
 األطراف تعدديةحملة الشباب على وسائل التواصل االجتماعي حول  -مستقبلنا  ،صوتنا

 

، يصنع التاريخ: يجتمع القادة العالميون وصناع التغيير لمناقشة القضايا الملتهبة الجمعية العامة لألمم المتحدةفي  ،كل عام

ستجتمع دول العالم في الدورة  ،أيلول من هذا العامسبتمبر/في عصرنا ووضع جدول األعمال العالمي للعام المقبل. في 

وإلقاء الضوء على القضايا  اقدم   مبقصصكالوقت المناسب للتقدم (. هذا هو UNGA77السابعة والسبعين للجمعية العامة )#

خالل هذه اللحظة الدبلوماسية  مال سيما خالل العام األوروبي للشباب. إن سماع صوتك ،التي تؤثر على الشباب أكثر من غيرها

 .أن يحدث التغيير ويشكل مستقبلنا الرئيسية من العام يمكن

 

 مدة الحملة

أيلول، وهو اليوم الختامي سبتمبر/ 27اآلن وستستمر حتى ( OurVoiceOurFuture#) #صوتنا_مستقبلنا تبدأ حملة

 ألسبوع األمم المتحدة رفيع المستوى في نيويورك.

 غإلخ( باستخدام هاشتا ،Instagram ،Twitter، Facebook، Tiktokبأكبر قدر من التأثير ) مبالنشر في قناتك واابدأ

 UNGA77 # و (OurVoiceOurFuture##صوتنا_مستقبلنا ) الحملة

وتلهم  ،مستصبح صفحة الويب الخاصة بالحملة علنية وستعرض قصصك آبأغسطس/ 12 اليوم العالمي للشباب الموافق في

 اآلخرين لالنضمام إليها.

 لالنضمام إلى الحملة! ممجتمعك وارسالة قوية للعالم وادع واأرسل

 لعالم أفضل مرؤيتك واوشارك معن تحدياتك واوعبر معن قيمك واتحدث• 

 نشترك في كوكب واحد ومستقبل مشترك -. األمم والمجتمعات واألفراد االضوء على أهمية العمل مع   سلطوا• 

 القصص الملهمة عن صمود األفراد أو المجتمعات واتبادل• 

 

 ةساهمالم يةكيف

 حول موضوع الحملة مإلخبار قصتك مإنشاء / نشر المحتوى الخاص بك• 

 اآلخرين لالنضمامدعوة / تحدي • 

في أي منشورات  OurVoiceOurFuture# UNGA77# #صوتنا_مستقبلنا غسوى استخدام هاشتا مما عليك• 

 ها خالل فترة الحملةوذات صلة على وسائل التواصل االجتماعي تنشر

. االجتماعيمع محتوى الحملة الذي سننشره على حساباتنا على وسائل التواصل  واإشارة لحساباتنا وتفاعل واضع• 

 .المركزية وحساباتنا باللغة العربية على حساباتنا تفاعليسيتم نشر المحتوى ال

  EEAS -European External Action Serviceفيسبوك: 

 @eudiplomacy و @EUbilArabyانستغرام: 

 @eu_eeasو  @EUinArabic :تويتر

 
 

 لإللهام:

 أو مع مجموعة من األصدقاء مبمفردك مقصتك وا فيهمقطع فيديو تحك واانشر 

 مقطوعة موسيقية أو أغنية أو قصيدة ونتؤد موأنت مقطع فيديو واانشر 

 ها مع شخص ما تعكس أهمية العمل مع ا نحو مستقبل أفضلمومقابلة أجريت واانشر 

 الفني الذي يعكس التحديات التي تواجه البشرية اليوم معملك واانشر 

 

 OurVoiceOurFuture# UNGA77# #صوتنا_مستقبلنا من استخدام الوسوم الرسمية واتأكد

https://www.un.org/en/ga/
https://www.un.org/en/ga/
https://www.facebook.com/EuropeanExternalActionService
https://www.instagram.com/eubilaraby/
https://www.instagram.com/eudiplomacy/
https://twitter.com/euinarabic/
https://twitter.com/eu_eeas


 

 في الظهور على قنواتنا ونترغب مإذا كنت

 

 .أيلول/في سبتمبر (UNGA77حساباتنا خالل الجمعية العامة لألمم المتحدة ) علىدر سلسلة من الشهادات البارزة سنص

 

 ،فيه السؤال "ما الذي يمكننا فعله لخلق مستقبل أفضل ونإلينا مقطع فيديو قصير )أقل من دقيقة واحدة( تتناول واأرسل

 وكيف يجب أن نعمل مع ا لتحقيق ذلك؟"

 ها إلينا عبر البريد اإللكتروني: وأرسلs@eeas.europa.euourvoice   

 

 . ال حدود لإلبداع!مقصتك ،مالمحتوى الخاص بك

 والنضال من أجل المساواة في الحقوق  ،والقضاء على الفقر ،معالجة تغير المناخ كم. يمكنمموضوعك وارااخت

والمساواة بين  ،والصحة ،والفجوة الرقمية ،واالبتكار ،واألمن الغذائي ،والسالم ،والتعليم ،وتمثيل األقليات

 والعديد من الموضوعات األخرى. ،الجنسين

 ذلك / ما هو المستقبل ما هو / ما أهمية  :اتباع نهج منظم مفيمكنك ،مه في قصتكوموضوع ا معين ا لتغط مإذا اخترت

 ؟؛ أوالذي أريده

 اتباع نهج أكثر أصالةفي  ونقد ترغب 

 

 روبي مع الدول والمنظمات حول العالم:مزيد من المعلومات حول كيفية تعاون االتحاد األو

 من نحن

 

نعمل من أجل السالم الدولي  ،نحن السلك الدبلوماسي لالتحاد األوروبي. جنب ا إلى جنب مع شركائنا في جميع أنحاء العالم

وحقوق اإلنسان وسيادة القانون. نعتقد أنه فقط من خالل العمل مع ا يمكننا تحقيق مستقبل أفضل للجميع. هذا هو السبب 

المنظمة الوحيدة التي تجتمع فيها جميع دول العالم لمناقشة المشاكل  -في أن االتحاد األوروبي مؤيد قوي لألمم المتحدة 

 وإيجاد حلول مشتركة. المشتركة

 

سيجتمع قادة العالم في نيويورك لمعالجة التحديات التي تواجه البشرية. يعد أسبوع  ،أيلول من هذا العامسبتمبر/في شهر 

 .عالملقادة ال( أحد أكبر االجتماعات السنوية UNGAاألمم المتحدة رفيع المستوى )

 

 :لمعلومات أكثر

 European External Action Service 
 االتحاد األوروبي بالعربي

EU Multilateral relations 

 EU Public Diplomacy 

Stories -Multilateralism  

 

 

 

  #صوتنا_مستقبلنا أو مع وضع هاشتاغ  ourvoices@eeas.europa.euرسالة إلى  واأرسل ،لمعلوماتلمزيد من ا

#OurVoiceOurFuture .في سطر الموضوع 
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