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والعشرون لتغذیة الطفل  ثانيالعالمي ال المنتدى  
 

 البیان الرسمي
 

19كوفید   جائحة ظلنظمت المؤسسة العالمیة لتغذیة الطفل المنتدى العالمي السنوي الثاني والعشرون لتغذیة الطفل. في   
.سلسلة من األحداث ذات الصلة قد احتوىو ،2020نوفمبر  12أكتوبر حتى  26تاریخ  من افتراضیًا، قد المنتدى تم ع،   

 
بما في ذلك كبار المسؤولین الحكومیین ومختلف الحكومات   دولة،  35یمثلون  )،امرأة 350منھم مشارًكا ( 624ضم المنتدى 

حققت المحادثات عبر   الحدث،والجھات المانحة والقطاع الخاص والمنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات اإلعالمیة. في ختام  
  حضرمرة.  450كثر من مشاھدة تسجیالت المنتدى ألوتم  ، توتیرعلى  (impressions) ظھور 29200أكثر من اإلنترنت 

 GCNF2020.org المؤسسة العالمیة لتغذیة الطفلعبر موقع  دولة 109متابعون من في الحدث 
 

ملیار  1.6حوالي تأثر  األزمة،برامج التغذیة المدرسیة. في ذروة الموجة األولى من  قطاععلى تغییر   19كوفید جائحة  عملت
تساعدھم على یعتمدون علیھا لكانوا الوجبات المدرسیة التي  ملیون طفل 370وفقد أكثر من   المدارس،بإغالق  طالب وطالبة

 التحدیات التي نشأت خالل ھذه المرحلة.والفرص  العدید من . یركز بیان المنتدى الثاني والعشرون علىنمووال التعلم
 

معالجة حاالت الطوارئ ب المتعلقة قد أظھر بالفعل أھمیة االستراتیجیات، والذي آثار طویلة األمد  19كوفید  جائحةسیكون ل
تلعب برامج التغذیة   یثالعالمیة من أنواع أخرى یمكن أن یكون لھا آثار مماثلة على التغذیة المدرسیة والبرامج الصحیة، ح

 لصحیة.في ھذه البرامج ا المدرسیة دوًرا بارًزا
 

یھیب  و المدرسیة،على إغالق المدارس وبرامج التغذیة  19كوفید المنتدى العالمي الثاني والعشرون لتغذیة الطفل بتأثیر   یدرك
  فرصبعض الالمنتدى  یقدم ذلك،. باإلضافة إلى صحیةلتلبیة احتیاجات األطفال الغذائیة وال الذین تفانوا الشركاء بجھود 

 تلبیة االحتیاجات الحالیة والمستقبلیة.في  التي قد تسھم والتوصیات
 

القطاع   وشركاء تحفز برامج التغذیة المدرسیة التزام أصحاب المصلحة من الحكومات الوطنیة والمنظمات الدولیة  .1
البرامج التكمیلیة (مثل خدمات  جزءاً من تعد برامج التغذیة المدرسیة  ذلك،. باإلضافة إلى الخاص والمجتمع المدني

والمیاه والصرف الصحي والنظافة  االجتماعیة،والحمایة  التعلیم،الصحة والتغذیة المدرسیة، ومحو األمیة / 
الصحیة والغذائیة  ثارتقلیل االالتكمیلیة من أجل  مبادراتالصحیة). یجب تعزیز التزام أصحاب المصلحة وال

 في المستقبل.  التي قد تطرأ الكوارثو  ،19كوفید الناتجة من جائحة  السلبیة ویةوالتغذ
 

السیاسات الحكومیة   لطوارئ. ا ات في حالةقیادة االستجاب ساعدھا فيالقانونیة الحكومات وت العملیة األطرتمٌكن  .2
التشغیلي والتخطیط العام للنظام والرسائل العامة لدعم المجتمعات المحلیة والحكومات   رشاد واألطر القانونیة واال

 المحلیة واإلقلیمیة أمر بالغ األھمیة. 
 

لتحدید األولویات  اأساسی في الساحة العامة دورا واألصوات والمؤثرون متعددة القطاعات  الشراكات لعبت .3
وبرز   اآلخرین،عزیز الشراكات مع الحكومات وأصحاب المصلحة تم ت واالستثمار في برامج التغذیة المدرسیة. 

. ھناك  جائحةستجابة للنتیجة اال تم رفع مستوى الوعي العام نفسھ، شركاء وأبطال جدد للتغذیة المدرسیة. في الوقت 
  والدولي، اإلقلیمي،  الوطني، المحلي، المجتمعبرامج التغذیة المدرسیة على مستویات متعددة:  ودعم  تشجیعفرصة ل

 وإشراك أصحاب المصلحة والالعبین الجدد في ھذه العملیة.
 

https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/
https://data.unicef.org/topic/education/covid-19/
https://www.unicef.org/press-releases/futures-370-million-children-jeopardy-school-closures-deprive-them-school-meals
https://www.unicef.org/press-releases/futures-370-million-children-jeopardy-school-closures-deprive-them-school-meals
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حیث تتكیف   ومبتكرة،. لقد أثبتت برامج التغذیة المدرسیة أنھا مھمة للتكیف یتھاقابل أثبتت برامج التغذیة المدرسیة .4
ه  میزات للتصدي لھذ لضمان حصول األطفال على التغذیة الالزمة. یجب تعزیز ھذه ال تغیرةمع الظروف الم 

 حاالت الطوارئ في المستقبل.  فيوإعادة فتح المدارس  من المیزات عند واالستفادة  ،الجائحة
 

جمع  ت الجائحة. تطلباالستجابة یساعد في سرعةفي الوقت المناسب  ألفكارالبیانات وا لتسجیلأنظمة وجود  .5
واستخدام التكنولوجیا على نطاق أوسع (مثل الھواتف  المعرفة،ومشاركة  ، قیاسيوقت  بیانات وتحلیلھا في 

  أدوات استخدام والتعلیم اإللكتروني). یجب اعتماد   االفتراضیة، واالجتماعات  الحیة،ولوحات المعلومات  المحمولة،
 دائم الستخدامھا في المستقبل.  ھذه بشكل فكارجمع البیانات واأل وطرق

 
إن مرونة الحكومات والجھات المانحة   .الطفلمتطلبات اھمال  ن مخاطرمرونة الحكومة والجھات المانحة تقلل م .6

 في مكان وجود  تلبیتھا بطرق أخرى مبتكرةالتمویل لتلبیة أھداف التغذیة المدرسیة من خالل  وفیر وتوجیھفي ت
التمویل والتنفیذ دروساً وخارطة طریق لمعالجة حاالت الطوارئ  ونة مرتوفر   .خالل الجائحة األطفال وأسرھم

 األخرى. 
 

یجب على الجھات  ، ف تم تعزیز مشاركة األسرة والعالقات المشاركة العمیقة لألسرة تعزز أثر التعلیم والتغذیة. .7
 نجازات في التعلیم والتغذیة.ھذه الروابط األسریة القویة والبناء علیھا لدعم اإلاالستفادة من المعنیة بالتغذیة المدرسیة 

 
بدیلة  تبني أسالیب ت الجائحة. تطلبألسرة والطفلل  غذائیةالحتیاجات االفي تلبیة  حنكة الحكومیونأظھر الشركاء  .8

والتحویالت النقدیة) و / أو  الغذائیة،والسالل  والقسائم، المنزلیة،أخذ الحصص  المثال،للتغذیة المدرسیة (على سبیل 
ھذه األسالیب وتطلبت تكییفًا   في تبنيكانت ھذه أول تجربة لھا    البلدان،. بالنسبة لبعض وصیل للمنازلآلیات الت
 سریعًا. 

 
یمكن أن یضمن تدریب العاملین  أھمیة دعم وتطویر أنظمة الخطوط األمامیة والعاملین لتعزیز الصحة والسالمة. .9

میة وبناء قدراتھم وتعزیز األنظمة سالمة العمال وأفراد المجتمع واألغذیة. كما یلفت االنتباه بشكل في الخطوط األما
 خاص إلى إعطاء األولویة للتغذیة عند تنفیذ البرامج من خالل طرائق وآلیات تقدیم جدیدة ومتنوعة.

 
  الغذائیة المحلیة سبل العیش، وتنوع النظام الغذائي، والمساواة في التغذیة، والقدرة على الصمود نظمةتدعم األ .10

. من الواضح أن ھناك حاجة إلى مزید جائحةفعل لل ورد  كاستجابة  النظم الغذائیة المحلیة غیر وتتكیفتت .والمرونة
. ھناك  صحةو عدالة نظام غذائي أكثر استدامة ومن الجھود لربط برامج التغذیة المدرسیة باإلنتاج المحلي لبناء 

باعة السوق. یجب التعاون مع وزارة الزراعة والوزارات األخرى ذات والمزارعین المحلیین وإفادة فرصة إلشراك  
الصلة (مثل حمایة البیئة) لتوجیھ ودعم المزارعین بممارسات مستدامة لتوفیر منتجات آمنة لبرامج التغذیة 

 المدرسیة.
 

غذائیة آمنة ومتسقة ویمكن الوصول إلیھا في أوقات األزمات   مواردتوفیر  واإلقلیمیة المحلیة مدادسالسل اإل تتیح .11
وتحدیات في إیجاد طرق مناسبة لتوزیع   مداد عانت البلدان من اضطراب في سلسلة اال ،جائحةالخالل  واالستقرار.

لالستجابة بسرعة أكبر لحاالت الطوارئ وتلبیة واإلقلیمیة المحلیة  مداد األغذیة الطازجة. تتمحور سالسل اال
التغذیة تدعم   الوطنیة الفرعیةالوطنیة و موارد المحلیة. سالسل ال ةاالحتیاجات الغذائیة والتغذویة والصح

األكثر تعقیًدا في   لكبرىا موارد ینبغي تعزیزھا ألنھا قد تؤدي بشكل أفضل من سالسل الو المحلیة،واالقتصادات 
 سیاقات الطوارئ والتنمیة. 

 
تعتبر التغذیة   الصحیة. المشاكلأن تقلل من السلیمة یمكن لبرامج التغذیة المدرسیة التي تركز على التغذیة  .12

سوء التغذیة وضعف جھاز المناعة ومخاطر األمراض غیر   وجود ارتباط بینمھمة بسبب  صحیةالمدرسیة ال
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مع   المدرسیة،األساسي عند تصمیم برامج التغذیة  مكون. یجب أن تكون التغذیة ھي ال19كوفید   مضاعفاتالمعدیة و
 والسكان واألغذیة المتوفرة محلیًا وبأسعار معقولة  نوع البلدمراعاة 

 
I.  والتنوع الغذائي والتفضیالت   السلیمة التغذیة أساسیات ن تدعمیمكن أ غنیة بالمغذیات ةمحلیأطعمة شراء

 .المحلیة
II. في الطعام.  الغذائیة باإلضافات  بیولوجیًا والمدعمة دعمةیجب دمج األطعمة الم 
III.  وتنوع النظام  الصحیة،یجب تطبیق أفضل الممارسات في مجال المیاه والصرف الصحي والنظافة

 .الداعمة األخرى لدعم أھداف التغذیة ممارساتوال الغذائي،
IV.  ندوبي توصیلوم –النساء  الحاالت،في معظم    -یوفر العاملون في مجال األغذیة بالمدارس (الطھاة 

ومواصلة أداء الخدمات الھامة بأسلوب إبداعي   مقدمةال التعلیم في الطعام) فرصة للتثقیف الغذائي في
 ومليء بالذكاء. 

 
 یجب تصمیم برامج التغذیة المدرسیة وفقًا للسیاق المحلیة. لتفضیالتتعكس برامج التغذیة المدرسیة السیاقات وا .13

یجب مراعاة  ،كوارثوال (المناطق الریفیة والحضریة). عند تكییف البرامج لالستجابة لحاالت الطوارئ  طلوبالم
 ھذه االختالفات والتعقیدات من حیث السیاقات. 

 
بعض الجھات   ھناك ستكون .للكوارث ةالستجابل والدعم  ینبغي تشجیع شركاء القطاع الخاص الذین لدیھم القدرة .14

نھا من تقدیم الدعم العیني والمالي والمساھمة بالخبرة الفنیة الالزمة في  یمكٌ جید الفاعلة في القطاع الخاص في وضع 
بشكل سلبي للغایة. ینبغي تشجیع دعم شركاء القطاع  تتأثر جھات في القطاع الخاصس في حین  لألزمات،االستجابة 

 دیھم القدرة على االستجابة. الخاص الذین ل 
 

یعد التعاون بین بلدان الجنوب  یعزز التعاون بین بلدان الجنوب تبادل المعرفة والعمل على نطاق واسع واالستثمار. .15
وسیلة فعالة لتقویة برامج التغذیة المدرسیة: فالعالقات القائمة وأفضل الممارسات والدروس المستفادة 

ً واالستراتیجیات المشتركة بین الشركاء فیما بین بلدان الجنوب قد أرست   .19كوفید للتعلم خالل   أساساً متینا
 

: رون في المنتدى بما یلي یوصي الحاض ذلك،باإلضافة إلى    
  
والتغذیة  لضمان األمن الغذائي  متى ما دعت الحاجة  یةإظھار واضح لإلرادة السیاسیة والقیادة الحكوم •

 رامج تغذیة المدرسیة متكاملة ومستدامة. بلخلق لجمیع األطفال  الصحیة
. یجب على الحكومات توسیع االستثمار والتغطیة (مثل موارد المحلیةللوتخصیص  الوطنیة،تساق السیاسات ا •

القائمة على األدلة  والدراسات باستخدام النھج ،جائحةللتنفیذ برامج وجبات مدرسیة شاملة) كجزء من االستجابة 
 تنفیذھا. آلیات لتحسین تصمیم البرامج و

  ھا وبینفیما بین  المتعددة  القطاعات ینبغي للحكومات أن تحفز وتدعم تعاون القطاعات المتعددة.آلیات ومسارات  •
 برامج التغذیة المدرسیة. مناسبة لتنفیذھا في إلیجاد آلیاتالحكومات 

  للعمل والمتبرعین المانحینبدعوة مجتمع التغذیة المدرسیة  ھیبی والمساعدات الفنیة. تبرع األجنبياستثمار ال •
حیث تھدد األزمة بالقضاء على التقدم الذي تم إحرازه على مدى العقد   ،الحرجوالمساعدة في ھذا الوقت 

 الماضي أو أكثر في التعلیم والتغذیة.
وأن   ن،مر بالعمل بشكلینبغي للجھات المانحة والحكومات أن تستمر  . السریع جاملبرتكییف االتمویل المرن و •

وكفاءة في   حنكةأكثر  أن یكونوا البرامج القائمین علىمكن حتى ی ةالمحلی أقلم مع الظروفتدعم المزید من الت
 واألزمات األخرى.  جائحةاالستجابة لل

 : دارسالتخطیط إلعادة فتح الم •
o  .یجب أن تستخدم الحكومات التغذیة المدرسیة كاستراتیجیة إلعادة الطالب إلى المدرسة 
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o تصمیم   البرامج یجب على الحكومات ومنفذین الطالب، إلستقبال جاھزةالمدارس  كونعندما ت
مخاوف الطالب وأولیاء أمورھم   قلیلوإرشادات للمساعدة في ت لألھلإجراءات بسیطة واستراتیجیات 

 أو مقدمي الرعایة بشأن العودة إلى المدرسة وسالمة الوجبات المدرسیة.
 ار: واألفك والشواھد تبادل نظم المعرفة حول التغذیة المدرسیة واألدلة •

o  في إدارة المعرفة بین الحكومات والمنظمات الدولیة والمؤسسات اإلقلیمیة   تعاونیجب إنشاء أوجھ
مع مراعاة عوامل النجاح وأسباب   الخاص،والمنظمات غیر الحكومیة واألوساط األكادیمیة والقطاع 

ضوع أن تلعب  ھذا المو في  الفشل من الماضي. یمكن للكیانات التي تتولى مبادرات تبادل المعرفة 
 . المنشورات المشتركة لوكاالت األمم المتحدة  مثل دوًرا رئیسیًا في ھذا الجانب

o  تشجیع التغذیة المدرسیة وأصحاب المصلحة و مسؤوليالمحادثات بین  التواصل و ینبغي تشجیع
 .السنویة بین المنتدیاتو استمرارھا على مدار العام

o  دراسات تشملتغذیة المدرسیة عن ال علمیةالصادر مال ومشاركةمنصات رقمیة إلدارة انشاء یجب  
 وثائق وما إلى ذلك.و نماذج تحلیلیةوأدلة و

 جائحة: بعد اللتخطیط البرامج  للمساعدة في  ة استخدام الدروس المستفادة والممارسات الجید  •
o الدروس المستفادة خالل الجائحة المتعلقة بتنفیذ برامج التغذیة المدرسیة مثل اختبار وتحلیل  یجب

التكیف السریع للبرامج والتدفق المبتكر للتمویل والعناصر األخرى لالستخدام الدائم و / أو لمعالجة 
 . المستقبلیةحاالت الطوارئ 

 
 

https://www.wfp.org/school-health-and-nutrition
https://www.wfp.org/school-health-and-nutrition
https://www.wfp.org/school-health-and-nutrition

