
 

  

د للجميع ة: غذاء ج كة صغ قة أفضل   مسا
 ألهم العالم 

 تخيل إذا اختارت األمم المتحدة شركتك كـ "أفضل شركة صغيرة: غذاء طعام جيد للجميع"! 

  كونك تعمل في مجال االغذية يعني انك تقدم خدمة في غاية األهمية. حيث توفر الشركات كشركتك الغذاء الجيد لمجتمعك ولبلدك وللعالم
 أجمع. 

فائًزا كـ "أفضل شركة صغيرة: غذاء جيد للجميع" وسيتم  50شارك في المسابقة لعرض شركتك كمثال ملهم للعالم أجمع. وسيتم تكريم 
دوالر! وسيساهم كل  100,000تسليط الضوء عليك من قبل وسائل اإلعالم العالمية. كما سيتشارك الفائزون في جائزة مالية قدرها 

 إخبار قادة العالم بما تحتاج إليه شركات كشركتك لتزدهر وتنمو.وسيُدعى كل مقدم طلب إلى فعاليات قمة النظم الغذائية.طلب تقديم في 

 ما الذي نبحث عنه

نبحث عن شركات تصنع فارقًا إيجابيًا. فربما تكون ممن يقدمون غذاًء صحيًا وآمنًا للعمالء وتشجعهم على تناول المزيد من خيارات 
المغذية. وربما تكون ممن ينتجون الغذاء بطريقة تفيد الطبيعة أو ممن يوفرون وظائف من خالل شركتك. نحن نرغب في سماع األطعمة 

 صوتك، أينما تواجدت في العالم، وكيفما ساهمت في "غذاء جيد للجميع"!

 من المؤهَّل؟

في مجال النظام الغذائي بأي بلد. فنحن نبحث عن "أبطال المسابقة مفتوحة ألي شركة صغيرة أو متوسطة تقوم بكل أنشطتها أو معظمها 
 كل يوم" مثلك!

موظفًا، وأن تكون مسجًال من الناحية القانونية، وأن تعمل وفقًا للقانون. وحيث إنك  250موظفين إلى  5للتأهل، يجب أن يكون لديك 
 ا مهًما في قيادتها الحالية.متقدم، يجب أن تكون بالغًا. كما يجب أن تكون مؤسًسا للشركة أو تلعب دورً 

 هذه فرصتك!

 هذه فرصتك للمشاركة في قمة األمم المتحدة للنظم الغذائية األولى من نوعها. انقر أدناه لرفع صوتك ومشاركة قصتك الملهمة!

  

الطلب  خطوات التقدم 
حلول  ك  طل ران 4تقدم   يونيو  ح

ه من قادة العالم لتحقيق النجاح، أخ األمم  –صوتك  اد  –الخطوة األو  ● وعك التجاري وما تحتاج إل المتحدة عن م
ات.  م بناًء ع هذه اإلجا  لن يتم الح

ة  ● له.  --تقدم لتكون الفائز  –الخطوة الثان تك لمستق وعك التجاري ورؤ جا لم الطلب، لتقدم امجرد صف التأث اإل
  ستحصل ع فرصة للفوز 

ار  : 150ك من ب الـ إذا تم اخت  إ الدور نصف النها
ً
 متأه



 

 

 
  
 

ديو  ●  ملهما.  –الخطوة الثالثة: أرسل مقطع ف
ً
وعك التجاري مثا جعل من م ط وموجز واصفا ما  س ديو  عداد مقطع ف قم ب

ة من  ه إرشادات  الف ا  ون دا إل تل المتأهلون إ الدور نصف النها ب كون لديهم يوني 16إ  11س ران وس و ح
له.  ديو وتحم ام إلعداد مقطع الف  أرعة أ

حلول  ن  علن عن الفائ ُ ة لقمة األمم المتحدة للنظم  7س د ا للقمة التمه نامج االف ظهرون  وسائل اإلعالم وال يوليو تموز وس
ل ال د  ُ ما س ة المزمع انعقادها  أواخر شهر يوليو تموز.  دالغذائ ملوا الخطوة األو إ اجتماعات القمة التمه ة  متقدم الذين أ

 . و د اإلل ل ع ال سج سل معلومات ال ُ . وس اضي  مراقب اف

الل ل  ة للتحم قة التوجيه ما يتوفر نموذج الطلب والوث ة.  ة أو الفرس ان ة أو اإلس اللغة اإلنجل ة  ات الخط رسل الطل
ُ
ة غجب أن ت

أي من هذه اللغات  ديو  مكنك إرسال مقطع الف ، ف ة. إذا كنت من ب المتأهل إ الدور نصف النها ة والروس ة والماندار الع
 الست. 

الجدول الزمني: 

الطلب:  ة حول خطوات التقدم  ل إضاف  تفاص
شاء  ● جب أن تقوم ب د للجميع،  : غذاء ج وع صغ قة أفضل م . وعندما تضغط ع VC4Aحساب مستخدم لدخول مسا

ل الدخول عن  سج ار  مكنك اخت لمة المرور أو  ك و و الخاص  د اإلل طلب منك تعبئة عنوان ال ُ م الطلب" س "تقد
د من أنك تملك عنوا ا للتأ ون دا إل تل ب سبوك أو ت أو لنكد إن بنقرة واحدة. ثم س ك الحا ع ف ق حسا  نط

، سُتوجه من خالل خطوات اإلعداد بواسطة  و د اإلل ط  ال عد النقر ع الرا و هذا.  د اإلل تمكن VC4Aال ، وس
 . مال الخطوة األو  من إ

ف ● ك ) تتعلق  و د اإلل مات ع الشاشة (و رسالة ال ى تعل ، س ة ع األسئلة الواردة  الخطوة األو ة عد اإلجا
شاء ملف  وعك التجاري. سيؤدي ذلك إ إ مكنك تعبئة معلومات عن م ط،  ة. وعندما تضغط ع الرا دء الخطوة الثان

عة تعبئة VC4Aتع عام ع موقع  مكنك متا . ثم  وع التجاري أمام جمهور عال ــج عن الم ــ و مكن استخدامه لل  ،
قة ع الفور.   نموذج طلب المسا

مات الخطوة الثالثة. إذا كنت  ● ك تعل سل إل ُ ، فس   من ب المتأهل إ الدور نصف النها

 

ذة عن المنظم  ن

ة مكونة من  ة. و  193األمم المتحدة  منظمة دول م قمة النظم 2021دولة عض نظ ، ستقوم األمم المتحدة ب
قة العالم  إنتاج الطعام  ة األو من نوعها لتغي ط ه. تقوم األمم المتحدة بتقدير الغذائ ه والتفك ف  واستهال

ة والمتوسطة وقد تعاقدت مع  ات الصغ ورة لل الستضافة هذه المنافسة لالستماع إ  Wasafiriالمساهمات ال
ط الضوء ع األمثلة الملهمة.  سل ة و  رواد أعمال مجال األغذ

ار هامة فات ألف  تع
 نظام الغذاء



 

 

 
  
 

ة ساهما  زراعة الغذاء أو جمعه أو صناعته، ومن ثم وصوله إ معدتك. ومن شمل "نظام  ل عمل ل شخص و الغذاء" 
ة:  شطة النظم الغذائ  أمثلة أ

ة   2030رؤ

تك لعام  سألك  نموذج الطلب عن رؤ ست 2030س ل، ول ة  مجرد فكرة حول المستق دا جًد◌ا إال أن الرؤ ع دو ذلك  . قد ي
فعل خطة أو م لدك أو العالم أ مما  وعك التجاري مساعدة مجتمعك أو  ستطيع م ف تتصور أن  ة مفصلة. إذ نود أن نعرف ك ان

 اليوم. 

جا  مسارات عمل األمم المتحدة  األثر اإل

س  عة، فإننا  ة الطب شطة نظم الغذاء  الحفاظ ع صحة الناس وازدهار المجتمعات وحما ساعد أ جعندما  ".  ذلك "األثر اإل ا
جا أو توسيع نطاقه.  ة لتحس أثرها اإل الفعل، وتمتلك رؤ ا  ستطيع توف هذه المزا وعات تجارة  حث األمم المتحدة عن م  وت

ار مجال جا أطلقت عليها "مسارات العمل". و نموذج الطلب، سنطلب منك اخت  حددت األمم المتحدة خمس مجاالت ذات أثر إ
ساهم  عدة أهداف. أما  مك  المقام األول وفقا ألهداف هذا المجال، مع إدراك أنك قد  ام بتقي قوم الح ث س ، ح ك الرئ تأث

 :  مجاالت التأث ف



 

 

 
  
 

ك م ع طل تم الح ف س  ك
 : ك بناًء ع ام طل م الح ق  س

جا   . 1 وعك التجاري لمجاالت التأث اإل  نموذج الطلبما مدى مالءمة م
ته . 2 ما  مجال التأث الرئ الذي اخ وعك، الس الفعل من خالل م جا الذي حققته   ما مدى التأث اإل
جا أو توسيع نطاقه . 3 ك اإل خص تحس تأث ما  ما ف ل، الس تك للمستق  ما مدى قوة رؤ
وعك  . 4 عملك –ما مدى قوة م امك  قة ق قك وط  ما  ذلك ف
لهل تتوا . 5 وعك وما الفوائد ال ستجنيها سواء اآلن أو  المستق شأن م د  ل ج ش  صل 



 

 

 
  
 

 

م الطلب   نموذج تقد
  

قة ع  ق صفحة المسا ة عن ط ان ة أو اإلس ة أو اإلنجل اللغة الفرس ان المتقدمون إرسال ردودهم ع تلك االسئلة  م ب
قة تب استعدادك.  هذا  نت. تلك الوث النموذج، عالمة * تع ان السؤال مطلوب أما عالمة ^ تع أن السؤال االن

اري.   اخت

ة الخطوة األولى: ك مع قادة العالم  مؤتمر النظم الغذائ  شارك برأ
 اسم الشركة * ●
 اسمك (مقدم الطلب) * [االسم الكامل للشخص الذي سيتم تقديمه كفائز إذا تم اختيار شركته ] ●
 وظيفتك في الشركة * ●
 ( اختر واحًدا) النوع * ●

o ذكر 
o  أنثى 
o    آخر 

 ( اختر واحًدا) العمر *  ●
o 24-18 عاًما 
o  34-25 عاًما 
o  عاًما 35أكثر من 

 البلد الذي يقع فيه المقر الرئيسي للشركة *   ●
●  
 (أي عدد من الخيارات)قسم (أقسام) النظام الغذائي الذي تعمل فيه الشركة (اختر كل ما ينطبق)*   ●

o تصنيع المدخالت 
o توزيع المدخالت 
o (معدات آلية أو روبوتية) المعدات الزراعية 
o الخدمات االستشارية 
o (المحاصيل أو الثروة الحيوانية أو السمكية  أو الزراعة الداخلية أو غيرها من إنتاج األغذية) اإلنتاج الزراعي 
o الحصاد والتخزين 
o المعالجة 
o التغليف 
o النقل 
o التسويق 
o الجملة 
o التجارة والتصدير 
o مبيعات التجزئة 
o مبيعات الضيافة 
o إدارة مخلفات الطعام  أو إعادة تدويرها 
o إدارة الموارد الطبيعية 
o الخدمات البيئية وخدمات الطاقة المتجددة 
o إدارة سالسل اإلمداد واللوجستيات 
o البحوث في مجال المواد الغذائية الزراعية وتطويرها 
o  األغذية الزراعيةالحلول/الخدمات الرقمية أو التقنية لقطاع 
o ( يرجى التوضيح)  اخر 

[يعد أي شخص موظف إذا كان لديك  اتفاق رسمي أو غير رسمي معه في حالة  (( اختر واحًداالعدد التقريبي لموظفي الشركة الحاليين*  ●
 انه يعمل لديك ويتلقى أجًرا مقابل ذلك].

o 1 
o 5-2 
o 9-6 
o 25-10 



 

 

 
  
 

o 50-26 
o 100-51 
o 250-100 
o  250أكثر من 

 التقريبية للموظفين منالنسبة  ●
o  عاًما) ^ 30الشباب (دون سن 
o ^ اإلناث 

  واحًدا لكل منهما) ر(اخت، لتحويل عملتك إلى الدوالر األمريكي] الرابط هذاإيرادات الشركة [استخدم  ●
o    2019 ^ 

 دوالر أمريكي 20,000أقل من  ■
 دوالر أمريكي 49,999-20,000   ■
 دوالر أمريكي 99,999-50,000   ■
 دوالر أمريكي 999,999-100,000 ■
 دوالر أمريكي 2,999,999-مليون ■
 دوالر أمريكي 4,999,999-ماليين 3 ■

o 2020* 
 دوالر أمريكي 20,000أقل من  ■
 دوالر أمريكي 49,999-20,000 ■
 دوالر أمريكي 99,999-50,000 ■
 دوالر أمريكي  999,999-100,000 ■
 دوالر أمريكي 2,999,999-مليون ■
 دوالر أمريكي 4,999,999-ماليين 3 ■

األكثر أهمية. يوجد المزيد من المعلومات في هذه ما نوع األثر اإليجابي الذي تساهم به شركتك؟ * [اختر نوع التأثير األكثر شيوًعا أو   ●
 القائمة المنسدلة ووضع عالمة داخل المربع: اختر واحُدا [الوثيقة اإلرشادية

 حصول الجميع على األغذية اآلمنة والمغذية ■
 أنماط االستهالك المستدامة ■
 اإلنتاج ذو األثر اإليجابي على الطبيعة ■
 سبل العيش  المنصفة ■
 الصمود في مواجهة الضعفات والصدمات والضغوط  بناء القدرة على ■

 حرف) 750(إجابة مفتوحة; ما الذي ساعدك على إحداث هذا التأثير؟ ^  ●
 حرف) 750(إجابة مفتوحة; ما الذي تحتاجه من اآلخرين لزيادة التأثير اإليجابي لشركتك في المستقبل؟ ^  ●
 (اختر ما يصل إلي ثالث)ي إحداث التأثير اإليجابي: ^ اختر أهم ثالثة أنواع من الدعم التي من شأنها مساعدتك ف ●

a. تمويل متاح مصمم  لشركتك 
b . توفير لوائح واضحة بشأن سالمة الغذاء مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة 
c . (مثل اعتماد البذور) توفير معايير منقحة للمدخالت الزراعية 
d .  والمتوسطة في قطاع األغذية الزراعيةاتباع سياسات وطنية أو محلية مختلفة لدعم الشركات الصغيرة 
e . تقديم إعفاءات ضريبية للشركات الصغيرة 
f . توسيع نطاق الفرص المتاحة للتصدير 
g . إجراء  تعديالت تتعلق بلوائح االستيراد 
h . (مثل الكربون، والمياه، والتنوع البيولوجي) الدفع مقابل خدمات النظم اإليكولوجية 
i . ات العضوية)شهادة لالستدامة البيئية (مثل المنتج 
j . (مثل التجارة المنصفة) شهادة للتكافؤ االجتماعي 
k . تعزيز الروابط مع الشركات الكبرى والشركات متعددة الجنسيات 
l . (تعاونيات، مراكز الغذاء) إنشاء جمعيات أكثر فاعلية للشركات الصغيرة والمتوسطة 

m . (مثل األرض) الحصول على الموارد الطبيعية 
n . اقة، والطرق، والمياه، واإلنترنت، وغير ذلك)تحسين البنية التحتية (الط 
o . الخدمات التقنية والمرافق 
p . التخطيط التجاري واالستشارات التجارية 

 غذاء جيد للجميع! طلبًا كي تحصل شركتك على جائزة أفضل شركة صغيرة: الخطوة الثانية: قّدم
 اسم الشركة *  ●
 الشعار *  ●



 

 

 
  
 

 تاريخ التأسيس* ●
 كالمك مختصًرا وموجًزا وواضًحا قدر اإلمكان. أخبرنا بنشاط شركتك والسبب الذي يجعلها تتمتع باإلمكانيات]الفكرة المطروحة * [اجعل   ●
 العنوان بالكامل *  ●
 المرحلة*   ●

o  مرحلة الفكرة/التصور 
o مرحلة البداية 
o مرحلة النمو 
o مرحلة االكتمال 

 ما نوع العمالء الذين تخدمهم؟ * ●
o  شركة إلى شركة 
o  شركةشركة إلى شركة إلى 
o شركة إلى شركة إلى المستهلك 
o شركة إلى شركة إلى الحكومة 
o شركة إلى المستهلك 
o مستهلك إلى مستهلك 
o (شركة إلى الحكومة) الحكومات 
o مؤسسات غير ربحية 

لريفية ا في المدن والبلدان. اختر المناطقأين يوجد عمالؤك؟ *[اختر المناطق الحضرية في حالة تواجد  معظم المستهلكين الذين تستهدفهم  ●
 في حالة تواجد  معظم المستهلكين الذين تستهدفهم في القرى والمناطق الريفية].

o العميل (العمالء) في المناطق الحضرية 
o العميل (العمالء) في المناطق الريفية 

 قطاعات بحٍد أقصى. 3ما الصناعة التي تعمل بها  شركتك بصورة أكبر؟ اختر  -القطاعات *  ●
 الدول التي تستهدفها حاليًا لبيع منتجك أو خدمتك.اختر  -الدول *   ●
 الموقع اإللكتروني *  ●
 وسائل التواصل االجتماعي ^  ●

 

 تحقق من أهليتك لتكون الفائز

مقدم لم" [يجب إكمال هذا القسم من قِبل ُمقدم الطلب وهو الشخص الذي سيتم تقديمه كفائز إذا تم اختيار الشركة. يجب أن تكون جميع اإلجابات "نع
 الطلب والشركة ليكون مؤهالً للمسابقة].

 أنا شخص بالغ وفقًا للقانون الخاص بالسن في بلد إقامتي. * ●
 الشركة هي كيان قانوني مسجل وتعمل وفقًا للقانون.* ●
 أنا مؤسس هذه الشركة أو أقوم بدور مهم في قيادتها الحالية. * ●
فساد، أو بالتهرب الضريبي، أو بالمخالفات المالية، أو جناية، أو غيرها من الجرائم. ليس لدي أو لدى الشركة سجل جنائي يتعلق  بقضايا ال ●

 سأقدم إقراًرا موقعًا في هذا الشأن، إذا ُطلب ذلك. *
 موظفاً *  [ بإمكانك حساب نفسك ضمن هذا العدد ] 250إلى  5يعمل بالشركة  ما بين  ●
 الوثيقة اإلرشادية.]ء [يوجد وصف "لنظام الغذاء" في هذه جميع أنشطة  الشركة  أو معظمها في مجال نظام الغذا ●
 إذا تم اختياري كمتأهل لنصف النهائي، فأنا أنوي تسجيل مقطع فيديو بسيط وتحميله كخطوة أخيرة في عملية التقديم. *  ●
 أمكن ذلك، لعرض نشاط الشركة. * إذا تم اختياري كفائز، سأتعاون مع األمم المتحدة إلنشاء االتصاالت، والمشاركة في الفعاليات حيثما ●
  [.*اإللكتروني الموقع هذاإذا تم اختياري كفائز، سأُسجل ألكون بطًال من أبطال النظم الغذائية. [تتوفر المعلومات على  ●

  تاريخ الميالد*

كتك نا عن   أخ

[ يعد أي شخص موظف  إذا كان لديك اتفاق رسمي أو غير رسمي معه بأنه يعمل (اختر واحًدا) العدد التقريبي لموظفي الشركة الحاليين*  ●
 ال يُحسب أي من مالكي الشركة.]لديك بصورة مستمرة ويتلقى أجًرا على ذلك. 

o 1 
o 5-2 
o 9-6 
o 25-10 



 

 

 
  
 

o 50-26 
o 100-51 
o 250-100 
o  250أكثر من 

كة [استخدم  ● ]. الرابط هذاايرادات ال ل عملتك إ الدوالر األم  (اختر واحًدا)، لتح
o 2019 ^ 

 دوالر أمريكي 20,000أقل من  ▪
 دوالر أمريكي 49,999-20,000  ▪
 دوالر أمريكي  99,999-50,000  ▪
 دوالر أمريكي 999,999-100,000 ▪
 أمريكيدوالر  2,999,999-مليون ▪
 دوالر أمريكي 4,999,999-ماليين 3 ▪
 أُفضل عدم اإلجابة ▪

o 2020 * 
 دوالر أمريكي 20,000أقل من   ▪
 دوالر أمريكي 20,000-49,999 ▪
 دوالر أمريكي 50,000-99,999 ▪
 دوالر أمريكي 100,000-999,999 ▪
 دوالر أمريكي 2,999,999-مليون ▪
 دوالر أمريكي 4,999,999 -ماليين 3 ▪

 (يمكنك إختيار نعم، أو ال، أو ال أعرف لكل منهما)، هل تخطط لتطوير شركتك بإحدى الطرق التالية؟  * في العامين القادمين ●
o زيادة العائد 
o زيادة عدد الموظفين 
o التوسع الجغرافي لعملي 
o بيع منتجات أو خدمات جديدة 
o التوسع للعمل في أقسام مختلفة للنظام الغذائي 
o التوسع خارج مجال النظام الغذائي 
o معداتي أو الطاقة اإلنتاجية زيادة 
o  (يُرجى التوضيح) أخرى 

 

د للجميع  ة: غذاء ج كة صغ جائزة أفضل  كتك للفوز  اب ال تؤهل  نا عن األس  أخ

 أعاله ال سيما بشأن "التأثير اإليجابي"، لمساعدتك في الرد على األسئلة أدناه.] الوثيقة اإلرشادية[يُرجى مراجعة 

 حرف) 1500(إجابة قصيرة، الحد األقصى شركتك وكيف تجني األموال؟ * ما طبيعة عمل  ●
 ما نوع التأثير اإليجابي (التأثيرات اإليجابية) الذي تساهم به شركتك؟ ●

 (اختر واحًدا) المجال الرئيسي للتأثيرات اإليجابية *  ○
 حصول الجميع على األطعمة اآلمنة والمغذية  ■
 أنماط االستهالك المستدامة ■
 ذو األثر اإليجابي على الطبيعة اإلنتاج ■
 سبل العيش  المنصفة ■
 بناء القدرة على الصمود في مواجهة الضعفات والصدمات والضغوط   ■

 (اختر كل ما ينطبق)   *مجاالت  أخرى حدثت بها تأثيرات إيجابية ○
 حصول الجميع على األطعمة اآلمنة والمغذية ■
 أنماط االستهالك المستدامة ■
 اإليجابي على الطبيعةاإلنتاج ذو األثر  ■
 سبل العيش المنصفة  ■
 بناء القدرة على الصمود في مواجهة الضعفات والصدمات والضغوط  ■

 كيف أثرت شركتك تأثير إيجابي في هذا المجال؟ [أخبرنا عن المزايا الخاصة بالمستهلكين، و/أو الموردين، و/أو المجتمع، و/أو البيئة.] ●
 رف)ح 1500(إجابة قصيرة، الحد األقصى 



 

 

 
  
 

 حرف) 1500(إجابة قصيرة، الحد األقصى ، وكيف يمكن أن يحدث ذلك تأثيًرا أكثر إيجابية في العالم؟ *  2030ما رؤيتك للشركة لعام  ●
 كيف تُخطط لتحقيق تلك الرؤية، ولماذا تعتقد أنك تستطيع القيام بذلك؟ * ●
 حرف) 1500(إجابة قصيرة، الحد األقصى تلك الرؤية؟ *  ما الذي تحتاجه من اآلخرين (في مجتمعك، أو بلدك، أو العالم) لتحقيق ●
 حرف) 1500(إجابة قصيرة، الحد األقصى إذا تم اختيارك كفائز، فماذا ستقول لقادة العالم في قمة النظم الغذائية؟ *  ●

 قدم طلبك! 

 (ضع عالمة داخل المربع) *الشروط واألحكام لقد قرأت ووافقت على  ●
 (ضع عالمة داخل المربع; إختياري)غير لغتي ^ أكملت هذا النموذج بلغة  ●


