
 

 قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية
 الحوارات المستقلة مجموعة أدوات



 

 

 نبذة عن مجموعة األدوات 

يصون على أن يشارك المواطنون من جميع أنحاء أهاًل بكم! يسّرنا للغاية أن تنضّموا إلينا في الطريق إلى قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية األولى من نوعها على اإلطالق. ونحن حر 
ة للنظم الغذائية في مجتمعاتهم المحلية. ويمكن لمنظمي االجتماعات بعد ذلك مشاركة العالم على نحٍو فّعاٍل في هذه القمة وأن يستخدموا الحوارات المستقلة لتحديد الحلول المستدام
 آرائهم مع قادة العالم وصّناع التغيير اآلخرين الذين سيشاركون في القمة في أيلول/سبتمبر. 

للبيانات  ، ونموذج لمحتوى وسائل التواصل االجتماعيألدوات على  ُصمِّّمت مجموعة األدوات هذه للمساعدة. تحتوي مجموعة افقد  ولذا    ، يكتسي تنظيم حواٍر أهمية بالغة قالب 
 يمكنكم استخدامها ومشاركتها.   مواد مرئية قابلة للتنزيليمكنكم تكييفه للترويج للفعالية، والصحفية 

قد يكون لديهم اهتمام بالحضور. يمكنكم تكييف نموذج منشورات وسائل ، قد ترغبون في اجتذاب مشاركين محتملين ولفت انتباه أي من أعضاء وسائل اإلعالم مّمن  قبل عقد الحوارات
، من الهاّم أيضًا التعريف بالجهات المشاركة وما جرت مناقشته وأي استنتاجات هاّمة توصلتم إليها. يمكنكم  بعد عقد الحواراتالتواصل االجتماعي أدناه للترويج للحوارات قبل عقدها.  

 صل االجتماعي وقالب البيانات الصحفية أدناه لترويج نواتج الحوارات. تكييف منشورات وسائل التوا

 !هنا (Trello) باإلضافة إلى ذلك، تتوفر مجموعة األدوات هذه على هيئة لوحة منصة تريلو

 والوصول إليها بسهولة.بزيارتكم للمنصة تستطيعون تنزيل جميع العناصر أدناه 

  

https://trello.com/b/TsBmARMd


 

 

 المحتوى االجتماعي
 شور.نشجعكم على المشاركة عبر قنوات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بكم باستخدام النسخة أدناه. يمكن نسخ/لصق أو تعديل نموذج النص المن 

 عند النشر:

 استخدموا هذه الوسوم الخاصة بالقمة: ●

 #(FoodSystems#النظم_الغذائية ) ○

 #( SummitDialogues#حوارات_القمة ) ○

 #( UNFSS2021) 2021#قمة_األمم_المتحدة_للنظم_الغذائية_لعام_ ○

على إنستغرام  @(unfoodsystemsقمة_األمم_المتحدة_للنظم_الغذائية )@على فيسبوك، و @(UNFoodSystemsقمة_األمم_المتحدة_للنظم_الغذائية )@  ضعوا إشارة إلى ○
 على تويتر.  @(FoodSystems@قمة_النظم_الغذائية )و

 

 ، إذا كانت تنطبق على عملكم، من خالل ربط الرسائل المتعلقة بكل مبادرة. على سبيل المثال:مية المستدامة الرئيسيةاربطوا حواراتكم بأهداف التننصيحة: 

مة، مما يجعلنا  #( المقبلة التي سنعقدها في األسبوع المقبل، سنناقش الدور الحاسم الذي يضطلع به النساء والشباب في ضمان نظم غذائية مستداSummitDialogueفي #حوارات_القمة ) ●
 #( الرئيسية في مجتمعنا المحلي وحول العالم.SDGs#( وتحقيق #أهداف_التنمية_المستدامة ) FoodSystemsنتقدم خطوة واحدة نحو إصالح #النظم_الغذائية )

#( تقدم أنماط تغذية صحية ومغذية foodsystems#نظم_غذائية )#( غير ممكٍن دون إتاحة السبل إلى  SDG4إّن ضمان جودة التعليم #الهدف_الرابع_من_أهداف_التنمية_المستدامة ) ●
 (!# UN summit) #( المقبلة. ال تفّوتوا فرصتكم للمشاركة على نحٍو فعاٍل في #قمة كبرى لألمم المتحدةSummitDialogueلطالبنا. سنناقش هذا وأكثر من ذلك في #حوارات_القمة )

  

https://www.facebook.com/UNFoodSystems/
https://www.instagram.com/unfoodsystems
https://twitter.com/FoodSystems


 

 رئي م  رويج الحوارات الخاصة بكمقبل عقد حواركم: نماذج من المشاركات لت

أخبروا قادة العالم برأيكم في النظم الغذائية! اشتركوا اآلن لالنضمام إلى الحوارات التي ننظمها بشأن @قمة_النظم_الغذائية  تويتر  
(FoodSystems Summit@( وشاركوا أفكاركم حول كيفية جعل #النظم_الغذائية )FoodSystems التي )# نقدمها أكثر سالمًة وأقوى

 (UNFSS2021#) 2021_لعام_الغذائية_للنظم_المتحدة_األمم_قمة# ��وحول   ]موقعكم[ وأكثر إنصافًا في

summit/dialogues/independent-systems-un.org/en/food 

حسابنا  اختاروا صورة من
 (Trelloعلى منصة تريلو )

و استخدموا أحد مقاطع  أ
 الفيديو أدناه! 

( يبدأ العمل بالنظر في الطريقة التي يمكن بها تحسين النظم الغذائية في #FoodSystemsHeroللتحّول إلى #بطل_النظم_الغذائية )  تويتر  
( المجتمعات المحلية من المشاركة على نحٍو فعاٍل في قمة كبرى لألمم المتحدة  #SummitDialogues. تمّكن #حوارات_القمة )]موقعكم[

 سبة إلينا. انضّموا إلينا!  ( الفعالة بالن #foodsystemsوإخبار العالم بما تعنيه #النظم_الغذائية )

un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent  

وخاٍل من الفقر وال يترك أحدًا يتخلف عن الركب يبدأ بالمحادثات في مجتمعنا  إّن بناء عالٍم أكثر عداًل وقدرة على الصمود خاٍل من الجوع   تويتر 
وشاركوها  ]موقعكم[ ( في@FoodSystems( لتقديم حلول @للنظم_الغذائية )#SummitDialoguesالمحلي. انضّموا إلى #حوارات_القمة )

 un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent مع العالم.

 

 تويتر  

 

#( SDGs#أهداف_التنمية_المستدامة )#( بتأثير مذهل يطال جميع مناحي حياتنا. ولضمان تحقيق FoodSystemsتتسم #النظم_الغذائية )
 ، نحتاج إلى أصوات مثل صوتكم.]هدف التنمية المستدامة ذي الصلة[في مجتمعنا المحلي، بما في ذلك 

 ]موقعكم[@( إلحداث تغيير حقيقي في FoodSystemsانضّموا إلى حوارات @النظم_الغذائية )
un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent 

حسابنا اختاروا صورة من 
، (Trelloعلى منصة تريلو )

أو استخدموا أحد مقاطع  
 الفيديو الخاصة بنا!

( إلى أن #النظم_الغذائية #ClimateChange( و#تغيير_المناخ )COVID19#) 19-تشير األزمتان المتوائمتان #جائحة_كوفيد فيسبوك  
(FoodSystems  !مدرجة على جدول األعمال العالمي على نحٍو لم نعهده قط. وأمامنا فرصة غير مسبوقة إلحداث تغيير تحولي إيجابي )# 

@(  FoodSystems#( لالسترشاد بها في @قمة_النظم_الغذائية )SummitDialogueضافة #حوارات_القمة )يسعدنا أن نعلن عن است 
األولى من نوعها على اإلطالق في أيلول/سبتمبر. ونحن نتطلع قدمًا إلى حشد مشاركين من مجموعة متنوعة من الخلفيات والرؤى. والجميع  

  2021صيل. ونأمل أن تنضّموا إلينا في #قمة_األمم_المتحدة_للنظم_الغذائية_لعام_مدعوون للمشاركة. انقر أدناه للحصول على التفا
#(UNFSS2021#( النظم_الغذائية# )FoodSystems) .un.org/en/food-systems-summit/dialogues/independent 

حسابنا  اختاروا صورة من
 (Trelloعلى منصة تريلو )

أو استخدموا أحد مقاطع  
 الفيديو الخاصة بنا!
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https://drive.google.com/file/d/1KYMZdtuy-BnvUKsg9XxMQuHkRxsNhu5L/view?usp=sharing


 

 

 مرئي   بعد عقد حواركم: نماذج من المشاركات إلظهار ما أنجزتموه 

#( @النظم_الغذائية  SummitDialogueنتقدم بخالص الشكر لجميع المشاركين في #حوارات_قمة ) تويتر  
(FoodSystems في )@]اليوم. ونحن متحمسون لمعرفة الطريقة التي تساهم بها أفكارنا ومناقشاتنا في إثراء    ]موقعكم

 (. معًا، نبني مستقباًل أفضل للغذاء!UNFSS2021#) 2021عملية #قمة_األمم_المتحدة_للنظم_الغذائية_لعام_

الحوارات التي شاركتم فيها  التقطوا الصور من 
وشاركوها لتسليط الضوء على جميع األصوات  

 المتضررة من النظم الغذائية!

واستمعنا إلى مجموعة متنوعة من اآلراء.  ]موقعكم[منا أمس لوضع حلول مستدامة لنظامنا الغذائي هنا في  ##اجتمع  تويتر  
(! @FoodSystems Summitونحن متحمسون لمشاركة مناقشاتنا مع منظمي @قمة_النظم_الغذائية ) 

 ( #SummitDialogues(. #حوارات_القمة )UNFSS2021#) 2021#قمة_األمم_المتحدة_للنظم_الغذائية_لعام_

لوا االقتباس الخاص بكم باستخدام هذا  القالب أدخِّ
 القابل للتنزيل:

 

 تويتر  

 و

 فيسبوك  

@( التي عقدت باألمس فرصة رائعة لمعرفة مدى تأثير FoodSystemsكانت حوارات @النظم_الغذائية )
ولقد سعدنا باالستماع إلى كثيٍر من األصوات الرائعة حول الكيفية  ]موقعكم[#( على FoodSystems#النظم_الغذائية )

من خالل النظم الغذائية في  ]هدف التنمية المستدامة ذي الصلة[التي يمكننا بها تحقيق أهداف التنمية المستدامة مثل 
 #(SummitDialogues#حوارات_القمة ) مجتمعنا المحلي وخارجه.

لوا صورتكم باستخدام هذا  القالب القابل أدخِّ
 للتنزيل:

 

#(، من األهمية بمكان أن نعيد البناء على نحٍو أكثر COVID19) 19-في الوقت الذي نتعافى فيه من #جائحة_كوفيد فيسبوك  
#(  FoodSystems#النظم_الغذائية )مراعاة للبيئة وأكثر قدرة على الصمود. وهذا يشمل إحداث تغيير جذري في 

منا أمس لمشاركة أفكارنا حول إحداث تغيير جذري في الطريقة التي ننتج بها الغذاء ونستهلكه هنا   ##تمع اج وتعزيزها!
 ]موقعكم[ في 

#( مباشرة @قمة_النظم_الغذائية SummitDialoguesحلول رائعة كثيرة للغاية! سُتثري نواتج #حوارات_القمة )
(FoodSystems Summit  الرائدة في أيلول/سبتمبر. ونحن متحمسون لمعرفة كل ما هو جديد في )@

 (.#2021UNFSS) 2021#قمة_األمم_المتحدة_للنظم_الغذائية_لعام_

لوا النتائج الرئيسية باستخدام هذا القالب  أدخِّ
 القابل للتنزيل:
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 مواد مرئية للتنزيل 
إلى منشوركم وستكونون   gifملف الفيديو/الصورة/ ، أو بالنقر فوق الرموز! بمجرد تنزيل المواد، ما عليكم سوى تحميل أو سحب ( المتوفرة هناTrelloالمرئيات أدناه من منصة تريلو )  تنزيليمكن 

 جاهزين لمشاركته! تتوفر القوالب في لغات متعددة. 
 

مقطع فيديو خاص بالمبعوث الخاص لألمم 
 المتحدة

 

 مقطع فيديو أنثيم  الفيديو الخاص بالشريك مقطع 

 

 إدخال النتائج الرئيسية -قالب 

 

 إدخال اقتباسكم  -قالب 

 

 .من هناصور إنستغرام متوفرة  من هناصور إنستغرام متوفرة  إدخال صورتكم -قالب 

 من هناصور إنستغرام متوفرة  من هناصور إنستغرام متوفرة  من هناصور إنستغرام متوفرة 

  

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftrello.com%2Fb%2FTsBmARMd&data=04%7C01%7CACaso%40burness.com%7C4db0c33adf9144c6d7c808d8d28343e2%7Cd90becc13cbc4b5f813209073da19766%7C0%7C0%7C637490808597404615%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=io3nfEj4LS8uoCIIF7lN%2BemnZfSppmgL6IGQ90G4qmA%3D&reserved=0
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 قالب  -بيان صحفي 
واصل  بعد الفعالية ُيسلِّط الضوء على المشاركين واستنتاجاتكم الرئيسية. يمكن نشر البيان الصحفي أدناه على موقعكم الشبكي وعلى وسائل الت بيان صحفييمكنكم أيضًا إصدار 

 االجتماعي ومشاركته مع جميع جهات اتصالكم على وسائل اإلعالم. ما عليكم سوى استيفاء المعلومات ذات الصلة الخاصة بفعاليتكم! 

 

### 

 

 لنشر الفوري: ]التاريخ[ ل

 ]اسم الشخص المسؤول[  

 ]اسم المنظمة، إذا ُوجد[ 

 ]رقم الهاتف[ 

 ]البريد اإللكتروني[

 

 حوار تستضيفه ]المنظمة الراعية[ لالسترشاد به في 

 ’قمة األمم المتحدة حول مستقبل الغذاء‘ الرائدة 

 يمكن من خاللها جعل النظم الغذائية أكثر سالمًة وقوة واستدامة حشد االجتماع ]##[ مشاركاً لتطوير أفكار حول الكيفية التي 

 

، استضاف ]المنظم[ اليوم حوارًا حول النظم الغذائية لالسترشاد به في قمة األمم  19- ]المدينة، البلد[: مع استمرار تعافي النظم الغذائية في جميع أنحاء العالم من صدمة جائحة كوفيد
لعالم لتحديد  ولى من نوعها على اإلطالق والمزمع عقدها في نيويورك في أيلول/سبتمبر. وتعتمد هذه القمة الهاّمة على مدخالت الشعوب من جميع أنحاء االمتحدة للنظم الغذائية األ

 الحلول المستدامة لمستقبل الغذاء. 

 

 لة من األلف إلى الياء[". "]اقتباس إضافي[." صّرح ]االسم[، ]المسمى الوظيفي[: "]اقتباس من منظم الحوار حول أهمية ظهور الحلول الشام

 

وإنصافًا. تضّمن الحوار مجموعة متنوعة من  حشد الحوار ]##[ مشاركًا في مناقشة حّية وبّناءة حول كيفية جعل النظام الغذائي في ]المجتمع المحلي أو المنطقة[ أكثر سالمًة وقوًة  
المزارعين، تجار األغذية بالتجزئة، مجموعات الفئات السكانية األصلية، الشباب، إلخ.[. وتمثلت الموضوعات   -المعنية الممثلة   الرؤى، بما في ذلك من ]قائمة جميع األفرقة/الجهات

 األساسية للمناقشة في ]اذكر موضوعين إلى ثالثة مواضيع للمناقشة[. 



 

 

 ي ]منطقتكم[. وشملت هذه الطرق ما يلي:اتفق المشاركون على عدد من الطرق التي يمكن من خاللها تعزيز النظام الغذائي ف

 ]الفكرة األولى[ ●

 ]الفكرة الثانية[  ●

 ]الفكرة الثالثة[ ●

م ]اسم المنظمة الراعية[ اآلن نواتج الحوارات إلى منظمي قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية. وُتستخدم المعلومات من قبل المنظ مين لالسترشاد بها في مسارات العمل الخمسة ذات  ُتقدِّّ
 طال، وهياكل دعم القمة األخرى.  األولوية للقمة، باإلضافة إلى األعمال التحضيرية لألفرقة العلمية واالستشارية، وشبكة األب

 صّرح ]االسم[، ]المسمى الوظيفي[: "]اقتباس من مشارك في الحوارات حول أهمية مشاركته شخصيًا[". "]اقتباس إضافي[." 

 

 لمعرفة مزيد من المعلومات حول الحوارات، يرجى زيارة: ]رابط إلى الموقع الشبكي للحوارات، حسب االقتضاء[

 

، يعقد األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قمة النظم الغذائية التي ستطلق إجراءات جديدة وجريئة إلحراز 2021في أيلول/سبتمبر    األمم المتحدة للنظم الغذائية:حول قمة  
ية أكثر صحة واستدامة وإنصافًا. وسوف ينّبه مؤتمر القمة العالَم إلى  تقدم على نطاق جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويعتمد كل منها إلى حٍد ما على وجود نظم غذائ

مؤتمر قمة للشعب. وهو أيضًا   -ميع في كل مكان  الحقيقة المتمثلة بضرورة أن نعمل معًا جميعًا لتغيير الطريقة التي ُينتج بها العالم الغذاء ويستهلكه ويفكر فيه. فهو مؤتمر قمة للج
شاركة المواطنين وهي  تتطلب من الجميع أن يتخذوا إجراءات إلحداث تغيير جذري في النظم الغذائية في العالم. وُتعّد حوارات القمة المستقلة وسيلًة هاّمة لم  مؤتمر قمة إليجاد حلول 

   summit-systems-https://www.un.org/en/food لمزيٍد من المعلومات، يمكنكم زيارة جزء رئيسي من عملية مؤتمر القمة.

 

 ُجمل وأحدث إنجازاتها[. 4-3[: ]وصف لمنظمتكم يتكّون من حول ]منظمتكم، إذا أمكن

 
 

###  

https://www.un.org/en/food-systems-summit


 

 معلومات االتصال 
 .   يرجى التواصل معنا من هنا 

 

 

  

 هل انضممتم إلى مجتمع القمة؟ 

ُتعد منصة مجتمع القمة مساحًة تعاونية للغاية تهدف إلى توفير اإلرشادات الالزمة للعلوم  
والمنصة مفتوحة أمام جميع األشخاص ذوي االهتمام بالنظم والحلول والمفاهيم ونواتج القمة. 

الغذائية على جميع األصعدة، وستكون نقطة دخول رئيسية لمشاركة أصحاب المصلحة في  
 وضع الحلول. 

 هنا  انضّموا إلينا

 

 

 

https://www.un.org/en/food-systems-summit/contact-us
https://bit.ly/FSS-Community

