
 (الدورة الثالثة والعشرون للمنتدى العالمي لتغذیة الطفل في كوتونو، جمھوریة بنین) 
 في جمیع أنحاء العالم واستدامتھا الموضوع: تضافر القوى من أجل مرونة برامج التغذیة المدرسیة 

،

الحكومة   ممثلو  )2و) 

تمھید:   
نظمت  المؤسسة العالمیة لتغذیة الطفل GCNF)( وحكومة جمھوریة بنین الدورة الثالثة والعشرین للمنتدى العالمي لتغذیة الطفل 

مع خدمات اإلغاثة الكاثولیكیة )CRS( وبرنامج األغذیة العالمي  )WFP(   كمضیفین مشتركین.  

وقد  ُعقدت الدورة الثالثة والعشرون للمنتدى  العالمي لتغذیة الطفل في كوتونو، بنین في أكتوبر  2022  وقد ضم  المنتدى  
244  مشارًكا.  وتوافد  المشاركون من  44  دولة حول العالم، من مسؤولین من المؤسسات الحكومیة والمتعددة األطراف إلى 

ممثلین عن المنظمات غیر الحكومیة وقطاع األعمال واألكادیمیین والباحثین. 

وفي محاولة للتعرف على أصوات المشاركین وأولویاتھم واحتیاجاتھم في المنتدى العالمي لتغذیة الطفل لعام  2022  وتوثیقھا، 
نفذت  المؤسسة العالمیة لتغذیة الطفل  نھًجا تشاركیًا في بیان المنتدى السنوي، حیث  تم تزوید المشاركین كل یوم  بتعلیمات 

مصممة الستنباط المعلومات من مجموعتین  وھما:  1 الشركاء   المعنیین   بما في ذلك المنظمات غیر  الحكومیة وقطاع 
األعمال واألكادیمیین والباحثین. 

 الحكومة  وأصوات ممثل

التغذیة المدرسیة أو زیادتھا    االستمرار في توفیرفي المنتدى أنھم كانوا قادرین على    شاركواأفاد غالبیة ممثلي الحكومات الذین  
 جائحة  بما في ذلك  -أزمات متعددة    وتالقيوھي فترة زمنیة شھدت حاالت طوارئ غیر مسبوقة    ،2022و  2019بین عامي  

اإلفادةوتأثیرات المناخ وارتفاع تكالیف الغذاء وتوقف سالسل التورید. تظھر ھذه    والنزاعات  والصراعات السیاسیة   19-كوفید
 .المرونة المذھلة لبرامج التغذیة المدرسیة في مواجھة األزمات العالمیة

 عوامل النجاح: 

 :زیادتھا أو المدرسیة التغذیة توفیر في ستمراراالبالعناصر التالیة سمحت لھم أن أوضح ممثلو الحكومة 
 . وزارات الزراعة والتعلیم والصحة المختلفة فيالتعاون بین القطاعات  •
 .نظم إدارة البرامج الفعالة وآلیات التنسیق والتواصل متعدد القطاعات •
خالل أزمة الغذاء العالمیة الحكومة ودعمھا لحصص اإلعاشة المنزلیة لتعویض ارتفاع تكالیف السلع الغذائیة    مبادرة •

 . 19-وكوفیدالمناخ  اتوتغیرات التي تسببت فیھا النزاع
 .19-كوفیدالمدارس بسبب جائحة  تركواتوسیع مبادرات إنتاج الغذاء في المدارس إلعادة األطفال الذین  •
 یة.وجبات مدرسیة صحتوفیر  االستمرار فيالبلدان على  مساعدة فيالمشاركة النشطة للقطاع الخاص  •
 . المتبرعینزیادة مشاركة  •
 . زیادة الدعم المالي •

 :اإلجراءات اإلضافیة المطلوبة

التغطیةزیادة  ب  أفاد  سواء كانوا ممن-الحكومة  یوصي ممثلو   أفادوا  نطاق  التالیة    -التغطیةانخفاض  ب  أو  باإلجراءات اإلضافیة 
 :مرونة برامج الوجبات المدرسیة في المستقبل لتعزیز

 .ببرامج الوجبات المدرسیة لتفعیل اإلرادة السیاسیة الالزمة لسیاسة الحكومة واستثماراتھازیادة الوعي  •
 .تخصیص بنود في المیزانیة للوجبات المدرسیة•



 

 . الوجبات المدرسیةفیما یتعلق بزیادة التمویل والدعوة لتنفیذ سیاسات أفضل  •
 .تعلیم فعالتحقیق من أجل  المدرسي المطعمتثقیف أولیاء األمور بشأن ضرورة وجود  •
 . المدرسي مطعمالعملھم في بصورة منتظمة مقابل طھاة المدارس / متعھدو الطعام  دفع أجور •
مستقل   • بشكل  المدرسیة  الوجبات  برامج  تشغیل  یمكن  بحیث  القدرات  وبناء  القانونیة  األطر  تطویر  على  التركیز 

 . ومستدام من خالل التحوالت الحكومیة
اطالع   األسر والمجتمعات المحلیة على واألطفال    بقاء  ألغذیة غیر الصحیة وضمانضد اص القطاع الخا  توعیةتنظیم   •

 . مستھلكین دائم بصفتھم
 .توسیع برامج الحصص الغذائیة المنزلیة •
 .االلتحاق بالمدارس معدل استخدام برامج التغذیة المدرسیة لمعالجة انخفاض •
 . نتاجتحدید حلول للتكالیف المرتفعة إلمكانیة الوصول واإل •
  تسببت فیھا التي    اتتخفیف التحدیامج لالبرالتنفیذ السریع للحلول المبتكرة لألزمات، واالختبار المبكر، وتوسیع نطاق   •

 . ھذه األزمات
 أنظمة جدیدة. بدال من بدء الحالیةدعم أنظمة برامج الوجبات المدرسیة الحكومیة  •
وطریقة  عدد األطفال الذین یتم الوصول إلیھم  عن  ورة شاملة  بناء صغرض  ل  التفصیلیةإعطاء األولویة لجمع البیانات   •

 الوصول إلیھم. 
 . المسلحة الجماعات تسیطر علیھاالتي إیجاد طرق لتوفیر التغذیة المدرسیة في المناطق  •
 .(التعلیم الشامل للجمیع) الرابع من أھداف التنمیة المستدامة أال وھو:تسریع دمج عنصر التغذیة المدرسیة في الھدف  •
للتغذیة المدرسیة،    لوجوب تخصیص  ھدف عالمي  وضع •   الشراكة إصرار  ب  مقتدین في ذلكنسبة مئویة من المیزانیة 

 . 2023على زیادة معینة في میزانیة التعلیم بحلول عام  التعلیم أجل من العالمیة
 .(لیس فقط األمن الغذائي)أمن التغذیة متابعة استراتیجیة  •
أنظمتھا بدالً من إنشاء أنظمة   توحیدالحكومات على  ومساعدةشراء في األنظمة الحكومیة. مطالبة الشركاء المنفذین بال •

فیما یمكن أن كومة  ح ال  أن یحل محل  ھجدیدة تؤدي في النھایة إلى إضعاف األنظمة الحكومیة. "ال أحد في العالم یمكن
 ".لشعبھاتقدمھ 

 
 أصوات الشركاء

 
لمزید من  و.  ذاتھا  االستثمارات والدعم في برامج التغذیة المدرسیة خالل الفترة الزمنیة  زیادةب  المشاركةغالبیة المنظمات    أفادت
 یوصي الشركاء بما یلي:  ،وتوسیع نطاقھابرامج التغذیة المدرسیة وتحسینھا  الستمرارالدعم 

 
 .تنفیذ برامج الوجبات المدرسیةالالزمة ل السیاساتأطر   لوضع مضنیةالجھود البذل  .1
 . في ھذا الشأن التغذیة المدرسیة في جدول األعمال العالمي لزیادة االستثمارات أولویة زیادة .2
 .لتخفیف المنافسة بین الشركاء المنفذینراتیجیات است تحدید .3
الضروریة   .4 غیر  البیروقراطیة  من  للفجوةالحد  /   والتصدي  المؤسسي  والمستوى  التشغیلي  المستوى  على  العمل  بین 

 . اإلداري
 .المحلیین الشركاءل وأكثر تواتًرا مع االنخراط بشكل أفض .5
 . تغییرات في اإلدارات الحكومیة تحدثسن القوانین لضمان احترام االلتزامات الوطنیة للتغذیة المدرسیة عندما  .6
من التقزم والھزال إلى نقص المغذیات الدقیقة إلى زیادة الوزن    بدایةً   جمیع أشكال سوء التغذیة،ل  التصدي العمل على   .7

 .والسمنة
 .المنظمات غیر الحكومیة والقطاع الخاص وبینشراكات بین الالتنسیق السریع  .8
 . الزراعة الذكیة مناخیاً في اإلنتاج الزراعي بالشراكة مع وزارات الزراعة تطبیق .9

 .المستھلكلضمان عدم إھدار الطعام غیر  ذات سلوك واعي بإدارة النفایاتإنشاء أنظمة إدارة أغذیة  .10
 أنظف للتغذیة والطھي. استخدام مصادر طاقة  .11



 

ارتفاع تكالیف الغذاء واألسمدة تزید من آثار    اال سیما أنھ  -19-كوفید مواصلة التركیز على التخفیف من آثار جائحة .12
ً الوجبات المدرسیة المزروعة محلیتوفیر من خالل زیادة التمویل و -والوقود  .ا

المنظمات    إیضاح .13 داخل  االستراتیجي  والبرامج    التامالتوافق  لضمان    المشاركةالتركیز  المحلیة  المجتمعات  مع 
 . ىاألخر

 إلى المدرسة.   من أجل العودةاألطفال  لحشدتعزیز الشراكات مع المنظمات األخرى  .14
 .من خالل زیادة الشفافیة التنفیذیةأفضل في المنظمات  بشكل ثقةالبناء  .15
 محدد. على مقیاس بناًء  اإنجاز مھمتھ ایمكنھ الجودة  ةلتصمیم برامج عالیالبدایة  ذمنالتخطیط االستراتیجي   دمج .16
 . تنفیذ عملیات تبادل التعلم بین كیانات التغذیة المدرسیة للتعرف على أفضل الممارسات الحالیة .17
 ھا.واستخدام المحصنةتوسیع نطاق توافر المحاصیل المدعمة بیولوجیًا والحبوب الكاملة  .18
 . مؤشرات أداء رئیسیة وضع .19
 . في تحدید االحتیاجات والحلولء بآرائھم لإلدالإشراك األطفال  .20
 .الحكومات بدور قیادي في تعبئة المجتمعات من أجل اإلنتاج الغذائي المستدام اضطالع .21

 
یقر المنتدى العالمي الثالث والعشرون لتغذیة الطفل بأن برامج الوجبات المدرسیة أظھرت مرونة مذھلة في مواجھة األزمات  

مقارنة بعام   2022ة في عام  من الحكومات إلى عدد أكبر من األطفال في برنامج التغذیة المدرسی  وصلت العدیدفقد    ،العالمیة
. دعونا نستخدم المعلومات الواردة في ھذا البیان ھااتالتزامعلى    توحافظ  ااستثماراتھ  من  ت الجھات المتبرعةزادكما    2019

ج   الھامالعمل    ھذا  لمواصلة في  اإلجراءات  من  المزید  الحكومة واتخاذ  ممثلو  بھ  أوصى  الذي  النحو  على  المجاالت  میع 
 .والشركاء

 
 
 
 




