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ٍّاالجتماعي:ٍّالتواصلٍّوسائلٍّعلىٍّجديدٍّتحد  ٍّ

ٍّحقوقٍّعنٍّدافعواوٍّقومواٍّ-ٍّأفضلٍّبشكلٍّالبناءٍّإعادة

ٍٍّّاإلنسان

 

 2020 اإلنسان حقوق يوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  اإلنسانٍّحقوقٍّيوم
ٍّموضوعٍّيومٍّحقوقٍّاإلنسانٍّلهذاٍّ يؤكد ضرورة  قوموا ودافعوا عن حقوق اإلنسان". وهو –"إعادة البناء بشكل أفضل العامٍّهوٍّإن 

العالم الذي نرغب فيه تحقيق إدراج حقوق اإلنسان في صميم الجهود المبذولة إلعادة بناء مستقبل أكثر شمولية ومرونة واستدامة، و

 . حقًا

 

 

 االجتماعيٍّالتواصلٍّلوسائٍّعلىٍّتحد  ٍّ
على وسائل التواصل االجتماعي، تطلب فيه نشر ق المفوضية السامية لحقوق اإلنسان تحديًا عالميًا ل  ط  لمناسبة يوم حقوق اإلنسان، ت  

 .من الوباء لتعافيلجهود المبذولة التشدّد على ضرورة إعادة البناء بشكل أفضل من خالل إدراج حقوق اإلنسان في صميم ئل رسا

 

أن في أمل ديسمبر، وكلّنا  تطلق مفّوضة األمم المتّحدة السامية لحقوق اإلنسان ميشيل باشيليت التحدّي في األّول من كانون األّول/و

عالم والمجتمع المدني ووالسياسيّة ة يالثقافاألوساط ن من بارزوحول العالم، بما في ذلك مؤثرون آالف األشخاص شارك فيه ي

 رسالتنا على نطاق واسع.نشر  افي تعزيز حقوق اإلنسان، ويضمنو افيساهمو ،األعمال

 

 المشاركةٍّيمكنكمٍّكيف
اتّباع هذه الخطوات البسيطة: اعتباًرا من األّول من كانون األّول/ ديسمبر، انشروا صورة لكم وأنتم تحملون الفتة للمشاركة يمكنكم 

قوموا ودافعوا عن حقوق اإلنسان" وانشروها على كافة حساباتكم على وسائل التواصل  –عليها عبارة "إعادة البناء بشكل أفضل 

 آخرين ينفّذون التحدّي. شخاص سبوك، وشجعوا متابعيكم على االنضمام إليك وتسمية ثالثة أاالجتماعي، على انستغرام وتويتر وفاي

 

 ويجب أن يرافق صوَرتَكم النصُّ التالي:
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 “We must learn the lessons of the pandemic and place human rights at the heart of COVID-19 

recovery efforts. #StandUp4HumanRights with me and @unitednationshumanrights. I 

nominate @example1, @example2, and @example3 to join in this challenge, and invite you all 

to do the same. #RecoverBetter #StandUp4HumanRights” 

ٍّالوباء.ٍّمنٍّتعافيللٍّالمبذولةٍّجهودالٍّصميمٍّفيٍّاإلنسانٍّحقوقٍّنضعٍّوأنٍّ،19-كوفيدٍّجائحةٍّمنٍّالِعبَرٍّنستخلصٍّأنٍّ"يجب

StandUp4HumanRights#ٍّاإلنسانٍّحقوقٍّعنٍّودافعواٍّاإلنسانٍّلحقوقٍّالساميةٍّالمت حدةٍّاألممٍّمفوضي ةٍّومعٍّمعيٍّقوموا 

unitednationshumanrights@.ٍٍّّإلىٍّجميعكمٍّوأدعوكمٍّالتحد ي،ٍّهذاٍّيفٍّللمشاركة3ٍٍّّفالن@و2ٍٍّّفالن@و1ٍٍّّفالن@ٍّرش حأ

."ٍّنضماماال إلي 
1ٍٍّّ

 

 

 ومشاركتها. آرائكم عن للتعبير تنشئونها غرف إلى تدعونهم أنو االجتماعي، التواصل وسائل على تريدون من تذكروا أن يمكنكمو

 للصورة. المرافق النصّ  إلى إضافتها قبل اآلراء هذه على مفوضيّتنا توافق أن ويجب

 

  أدناه: الجدول في المذكورة الترجمة استخدام يمكنكم األخرى، الرسميّة المتّحدة األمم لغات من بأيّ  التحدي إجراء في رغبتم حال في

 

Recover 

Better. 
重建

得更

好。 

Reconstruir para 

mejorar. 
إعادة البناء 

 بشكل أفضل
Reconstruire en 

mieux. 
восстановить 

лучше, чем 

было. 

Stand up for 

Human 

Rights 

挺身

维护

人权 

Defendamos los 

derechos humanos 
قوموا ودافعوا 

عن حقوق 

 اإلنسان

Défendons les 

droits de l’homme 
Боремся за права 

человека 

 

 اإلنسان لحقوق السامية المتّحدة األمم مفوضيّة مع فلنتعاون
 المبذولة جهودال صميم في اإلنسان حقوق ووضع #RecoverBetter أفضل بشكل البناء إعادة أجل من معكم نتعاون أن في نأمل

 .واستدامة ومرونة شموالً  أكثر مستقبل بناء إعادةو 19-كوفيد من لتعافيل

 

                                                 
 .@UNHumanRights استعمال في رجى تويتر على أّما وفايسبوك. انستغرام على حساباتكم النصّ  هذا يرافق 1

mailto:lsauveur@ohchr.org
mailto:lsauveur@ohchr.org

