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 مذآرة للمجلس التنفيذي
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ديهم        داء بعض المالحظات أو ل ون في إب ذين يرغب ة أعضاء المجلس ال دعو األمان ذهت وى ه ق بمحت  استفسارات تتعل

ذيدورة قبل ابتداء    ذلك أن يتم    ويفضل أدناه،   المذآورين االتصال بموظفي برنامج األغذية العالمي        إلى الوثيقة  المجلس التنفي

 .بفترة آافية

 

 :)OEDE (مكتب التقييممدير  Ms C. Heider -066513 2030: الهاتفرقم 

 :)OEDE(موظف التقييم  Ms A. Larmoyer -066513 3480: الهاتفرقم 

 

ق     المؤتمرات،وحدة خدمات المساعد اإلداري ل ،.Panlilio  C بالسيدةالرجاء االتصال ديكم استفسارات تتعل  إن آانت ل

 .(2645-066513): بإرسال الوثائق المتعلقة بأعمال المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم
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اس       البرنامجى إيضاح السبل التي يمكن فيها ألنشطة التغذية المدرسية التي ينفذها            انصب هذا التقييم عل     أن ُتعنى بأمر احتياجات الن

ى ثالث دراسات     . في سياق حاالت الطوارئ، بغية التعلم من الممارسات الحالية وتحسين عمليات التنفيذ المقبلة     يم عل وارتكز التقي

 . الرجوع إلى التقرير التقني الكاملفي االستزادةويمكن للقراء الراغبين . تبيان، ومسح من خالل اسنظريميدانية، وبحث 

ديًا                        ذة في حاالت الطوارئ تشكل تح ة المدرسية المنف يم أن مشروعات التغذي امج وتبين للتقي ود        للبرن ل القي  من حيث العوائق مث

ى     األمنية، والقدرة المحدودة على الوصول إلى المناطق المنكوبة، وضعف قد    ك عل ين؛ ويصح ذل رات الحكومات والشرآاء المحلي

ة رة التقني اف من الخب وافر قسط آ ا ال يت ا مكاتب . وجه الخصوص حينم ي تعجز فيه ي الحاالت الت امجوف ذه البرن  عن إدارة ه

ق باالستهداف، و                      ا يتعل ة بالمشكالت، وخصوصًا فيم رامج   التحديات، فإن تدابير االستجابة المتخذة يمكن أن تكون محفوف ط ب رب

رامج      . التغذية المدرسية الطارئة ببرامج الدعم التعليمي، والتنفيذ على مستوى المدارس          ذه الب ل ه ي    وإلعداد مث ين عل امج   يتع  البرن

ا           إبرازأن يكون قادرًا على       المزايا النسبية لبرامج التغذية المدرسية الطارئة في خططه االستراتيجية وتفاعله مع الشرآاء، وهو م

 .البرنامجمن المهام التقنية الملقاة على عاتق موظفي سيزيد 

يم تخطيط       رامج وحدد التقي ادة  الب ذه التحديات                  المق ه عنصر أساسي في التصدي له ى أن ًا عل ى          .  محلي إن عل ان ف وفي غالب األحي

ر في        البرنامج أن يعوض عن االفتقار إلى التوجيه من جانب الشرآاء الحكوميين الذين يضطلعون في الحاالت اإل                دور أآب ة ب نمائي

امج  على يتعين بيانات تعليمية موثوقة من الحكومة،     غيابوفي  .  أنشطة التغذية المدرسية   معلماتتحديد   تراتيجيات  وضع  البرن  اس

ة                 ة والغذائي ى أساس االحتياجات التغذوي ة نهج محتمل    . أخرى لفهم التحديات التعليمية وتصميم برامجه عل ز  يكمن في  وثم  تعزي

 .لشراآة مع المنظمات المساندة للتعليم االبتدائيعالقات ا

ى        إن عل ة ف ية الطارئ ة المدرس رامج التغذي ميم ب د تص امجوعن اندة       البرن ى مس ؤثر عل ي ت ة الت ق التنفيذي ر العوائ الج أم  أن يع

ار  راعى وينبغي أن ي . الدراسة المجموعات األشد ضعفًا من األطفال في سن    ل قل    شروط  اختي ذ العوائق مث ة مرافق الطهي    التنفي

يما بالنسبة             .  تأخير في توزيع األغذية على التالميذ      أيتفادي    ألقصى   وعلى هذا فإن الحاجة تدعو إلى إجراء تقدير للجدوى، والس

 . أموال آافية لهاتوفيرة محليًا وقادعند التخطيط للمشروعات المويتعين مراعاة تبعات الميزانية .  ضعفًاهاأشدولمدارس ا

ة،              وتضطلع الحكو  مات بدور محدود في مشروعات التغذية المدرسية الطارئة بالمقارنة بمثل هذه المشروعات في الحاالت اإلنمائي

يح    .  أن يلتمس أقصى قدر مستطاع من التعاون الحكومي        البرنامجغير أن على     ويمكن لمشروعات التغذية المدرسية الطارئة أن تت

 .جل الطويلالفرص لبناء قدرات الوآاالت الحكومية في األ

والمسألة هي اإلقرار بأنه باإلضافة إلى . وليس هناك من فرق واضح بين التغذية المدرسية في حاالت الطوارئ والحاالت اإلنمائية   

تتفاقم في ظل الطوارئ               ة           . التحديات المرتبطة بالطوارئ، فإن عوائق الحاالت اإلنمائية س ة المدرسية الطارئ اندة التغذي ة مس وبغي

 . بصفة آاملةإرشادات ومساندة للبرامج  قدم أن يالبرنامج فإن على

 ملخـص
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 ∗مشروع القـرار
 

 

 ).WFP/EB.A/2007/7-A( "التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئتقرير موجز عن "يحيط المجلس علمًا بوثيقة 

 .عتبارات التي أثارها أعضاء المجلس أثناء النقاشويشجع على اتخاذ مزيد من اإلجراءات بشأن هذه التوصيات مع مراعاة اال

 

                                                      
 الصادرة (WFP/EB.A/2007/15)هذا مشروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات  ∗

 .دورةفي نهاية ال
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 هدف التقييم، ونطاقه، ونهجه

يرمي هذا التقييم إلى استخالص الدروس لالستفادة منها في البرامج المقبلة للتغذية المدرسية الطارئة، وتحديد جوانب                   -1

يم    البرنامج وثيقة سياسات    وإغناءوجيه،  هذه التغذية التي تحتاج إلى مزيد من الت        ل التعل اول  .  بشأن أنشطة الغذاء مقاب وال يتن

 .التقييم مسألة آفاءة التغذية المدرسية الطارئة

دان عن ممارسات           -2 امج ويستند التقييم إلى المالحظات المستخلصة من المي ة المدرسية ال   البرن ة بالتغذي ة   المتعلق طارئ

ة؛     ) 2(سياق الطوارئ،     ) 1 (تدة لإلغاثة واإلنعاش   خالل عمليات الطوارئ والعمليات المم     امج    ) 3(سياق العملي سمات برن

 .أهداف البرنامج) 4(التغذية المدرسية الطارئة، 

دان ُتنفَّ     نظريةوتألف التقييم من دراسة   -3 ى بل ة إل ارات ميداني ة     ، وثالث زي ة المدرسية الطارئ ات للتغذي ا عملي  ،)1(ذ فيه

ة عمل                ديريومسح عبر البريد اإللكتروني ُأرسل إلى م       ل تضمنت حلق ة تحلي ة، وعملي  مشروعات التغذية المدرسية الطارئ

 .)2(الستعراض البيانات ومعالجتها

 البرنامج والتغذية المدرسية

  دعم البرنامج للتعليمنبذة عن

م    -4 ز دع امجيترآ دارس        البرن ام بالم ع بعض االهتم دائي، م يم االبت ة التعل ى مرحل يم عل ل التعل ذاء مقاب طة الغ  ألنش

ة     دريب           . التحضيرية أو برامج تنمية الطفول ل الت ذاء مقاب ة الغ ر النظامي في فئ يم غي دم للتعل دعم المق درج ال وتستهدف  . وين

ل  ترآة مث ة المش ت"البرمج ة ال يةحزم ين " علم األساس ترآة ب امجالمش ة البرن ة الطفول دة لرعاي م المتح ندوق األم  وص

 .إلى ضمان الدعم التكميلي ألنشطة التعليم والتغذية، والصحة والنظافة البدنية) اليونيسيف(

  في سياق التعليم أثناء حاالت الطوارئالتغذية المدرسية الطارئة

ي          يرآز    -5 ا يل ى م ة،          ) 1: (التعليم في حاالت الطوارئ عل يم اآلمن ات التعل ى بيئ ارف   ) 2(تيسير الوصول إل وفير المع ت

يمهم،             افعين          ) 3(والمهارات لتمكين الشباب من مجابهة حاالت الطوارئ ومواصلة تعل ال والي اندة األطف ة ومس ضمان حماي

تيسير التنسيق بين المنخرطين في أنشطة    ) 5(األطفال وتعليمهم، تعزيز دور المعلمين في حماية ) 4(المنكوبين باألزمات،  

 .التعليم في حاالت الطوارئ

ة   وتعتبر    -6 اً  عنصرًا    التغذية المدرسية الطارئ ك    ثانوي ة في                  :  في ذل تم مناقشة إسهام المساعدات الغذائي م ت ذا فل ى ه وعل

ة       .  الطوارئ بصورة معمقةتحقيق األهداف التعليمية في حاالت    ى التغذي يم في حاالت الطوارئ إل وتشير بعض وثائق التعل

ة المدرسية      )4(والسيما بالنسبة للفتيات ،)3(المدرسية باعتبارها استراتيجية للوصول اقش دور التغذي ات ال تن ر أن المؤلف ، غي
                                                      

 .السودان، وباآستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية )1(
 .شمل الفريق خبيرًا في التقييم، واثنين من خبراء التعليم أثناء الطوارئ، وخبيرًا تغذويا )2(
دة للتغذ    "تشير وثيقتا الشبكة المشترآة بين الوآاالت للتعليم في حاالت الطوارئ المعنونتان             )3( ية   دليل األساليب الجي ة المدرس بكة    " و" ي دنيا للش ايير ال " المع

 .إلى التغذية المدرسية باعتبارها استراتيجية فعالة الجتذاب األطفال إلى المدارس وزيادة معدالت انخراطهم فيها
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وبين بحاالت الطوارئ              ان المنك ات والفتي ذه جزءًا من المسوغات           و. الطارئة في سياق تعليم الفتي درة المعلومات ه ر ن تعتب

 .المنطقية لهذا التقييم

 النتائج الرئيسية للتقييم

د                البرنامجيتمتع    -7 تم التغلب بع م ي ه ل ر أن ة، غي ادة والمطول  بأوجه قوة فريدة في تسليم األغذية في حاالت الطوارئ الح

ة       على التحديات المتصلة بالت    ام لألغذي ع الع ل  . غذية المدرسية في حاالت الطوارئ، والتي تختلف عن تحديات التوزي ويتمث

إن    . أحد هذه التحديات في ضرورة تفهم نظام التعليم واحتياجات األطفال التعليمية الناجمة عن حالة الطوارئ               وتحقيقًا لذلك ف

اقم                   يحتاج إلى شرآاء تعليميين، غير أن عليه في غالب األ          البرنامج د تتف ي ق ان التعويض عن أوجه ضعف الشرآاء الت حي

ة ومدى جدواها            البرنامجوينبغي أن يكون    . بفعل حالة الطوارئ   ة المدرسية الطارئ بية للتغذي ا النس د المزاي  قادرًا على تحدي

رآاء بة للش رامج    : بالنس ط ب تهداف، ورب داف واالس وض بصياغة األه تراتيجية واضحة للنه ر اس ة إذ يقتضي األم التغذي

 . بالبرامج األخرى لدعم التعليم وضمان جودة مشروعات الدعم الغذائي على مستوى المدارسالمدرسية الطارئة

 ، واحتياجات المستفيدين، وحقائق التنفيذالتغذية المدرسية الطارئةضعف التماسك بين أهداف 

 متماشية تمامًا التغذية المدرسية الطارئةالتي ُأخضعت للدراسة، لم تكن أهداف      في معظم مشروعات التغذية المدرسية        -8

ايير           : مع احتياجات المستفيدين   ى المع ًا إل ين الجنسين            " القياسية "إذ تشير وثائق المشروعات أحيان وارق ب ل الحد من الف مث

دافًا عام    دد أه ا تح ة أو أنه دارس االبتدائي ى الم ة عل دالت المواظب ادة مع ة   وزي طة التغذي ن أنش ة م ة متنوع ة طائف ة لتغطي

 .)5(المدرسية في عملية على النطاق القطري

و : وبالتالي فإن هذه األهداف لم تسهم إسهامًا ُيذآر في توجيه التنفيذ        -9 امج وآثيرًا ما لم يلتزم موظف داف؛    البرن ذه األه  به

ؤالء الموظ ام ه ان ق ي بعض األحي داف  وف ن األه ع االحتياجات م اقًا م ر اتس ي آانت أآث ة الت دافهم الذاتي ون بصياغة أه ف

م بأهداف                . األصلية ى عل وا عل امج وفي الغالب فإن الشرآاء المتعاونين بدورهم لم يكون ذا ف   البرن انوا ، وله دافًا   نحددو ي ك  أه

ة بشأن      ونه الذي عادة ما آانوا يتلق     البرنامجدعم  ب يكتفونوا  آانذاتية لمشروعاتهم و   ة تصورات متباين ، آانت للجهات المعني

داف  ق أه ة لتحقي ة العملي ةالقابلي ية الطارئ ة المدرس ى  . التغذي ًا عل رًا إيجابي رك أث ذه أن تت ة ه ا النظر المختلف ن لزواي ويمك

 .البرنامج تحظى بتأييد رسمي من من الضروري أن هالمستفيدين، إال أن

داف     -10 ن أه ف ع ة تختل ية الطارئ ة المدرس ات للتغذي د غاي ة بتحدي ات المعني امجوقامت الجه ين البرن ك ب راوح ذل ، وت

ل   ة مث ات التغذوي ة " الغاي ات التغذوي ة المتطلب ي تلبي اعدة ف ة "، و"المس ي المدرس ذائي ف ن الغ ز األم وة "و" تعزي د الفج س

ة النفس        " الغذائية ة االجتماعي ق بالحماي ة  وغايات تتعل ي ُطرحت بشكل متكرر                  . ية والمادي ة الت ات البديل ين الغاي ان من ب وآ

ى الوضع الطبيعي             ذ                . تيسير عودة األطفال المنكوبين في حالة طوارئ إل افز للتالمي وفير ح ي ت ك يعن ان ذل وفي باآستان آ

زال                    ة عن الزل ة معالجة الصدمة الناجم وأشار المشارآون في      . الستئناف النشاط المدرسي المعتاد بأسرع وقت ممكن بغي

تالحم              ز ال تراحة أو تعزي رات االس اء فت ب أثن ير اللع ى تيس ة إل و الديمقراطي ة الكونغ ودان وجمهوري ي الس ابالت ف المق

زاع د حاالت الن ذ بع ين التالمي اعي ب ياق . االجتم ي س ذ ف ية للتالمي ة النفس ذه القضايا باالحتياجات االجتماعي ق آل ه وتتعل

 . والمنظمات اإلنسانية األخرى عند صياغة عمليات االستجابة للطوارئالبرنامج يدرسها الطوارئ، والتي يجب أن

--------------------------------------------- 
 .للتعليم في حاالت الطوارئالصادر عن الشبكة المشترآة بين الوآاالت " دليل األساليب الجيدة لتعليم النساء والفتيات"انظر الوثيقة المعنونة  )4(
 ).2009-2006(األهداف القياسية للتغذية المدرسية المحددة في الخطة االستراتيجية  )5(
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ى                  -11 إن عل ة، ف ذائي وسوء التغذي دام األمن الغ امج وفي الحاالت المتسمة بمعدالت عالية من انع وارد   البرن  أن يرآز الم

كان ضع   د الس ة ألش ات التغذوي ى االحتياج الج    . فاعل ية ال تع ة المدرس القول أن التغذي ة ب ات المانح رض بعض الجه وتعت

اذ األرواح            ى إنق ة إل رامج الرامي اقم     . بالضرورة مثل هذه المشكالت بل إنها قد تتنافس على الموارد مع الب د من تف ا يزي ومم

ة المد   تدعو برامج التغذية المدرسية وبرامج       البرنامجهذا الوضع أن إرشادات      ة   التغذي ى         رسية الطارئ ز عل ى عدم الترآي  إل

ة داف التغذوي روعات   . األه ر مش ي تبري ة صعوبة ف ب القطري د بعض المكات ة وتج ية الطارئ ة المدرس ى التغذي النظر إل  ب

 .االحتياجات الطاغية في مناطقها

 المزايا النسبية للتغذية المدرسية وفعاليتها آنوع من أنواع المشروعات

ؤدي                          -12 ا ي ة عسيرة في سياق الطوارئ، مم ويعتبر تقدير الوضع التعليمي وتحديد االحتياجات والعوائق الرئيسية عملي

ين األهداف واالحتياجات،              التغذية المدرسية الطارئة  إلى تفاقم صعوبة تنفيذ      ؛ ويؤدي ذلك، إلى جانب االفتقار إلى التماسك ب

 .التغذية المدرسية الطارئةإلى الحد من فعالية بعض مشروعات  ،)6(لمدارسوأوجه قصور التنفيذ على مستوى ا

ا             -13 ة حينم ة المدرسية فعال ة    التحسين التغذوي شرطًا ضرورياً    يشكل ويمكن أن تكون التغذي ق األهداف التعليمي .  لتحقي

 للنهوض بجودة التعليم من خالل التخفيف من وطأة الجوع قصير                ويعتبر دعم التعليم عبر الوجبات المدرسية وسيلة فريدة       

ام                 ثهم عن الطع ى أن انخفاض معدالت    . األجل والحد من تغيب التالميذ في أواخر فترة الصباح عن صفوفهم بسبب بح عل

درة               ى عدم الق ى الوصول   االنخراط في المدارس والمواظبة على الدراسة قد يرجع إلى الرسوم المدرسية الباهظة، أو إل  عل

ات    ق بعض المجموع ز بح ى التميي دارس، أو إل ى الم ين    . إل ى تحس ة إل ود الرامي تند الجه ب أن تس ن الواج راط وم االنخ

ية،                   والمواظبة ة المدرس  إلى تفهم مثل هذه العوائق ضمن حالة معينة؛ ومن المتعذر معالجة آل تلك العوائق من خالل التغذي

 .ويتطلب البعض منها تدابير مخصوصة

ة   -14 ية الطارئ ة المدرس ر المباشرة للتغذي د غي ابالت بالفوائ ي المق ارآين ف د من المش ر العدي ي . وأق د الت ين الفوائ ومن ب

ين                  اء والمعلم ى أن  . تكررت اإلشارة إليها توسع المشارآة المجتمعية حيث شارك اآلباء آطهاة أو من خالل جمعيات اآلب عل

ا        من الو  ال آاهله ة عن إثق ة بالمخاطر الناجم د   . اجب مقارنة الفوائد المستخلصة من إشراك المجتمعات المحلي وتشمل الفوائ

ات                     ا أن الوجب األخرى المرتبطة بالعودة العاجلة إلى الوضع الطبيعي األنشطة الجماعية مثل تناول الطعام أو اللعب معًا؛ آم

 . على إقامة عالقات اجتماعية في المدرسةالمدرسية المنتظمة تساعد التالميذ أيضًا

  في حاالت الطوارئالتغذية المدرسية الطارئةالمزايا النسبية لألشكال المختلفة لتسليم 

ًا الظروف        . يتسم اختيار أنواع األغذية وأشكال تسليمها بأهمية خاصة في حاالت الطوارئ            -15 ليم عموم  ويحدد شكل التس

ليم      . التي ينبغي أن تكون قائمة قبل البدء بتسليم األغذية وماهية البنى األساسية الالزمة لسالسة التنفيذ               ويعتبر نوع شكل التس

ثًال،                    مهمًا بشكل خاص في السياقات المتقلبة، أو المرتجلة، أو ذات الموارد الشحيحة لحاالت الطوارئ أو اإلنعاش، وذلك، م

تعداد،  ات االس ث أوق ن حي ا،     م راف عليه ة واإلش داد األغذي ات إع اندة عملي ة، ومس بية أو المتصورة لألغذي ة النس  والقيم

 .والمتطلبات من المدخالت والبنى األساسية اإلضافية

ة                          -16 ى مخازن لحماي ى مطابخ أو مرافق للطهي، وإل اج إل دارس تحت ة من   وبغية إعداد الوجبات اليومية، فإن الم األغذي

ذه المدخالت                   . االختالس أو التلف، وإلى الماء للطهي والتنظيف       وفير ه وارد ت ة من نقص الم دارس المعاني وال تستطيع الم
                                                      

داد         )6( يمكن أن تشمل أوجه القصور هذه الوقت الذي يتطلبه المعلمون إلعداد التقارير، وانعدام مرافق التخزين والطهي، واالفتقار إلى حسن التوقيت في إع
 . وعدم توافر الدعم الغذائي المطلوب من المجتمع المحليالطعام،



8 WFP/EB.A/2007/7-A 

 

ات             البرنامجولهذا فإنها ُتستبعد من      ا تواجه صعوبات في تحضير الوجب وفر            .  أو أنه ة أن ت ى المجتمعات المحلي ا أن عل آم

دارس األشد             إذ ُيطلب إلى اآلباء     : الموارد د من الم في غالب األحيان المساهمة باألغذية أو البنود غير الغذائية؛ وتجهد العدي

دو في وضع صعب                   ا تغ م فإنه وفير المدخالت ومن ث ل البسكويت         . فقرًا لت ًا مث ل تطلب إن األشكال األق داف، ف ًا باأله ورهن

 .والحصص الغذائية المنزلية قد تكون بدائل مناسبة

ر                    -17 وعلى هذا فإن اختيار األغذية وأشكال التنفيذ فيما يتعلق بأهداف المشروعات والمجموعات السكانية المستهدفة يعتب

ين             . أمرًا استراتيجيا  ار لتمك ايير اختي وال توفر اإلرشادات الحالية بشأن اختيار األشكال معلومات مخصوصة السياق أو مع

 .صميم األنشطة المثلى لحاالت الطوارئموظفي البرنامج من ت

 ضمان الشروط الدنيا وتوفير األنشطة التكميلية في برامج التغذية المدرسية الطارئة

اء،             . ليست برامج التغذية المدرسية أنشطة قائمة بذاتها        -18 وافر مرافق اإلصحاح، والم  وتبعًا لشكل التنفيذ، فإنها تتطلب ت

 العمل  البرنامجوفي المجتمعات المحلية التي ال تتاح فيها هذه الشروط، فإن على          . والطهي النظيف، والتخزين في المدارس    

ي يمكن                . مع شرآاء مثل اليونيسيف لتوفير البنى األساسية الضرورية        دارس الت تبعاد الم ويكمن التحدي في ضمان عدم اس

 .شروط الدنيا المتشددة للغايةأن تستفيد من المساعدة ألنها ال تلبي ال

رامج                  . توصية  -19 ة دون دعم من الب ة أو التغذوي من المستبعد أن تتمكن برامج التغذية المدرسية من تسليم النواتج التعليمي

إن م         . التكميلية ة، ف رامج     وضمانًا إلسهام برامج التغذية المدرسية في النهوض بالمؤشرات التعليمي ذه الب ط ه ن الواجب رب

 .بعمل الوزارات، ووآاالت األمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية

 التغذية المدرسية الطارئةاالعتبارات الرئيسية الختيار استراتيجية تنفيذ مشروعات 

ة   وعات يعتبر اختيار آلية التنفيذ عنصرًا حاسمًا في أي مشروع من مشر          -20 ة المدرسية الطارئ دور الشراآة   . التغذي وبمق

أما . مع المنظمات الحكومية أن تنهض بالقدرات الحكومية ومن ثم باالستدامة، ولكنها ستزيد من مخاطر التدخالت السياسية           

ر المدخالت المزد                    ة عب ة للمجتمعات المحلي امج    العمل مع الشرآاء المتعاونين فيمكن أن يتيح توفير موارد تكميلي وجة للبرن

امج وهؤالء الشرآاء، وتقليل تكاليف معامالت       امج          البرن ة البرن الي توسيع نطاق تغطي اونين       . ، وبالت ر أن الشرآاء المتع غي

ة،                      درات، والشواغل األمني المناسبين ليسوا متاحين في الغالب لمساندة أشد المجموعات ضعفًا، وذلك مثًال بسبب ضعف الق

اح         . وتكاليف التنفيذ المرتفعة   د المت ار الوحي امج وفي بعض الحاالت فإن العمل مباشرة مع المجتمعات المحلية هو الخي   للبرن

ارة          ة من المه في الغالب، إال أنه أآثر النهج صعوبة وتطلبًا للموارد ويحتاج إلى أعداد آبيرة من الموظفين ومستويات عالي

 .التقنية

ات هؤالء الشرآاء                       البرنامجت  وتتمتع عالقا   -21 ين أولوي تثمار أوجه التضافر ب ى اس درة عل اونين بالق  مع الشرآاء المتع

ـ  ائعة ل ة الش ر أن العالق امج، غي ة البرن ون "ومهم د–الزب ك"  المتعه تمكن . تحول دون ذل م ي امجول ن البرن دوام م ى ال  عل

ه وق ز فهم يم لتعزي دان التعل ي مي رة شرآائه ف تفادة من خب هاالس دابير . درت ال ال الت ة أن ردود األفع ر دراسات الحال وتظه

 . عند صياغته الستراتيجيات التنفيذالبرنامجاالستباقية آانت السمة الغالبة على 
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  في ظل حاالت الطوارئالتغذية المدرسية الطارئةالتحديات المحتملة في توجيه أنشطة 

راهن       . عايير االستهداف وعملياتها في الحسبان االحتياجات والموارد      ينبغي أن تأخذ م     -22 ويعتبر هذا محدودًا في الوقت ال

دارس، ألن ) 1( ار الم ي واختي تهداف الجغراف ي االس انوي ف ة ث ديرات االحتياجات ال )2(دور المؤشرات التعليمي  وألن تق

 .المدرسية بالفعالية القصوىتحدد المناطق ذات الحاجة الماسة حيث يمكن أن تتسم التغذية 

ى   -23 ا أن عل امجآم ليم  البرن اليف التس تية وتك ديات اللوجس تهداف بالتح ربط االس ى   .  أن ي د ال تتلق ك، فق تم ذل م ي ا ل وم

ى ال                 ليم إل ة التس د من تكلف ر المنظورة تزي تية غي ة بحيث    المدارس األشد ضعفًا األغذية ألن المشكالت اللوجس اطق النائي من

يح              . تتجاوز الحد األقصى للميزانية    ا يت ة       التعامل ويقتضي األمر قسطًا أآبر من المرونة لتعديل هذا الحد بم  مع ظروف حال

 .الطوارئ

 التغذية المدرسية الطارئةالتأثير المقيِّد للعوائق الداخلية والخارجية على تنفيذ 

ق   -24 ى    تخل ؤثر عل ا ي امج بم ل البرن انية مث ة اإلنس ات الفاعل ه الجه ي وج ادة ف ق ح وارئ عوائ االت الط درة ) 1i: (ح ق

امج ا ذه              لبرن اس ه ى أس رامج عل يط الب ة وتخط ات التعليمي ديرات االحتياج ة بتق ات المتعلق ى المعلوم ول إل ى الوص  عل

ة   ) 3(برامج على أساس الدروس المستفادة؛  قدرته على الرصد والتقييم والقدرة على تعديل ال       ) 2(االحتياجات؛   ليم األغذي تس

 .بصورة منتظمة وحسنة التوقيت

ى األساسية                                -25 ة البن ن، وعدم آفاي دام األم ة في انع ة المدرسية الطارئ ى التغذي ؤثر عل ي ت ة الت وتتمثل العوائق الخارجي

اونين   للنقل، وضعف قدرة الوآاالت الحكومية وال      ذه   . مدارس، وانخفاض القدرة اإلدارية أو عدم توافر شرآاء متع وتعزز ه

بعض ن بعضها ال ق م ل رداءة  : العوائ ة؛ وبفع ر اآلمن اطق غي ي المن ل ف ي العم اونون صعوبات ف ه الشرآاء المتع إذ يواج

ر        الطرق فإن تكاليف عمليات النقل إلى المدارس النائية تغدو باهظة بحيث ال يستطيع الشرآاء              ا يجب ا، مم  المتعاونون تحمله

 . على إلغاء الدعم أو تسليم األغذية بنفسهالبرنامج

وارد           -26 ى م ادة الضغط عل ى زي يط، إل ة للتخط ة الالزم ات التعليمي ى البيان ار إل يما االفتق ق، والس ذه العوائ ؤدي ه وت

درة   ، ويمكن أن تسفر عن تفاقم العوائق ال       البرنامج ة ون داخلية مثل االفتقار إلى اإلرشادات المتعلقة بالتغذية المدرسية الطارئ

ة ال                     . الموظفين الماهرين في ميدان التغذية المدرسية      إن المكاتب الفرعي اهرين، ف وافر الموظفين الم ى في حال ت إال أنه حت

 .تتمتع بحرية حرآة آافية الغتنام فرص التعاون أو تذليل العوائق الخارجية

 التغذية المدرسية الطارئةقضايا االستدامة الواجب معالجتها عند تنفيذ 

امج   -27 تدامة برن إن اس ي حاالت الطوارئ، ف ه الحال ف و علي ا ه ى غرار م ةعل ية الطارئ ة المدرس درة التغذي رتبط بق  ت

ة      البرنامج االت الحكومي ؤدي تضافر عوامل     .  على إشراك الوآ ة في حاالت               وي درة الحكومي  شدة االحتياجات وضعف الق

ة في األجل القصير     البرنامجالطوارئ إلى تزايد صعوبة هذا التحدي؛ وقد يكون على           االختيار بين السماح بتنفيذ أشد فعالي

ة   درة الحكوم اء ق ل وبن ل األج ور طوي اد منظ ات واالس  . أو اعتم ذه األولوي اة له بية المعط ة النس د األهمي تراتيجيات وتعتم

 .الالزمة للعناية بها على طبيعة الحالة

يط       -28 طة التخط ي أنش ة ف ات المحلي رآائه للمجتمع امج وش راك البرن دى إش ى م ية عل ة المدرس تدامة التغذي ز اس وترتك

ا     : جومن الواجب أن تكون المشارآة المجتمعية جزءًا من عملية تصميم آل برنام     . والتنفيذ اء ذاته ن تتطور من تلق . إذ أنها ل
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امج ومن الواجب أن تكون مساندة       ى                   البرن ي أن عل ا يعن تقراره، وهو م يم وضمان اس يم جزءًا من تطوير قطاع التعل  للتعل

 . بالمبادرات األخرىالتغذية المدرسية الطارئة ربط البرنامج

ة             لتغذية المدرسية الطارئة  ا البرنامجوحينما يستخدم     -29 إن من الواجب توعي ة، ف اش، والتنمي ة، واإلنع  آأداة لربط اإلغاث

ألداء           ة ل الترآيز  : الموظفين الميدانيين وتمكينهم لبناء القدرات أو توسيع انخراط المجتمعات المحلية دون تحديد أهداف آمي ف

ا      ل إرس ة مث ازات النوعي ل اإلنج ة يغف داف الكمي ى األه درات    الحصري عل اء ق ين أو بن ين المحلي ع المنتج ء الصالت م

ة          ة التكميلي د األغذي نح             . المجتمعات المحلية إلنتاج أو توري ى م ديرات األداء إل ة في تق رار باإلنجازات النوعي وسيؤدي اإلق

 .الموظفين حافزًا أآبر لمتابعة مثل هذه الفرص

 االستنتاجات الشاملة

 المدرسية والتغذية المدرسية الطارئةليس هناك من تمييز قاطع بين التغذية 

درة                     -30 ي األساسية وضعف الق ة البن ل عدم آفاي ان بصفات مشترآة مث ة في غالب األحي تتسم حاالت الطوارئ والتنمي

ذه الحاالت  ين ه ن خط واضح يفصل ب اك م يس هن ات؛ ول ة للحكوم ة المدرس. التنظيمي رامج التغذي ن لب اني ويمك ية أن تع

والفارق الهام هو الدرجة التي تؤثر فيها التحديات . تحديات سياقية وتنظيمية متماثلة في آلتا هاتين المجموعتين من الحاالت       

ر حدة في الغالب في حاالت الطوارئ               د تكون أآث ى البرمجة ووقت االستجابة؛ وهي تحديات ق إن   . عل ى األرجح ف وعل

 . والشرآاء المتعاونين والمستفيدين ستؤثر على تنفيذ التغذية المدرسيةالبرنامج التهديدات المحدقة بأمن موظفي

 تحديات التنفيذ المرتبطة بالسمات السياقية المنفردة

ف       : هناك بعض التحديات المرتبطة بصورة نظمية بالسياق البرامجي         -31 ر عن   فالموارد المجتمعية واألسرية المحدودة تس

روعات       غيلية لمش ات التش ة االحتياج ة لتلبي ية الالزم ى األساس ة البن ى إقام درة عل ة؛  ضعف الق ية الطارئ ة المدرس التغذي

ى  ير عل تهدفة يجعل من العس كانية المس ى المجموعات الس امجوصعوبة الوصول إل اونين البرن ى شرآاء متع ور عل  العث

 .قادرين على مساعدة المجتمعات المحلية النائية

امج والتحدي المطروح أمام      -32 اد نهج              البرن ة المدرسية   شامل  هو تطوير استجابات لكل سياق عوضًا عن اعتم  للتغذي

ة                البرنامج وبمقدور الُنهج التي طورتها برامج       .الطارئة ات في جمهوري ة لألمهات إلعداد الوجب ، آتوفير الحصص الغذائي

راطية، أو توفير التدريب المالي واللوجستي للسلطات التعليمية الجديدة في السودان، أن تنوِّر عمليات تصميم                الكونغو الديمق 

 . الخاصة بكل سياق على حدة في المستقبل شريطة نشر تلك الُنهج بصورة فعالةالتغذية المدرسية الطارئةبرامج 

الظروف المحلية هو عنصر مرآزي في زيادة  بما يتماشى مع التغذية المدرسية الطارئةتصميم مشروعات 

 الفعالية

اعدات   -33 ة ال تصل مس ية الطارئ ة المدرس ى النحو  التغذي ا عل تفيد منه ا أن تس ي يمكن له دارس الت ى الم دوام إل ى ال عل

ة لتصميم م    رص المتاح نم الف امج ال يغت ى أن البرن ًا إل ع أساس ا يرج و م ل، وه روعات األمث ة  ش ية الطارئ ة المدرس التغذي

ة   ياقات المعين ن الس دة م ى ح ياق عل ل س ع آ ية م يح  . المتماش ين أن تت دابير التحس دور ت امجوبمق ات للبرن دير االحتياج  تق

 .التغذوية في مرحلة التصميم، والنظر في التبعات التكاليفية لالستهداف، وتحديد اآلثار التشغيلية لمختلف أشكال التسليم
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دام          -34 ياق، وانع وتتمثل األسباب التنظيمية الكامنة وراء هذا الضعف التصميمي في االفتقار إلى الخبرات مخصوصة الس

رارات        ائدة اإلرشادات واألدوات الالزمة لتنفيذ التغذية المدرسية الطارئة، وثقافة الالمرآزية في اتخاذ الق امج  في  الس . البرن

األدو ي   ف ي التعليم اس المنطق س األس ن أن تعك اجزة ع ا ع ابع أو أنه ة الط ت مخصوص ية ليس راءات القياس ات واإلج

ًا     . لمشروعات التغذية المدرسية الطارئة    وهناك تفهم محدود فحسب بأن مشروعات التغذية المدرسية تتطلب منظورًا تعليمي

اع ورسم خرائطها، ومن ثم فليس هناك من إدراك آاف بأن          وتصميمًا يستجيبان لما هو أآثر من تقدير تحليل هشاشة األوض         

 .الموظفين يحتاجون إلى التدريب التقني أو بأن من الواجب تصميم برامج التغذية المدرسية الطارئة وفقًا لكل حالة على حدة

وافر من الموظفين               -35 دد المحدود المت وة، والضعف، والتحديات       وثمة فجوة مهمة تتمثل في الع اط الق ذين يتفهمون نق  ال

ة،      المتعلقة بكل شكل من أشكال التغذية المدرسية الطارئة مثل اختيار النهج الصحيحة أو التغلب على مشكالت التنفيذ الناجم

اه           داد بالمي ة من موظفي       . مثًال، عن االفتقار إلى المطابخ أو نقاط اإلم ة قليل اك قل امج وهن ذين ي البرن ًا واضحًا     ال فهمون فهم

 .الدور المساند للتغذية المدرسية الطارئة في قطاع التعليم

 "توفير المدخالت التكميلية"و" استهداف البرنامج"التوتر القائم بين 

تهداف         -36 ة االس دم دق ا ع ة وهم ية الطارئ ة المدرس روعات التغذي ة مش ن فعالي دان م امالن يح اك ع ى  هن ار إل  واالفتق

ادة صعوبة التنسيق                     . المدخالت التكميلية  ى زي ة االستهداف إل ز دق دير االحتياجات وتعزي  مع   ويمكن أن يؤدي النهوض بتق

ة        األنشطة التعليمية والتغذوية ر الحكومي م المتحدة والمنظمات غي االت األم الصحية األخرى؛ آما أن تدعيم التنسيق مع وآ

إن     :  للخطر البرنامجرها يمكن أن يؤدي إلى تعريض مبادئ االستهداف في         الذي يتضمن اعتماد معايي    ال ف ى سبيل المث وعل

تهداف ة االس ي عملي ل ف ة يمكن أن ُتغف ارات التغذوي الين. االعتب ي آال المج ينات ف ى إدخال تحس دعو الحاجة إل ى : وت فعل

 .ق مع شرآائه من جهة أخرى إيجاد التوازن بين زيادة دقة استهدافه من جهة وتحسين التنسيالبرنامج

 التوصيات

 .يتضمن الملحق موجزًا بالتوصيات الرئيسية لهذا التقييم  -37
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

 بحسب السياقإرساء عملية لتصميم مشروعات التغذية المدرسية الطارئة 

 .لمساندة برمجة التغذية المدرسية الطارئةبحسب البلدان على البرنامج أن يشترط وضع خطة تنفيذ : 1التوصية 

 :لتنفيذينبغي تحديد معالم االستراتيجية وعمليات دعم ا 1.1

أدلة تقدير االحتياجات التغذوية للتالميذ والعوائق الرئيسية القائمة في وجه  

  مع الجهات المعنية األخرى؛بالشراآةالتعليم، 

التغذية صياغة األهداف التي تناظر االحتياجات المحددة ومبررات  

 آأداة مناسبة لتحقيقها، مع اإلشارة إلى احتياجات قطاع المدرسية الطارئة

 . التعليمية أو اآلليات المماثلةتعليم على نحو ما تحددها المجموعةال

آما ينبغي إدراج تقدير للفعالية التكاليفية للتغذية المدرسية الطارئة  

 بالمقارنة مع األدوات األخرى؛

التغذية المدرسية استراتيجية استهداف مناسبة بما في ذلك مبررات شكل   

ستهدفة ومواصفات المعايير الدنيا  والمجموعة السكانية المالطارئة

 المطلوبة؛ 

 وبيان مسؤوليات آل الشرآاء للبرنامجتحديد الشرآاء االستراتيجيين  

 .لضمان األثر األقصى والمستدام

 دائرة التغذية المدرسية 

 دائرة دعم البرامج التقنية 

المكاتب /مكتب مدير العمليات 

 اإلقليمية

 

ة دائرة دعم  /دائرة التغذية المدرسية   دى    : البرامج التقني ينبغي أن يكون ل
ومن  . 1.1 البندالمكاتب القطرية خطة تنفيذ، على نحو ما هو مذآور في  

ي               ا يل د التفاصيل التشغيلية من خالل م ة    ) 1: (الواجب تحدي ر بعث تقري
دير،  روع،  ) 2(التق ة المش اهم ) 3(وثيق اب التف ية  . خط ن التوص ويمك

ا ا دير باعتباره ات التق اد بعث ات باعتم داد العملي ي إع ل ف ألسلوب األمث
اش ة واإلنع دة لإلغاث ية تحضير  . الممت ة المدرس رة التغذي دور دائ وبمق

ب   ودة للمكات ة الج ي ومراقب دعم التقن دمات ال وفير خ ادات وت اإلرش
 .القطرية، بالتنسيق مع دائرة دعم البرامج التقنية

اريبي  ر الك ة والبح ا الالتيني ي ألمريك ب اإلقليم ي المك/المكت ب اإلقليم ت
د األدوار والمسؤوليات           : آلسيا تدعو الحاجة إلى تبسيط التنسيق، وتحدي

ب     ات المكات اءة لمتطلب قة والبن تجابة المتس كل واضح لضمان االس بش
ة ت      . القطري ا إذا آان دير م ى تق وده عل ر جه امج أن يقص ى البرن وعل

دارس                 ا في الم حاالت نقص األغذية تحول دون تسجيل األسر ألطفاله
 .و تعيق قدرة األطفال على التعلمأ

 . تستجيب لنتائج التقديرات المحلية بما في ذلك االحتياجات التعليميةالتغذية المدرسية الطارئةعلى مصممي برامج البرنامج إعداد أهداف لبرامج : 2التوصية 

راءات      1.2 ى إج ه إل ب من ي جان داف ف ياغة األه ي ص امج ف الي للبرن ع الضعف الح ينب
 ير وأدواته الراهنة، التي ال تستخلص االحتياجات التعليمية للسكان المستهدفينالتقد

 دائرة التغذية المدرسية 

 الطارئة فرع تقدير االحتياجات 

ك؛      : فرع تقدير االحتياجات الطارئة   /دائرة التغذية المدرسية   رار ذل م إق ت
 وبدأت المداوالت بشأن دمج التحليالت التعليمية في عمليات التقدير 
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

يم اع التعل ديرات   . وقط ادات المتصلة بتق ديل اإلرش ن الواجب تع امجوم ات البرن  الحتياج
 .الطوارئ بحيث تتضمن إجراءات ومدخالت تقنية لتحديد االحتياجات المذآورة

ة             ة الحق ذا    . السريع والتقدير المعمق لالحتياجات في مرحل وسيخلِّف ه
دير احتياجات ال       ى تق ة؛ ومن    الترتيب الداخلي أثره عل مجموعة التعليمي

  .الممكن إنشاء أدوات موحدة

يا   ي آلس ب اإلقليم امجيجب أن يقصر : المكت دير البرن ى تق وده عل  جه
راء ذوي          األمن الغذائي وأن يترك أمر التقديرات التعليمية للشرآاء الخب
المهمة التعليمية، إال عند اتخاذ قرار بشأن استمرار التغذية المدرسية أو     

 .عد مرحلة الدراسة االبتدائيةوقفها ب

اون         2.2 امج أن يتع ى البرن إن عل دير والتخطيط، ف بغية توفير الخبرات التعليمية أثناء التق
ًا مخصوصًا للتحديات                مع خبراء التعليم الخارجيين الذين يمكن أن يوفروا فهمًا قطري

 .التعليمية

 دائرة التغذية المدرسية 

فرع تقدير االحتياجات  

ائرة التحليل، والتقدير، د/الطارئة

 واالستعداد

دير االحتياجات        /دائرة التغذية المدرسية    رع تق ة ف رع  يتحمل    :الطارئ ف
تقدير بأنشطة المسؤولية الرئيسية فيما يتصل  تقدير االحتياجات الطارئة

في تحديد  المساندة دائرة التغذية المدرسية؛ وستوفر احتياجات الطوارئ
راء ُتدمج االحتيا. الخب ة وس دات النموذجي ي الوح ة ف ات التعليمي ج

 .التدريبية لتقدير االحتياجات

د          3.2 د تحدي ا عن ادئ البرمجة الواجب تطبيقه أمر مب ينبغي أن ُتعنى الخطوط التوجيهية ب
  .التغذية المدرسية الطارئةاألساس المنطقي ألهداف 

ية ة المدرس رة التغذي ديث : دائ ى تح ية عل ة المدرس رة التغذي ت دائ  وافق
ي ستوضح أهداف           ة، الت ة     الخطوط التوجيهي ة المدرسية الطارئ ، التغذي

  .بما يراعي نتائج التقييم المواضيعي

 .ومعاناة من انعدام األمن الغذائي تمكن البرنامج من الوصول إلى المدارس في المناطق األشد ضعفًا التغذية المدرسية الطارئة من خاللينبغي أن تكفل عملية االستهداف الرامية إلى توفير الدعم : 3التوصية 

امج أن     1.3 ى البرن إن عل ا، ف م خرائطه ة األوضاع ورس ل هشاش طة تحلي ن أنش دعم م ب
ي تعترض   ق الت دد العوائ ة، وأن يح م خرائط االحتياجات التعليمي يطور أدوات لرس
ي     ارآة ف ة المش ات المحلي ا للمجتمع ن فيه ي بمك ائل الت ة والوس ليم األغذي ق تس طري

ر ار  . وعاتالمش ق لآلث م أعم اس تفه ى أس روعات عل ميم المش ك تص يتيح ذل وس
 .التكاليفية واللوجستية

 دائرة التغذية المدرسية 

 دائرة التحليل، والتقدير، واالستعداد 

يةصممت  ة المدرس رة التغذي تعداد /دائ دير، واالس ل، والتق رة التحلي  دائ
املة ل    ات الش ي العملي ا ف ة إلدماجه ة تعليمي دة نموذجي ن  وح دير األم تق

ل هشاشة األوضاع                دة تحلي ذها وح ي تنف الغذائي وهشاشة األوضاع الت
ل                 دة تحلي تتمكن وح ة س دة النموذجي ذه الوح ورسم خرائطها؛ وبفضل ه
رامج           هشاشة األوضاع من توفير المعلومات إلرشاد عمليات تصميم الب

امج  ة للبرن ل     . التعليمي دة تحلي تيون، ال وح ون اللوجس ولى الموظف ويت
د العوامل            هش تية لتحدي اشة األوضاع، أمر عمليات تقدير القدرة اللوجس
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

ة   ليم األغذي ق تس ي تعي ة   . الت ات المتعلق ع المعلوم تطاع جم وبالمس
ة مسح  ة للجدوى، ال من خالل عملي ر دراس ة عب ارآة المجتمعي بالمش

  .أسري واسعة تنفذها وحدة تحليل هشاشة األوضاع

يات وعمليات االستهداف في البرنامج مع نظيراتها في       يشكل ضمان التناسق بين أولو     2.3
دام األمن              . المنظمات الشريكة تحديًا رئيسيا    امج أن يأخذ في الحسبان انع وعلى البرن

ايير      ون مع د تك ة؛ وق تهدفة المحتمل كانية المس ات الس ي صفوف المجموع ذائي ف الغ
ة   رآاء مختلف تهداف الش حة    . اس ادات واض ع إرش امج أن يض ى البرن ب وعل  للمكات

 .القطرية والفرعية

 دائرة التغذية المدرسية 

 دائرة التغذية 

ي    ك     : ةدائرة التغذية المدرس رار ذل م إق ذا األمر خالل          . ت ام به يتم القي وس
د               ى أساس تعريف معتم تعديل الخطوط التوجيهية للتغذية المدرسية عل

 .التغذية المدرسية الطارئةألهداف 

ى المشكالت    من المفروض أن تس   : دائرة التغذية  هم أية أدلة واضحة عل
تهداف  ي صقل االس تهدفين ف كان المس ي صفوف الس ة ف ي . التغذوي وف

الحاالت التي ُتقدم فيها حصص غذائية عامة أيضًا، فإن من المنتظر أن     
 .تتم تغطية االحتياجات التغذوية لألطفال في سن الدراسة

 .في ضوء األهداف والسياق، مع االهتمام بخطر استبعاد المجموعات األشد ضعفاينبغي اختيار األشكال والمعايير الدنيا : 4التوصية 

ة في            بغية   1.4 مساعدة الموظفين على تصميم مشروعات مناسبة للتغذية المدرسية الطارئ
ة          ذه التغذي كال ه أن أش ائح بش من نص ب أن تتض ادات يج إن اإلرش ين، ف ياق مع س

 .  ات محددةالمالئمة على النحو األمثل ألهداف أو بيئ

 دائرة التغذية المدرسية 

 

وستعمل هذه الدائرة مع المكاتب    . تم إقرار ذلك  : ةدائرة التغذية المدرسي  
ات الهشة              ة في البيئ القطرية الستحداث أشكال للتغذية المدرسية الطارئ

ديل الخطوط           . وذات الموارد الشحيحة   وسيتم القيام بهذا األمر خالل تع
  .التوجيهية

ا 2.4 امج أن    وحينم ى البرن إن عل ة، ف ية الطارئ ة المدرس دنيا للتغذي روط ال وافر الش  ال تت
ثًال من خالل                      ك م ية، وذل ى األساس ة البن ة لضمان إقام يرتب التدابير بحسب األولوي

وارد أو شرآاء        . أنشطة الغذاء مقابل العمل أو الغذاء مقابل التدريب        وعندما ال تتاح م
وظفي الب  ى م إن عل ذلك، ف ام ب ة   للقي ة الغذائي كال للمعون ار أش ي اختي ر ف امج النظ رن

 .المدرسية ذات متطلبات قليلة

  دائرة التغذية المدرسية 

 المكاتب اإلقليمية 

دو        : دائرة التغذية المدرسية   تقع المسؤولية الرئيسية في ذلك على ما يب
دور     داني؛ وبمق توى المي ى المس دير،   عل ل، والتق رة التحلي دائ

ديل الخطوط      تط  litiesواالستعداد ة وتع وير أدوات وخطوط توجيهي
ة ية الطارئ ة المدرس ة للتغذي دنيا . التوجيهي ايير ال ر المع بكة لوتعتب لش

يم في حاالت الطوارئ   االت للتعل ين الوآ ليمًا المشترآة ب زًا س  مرتك
 .صالحًا لالعتماد وهي تتسم بالمرونة إزاء السياقات شحيحة الموارد

ا الال ي ألمريك ب اإلقليم اريبيالمكت ر الك ة والبح ي /تيني ب اإلقليم المكت
يا ة  :آلس ا      . موافق ر به ة مق ى المرون اء عل ي اإلبق ة إل ف  : الحاج تختل

  .الظروف بحسب سياق الطوارىء
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

 اغتنام الفرص المتاحة إلرساء عالقات الشراآة االستراتيجية

ى وجه خاص           أشد فعالية إذ   التغذية المدرسية الطارئة  يمكن أن تكون مشروعات     : 5التوصية   ام عل ذه األنشطة، مع االهتم وفير ه ا ما ترافقت مع أنشطة تكميلية؛ وينبغي أن تكون للبرنامج استراتيجية لضمان ت
 .بإمكانية إرساء عالقات شراآة استراتيجية

 أن للتغذية المدرسية التغذية المدرسية الطارئةينبغي أن تراعي صياغة مشروعات  1.5
وعلى إدارة البرنامج أن تعمل . حداث تحسينات تعليميةدور داعم فحسب بالنسبة إل

على استخالص فهم لدور التغذية المدرسية الطارئة فيما يتعلق باألنشطة األخرى من 
 .زاوية األهداف التعليمية

 دائرة التغذية المدرسية 

 

 

 

 

 دائرة دعم البرامج التقنية 

 

 المكاتب اإلقليمية 

ذ   : دائرة التغذية المدرسية    ى      تعارض ه ة األول دائرة الجمل دور  : ه ال فبمق
و أن          التغذية المدرسية الطارئة    أن تحقق تحسينات تعليمية بحد ذاتها، ول

ة     طة التكميلي اط باألنش ر االرتب ار عب ين اآلث د تحس تطاع بالتأآي . بالمس
ب    وظفي المكات دريب م ية عن ت ؤولية الرئيس إن المس دو ف ا يب ى م وعل

رة دعم   طرية واإلقليمية، بمساندة الفرعية تقع على عاتق المكاتب الق      دائ
ة   رامج التقني ة  ويمكن ل  . الب أن تساعد في تطوير     المدرسية دائرة التغذي
 .مواد التدريب

ات  ستعمل هذه الدائرة مع: دائرة دعم البرامج التقنية  مكتب مدير العملي

ة المدرسية   و رة التغذي ر       دائ ى اإلرشادات عب آتيب  إلتاحة الوصول إل
 . والمصادر األخرىامجيةاإلرشادات البر

المكتب اإلقليمي /المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي
 يتفق هذان المكتبان على أن بمقدور األغذية القيام بدور داعم :آلسيا

ومن الواجب مقارنة الفجوات . فحسب، والسيما في سياق الطوارئ
ومن الواجب : ماتالتعليمية بما آانت عليه األوضاع قبل وقوع األز

النظر في التدابير األآثر طموحًا في ظل برنامج عادي للتغذية 
وبمقدور المعونة الغذائية للبرنامج أن تمكِّن فحسب األطفال . المدرسية

وبالنسبة للجملة . من الذهاب إلى المدرسة وإبداء االنتباه في الصفوف
 .الثانية فإن ذلك قيد التنفيذ بالفعل
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

ة مع الشرآاء             وفي ضوء م   2.5 ى البرمجة التكميلي امج أن يسعى إل ا تقدم، فإن على البرن
اء    رآاء لضمان إرس ع الش ه التضافر م تمس أوج يف وأن يل ل اليونيس يم مث ي التعل ف

زمن    دى ال ى م دنيا عل غيلية ال روف التش ي   . الظ امج ف ارآة البرن ة مش د أهمي وتتزاي
ة إصالح األم           ة المجموعات       المجموعات التعليمية مع استكمال عملي دة وإقام م المتح

 .التعليمية على المستوى العالمي

 دائرة التغذية المدرسية 

المكاتب /مكتب مدير العمليات 

 اإلقليمية

ى         : دائرة التغذية المدرسية   ع عل ك تق يبدو أن المسؤولية الرئيسية عن ذل
ري   توى القط ابع . المس ية  وتت ة المدرس رة التغذي ى   دائ ر عل ذا األم  ه

ا  توى الع ة     المس ي الجماع ارآة ف الل المش ن خ ثًال م ك م لمي، وذل
ة ة التعليمي ارية للمجموع وير . االستش يف بتط ة اليونيس وم منظم وتق

وارئ أو      االت الط ي ح التعليم ف ق ب طة تتعل دولأنش اع ال  ذات األوض
ويجري  .  إلى أن يكون شريكًا في هذه األنشطة  البرنامجالهشة، ويسعى   

 .ي سيراليونبالفعل تشكيل مثل هذه الشراآة ف

ات دير العملي ب م ى  : مكت دأ عل ث المب ن حي امج م وارد البرن تقتصر م
ل   ة ع ة واإلقليمي ب القطري جيع المكات ري تش ه يج ر أن ة، غي األغذي
م      ة لألم رق القطري ع الف ثًال م ك م راآة، وذل ات ش ي عالق راط ف االنخ
ك بهدف تنسيق األنشطة                   المتحدة أو مع جماعات العمل األخرى، وذل

ه في            . ألثر األمثل وتحقيق ا  وفي غالب األحيان، وعلى نحو ما يشير إلي
ة، وهي شراآته                ا طبيعي امج وأآثره م شراآة للبرن هذا التقرير، فإن أه
ا يكون من األفضل                   ام هامشي؛ وربم مع الحكومة، ال تحظى إال باهتم

 .تشجيع الحكومة على االضطالع بدور تنسيقي

ة وال  ا الالتيني ي ألمريك ب اإلقليم اريبيالمكت ر الك ي /بح ب اإلقليم المكت
يا بة  :آلس رآات بالنس بها الش ي تكس مة الت ة الحاس ى األهمي ق عل  اتف

ك          . للتعاون على استكمال األنشطة    ه ضمان ذل امج ال يمكن غير إن البرن
ة                 وع من الشراآات بصفه دائم ك الن وفر ذل ذا  . التعاون نظرًا لعدم ت وه

س ثمة سبب في عدم األخذ         فلي, التعاون وارد بالفعل في الخطط العادية     
 .ةبها في عملية تقييم التغذية المدرسي



 

 

17
 

W
FP

/E
B

.A
/2

00
7/

7-
A

 

  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

ق     3.5 اونين بحيث تخل ع الشرآاء المتع داني م ى المستوى المي ات عل ينبغي تطوير اتفاق
ين      افر ب ه تض ة أوج اعدات الغذائي ة  المس ية الطارئ ة المدرس دعم  التغذي رامج ال  وب

اة          التكميلي التي ينفذها هؤالء الشرآاء؛ ومن الواجب        ات مراع ذه االتفاق  أن تراعي ه
 .تامة القضايا البرامجية، بما في ذلك الميزنة

 مكتب مدير العمليات 

 

 

 

 

 شعبة العالقات الخارجية 

ات        : مكتب مدير العمليات   ًا صياغة االتفاق يتولى البرنامج والشرآاء مع
ر                  ود غي ة للبن ادات في الميزاني وفير اعتم على المستوى الميداني، مع ت

ةالغذائ ات . ي دود ميزاني ات يجب أن تظل ضمن ح ذه االتفاق ر أن ه غي
بال  دة ق روعات المعتم ي  . المش واردة ف ادات ال مل اإلرش ب يآتوتش

ات        ية  اإلرشادات البرامج  ا باالتفاق مقترحات مشروعات مفصلة إلرفاقه
داني   توى المي ى المس ى     . عل ات عل ذه االتفاق ق ه ؤولية تطبي ع مس وتق

 .  المكاتب القطرية

ة  ات الخارجي ورة   : العالق امج بص روعات البرن مم مش ن أن ُتص يمك
روعات      ات المش ق مقترح تطاع أن ُترف رآاء؛ وبالمس ع الش ترآة م مش

داني               ى المستوى المي ات عل ة باالتفاق ومن  . التي تحدد أي نقطة برامجي
رآاء   ع الش داني م توى المي ى المس ات عل ع االتفاق ب أال تخض الواج

  .رات جوهريةالمتعاونين إلى أي تغيي

ا           البرنامجقد يرغب    4.5 يم، في حال وجوده .  في الترابط مع الخطط الوطنية لقطاع التعل
ى      إن عل ط، ف ذه الخط ل ه ى مث ار إل د االفتق امجوعن ط  البرن ي رب ر ف ة  النظ التغذي

ة  ية الطارئ م      المدرس ن األم رآاء م ة أو الش ات المانح ي للجه دعم التعليم رامج ال  بب
 .المتحدة

 غذية المدرسيةدائرة الت 

 دائرة دعم البرامج التقنية 

 

ية    ة المدرس رة التغذي ة    /دائ رامج التقني م الب رة دع ؤولية  : دائ ع المس تق
اتق    ى ع ك عل ي ذل ية ف ية الرئيس ة المدرس رة التغذي م ؛ ولدائ دائرة دع

ة  رامج التقني ع    الب يق م ي التنس م ف اند وداع ة   دور مس رة التغذي دائ
وقد . ك خالل تصميم البرامج وتنفيذها    ومن الواجب متابعة ذل   . المدرسية

بدأت دائرة التغذية المدرسية بالعمل مع الشرآاء على ربط البرمجة في            
وحيثما أمكن ذلك فإن البرنامج سيعمل مع الحكومات منذ         . ميدان التعليم 

  .البداية لربط التغذية المدرسية بالخطط القطاعية الوطنية
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

ب اإلقلي  المكاتب اإلقليمية   اريبي المكت ر الك ة والبح ا الالتيني ي ألمريك ي /م ب اإلقليم المكت
م           : آلسيا ه ل ر أن دأ، غي ان مع التوصية من حيث المب يتفق هذان المكتب

د  .  يتبين بعد مدى توافر البرامج الوطنية للتعليم في حاالت الطوارئ   وق
ة     ات الوطني يطر الحكوم ا ال تس كالت حينم ًا بالمش ر محفوف ون األم يك

ط برمجة             . تراب الوطني على آامل ال   ة أيضًا رب م للغاي آما أن من المه
 .البرنامج مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المحلية منها

ى  5.5 امجعل ي   البرن اونين ف رآاء المتع رات الش ارات وخب ى مه درس بصورة أوف  أن ي
تية باعتب درات اللوجس ة، والق ة، والتعبئ ارآة المجتمعي يم، والمش ادين التعل ا مي اره

 .معايير لعالقات الشراآة

 

 دائرة التغذية المدرسية 

 

 

 المكاتب اإلقليمية 

تعتبر هذه التوصية موجهة في المقام األول إلى : دائرة التغذية المدرسية  
ة ى إشراك  . المكاتب الميداني دعو إل ة ت ن الواضح أن الحاج ى أن م عل

وافر      ي ال تت االت الت ي الح ع ف ورة أوس ة بص ات المحلي ا المجتمع  فيه
  .شرعية حكومية

اريبي  ر الك ة والبح ا الالتيني ي ألمريك ب اإلقليم ي /المكت ب اإلقليم المكت
يا ارة      :آلس د عب ب تقيي ن الواج ى أن م ك، عل ى ذل ان عل ق المكتب  يواف

ففي غالب األحوال فإن عالقات الشراآة المحتملة في         ": بصورة أوفى "
ق األمر           دد، ويتعل ر من    حاالت الطوارئ محدودة من حيث الع  في آثي

رور      ع م ينها م ل تحس ى أم عيفة عل راآة ض ين ش ار ب ان باالختي األحي
   .الزمن وعدم عقد أي شراآة على اإلطالق
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

 النهوض بجودة التنفيذ

 .غذائي وسوء التغذية بصورة حادة في صفوف التالميذعلى البرنامج أن يقر بإمكانيات الفوائد التغذوية للتغذية المدرسية الطارئة وأن ينهض بها حيثما يتفشى انعدام األمن ال:: 6التوصية 

ة لضمان أن  1.6 ة والنوعي ة من حيث الكمي ة المقترحة وافي لة األغذي ينبغي أن تكون س
ال،   التغذية المدرسية الطارئة  تسهم   ة لألطف  إسهامًا ملموسًا في تلبية المتطلبات التغذوي

ة أي              ذه االحتياجات موضع عناي اندة أخرى  والسيما إذا لم تكن ه ومن الواجب   .  مس
بة                 ا دون نس ى م ة إل لة األغذي ات       30تفادي االتجاه نحو خفض س ة من متطلب في المائ

ة  ة اليومي ر     . الطاق ة أآث لة األغذي ياغة س ة بص ادات المتعلق ون اإلرش ي أن تك وينبغ
 .تحديدًا فيما يتعلق بتعيين نواتجها المحتملة

 دائرة التغذية المدرسية 

 دائرة التغذية 

ة في       :ئرة التغذية المدرسية  دا  ينبغي أن تلبي حصة التوزيع العام لألغذي
ة    ة التغذي تفيدين؛ وحص ية للمس ات األساس وارئ المتطلب االت الط ح

ين      ا ب وفر م افية ت ة إض ي وجب ية ه ى  30المدرس ن    40إل ة م ي المائ ف
ذ ة للتلمي ة اليومي ات الطاق ن الواجب أن نستعرض الخطوط . متطلب وم

  .نحو يراعي هذه االعتباراتالتوجيهية على 

دم في        : ليست التوصية ذات طابع محدد       : دائرة التغذية  ذي ُيق ذاء ال فالغ
ا        ال، إذ أنه ة لألطف ات التغذوي ة المتطلب ى تغطي دف إل دارس ال يه الم

رية    ة األس ة العام ة الغذائي ى بالحص ي    . تغط ذاء ف ن الغ دف م ا اله أم
 . المدرسةالمدارس فهو توفير حافز الجتذاب األطفال إلى

ا ذات دوام نصفي،                  وع المدرسة، من حيث آونه وفي العادة، ورهنًا بن
ة نسب           ى تغطي أو دوام آامل، أو مدرسة داخلية، فإن البرنامج يسعى إل

ات    رد االقتراحات الخاصة بسبل التعامل      . مئوية مختلفة من المتطلب وت
ادرة          ية الص ة المدرس ة للتغذي وط التوجيهي ي الخط ب ف ذه النس ع ه م

 .ؤخرًا وفي المذآرة اإلرشادية بشأن التغذيةم

ذي           2.6 ية، وال ة المدرس بالنظر إلى االفتقار إلى األدلة العلمية بشأن الفوائد التغذوية للتغذي
رتبط مع الجهات                 امج أن ي ى البرن إن عل ة، ف ود المنهجي ى القي ه إل يعود في جانب من

ريكة  ة بقطا الش وث المعني ات البح تراتيجية أو مؤسس ة االس حة والتغذي ات الص  ع
ة           واتج والمؤشرات التغذوي ي تحقق في الن ة المدرسية     . المدرسية الت وفر التغذي د ت وق

ات؛         راء التحقيق ل إلج ات أفض ة إمكاني ياقات اإلنمائي ي الس امج ف ذها البرن ي ينف الت
 .التغذية المدرسية الطارئةوستعود الدروس المستقاة بالفائدة على 

 يمكن النظر في إرساء عالقات شراآة في ظل         :ائرة التغذية المدرسية  د دائرة التغذية المدرسية 
ة  ادرات المختلف ة      : المب ية الفعال حة المدرس ى الص وارد عل ز الم ترآي

ة   ( ين التغذي المي لتحس الف الع دارس   )التح ية، والم ة األساس ، والحزم
 . للتغذيةالمناصرة
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

ة دائرة التغذية   رة التغذي ة ا:دائ رامج التغذي تمل ب داف  ال تش ى أه ًا عل ية عموم لمدرس
ن       ب م ًا فحس ي جانب ية تغط ات المدرس ى أن الوجب النظر إل ة، ب تغذوي

ة ال التغذوي ات األطف أمر  . متطلب ة ب ان العناي عر أن باإلمك ا نش ى أنن عل
ية    ة المدرس ر التغذي ة عب ذيات الدقيق االت نقص المغ ري اآلن . ح ويج

ذيات            ى مغ وي عل ددة     تنفيذ اختبارات استساغة لمساحيق تحت ة متع  دقيق
ذا                    ق ه إن تطبي ائج ف ًا بالنت ية؛ ورهن ة المدرس رامج التغذي في اثنين من ب

نهج  دما  ال ي ق ن أن يمض ن     .  يمك ر م اك الكثي يس هن ظ فل وء الح ولس
ا ال            ية، آم الشرآاء االستراتيجيين في قطاعات الصحة والتغذية المدرس

أن ا  ة بش ات المعمق ن الدراس د م ذ المزي ل لتنفي وافر التموي واتج يت لن
اك      . التغذوية؛ وهناك أيضًا اعتبارات أخالقية     ومن هذه الزاوية فليس هن

ية   ة المدرس ة والتغذي ية الطارئ ة المدرس ين التغذي ر ب ارق آبي ن ف م
 .العادية

 . من الميدان آشرط ضروري إلدخال التعديالت والتحسينات على المشروعاتدةواف وتحسين المعلومات الالتغذية المدرسية الطارئة البرنامج السبل الالزمة للنهوض بنظم رصد كشفينبغي أن يست: 7التوصية 

 غذية المدرسيةدائرة الت 
ديل مسحها القاعدي بشان      :دائرة التغذية المدرسية تقوم هذه الدائرة بتع

روط     ل لش ث يمتث ة بحي ارآة المجتمعي ين   المش ترآة ب بكة المش الش
 ؛الوآاالت للتعليم في حاالت الطوارئ

تكمال         1.7 ائج الس و النت ه نح وعي وموج ن ن ج محس ى نه د عل تمل الرص ي أن يش ينبغ
ة ات الكمي ة  . المعلوم ث الكمي ن حي ة م ات المجموع ك النهوض بالمعلوم ب ذل ويتطل

ة   ب التالي ق بالجوان ا يتعل يما فيم ة والس تهالآها،  ) 1( :والنوعي ة، واس داد األغذي إع
اغتها،  ة،  ) 2(واستس ات التغذي ت عملي ة   ) 3(توقي ات المنزلي ن الوجب ة ع االستعاض

ام              ( وذلك مثًال بقياس المتحصل الغذائي في المنزل خالل أيام المدرسة بالمقارنة مع أي
  .القضايا التعليمية مثل جودة التدريس والتعلم) 4(، ) المدرسيةالعطل

 وسيعني ذلك جمع المزيد من البيانات النوعية، وسيشتمل على جوانب            
فيما يتعلق بتعديل أدوات الرصد والتقييم، فإن دائرة و. الحماية والسالمة

ة     ى مواءم ل عل ل بالفع ية تعم ة المدرس ة  التغذي ي للتغذي ح القياس المس
ة و        المدرسية يم في     ليتناسب مع احتياجات التغذية المدرسية الطارئ التعل

 .حاالت الطوارئ
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

 
يم    النهج المشترك للرصد والتقييم  نهج المشترك للرصد والتقي ي :ال يم    س ق للرصد والتقي كفل إدراج تطبي

ام  ي نظ الي   WINGS-IIف ات، وبالت ع البيان اقًا لجم ر اتس اع طرق أآث اتب
دة            ت، والفائ . عمليات تحليل وإبالغ أفضل من حيث الدقة، وحسن التوقي

مى     يم المس د والتقي ق الرص ر تطبي داد لنش ة اإلع ارفت عملي وش
M&E Toolkit Builder  تخدم اء؛ وسُيس ى االنته ي   عل ق ف ذا التطبي ه

رات   ى والمؤش اليب المثل ى األس تندة إل د المس م الرص ميم نظ تص
  .المؤسسية لقياس العمليات، والمخرجات، والنواتج

ام          2.7 وض بالمه دانيين للنه راقبين المي دد الم د ع ن، أن يزي ا أمك امج، حيثم ى البرن عل
 .المتصلة بالرصد، مثل تحليل البيانات

وف      وعي             وقد تدعو الحاجة إلى ت ق بالرصد الن ا يتعل يما فيم دريب، والس ا أن   . ير الت آم
ية          ة المدرس رآاء التغذي ع ش اون م ن التع د م ًا المزي تمس أيض امج أن يل ى البرن عل

 .المهتمين بتحسين فعالية المشروعات التعاونية للتغذية المدرسية الطارئة

 دائرة التغذية المدرسية 

 المكاتب اإلقليمية 

دو            : ةدائرة التغذية المدرسي   ا يب ى م ة عل ية للمتابع تقع المسؤولية الرئيس
د من      . على المستوى الميداني   ومن غير الواضح ما إذا آان توفير المزي

وعلى نحو  . مراقبي المعونة الغذائية سيسفر عن تحسين الرصد والتقييم   
د               ة في البن ذه الوثيق ه ه در         1.7ما توصي ب وفير ق ق بت ألة تتعل إن المس  ف

وربما يكون البديل األفضل هو جمع البيانات       .  النوعية أآبر من البيانات  
  .النوعية من عينة من المدارس عبر مراقبين من ذوي التدريب الجيد

اريبي  ر الك ة والبح ا الالتيني ي ألمريك ب اإلقليم ي /المكت ب اإلقليم المكت
ة   : آلسيا يوافق هذان المكتبان على التوصية وعلى تعليقات دائرة التغذي

ألة   . المدرسية امج       هي والمس بة للبرن ة بالنس ائل الدائم ويفسر  .  من المس
وعي عن       "بصورة متزايدة على أنه     " الرصد" جمع البيانات لإلبالغ الن

ات ات والمخرج ام  "العملي ات ودون اهتم ذه البيان اف له ل آ ، دون تحلي
واتج   د الن وعي ورص د الن تفادةواف بالرص ي  وباالس يالت ف ن التحل  م

ي تعلم المؤسس ؤ. ال يم وي د والتقي ام الرص يع نظ ادة دي توس ى زي  إل
 .دراستهالتكاليف، وهو أمر يجب 
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

 . في الميدانالتغذية المدرسية الطارئةعلى البرنامج أن يصمم أدوات تدريبية للتغذية المدرسية الطارئة وأن يوفر خبراء للنهوض باستخدام اإلرشادات التقنية في تصميم وتنفيذ أنشطة : 8التوصية 

روعات       8.1 ديرون مش ذين ي وظفين ال ل الم ة لتأهي ميم أدوات تدريبي ي تص ة ينبغ التغذي
ة  ية الطارئ مات    المدرس أن س ادات بش ذه األدوات إرش ب أن تتضمن ه ن الواج ؛ وم

ات شراآة                ة إرساء عالق وارد المتاحة، وإمكاني المشروعات، وتصميم البرامج، والم
 .لمدرسية الطارئةالتغذية ااستراتيجية فيما يتعلق بتنفيذ أنشطة 

 دائرة التغذية المدرسية 

 دائرة دعم البرامج التقنية 

 المكاتب اإلقليمية 

ك   : دائرة دعم البرامج التقنية   /دائرة التغذية المدرسية   ى  . تم إقرار ذل وعل
ميم األدوات   ل بتص ا يتص يما فيم ًا، والس ل مع دائرتان العم ان ال هات

ي     ة، والت دان المسؤولية    التدريبية ومساندة األنشطة التدريبي  يتحمل المي
أنها  ية بش أن     . الرئيس دريب بش من الت يم ض ائل التعل ن إدراج مس ويمك

 .الطوارئ الذي يوفره البرنامج

اريبي  ر الك ة والبح ا الالتيني ي ألمريك ب اإلقليم ي /المكت ب اإلقليم المكت
يا ك :آلس رار ذل م إق د    .  ت ًا الرص دريب أيض من الت ي أن يتض ا ينبغ آم

د ال  وعي وتحدي كالتالن ل    . مش ن األفض ون م د يك ة، فق ورة بديل وبص
ة     ة للتغذي مات الخاص ة الس دريب القائم واد الت ي م مان أن تراع ض

ة ية الطارئ ر    . المدرس يكون أآث مولي س نهج الش إن ال ح ف ى األرج وعل
النهوض              ق ب ا يتعل آفاءة في تحقيق النواتج المنشودة للتغير السلوآي فيم

   .ما إذا ما توافر مثل هذا اإلرشادباستخدام اإلرشادات التقنية، والسي

اندة     8.2 وفير المس رغين لت ين متف راء تقني ة خب ه إلتاح ن قدرت زز م امج أن يع ى البرن عل
 في الميدان، بحيث تتم استشارتهم      التغذية المدرسية الطارئة  للقائمين على تنفيذ أنشطة     

  . توسيعهخالل عمليات تقدير االحتياجات، وتصميم الرصد، وتضييق النطاق أو 

 دائرة التغذية المدرسية 

 دائرة دعم البرامج التقنية 

ة    /دائرة التغذية المدرسية   ى        : دائرة دعم البرامج التقني ك، عل رار ذل م إق ت
ة    ات الميزاني ك      . أن يكون ضمن إمكاني ية في ذل ع المسؤولية الرئيس وتق

اتق   ى ع ة  عل رامج التقني م الب رة دع ع  دائ يق م ة   ، بالتنس رة التغذي دائ
 .ومستشاري البرامج اإلقليمية درسيةالم
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  التقييم المواضيعي للتغذية المدرسية في حاالت الطوارئ-التوصيات واستجابة اإلدارة: ملحق

 استجابة اإلدارة والتدابير المزمع اتخاذها الجهة المنفذة توصية مكتب التقييم

حيثما آان هناك برنامج للتغذية المدرسية في بلد معرض لحاالت الطوارئ، فإن  8.3
بالمستطاع تعزيز االستعداد للطوارئ، وذلك بصورة مثالية بالتعاون مع الحكومة 
د والجهات الفاعلة األخرى في قطاع التعليم، من خالل حلقات العمل وخطط االستعدا

 .للطوارئ

 دائرة التغذية المدرسية 

 دائرة دعم البرامج التقنية 

 دائرة التحليل، والتقدير، واالستعداد 

تقع المسؤولية : دائرة دعم البرامج التقنية/دائرة التغذية المدرسية
دائرة الرئيسية عن األعمال المذآورة على عاتق المكاتب الميدانية و

 أن توفر الدعم م البرامج التقنيةدائرة دعويمكن ل. التغذية المدرسية
في  2007 على ذلك خالل عام دائرة التغذية المدرسية وستعمل. التقني

سياق المجموعة التعليمية؛ وتزمع هذه الدائرة إدراج التعليم في 
  .التخطيط االحترازي وخطط االستعداد حيثما آان ذلك مهما

تعداد     ز   : التحليل، والتقدير، واالس تعداد للطوارئ في أي        يمكن تعزي  االس
ة          اري للتغذي امج الج ن البرن ر ع ض النظ وارث، بغ رض للك د مع بل

ام    دائرة التحليل، والتقدير، واالستعداد   وستواصل  . المدرسية  ضمان القي
ذلك ذه        . ب أمر ه ة ب ؤولية العناي ًا مس ة أساس ب الميداني ل المكات وتتحم

ة  وثمة مسؤولية خاصة تقع على آاهل مدراء ا      . التوصية لمكاتب القطري
 .بشأن االنخراط في عمليات االستعداد للطوارئ
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