
 
 
 

 

لتغذیة الطفل الحادي والعشرون العالمي منتدىال  
 ماذا تعلمنا:

   مج الوجبات المدرسیة ا في تنفیذ بر   أفضل الممارسات تعزیز القیمة واستكشاف التحدیات و 
 

     الرسمي البیان
 

 مقدمة
بالشراكة مع مركز التمیز العالمي لمكافحة الجوع   و  لف طالعالمیة لتغذیة ال تم تنظیم المنتدى العالمي الحادي والعشرین لتغذیة الطفل من قبل المؤسسة  

العالمي.  بدعم من برنامج الغذاء و  الغذاء العالمي ووزارة التعلیم والشباب والریاضة في مملكة كمبودیا ، التابع لبرنامج  
دولة ، بما في ذلك مسؤولون رفیعو المستوى من المؤسسات الحكومیة والمتعددة األطراف   70مشارًكا من  357جمع المنتدى العالمي لتغذیة الطفل  

.األعمال التجاریة ، والمنظمات غیر الحكومیة ، ووسائل اإلعالم اتن المنظمات المانحة ، وقطاعم، وممثلون   
التي حددھا المشاركون خالل   2018و  2017و   2016و  2015راف والتوصیة الصادرة عن المنتدیات السابقة لألعوام باالعت  ریذكٌ  البیان الحالي

. إلنتاج بیان ھذا العام  جلسة المناقشة  
 :یعترف المنتدى العالمي الحادي والعشرون لتغذیة الطفل بما یلي

 المدرسیة عالمي بأھمیة برامج الوجبات ال زیادة الوعي أھمیة  .1
 

لذا  نتائج لبرامج الوجبة المدرسیة تنتج عندما تشكل الوجبات المدرسیة مساھمة كبیرة في متطلبات تغذیة األطفال. الإن أفضل  .2
 ارس زیادة االستثمار في برامج الوجبات المدرسیة ضروریة لضمان صحة وتغذیة األطفال في سن المدفإن 

 
ینبغي  لذا فإن البرامج بلدان ، بغض النظر عن ظروفھا االقتصادیة أو االجتماعیة. برامج الوجبات المدرسیة ضروریة لجمیع ال .3

 متطلبات أي طفل  اھمال  بھدف عدموسیاق البلد    مع فقاولیت  بشكل خاص تصمیمھا 
 

الوجبات  ینبغي لنا تعزیز قاعدة األدلة وتحسین جودة البرنامج من أجل زیادة دعم أصحاب المصلحة والتمویل لبرامج  .4
 المدرسیة الوطنیة 

 
 ر تغیر المناخ على النظم الغذائیة ی ث تأینبغي أن ینظر جمیع أصحاب المصلحة في  .5

 
 اة بأھداف مشتركة تحسین قیمة برامج الوجبات المدرسیة ونوعیتھا وتوسیعھا واستدامتھیمكن للشراكات المشكلٌ  .6

 
 متھاداست وا مجرالب ا  لحفاظ على ملكیةل ت یاولمست ا جمیع علی  کافیة دراتق  ری طوت و ط ی طتخ  لیإ حاجة  كناھ .7

 
وجعل البیانات في  ،  برامج الوجبات المدرسیة في تعلم  المساءلة والتقییم والو مراقبة ممارسات الھناك حاجة ملحة لتحسین  .8

 واإلنصاف من االعتبارات الرئیسیة  المساواة بین الجنسین  .ومشاركة أفضل الممارسات  ثقیفجمیع بغرض الت ل ل احةمت 
 .للتخطیط والتنفیذ والتقییم

 
 



 ھذا المنتدى یوصي بما یلي:
 لحكومات: على ا نبغيی

 .االلتزام باإلرادة السیاسیة والتمویل •

من خالل ضمان المشاركة المناسبة من شركاء برنامج الوجبات المدرسیة والموارد ، بما في   تولي القیادة والملكیة في تنسیق وتعزیز البرامج ، •
 .ذلك الوزارات ، وحكومات الوالیات والحكومات المحلیة ، ومنظمات التنمیة ، والشركات ، وشركاء المجتمع المدني

 .تخصیص موارد لتحسین برامج الوجبات المدرسیةووضع وتعزیز السیاسات واالستراتیجیات وخطط العمل مع نتائج قابلة للقیاس  •

 . ، وكذلك إلظھار آثار البرنامج سؤولیةالم اخالء  اعتماد أنظمة فعالة ، بما في ذلك نظم إدارة البیانات ، لضمان الشفافیة و •

لسیاسیة واالجتماعیة ، وغیرھا  ، واالضطرابات االمناخي التغییر  اتلمواجھة تأثیرتخطیط وتصمیم برامج الوجبات المدرسیة مستدامة ومرنة  •
 . ةی المدرس اتوجب المن التھدیدات الستدامة برامج 

 . حلول للبرامج  وجدتعزیز وتنویع الشراكات مع جمیع القطاعات التي تضیف قیمة وت  •

 . المنتدى المقبل لعرضھا ومشاركتھا عند عقدتبادل الدروس المستفادة وأفضل الممارسات  •

تنفیذ  عملیة نقل الملكیة من الشركاء إلى الحكومات الوطنیة ھي عملیة مركزیة تحتاج إلى التخطیط وتشمل عملیات موازیة لزیادة ملكیة  •
 . االلتزامات المالیة  زیارة  إلى جانب العملیات

 
 

 :على الشركاء في التنمیة والھیئات األكادیمیة والمجتمع المدني نبغيی
 

 الموارد لبرامج الوجبات المدرسیة  منظی دعم الحكومات في ت  •

 التعاون مع الحكومات في تنفیذ برامج الوجبات المدرسیة  •

 في مجال برامج التغذیة المدرسیة  الممارسات أفضل  مشاركة تحدید وتوثیق ونشر و األداء في تحسین •

 المتعلقة ببرامج الوجبات المدرسیةإنشاء منصة رقمیة عالمیة لضمان الوصول المفتوح إلى الوثائق والتقاریر  •

 عبر القطاعات المختلفة االنخراط مع الحكومات الستكشاف الفرص  •

 ذلكواألنشطة التكمیلیة األخرى، وإشراك المجتمع ب  غذائيتعزیز التثقیف ال •
 
 :على القطاع الخاص نبغيی

 

برامج وجبات مدرسیة عالیة الجودة یمكن لجمیع  واستمرار الشراكة مع الحكومات وأصحاب المصلحة اآلخرین لمساعدة البلدان على التنفیذ •
 األطفال الوصول إلیھا 

 ببرامج وطنیة لوجبات المدارس لتزام لالنخراط واالالعمل على توسیع وتنویع مشاركة القطاع الخاص  •

القدرات الحكومیة في تشغیل برامج وجبات مدرسیة عالیة   لدفع االبتكار وتعزیز ، والموارد البشریة  ،  ورأس المال، لسوق با الخبرة االستفادة من  •
 الجودة 

 األنشطة المتعلقة ببرنامج الوجبة المدرسیة  في  دعم تطویر مجموعة أدوات للحكومات التي تسعى إلى الشراكة مع القطاع الخاص  •
 

 على الجمیع:  نبغيی
 

 الفوائد زیادةحتملة والم  صعوباتلحل ال  مبتكرة شاف نماذج تقنیةت اك •

 كیفیة المشاركة وزیادة المعرفة بالتغذیة وسالمة األغذیة  عن مع المزارعین والمجتمعات المحلیة لتطویر فھم أفضل  عامل والحوار تشجیع الت  •

 .برامج الوجبات المدرسیة لتأثیر تطویر استخدام مقاییس مقبولة عالمیا لتقییم وتقدیم تقریروحسین ت  •

 .الوجبات المدرسیة المحلیة في االستثمار فيلبرنامج وتشجیع ریادة األعمال ل داعمیناستكشاف طرق إلشراك المزید من الشباب والنساء ك •
 م القاد فلالبیان أداة مفیدة لتخطیط العمل في المنتدى العالمي لتغذیة الط جعل ھذا  •
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