
 
 

 دعوة 
 

"يتمثل الغرض الكامل من قمة النظم الغذائية ليس في إيالء االهتمام بالمصالح المشتركة لجميع أصحاب المصلحة فحسب  
بمواطن االختالف حول كيفية المضي قدماً في التصّدي للواقع القاسي الذي تواجهه البشرية.  -واألهم من ذلك  -بل أيضاً 
أردنا بناء نظم غذائية أكثر شمواًل، فيجب أن نكون ُمستعدين إلجراء مناقشة شاملة. ويمكن لكل شخص االنضمام وإذا ما 

 والمشاركة بأفكاره."

 2021الدكتورة. أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة لألمين العام لألمم المتحدة لقمة النظم الغذائية لعام  -

 

والمنتديات العامة لمسارات العمل، من   2020استمراراً لسلسلة الحلقات الدراسية الشبكية المعنية بالمجتمع المدني في عام 

إلى الساعة    13:30من الساعة  2021آذار/مارس  26المنتدى العام للمجتمع المدني في المقرر أن تستضيف القمة 

   بتوقيت وسط أوروبا. 15:30

  

 نبذة عامة 

 

من المزمع أن يجمع المنتدى ممثلين من مسارات العمل وحوارات قمة النظم الغذائية بُْغيَة تبادل التقدم المحرز واألفكار 

ه   الناشئة والخطوات التالية في عملية القمة. وسنعقد محادثات حول بناء أطر للعمل كجزء من المشاركة في القمة، وستُوجَّ

 قدم الحالي المحرز ومشاركة أفكارهم وتعقيباتهم.  الدعوة للمشاركين للتفكير في الت

 

 مستدامة ونتطلع قدماً إلى انضمامك إلينا.  نحو نظم غذائية  التحول  صياغةويضطلع المجتمع المدني بدوٍر أساسي في 

 
 انضموا إلينا 

 

 آذار/مارس.  26( قبل Eventbriteيرجى تسجيل حضوركم هنا على الموقع الشبكي "إيفنتبرايت" ) التسجيل:

 

( وسيجري توفير رابط االنضمام في البريد Zoomمن المزمع استضافة هذا المنتدى المباشر على منصة "زوم" ) مباشر:

 (.  Eventbriteلموقع الشبكي "إيفنتبرايت" )اإللكتروني لتأكيد التسجيل با

 

 

 معلومات أكثر 

 

م المنتدى الدكتورة أغنيس كاليباتا، المبعوثة الخاصة لقمة األمم المتحدة للنظم الغذائية، ويُشارك في تنظميه مارتن   تُقدِّّ

في مجال القانون ونائب  البديل والتطوير البحث  فريك، نائب المبعوثة الخاصة، ومامادو غويتا، المدير التنفيذي لمعهد

   رئيس شبكة المجتمع المدني ألبطال قمة النظم الغذائية.

 

حب به! يُعقد المنتدى باللغة اإلنجليزية ويضم عرضاً نصياً مباشراً باللغات العربية   • المنتدى مفتوح والجميع ُمرَّ

 والفرنسية واإلسبانية.  

 ل األعمال هنا قبل عقد المنتدى.سيجري توفير معلومات إضافية عن جدو •

 .  األسئلة التي يتكرر طرحهالمزيد من المعلومات حول القمة، يُرجى زيارة قسم  •
 

  فيسبوك إنستغرام تويتر تواصل االجتماعي: ابقوا على اطالعٍ بأحدث المستجدات من خالل متابعة القمة على وسائل ال
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