
 

 
 

 دليل للمشاركة في  
  حملة ندعم. وال نعاقباليوم العالمي ل 

 6102حزيران/يونيو  62الخميس 
 
 

لمساعدة على التخطيط وهدفه ا حملة "ندعم. وال نعاقب" اليوم العالمي لصمم هذا المستند كدليل للمشاركة في 
 ، والترويج له، وتقديمه وتوثيقه في بلدك. بنشاطللقيام 

 شاهد الفيديو: 
 "الحالي  4102الحدث أوسع خالل العام لنجعل  .عاقبنال و . ندعم "

uuu_1W..eee/votutaw/toc.ebutuoy.www1t:0ptth  

https://www.youtube.com/watch?v=xOP0qW1_qCY
https://www.youtube.com/watch?v=xOP0qW1_qCY
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 معلومات عن الحملة. 0
 

حملة مناصرة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي بشأن المخاطر التي هي ندعم. وال نعاقب إن حملة 
يسّببها تجريم األشخاص الذين يستخدمون المخدرات. تهدف الحملة إلى الترويج الحترام حقوق 

لى تغيير القوانين والسياسات التي تعيق  ،اإلنسان الخاصة باألشخاص الذين يستخدمون المخدرات وا 
 لحّد من مخاطر استخدام المخدرات:الوصول إلى تدخالت ا

"ال يمكن بعد اليوم تجاهل المخاطر المتزايدة التي يواجهها األشخاص الذين يستخدمون 
حان الوقت لترك السياسات واإليديولوجيات واألحكام المسبقة المؤذية خلفنا. لقد المخدرات. 

صحة األشخاص الذين يستخدمون المخدرات وعائالتهم ومجتمعاتهم ورفاهيتهم في وضع و 
 موضع األولوية."

 
 إلى:  ندعم. وال نعاقبتهدف حملة 

 
  تغيير القوانين والسياسات التي تعيق الوصول إلى تدخالت الحّد من مخاطر استخدام المخدرات

 لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات.
  المخدرات. الذين يستخدمونتجريم األشخاص  عدمزيادة الوعي حول الحاجة إلى 
 حاجات و  ،وتمويلها زيادة الوعي حول الحاجة إلى اهتمام أكبر بالخدمات الصحية األساسية

 " الذين يستخدمون المخدرات.االشخاص
 المخدرات.حقوق اإلنسان الخاصة باألشخاص الذين يستخدمون حترام ا نشر التوعية حول 
  العمل على مؤازرة الرأي العام لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات. 

 
، يرجى زيارة موقع باللغة االنجليزية أو االسبانية  لمزيد من المعلومات عن الحملة

ooo.uorrwwtnwptroppus.www  باإلنجليزية( أو(
ooo.uorrwwtnwptroppus.wwwwwu .)باإلسبانية( 

 
 
 
 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/es
http://www.supportdontpunish.org/es
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 اليوم العالمياألنشطة خالل . معلومات عن 4
 

 62ويكون هذا اليوم بتاريخ  ندعم. وال نعاقب أحد األنشطة الرئيسية لحملة نشاط هذا اليوم ُيعتبر
 حزيران/يونيو من كل عام.

 
لمكافحة إساءة استعمال المخدرات واالتجار غير المشروع  عالميالاليوم حزيران/يونيو هو  62يوم 
العالمية وهو اليوم الذي تحتفل به العديد من الحكومات بمساهماتها  حددته األمم المتحدة الذيبها 

وم من خالل إجراء في بعض الحاالت، تحتفل حتى الحكومات بهذا اليو .المخدرات"في "الحرب على 
يمكنك  ،النشاطهذا من خالل المشاركة في المخدرات. معاملة مستخدميإساءة  حاالت إعدام أو
فتسّلط الضوء على فشل الحرب على المخدرات وتشّدد على الحاجة  هذا اليوماستعادة  المساعدة في 

 لمقاربات أفضل لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات.
 

ا  62يوم  يتزامن أيضا    يشكلمما  – لمساندة ضحايا التعذيبالعالمي يوم المع حزيران/يونيو أيض 
، نظر ا للتعذيب وسوء المعاملة المنتشرين اللذين يعاني منهما األشخاص الذين صدفة ساخرة

 يستخدمون المخدرات على أيادي حكوماتهم.
 

" في المدن النشاطات"مجموعة متنوعة من فهناك -حزيران/يونيو بسيطة  62يوم العمل لإّن خطة 
أو عرض شعار الحملة ندعم. وال نعاقب عار شحول العالم )أشخاص يرتدون قمصان مكتوب عليها 

إن  المحلي والدولي. ويينالمست(، وذلك بهدف زيادة الوعي بشأن هذه المسائل على مختلفة بطرق
ساعد على زيادة الضغط على السلطات لتغيير سياساتها بشأن المخدرات مشاركتكم في هذه الحملة ت

 الوعي العام حول فشل "الحرب على المخدرات". ورفع نسبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/
http://www.un.org/en/events/drugabuseday
http://www.un.org/en/events/drugabuseday
https://www.un.org/en/events/torturevictimsday/
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 ؟4103عام  كيف كانت نتائج حملة. 3
مدينة من حول العالم في أول " جزء من  10، شاركت 6102حزيران/يونيو  62يوم األربعاء 

يشجعون الحّد من مخاطر استخدام  نوهو عبارة عن عرض عالمي من قبل أولئك الذي -الحملة 
صالح   تنوعت األعمال وشملت:وقد المخدرات. حول  ات سياسالالمخدرات وا 

 

 

 
 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/


  4102وال نعاقب  لحملة ندعم.دليل لليوم العالمي 

  ooo.uorrwwtnwptroppus.www 

 

 على سبيل المثال:  -كان للحملة تأثير إيجابي حول العالم 
uuu_W..31_t/twu.aton.4103.1:.otw-cotuu-ot-mooc-uuw-ntoabt-1bv-om-btu3ot 

 uuu_1W..eee/votutaw/toc.ebutuoy.www1t:0ptthو
 
 ؟4102. ما الذي يمكنك القيام به عام 2

يجب أن تكون التي  المحلية األنشطةإنتاج سلسلة بارزة ورمزية بصريًّا من إلى اليوم هذا يهدف 
 التكلفة. المخاطر و منخفضة 

 
نشّجع شركاءنا على تقديم أفكار مبتكرة تعكس  -ستتنّوع الطبيعة الفعلية للعمل من مدينة إلى أخرى 

ا وأكثر من  61أو  01سياقها المحلي. وتتراوح األرقام المعنية بين  شخص في بعض  011شخص 
 المدن. وكما هو مبّين في المقطع أعاله، قد يتضمن العمل فكرة أو مجموعة من األفكار التالية:

 
 مسيرات واحتجاجات سلمية 
 مواكب أو  ،أحداث عامة مثل عروضات

 خطابات
 "" فن شوارع أو أداء درامي 
 أو  بحضور -مؤتمرات صحافية أو ندوات

 صانعي السياسات  غياب
 لصقات أو توزيع شارات أو حمالت م

 أوراق الصقة أو منشورات لعامة الشعب
 الظهور على التلفزيون أو الراديو 
 أنشطة الوسائل االجتماعية 

 
الوحيد هو أن يرتدي المشاركون قمصان ا  نامطلب
عرض  - ندعم. وال نعاقبعليها شعار كتب 

هذا يسمح لنا بربط ف(. شعار الحملة بشكل واضح
ظهار و األعمال المتعددة من حول العالم  جزء ك هاا 

 من الجهد العالمي المنّسق.

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/
http://idpc.net/blog/2013/07/one-month-on-from-the-global-day-of-action
https://www.youtube.com/watch?v=xOP0qW1_qCY
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 التواصل مع وسائل اإلعالم

 -ال سّيما في وسائل اإلعالم المحلية  -من جذب انتباه وسائل اإلعالم إيجابيًّا  6102تمّكنا عام 
الحملة. ونوصي بأن يقوم الشركاء المحليون بتوجيه دعوات مسبقة إلى وسائل اإلعالم  تغطية نشاطل

طالعها على الحملة قبل  نماذج عن البيانات الصحفية  سيتم  توفيرو  –حزيران/يونيو  62المحلية وا 
 للمساعدة في هذا الموضوع.

 

لتقطون صورهم قرب معالم وسائل اإلعالم قدر اإلمكان، حاول جعل المشاركين يلتسهيل العمل مع  
رج وقد نجح هذا كثير ا، على سبيل المثال، في لندن )مبنى البرلمان( وباريس )ب -سياحية أساسّية 

 تصوير مقاطع فيديو وصور ا خاصة بك عن العمل. محاولة إيفل( العام الماضي. كما يجب 

 

تعددة والتغطية اإلعالمية في تنسيق األنشطة المحلية الم -ومركزه لندن  -سيساعد فريق الحملة 
رسالها إلى وكاالت األنباء الدولية والصحف الدولية الكبرى. وستنسق شبكة  بهدف توليف القصة وا 

 "مينارة" األنشطة في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا. 

 

 . رسائل المناصرة5
ا تلك التي رّكزت على مسألة محلية  األنشطة، كانت 6102عام  مثل عالج  -األكثر نجاح 

المخدرات اإللزامي أو انتهاكات حقوق اإلنسان أو سوء سلوك الشرطة أو غرف استهالك المخدرات. 
وقد نجحت تمام ا عند تصميمها لتالئم االحتياجات المحلية وكانت جزء ا من جهد مناصرة أشمل 

وسائل  ،تطبيق القانون مراكز ،مكافحة المخدرات المحلية اكزمر يستهدف مجموعة محددة )مثل 
 اإلعالم أو خدمات المخدرات(.

 
 في ما يلي بعض رسائل المناصرة المقترحة التي قد ترغب في تكييفها في مدينتك:

 " 41 - 01تمويل الحّد من مخاطر استخدام المخدرات: "
ا بسيط ا. إّن الحاجة إلى تمويل إضافي للحّد من مخاطر  استخدام المخدرات واضحة وتتطلب شرح 

% من 01" يطلب أن يشّكل تمويل الحّد من مخاطر استخدام المخدرات 61 - 01لكن مفهوم "
 مقابل كّل دوالر يتّم إنفاقه علىسنتات  01اي : 6161نفقات تطبيق قانون المخدرات بحلول العام 

 .قانونال

 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/
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بل إلعادة تخصيص األموال إلى حيث يمكن أن يكون  ةجديد يةمالطلب تغطية هذه ليست دعوة ل
في  االنفاقتأثيرها أكبر. وهي تتناسب مع مفهوم سياسة المخدرات "المتوازنة" وتسمح لك بانتقاد 

 الوقت نفسه. فقد سئمنا من التفريط باألموال العامة.

 

مكافحة  ات تمويل سياس% كدعوة عالمية لجذب االنتباه إلى عدم التوازن الحالي في 01تخصيص 
من شأن و  -مليار دوالر سنويًّا  011 ا  عالميالمخدرات قوانين المخدرات. ويتخطى إنفاق تطبيق 

% من هذا المبلغ أن يغطي احتياجات الوقاية من فيروس نقص المناعة البشري والتهاب الكبد ج 01
 السنوية لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات بالحقن. مرتين!

مستوى الوطني أو المحلي، قد ترغب بالتركيز على رقم مختلف يعكس احتياجاتك بشكل على ال
ويبقى المبدأ نفسه: أّي تحّدي صانعي السياسات على النظر في كيفّية إنفاق الموارد  -أفضل 

 وضمان استثمارات أكثر توازن ا.

 

 إنهاء التجريم

أثبتت "الحرب على المخدرات" عدم فعاليتها وكلفتها العالية غير المبّررة. وهي تسّبب انتشار ا لمخاطر 
صحّية وانتهاكات لحقوق اإلنسان والعنف. وقد حان الوقت ليصلح صانعو القرارات هذا الضرر 

الحكومات  فيطالبون -اليوم العالمي هذا ويعيدوا ضبط النظام. يشارك الناشطون حول العالم في 
 مختلفة أكثر إنسانّية.ات بتجربة مقارب

 
استخدام المخدرات مشكلة صحّية وليس جرمّية. وال يمكن حلها من خالل العقاب. و تجريم 

إلى اكتظاظ في السجون ويعّزز انتشار فيروس نقص يؤدي األشخاص الذين يستخدمون المخدرات 
 .ويدمر حياة األشخاصالمناعة البشري وأمراض أخرى 

 
قد لال يمكن بعد اليوم تجاهل المخاطر المتزايدة التي يواجهها األشخاص الذين يستخدمون المخدرات. 

وضع صحة األشخاص ألحكام المسبقة المؤذية خلفنا. و حان الوقت لترك السياسات واإليديولوجيات وا
 الذين يستخدمون المخدرات وعائالتهم ومجتمعاتهم ورفاهيتهم في موضع األولوية.

 
 
 
 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/
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 حزيران/يونيو 46 الحملة خالل لتنظيم أنشطةدليل ال. 6

حزيران/يونيو ستتنوّع من مكان إلى آخر، إال أّن القائمة أدناه  62على الرغم من أّن األعمال يوم 
 ُصّممت لتعمل كدليل لحملة ناجحة:

 
ضع إشارة عند  أ. اللوجستيات

 االكتمال

ل دعمك للحملة يسجّ تو  ooo.uorrwwtnwptroppus.wwwموقع  يارةز 
 ع على مواد الحملة ورسائلها.طالاالو 

 

تأكد من أّن هذا الشخص الالحدث. و  عن الحملة، وادارة مسؤول حّدد شخص
 يفهم الحملة جّيد ا.

 

ال سّيما الشبكات المحلّية  -نّظم مكالمة أو لقاء مع شركاء محلّيين أساسّيين 
 62لمناقشة الخطط ليوم  -لألشخاص الذين يستخدمون المخدرات 

بما في ذلك نوع العمل والموقع والميزانّية المطلوبة والمهام  -حزيران/يونيو 
 الواجب مشاركتها.

 

بأسرع وقت ممكن لنعرف ما هي  acnrcpwp@pnra.pwtاتصل بـ 
 خططك ولنتمّكن من إضافتك إلى قائمة جهات االتصال لليوم العالمي.

 

قّدر عدد األشخاص الذين سيحضرون واجِر الترتيبات لطباعة القمصان. 
يجب أن تكون القمصان بيضاء اللون مع شعار الحملة بارز ا على الجهة 

أو زر موقع  acnicndm@ngiapmacاألمامية من القميص. اتصل بـ 
ooo.uorrwwtnwptroppus.wwwwwwuwowawu  للحصول على

 شعارات عالية الدقة.

 

وقد تشمل المنشورات واليافطات  -حّضر أي مواد أخرى مطلوبة للعمل 
الطبع وقوالب والملصقات واألعالم والمالبس والشارات واألوراق الالصقة 

للحصول على شعارات  acnrcpwp@pnra.pwt، الخ. اتصل بـ والرسوم
عالية الدقة وموارد أخرى، أو زر موقع 

ooo.uorrwwtnwptroppus.wwwwwwuwowawu. 

 

 أكمل تقييم مخاطر للحدث للحرص على وجود الضمانات والحمايات 

http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/
http://www.supportdontpunish.org/
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
mailto:campaign@idpc.net
http://www.supportdontpunish.org/resources
http://www.supportdontpunish.org/resources
mailto:campaign@idpc.net
http://www.supportdontpunish.org/resources
http://www.supportdontpunish.org/resources
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ا. ويتوّفر التقييم على موقع  الضرورية لجعل اليوم ناجح 
ooo.uorrwwtnwptroppus.wwwwwwuwowawu. 

  للتحضير.حضر باكر ا إلى موقع العمل إحزيران/يونيو،  62يوم 

حزيران/يونيو، يرجى إبقاء فريق الحملة على اطالع باألخبار  62بعد 
يرجى إرسالها بالبريد اإللكتروني إلى  -والصور والمالحظات 

acnrcpwp@pnra.pwt. 

 

ضع إشارة عند  ب. الوسائل االجتماعية
 االكتمال

يرجى إرسال الشعار  -إدراج منظمتك كداعمة للحملة إذا كنت ترغب في 
 .acnrcpwp@pnra.pwtإلى   االلكتروني موقعالو 

 

يمكن ترويجه  أمروهو  -عن اليوم العالمي فيسبوك ال ىث علقم بإعداد حد
" الحدث، LRUوأن يتسّجل األشخاص فيه. وعند حصولك على عنوان "

لتضمينه على موقع الويب  acnrcpwp@pnra.pwtيرجى إرساله إلى 
ا، إذا دعت الحاجة.  الرئيسي. وضّمنه خرائط وتوجيهات أيض 

 

ابدأ بالترويج عبر الوسائل االجتماعية قبل أسابيع عديدة من الحدث وصوال  
 حزيران/يونيو، وذلك بهدف زيادة الزخم. ويشمل هذا: 62إلى 

 

  رابط ا إياها بقصص وأحداث وأخبار  -مدّونات عن الحملة وخططك
 محلية حيث أمكن.

 

  ناشر ا األخبار والصور  –فيسبوك المن خالل  ونشاطكالترويج للحملة
مشاركة"/"اإلعجاب" بصفحة الحملة الرئيسية: الوالتحديثات و"

ooo.ucawowwr.awnwuorrwwtnwptroppus 

 

  هاشتاغ(" #، باستخدام "عالمة المربع )تويتر  الترويج لحدثك من خالل
#uorrwwtnwptroppus )ثم يظهر هذا على موقع ويب الحملة( 

 

 ملصق الحملة  تحميل في "مشروع الصورة التفاعلّية" من خالل  ةشاركالم
رسال صورك إلى  . ثم يمكن استخدام هذه acnrcpwp@pnra.pwtوا 

( ooo.uorrwwtnwptroppus.wwwwrswtwrww.watالصور )
التواصل وسائل  ها عبرالخاصة بك وترويج فيسبوكلصفحات 
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 االجتماعية الخ )كما يمكنك استخدامها كصور ملف الخاصة بك(.

 االلكترونية التي مواقع الو  ،خباريةاإلرسائل الللحملة من خالل  الترويج
 تملكها أنت و/أو منظمتك و/أو شركاؤك.

 

صدقاء بتصوير الحدث لنشره على األزمالء أو البالترتيبات ليقوم  القيام
. يرجى إرسال الصور أو مقاطع لكترونياإلالوسائل االجتماعية وموقعك 
 .acnrcpwp@pnra.pwtالفيديو أو االرتباطات إلى 

 

المؤّثرين والمنظمات المؤّثرة التي تعرفها.  وباألشخاصاتصل بمدّونين 
من خالل مشاركة محتواك  -ة واطلب منهم المساعدة في الترويج للحمل

أو الطلب منهم عرض الحملة في عملهم.  االجتماعيالتواصل وسائل على 
 .النشاطكما قم بدعوتهم إلى 

 

 -حزيران/يونيو، حّضر الملصقات النهائّية للترويج للحدث  62في صباح 
ا. النشاطأثناء فيسبوك /تويتر ثّم حاول نشر الصور والتحديثات على   أيض 

 

حزيران/يونيو، حافظ على حسابات الوسائل االجتماعّية محّدثة  62بعد 
 روابط التغطية، بما في ذلك النشاطبالصور والمالحظات من يوم 

 عالمّية.اإل

 

ضع إشارة عند  ج. إشراك وسائل اإلعالم
 االكتمال

بما في ذلك  -وسائل اإلعالم  واجمع قائمة بالصحافّيين المحلّيين 
عنوان بريدهم اإللكتروني  ،التي يعملون لصالحها المؤسسة ،أسماءهم
. واشمل الصحافّيين والمراسلين الذين يركّزون على المشاكل هموأرقام

الصحّية والطبّية واالجتماعّية، إضافة  إلى مكاتب األخبار العامة ومكاتب 
 الصور.المختصة ب

 

لحدث البيان الصحفي الذي يتحّدث عن التحضير وصوال  إلى ا حميلقم بت
متوّفر من  -وتكييفه/ترجمته 

ooo.uorrwwtnwptroppus.wwwwwwuwowawu ووّزعه إلى وسائل .
 ستفسارات.لال ر من حزيران/يونيو. واشمل تفاصيلاإلعالم في وقت مبك

 

 ترتيب لقاء بعض الصحافّيين األساسّيين قبل  تابع البيان الصحفي من خالل
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أسبوع أو أسبوعين من موعد الحدث. وخذ معك بعض المعلومات عن 
 الحملة، إضافة  إلى معلومات عن منظمتك.

حزيران/يونيو نفسه  62البيان الصحفي الذي يتحّدث عن يوم  بتحميل قم 
ا  -وتكييفه/ترجمته   علىمتوّفر أيض 

ooo.uorrwwtnwptroppus.wwwwwwuwowawu وقم بتحريره قبل .
يومين أو ثالثة من تاريخ الحدث. تابع عبر مكالمات هاتفّية لتأكيد حضور 

 -مصّور )مصّورين( وصحافّيين. واشمل تفاصيل الناطق الرسمي المحلي 
الشخص حاضر ا في الحدث نفسه ويجب أن يكون جاهز ا  يجب أن يكون هذا

 لإلجابة على أسئلة الصحافّيين عند الحاجة.

 

أّي  بروابط حزيران/يونيو، يرجى إبقاء فريق الحملة على اطالع  62بعد 
 acnrcpwp@pnra.pwtيرجى إرسالها إلى و  -تغطية إعالمّية 

 nnatcaepeassea.@nmciim-nagncpainpو
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 . توثيق العمل:
 

ذا أمكن، نوصي اليمكنك أخذ لقطات فيلم عالية الجودة لعملك باستخدام هاتفك أو  كاميرا. وا 
ا الطلب -باستخدام كاميرا  من عّدة أشخاص تصوير  حتى لو كنت ستستعير واحدة! ويمكنك أيض 

 الحدث وجمع اللقطات الحق ا.
 

 للحصول على أفضل لقطات الفيديو بدون إنفاق ثروة: النصائحأفضل 
 

 ليه )جدران، أعمدة، الخ( احمل الكاميرا/الهاتف بثبات طول الوقت: استخدم شيئ ا لالتكاء ع
 مقابل جسمك للمساعدة على إبقاء الكاميرا ثابتة.مرفقيك  أو أبقِ 

 تتحّرك فجأة أو بسرعة كبيرة، حتى عند لحاق األشخاص.ال  
 .امنح نفسك الوقت لرؤية ما تصّوره وللتخطيط للقطتك 
  بما أّنه يظهر بشكل أفضل على  -صّور دائم ا بشكل أفقي وليس عموديewoToow 

 والوسائل االجتماعّية.
 .حاول تصوير العمل نفسه من زوايا مختلفة للتنويع 

 
 للمشاركة في الحملة. طرق أخرى 8

 :نعاقبندعم.وال اليوم العالمي ، يمكنك بطرق أخرى عديدة إظهار دعمك لحملة نشاط  باإلضافة إلى
  زر موقعooo.uorrwwtnwptroppus.www  وتابع االرتباطات للتسجل في الحملة

 تويترو/أو  فيسبوك  ومشاركتها من خالل البريد اإللكتروني و/أو 
 

  اضغط على "يعجبني" وشارك صفحةkcawowwr :
ooo.ucawowwr.awnwuorrwwtnwptroppus 

 

  ا لنا )كالهما متوفر من  فيسبوكة غالف" قم بتنزيل شعار الحملة و"صور المصّممة خصيص 
eee/1t__oou1otu_tt31u/oon.ow1ototw1وحّملهما إلى ملف تعريفك ) 

 

  الخاصة بالحملة: # تويتراستخدم عالمة مربعuorrwwtnwptroppus –  وستظهر
 "تغريدتك" على صفحة الحملة الرئيسّية
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  االلكتروني إذا كنت ترغب بأن ُتدرج كـ "منظمة داعمة"، يرجى إرسال شعار منظمتك وموقعها
 الفيسبوكوسيتم إظهار ذلك على  – acnrcpwp@pnra.pwtإلى 

  .sttruttuorrwwtnwptroppus.oon.1t__oou3tn-tno1و

 

  رسال صورتك إلى  بتحميلقم  :مشروع الصورة التفاعلّيةشارك في ملصق الحملة وا 
acnrcpwp@pnra.pwt 

 

  وتقاريرك وعروضك التقديمّية االلكترونيةاستخدم اسم الحملة وشعارها ورسائلها على مواقعك 

 

  إلى بك الخاصة تويترو فيسبوك ية علىتعريفالملف ال ةحزيران/يونيو، غّير صور  62يوم 
  الحملة في تشارك بالتالي – لليوم الحملة شعار

 
 . تفاصيل جهة اتصال فريق الحملة9
 

ooo.uorrwwtnwptroppus.wwwwwwuwowawu  يتضمن كل المستندات والموارد والمعلومات
 بما في ذلك هذا الدليل والشعارات والبيانات الصحفّية، الخ. -التي تحتاجها 

 
إذا كان لديك أي أسئلة أو اهتمامات، يرجى عدم الترّدد في االتصال بفريق الحملة المتمركز في 

 :أو بفريق مينارة لندن
 

   
 جايمي بريدج

.owpnww@pnra.pwt 
Skype :bridgejamie 

 ماري نوجيير
npwowpww@pnra.pwt  

Skype :marie.nougier 

    

 ميشلين أو شروش 
uro.am@cjam@ccuorocjobajm 

 حسن فقيه  
 hfakih@menahra.org  
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