كير
 . و االفادة للمواكبةالي 
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عمدة جديد.  وجود خاصة بعد ، دافعية تنظيما و  أكير مجتمعا  بريساس ديل شاما  ان يصبح مجتمع وقد أدى ذلك إىل
ء نفسه عل المجتمعات.  Espacio Público فلسفة ي

ز أنفسهم. وينطبق السر ي من داخل المواطنير
هي أن التغيير يأن 

ز وتثقيفهم بغض النظر عن خلفيتهم  ي تقوم بإعالم المواطنير
نا عل توزي    ع األدوات الت  ز لهذا السبب ينصب تركير

االجتماىعي واالقتصادي. حت  لو لم يأت التغيير عل المدى القصير أو المتوسط ، فمن المهم أن نالحظ أننا ووضعهم 
ء لن نراه عل األرجح محققا تماما ي

  .نعمل عل بناء أساس سر

ي  طريقةقد يبدو هذا "مأساويا" ب
ي واقع المجتمعات الت 

ة فز ات صغير  تعمل  ما. إنه لمن دواىعي الشور دائما أن نرى تغيير
هو مثال عل ذلك. عندما وصلنا ألول مرة، كانت  الذي بريساس ديل تشاما  .Espacio Público جنبا إىل جنب مع

، والكساد االقتصادي،   هناك بالفعل قيادة اجتماعية داخل المجتمع، لكنها كانت مجزأة بسبب الوباء، والحجر الصحي
ها من القيود   .ير حكومية أخرى تعمل معهم حقيقة أنه ال توجد منظمة غال و وغير

ي الوقت الحاضز 
أدوات تقنية  ، يمتلك المجتمع المحلي عل الرغم من عدم تحقيق أي تغيير ذي صلة بمشكلته و  وفز

واتصاال بمدافع إقليمي عن حقوق اإلنسان. كما أن لديهم إجراء قانونيا جاريا سينتهي عل األرجح برفع دعوى قضائية 
 .فتقارهم إىل الشفافية مع األموال العامة للنقل العامالضد البلدية 

ي البلدان ذات اللطالما مثل 
ز التنفيذ   مجتمعالعمل فز ي تدخل حير

ات الت  ي المحدود تحديا بسبب العديد من المتغير
المدنز

ز أدوات عملية و  تثقيفهم فيما عند محاولة تحقيق التغيير االجتماىعي والعدالة، ولكن من الممكن دائما إعطاء المواطنير
ام حقوق اإلنسان. المواطن المطلع هو تحد مباشر للحكومات االستبدادية امات البلدان باحي  ز ي  .يتعلق بالي 

إن العمل فز
ز التنفيذ عند  مجتمعالبلدان ذات ال ي تدخل حير

ات الت  ي المحدود يمثل دائما تحديا بسبب العديد من المتغير
المدنز

ز أدوات عملية وتثقيفهم فيما يتعلق محاولة تحقيق التغيير االجتماىعي و  العدالة، ولكن من الممكن دائما إعطاء المواطنير
ام حقوق اإلنسان. المواطن المطلع هو تحد مباشر للحكومات االستبدادية امات البلدان باحي  ز  .بالي 

 رؤى  و اقتباسات  ●
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 حقوق االنسان االساسية  -ورشة العمل االوىل

 الوصول إىل المعلومات العامة  - حلقة العمل الثانية 
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ي تط
 معلومات عامة عن وسائل النقل العام بلب اتسليم الرسالة إىل رئيس البلدية الت 
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ي للمعلومات العامة المتعلقة بوسائل النقل العام 
ين اول – طلب قانون   2021, 11 تشر

ية  :ملخص الرسالة باللغة اإلنجلير 

 .عمدة بلدية ليبرتادور في والية ميريدا، فنزويالفيما يلي ترجمة لألسئلة الموجهة إلى 
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 :االسئله

غ عن خطوط الحافالت المتاحة من وإلى بريساس ديل تشاما. اإلبالغ عن السياسات الحكومية والعامة التي تحدد  بالاأل .1

 .الطرق المذكورة وتحفيز أسباب عدم توفر بعض الطرق

ما إذا كان جدول خطوط الحافالت    ستعالماإلعن الجدول الزمني لخطوط الحافالت من وإلى بريساس ديل تشاما.  بالغاال .2
 .يتأثر بتدابير الحجر الصحي التي بدأتها الدولة

  عن و االستعالمعن العدد اإلجمالي لوحدات الحافالت المتاحة التي توفر خدمة النقل من وإلى بريساس ديل شاما. االبالغ .3
 .فشل وحدات الحافالت وعدد الوحدات االحتياطية المتاحة ببس

المعلومات التالية: اسم سياسة صيانة الحافالت ، واسم    عن االستعالمبالغ عن خطة الصيانة لوحدات الحافالت. اإل .4
 .الشخص المسؤول عن تنفيذ سياسة الصيانة هذه ، واألموال المتاحة لصيانة وحدات الحافالت 

 عن التواريخ المحددة لصيانة وحدات الحافالت التي توفر النقل من وإلى بريساس ديل شاما  ستعالماإل .5

سنكون قادرين على تقديم الدعوى و . الثاني من كانون االولتم إرسال طلب إضافي في كما األسئلة المرسلة إلى البلدية ،  كانت هذه
 .الثاني من شباطالقضائية ضد البلدية في 

 :اقتباسات من دايانا رانجيل

عرفة ومواجهة القضايا  غنية جدا بسبب اهتمام سكانها باكتساب الم تجربة    كانت التجربة مع بريساس ديل تشاما 
ي المجتمع. لقد واجهنا أوال مجتمعا غير مهتم ، واآلن بعد أن قمنا بعمل داخل المجتمع 

المتعلقة بالخدمات العامة فز
ي ديناميكياتهم ، ارتفع

 .القادة الشباب  عدد  وقدمنا أنفسنا فز

 : مستقبليةال الخطط ●

ي القيام بورش  Espacio Público بدأت  2012منذ عام 
ي جميع أنحاء البالد ، كان  فز

عمل للوصول إىل المعلومات فز

ي الوصول إىل المعلومات واالستفادة منه  
هدفنا الرئيسي هو تزويد المجتمعات باألدوات الالزمة لسن حق اإلنسان فز

ا  بشكل صحيح. و نعتقد اعتقادا راسخا بأن هذا الحق يتجاوز ممارسة جميع الحقوق األساسية األخرى تقريبا، ونظر 

لهذه الحقيقة فإننا نشجع المجتمعات المحلية عل ممارسته إىل جانب الحقوق األساسية األخرى مثل حرية التعبير  

 .واالحتجاج

ي للمنظمات غير   تلقت بريساس ديل شاما "دورة تكوين" تتكون من عدة ورش عمل وتوزي    ع كتيبات، وهو نهج نموذجر

ي العديد من ال
سياقات. القيمة المضافة لنهجنا هي الحفاظ عل التواصل المستمر بعد الحكومية للمجتمعات المحلية فز

ها منسقنا المحلي 
  .نهاية الدورة ، وأي دورة تشكيل أخرى يحتاجونها سيحضز

ي للوصول إىل المعلومات المتعلقة بوسائل النقل العام وتمويلها ومشاريعها وطرق الحافالت 
كان ,إدخال الطلب القانونز

ي تم نقلها إىل بريساس ديل تشاما. ولم ترد البلدية عل طلب المعلومات المذكور المنتج 
الرئيسي ل "دورة التكوين" الت 

. الاشكال من  لعدة  خضعتو  ي ي اإلدارة" والسياق االنتخانر
 و بالرغم من ذلكحصار بحجة غير دستورية مفادها "تغيير فز

ي لم يتم الرد عل الطلب بحلول  
ز سيتم ،   2022من عام  كانون ثانز والمجتمع قانونيا من رفع  Espacio Público تمكير

 .للحصول عل معلومات عامة Brisas del Chama طلب ه الرد علدعوى قضائية ضد العمدة لرفض

 الحث عل اتخاذ إجراء ●

تعزيز حقوق اإلنسان والدفاع هي عمليات تخضع للتنظيم والمعرفة والمشورة القانونية. وعل هذا النحو، فإن  ●
ي 
ويال  ظروف معينة كما هو الحال بلدان ذات  عملية تغيير الحقائق فز ز ي فيز

عادة ما تخضع لعمل   مثال اذ  فز
ي الى مستمر عل المد

ز المجتمع المدنز ي  المتوسط والطويل. والصلة بير
منظم والمجتمعات المحلية أساسية فز
ام حقوق اإلنسان. وبدون هذه الصلة، ستنفصل المنظمات غير الحكومية عن واقع مجال عملها   ورة احي  ضز

وقراطي  ي ظل بير
 .وتبف  فز
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بسيطة: العمل جنبا إىل جنب مع المجتمعات   هي دعوى  إن دعوتنا إىل العمل للمنظمات غير الحكومية األخرى

قل التعليم إليها، وتعزيز الرابطة مع المواطن العادي من أجل تغيير واقع البلد الذي يتم العمل فيه شيئا  المحلية، ون

 .فشيئا

ي 
ي تعمل فز

ات مع المنظمات غير الحكومية من جميع أنحاء العالم، وخاصة تلك الت  نحن منفتحون عل تبادل الخير

ويال. يمكن الوصظروف  ز ي فيز
يد تعسفية مثل تلك الموجودة فز  ول إلينا عن طريق الير

ي 
ونز نت todos@espaciopublico.org              اإللكي    www.espaciopublico.ongوموقعنا عل االني 

mailto:todos@espaciopublico.org
http://www.espaciopublico.ong/

