
 

 

 

دعوة مفتوحة لتقديم طلبات استضافة المنتدى العالمي الرابع والعشرون لتغذية 
 الطفل  

 2023التوقيت التقديري للمنتدى سيكون في شهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر لعام  

ما هو المنتدى العالمي لتغذية الطفل؟ المنتدى العالمي لتغذية الطفل هو مؤتمر يركز على برامج التغذية المدرسية. يميز هذا الحدث والذي  
ليوم  ميدانية وورش عمل ورحلة  للنقاش جلسات عامة وعقد الحكوميين،ة فرص لتبادل الخبرات بين المسؤولين إتاحأربعة أيام ب لمدة يستمر
في البلد المستضيف. الحالية برامج الوجبات المدرسية على لالطالعواحد   

 

غالبية  مشارك من جميع أنحاء العالم.  400-300 يستضيف المنتدى حوالي عام،كل  في ؟فئة المستهدفة لحضور المنتدىمن هم ال
وفود حكومية رسمية.  شخص ك 60إلى  35 فإن الدول المشاركة ترسل  في غالب األحيان. مسؤولون حكوميون المشاركين في المنتدى هم

.ع الخاصشركاء التنمية ووكاالت األمم المتحدة واألوساط األكاديمية والقطا حضورا منيجذب باإلضافة فإن المنتدى   

 

حاليًا ؤسسة تغذية الطفل العالمية  يقام المنتدى في دولة مختلفة كل عام. تسعى م ؟2023أين سيعقد المنتدى العالمي لتغذية الطفل لعام 
تمت استضافة المنتدى في أرمينيا وبنين والبرازيل وكابو فيردي   ،األعوام السابقةفي . 2023لعام   عن بلد يستضيف المنتدى القادم للبحث

 . األمريكية وكمبوديا وكندا وإثيوبيا وغانا وكينيا وجنوب إفريقيا وتونس والواليات المتحدة

 

 لتوقيت الدقيقالدولة المضيفة لتحديد امع تعمل مؤسسة تغذية الطفل العالمية س ؟2023متى سيعقد المنتدى العالمي لتغذية الطفل لعام 
 .2023 لعام أكتوبر أو نوفمبر أو ديسمبر شهر أن يعقد المنتدى فيومن المتوقع . للمنتدى

 

للمشاركة في استضافة حدث دولي   دولةيوفر المنتدى العالمي لتغذية الطفل فرصة لل  ؟ستضيفةالم دولةال ما هي الفوائد التي تعود على 
 .لمنطقةل جلب موارد سياحية يخلق فرص ليحظى المنتدى باهتمام دولي وبالتالي معروف وعرض برنامج )برامج( التغذية المدرسية. 

 

ضيف آمنًا ستالبلد المالسالمة اوال. يجب أن يكون  ضيف؟ستمالبلد الفي تبحث مؤسسة تغذية الطفل العالمي التي  المثالية هي المعاييرما 
تسليط ستحق ت ةوجذاب ة فعالضيف برنامج تغذية مدرسية ستمالبلد لل يفضل أن يكون ثانيًا،من جميع مناطق العالم. القادمين الضيوف  جميعل

بإمكانها أن تكون ، فإن البلدان التي لديها التزام جديد ببدء أو توسيع برنامجها  لوقتفي نفس ا. ودوليال مجتمعلوعرضه ل االضوء عليه
  قاعة مناسباتووسائل نقل آمنة داخل البلد، و إليه،ضيف مطار دولي يسهل الوصول ستللمنتدى. يجب أن يكون لدى البلد الم اختيار مناسب
  ومتاحة لجميع المشاركين في المنتدى. التأشيرة سهلةاصدار عملية ضيف. يجب أن تكون   400إلى  300كفي الستيعاب تحديثة وكبيرة  

 

ضمان سالمة وأمن   تشمل المسؤوليات األساسيةأهم كل عام. في يتم التفاوض على دور الحكومة المضيفة  ما هو دور الحكومة المضيفة؟
وتنظيم زيارات ميدانية  المستضيفة،  وتقديم جلسة حول برنامج التغذية المدرسية في الدولة التأشيرات،الحدث، وضمان سهولة معالجة 

والحكومة المضيفة والشركاء  مؤسسة تغذية الطفل العالميةتكلفة المنتدى مشتركة بين  تكون .للتعرف على برامج التغذية فيها للمدارس
يجب  . كبيرة الحكومة المضيفة مستعدة لتقديم مساهمات نقدية أو عينيةأن تكون  يجب، ولكن الفعلية المبالغسيتم التفاوض على . األخرين

https://gcnf.org/events/forum/


 

على الحكومة المستضيفة تعيين شخص مسؤول قادر أو قادرة على التحدث باللغة اإلنجليزية لتسهيل عملية التخطيط والتنظيم بكل ما يخص 
 .المنتدى مع مؤسسة تغذية الطفل العالمية

 

باستضافة المنتدى في أقرب وقت عن   ة األولي رسالة في حال رغبتكمارسال  يرجى رغبتنا في استضافة المنتدى؟كيف نتواصل في حال 
 . في حال التواصل . سيتم توفير معلومات إضافيةinfo@gcnf.orgطريق البريد اإللكتروني 

 

الحكومة هي المضيف  ؟، ماذا أفعلبلدي للمنتدى باستضافةوأرغب  ولست مسؤول حكومي أنا مسؤول في أحد برامج التغذية المدرسية
 الستضافة المنتدى. يمكن الموافقة والدعم الالزمالرئيسي للمنتدى. نشجع األطراف المهتمة على التواصل مع حكومتهم للحصول على  

 حكوماتهم.لكن يجب أن يصاحب ذلك الدعم من تستضيف الحدث  أن للجهات األخرى المهتمة

 

المؤسسة تسعد بالشراكة   المنتدى؟ مؤسسة تغذية الطفل العالمية في تنظيمالشراكة مع  ب منظمتي رغبت رسمية  ماذا لو كنت أمثل منظمة
 . info@gcnf.org نا عبر البريد االلكتروني! يرجى التواصل معمع الجميع

 

 

Photos from the 2022 Forum in Cotonou, Benin. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Links for More Information 

GCNF Home page 

Global Child Nutrition Forum page 

2022 Forum (Benin) Recap video 

2017 Forum (Canada) Recap video 

2016 Forum (Armenia) Recap video 

 

2022 Forum Media Mentions 

Article from Gov of Benin https://www.gouv.bj/actualite/1972/  

Twitter Moment from CRS https://twitter.com/i/events/1587034251878625280  

School Feeding Global Hub https://www.fao.org/platforms/school-food/gcnf2022/en  

Article Mama Benin https://mamabenin.com/2022/10/30/gcnf-2022-cloture-forum/  

Press Conference news artcile https://www.24haubenin.info/?Le-Benin-accueille-la-23e-edition-du-Forum-
Mondial-sur-la-Nutrition-de-l-Enfant  

Benin news https://lanouvelletribune.info/2022/10/forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-le-benin-abrite-
la-23e-edition/  

Haitian article https://fcnhaiti.com/23e-edition-du-forum-mondial-sur-la-nutrition-de-lenfant-la-titulaire-du-pncs-
revient-sur-la-participation-dhaiti-et-dresse-son-bilan/  
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