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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصوا  بموويفي  إلوى تتعلق بمحتوو  هوذه الوثيقوة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكورينبرنامج األغذية العالمي 

 :مديرة مكتب التقييم H. Wedgwood السيد  -0202066513رقم الهاتف: 

 :كبيرة مويفي التقييم S. Burrowsالسيد  -0152066513رقم الهاتف: 

 
الوثووائق  بتوووفير تتعلووق أسووئلةإن كانووت لووديكم  ،المسوواعدين اإلداريووينكبيوورة  ،I. Carpitella بالسوويدة االتصووا  يمكوونكم

 .(2645-066513)المتعلقة بأعما  المجلس التنفيذي وذلك على الهاتف رقم: 
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، هووي إىوود  السياسوواى الولووى التووي تأخووذ بمبوواد  خ ووة 0222إن سياسووة التيذيووة المدرسووية المعتموودة فووي نوفمبراتيوورين ال وواني 

. وقد قام المجلس أيضاً، عندما منح موافقته، بالتكليف بإجراء تقييم السياسة هذا. ويقّدر 0250-0222البرنامج اإلستراتيجية للفترة 

 اسوتالال ( العوامل التوي تورثر علوى التقودم والتوي يمكون 0( التقدم في التنفيذ المبكر للسياسة؛ 0السياسة؛ ( جودة 5التقييم ما يلي: 

 دروس عملية منها. وال يم ل التقييم تقييماً ألثر التيذية المدرسية بحد ذاته، مع أنه يتناو  مسوألة اتسواا السياسوة موع األدلوة الناشوئة

 لقصر الفترة الزمنية منذ اعتماد السياسة، فإن التقييم يعتبر تقديراً لعمل ال يزا  مستمراً.ىو  أثر التيذية المدرسية. ونظراً 

ويركووز التقيوويم علووى التيذيووة المدرسووية فووي الموودارس االبتدائيووة ويسووتبعد التيذيووة المدرسووية فووي ىوواالى ال وووار . وهووو يسووتند إلووى 

مون أصوحاا المصولحة، وإلوى دراسواى ىالوة ثمانيوة مون  022ن استعراض الوثوائق والبيانواى وإلوى مقوابالى أجريوت موع أك ور مو

البلودان اختيورى لتم وول بلودان المبووادرة وغيرهوا موون البلودان ومالتلووف مسوتوياى اإلدارة الحكوميووة لونظم التيذيووة المدرسوية والتنوووع 

 الجيرافي بين البلدان. 

. وقد جاء اعتمادهوا فوي البرنامجاى اإلستراتيجية ضمن ووجد التقييم أن السياسة تستجيب لسياا دولي دينامي، وكذلك إلى الت ور

سوتراتيجية وسياسواته األخور  اال البرناامجالوقت المناسب وهي مكتوبة بصورة واضحة مقنِعة. كموا إنهوا متوائموة جيوداً موع خ وة 

اليومولية للتيذيوة المدرسوية  ومع مباد  فعالية المعونة. وقد استندى إلى عملية مراجعة م ـّلعة لموا توراكم مون أدلوة تتعلوق بالر يوة

باعتبارها أداة للحماية االجتماعية والحاجة إلى العمل لتحقيق النظم الحكومية المستدامة وإمكانياى ربط التيذيوة المدرسوية بالتنميوة 

 الزراعية. ويعتبر اقتراح معايير للجودة في التيذية المدرسية ابتكاراً له أهميته.

تيوبها أوجع ضعف كبيرة: فهي ال تميز بوضوح كاف بين ىالة التيذيوة المدرسوية بيوكل عوام والودور كما وجد التقييم أن السياسة 

في التيذية المدرسية؛ وكانت معالجتها لمسوألة الحمايوة االجتماعيوة تتسوم  البرنامجالمحدد أو األدوار المحددة التي ينبيي أن يرديها 

أن تيدد على  يجبفقد مالت إلى السماح للمناصرة بأن تقوض التوجيه المتوازن. بالضيق الزائد؛ ومع أنها استندى إلى أدلة قوية، 

الحاجة إلى التركيز في كل عملية على مجموعة فرعية من األهداف المتعددة للتيذية المدرسية وعلى أهمية استالدام فعالية التكلفوة 

موا إذا كوان يتعوين اسوتالدام التيذيوة المدرسوية أو غيرهوا كمعيار ال في تصميم تدخالى التيذية المدرسية فحسب بل كذلك في تحديد 

من الوسائل لتحقيق النتائج المقصودة. كما كان من الممكن أن تتعوزز الجوانوب العمليوة مون السياسوة لوو أنهوا تضومنت خ وة للتنفيوذ 

 رفيعة المستو . 

وألنها تريد عناصر ك يرة من الممارسوة التوي كانوت ومن الصعوبة بمكان أن تعز  النتائج المتحققة إلى السياسة ألنها ىدي ة العهد 

 البرناامججارية بالفعل وقت صياغتها. ومع ذلك، فإن السياسة مرتب ة بالواقع وهي تنعكس بالفعل بعدة طورا إيجابيوة فوي ىافظوة 

تسووانده السياسووة، الووذي  للبرنااامجوأنيوو ته. علووى أن التييوور االجتموواعي المتوووخى فووي السياسووة وفووي إجمووالي التحووو  االسووتراتيجي 

يت لب في العادة ك يراً من الوقت. والنجاح في مواصلة التنفيذ ال يعتمد على مجرد الميورة التي تقدمها الوىداى التقنية فوي المقور 

بل يعتمد كذلك علوى ترتيبواى التمويول فوي المنظموة ككول  –والتعقد واالتساع في السياسة يجعل تقديم هذه الميورة مسألة صعبة  –

 ى بنية الحوافز التي ال يزا  العمل على وضعها مستمراً. وعل

 ملخـص
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وهناك مجا  للتقدم خصوصاً في تحديد موقع عملياى التيذية المدرسية في ق واع شوبكاى األماناالحمايوة االجتماعيوة، موع ضومان 

 .البرنامجاالمت ا  لتوجيهاى التيذية لد  

( تنفيوذ 0( توضويح السياسوة وتحودي ها؛ 5ع روح السياسوة ومضومونها: ويقدم التقيويم أربوع مجموعواى مون التوصوياى التوي تتفوق مو

 ( تك يف عملية التعلم ومواصلة ت وير السياسة.4( تعزيز تمويل السياسة؛ 0السياسة بصورة أك ر فعالية؛ 

 

 

مشروع القـرار


 
 

 

( WFP/EB.1/2012/6-D" )في مجا  التيذيوة المدرسوية البرنامجتقرير موجز عن تقييم سياسة يأخذ المجلس علما بالموثيقة "

وييجع على مواصلة العمل في تنفيذ التوصياى مع مراعاة االعتبواراى ( WFP/EB.1/2012/6-D/Add.1ورد اإلدارة عليه )

  التي أثارها المجلس في مناقيته.

 

 

 

 

 

  

                                                      
  إلى وثيقة القراراى والتوصياى الصادرة في نهاية الدورة.هذا ميروع قرار، ولإلطالع على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع 
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 مقدمة

 سياق البرنامج

)الوجبواى المدرسوية والبسوكويت والحصو   البرنامجخال  السنواى األخيرة، أصبحت التيذية المدرسية التي يقدمها   -5

مليووون طفوول سوونوياً نصووفهم تقريبوواً موون البنوواى. 02المنزليووة( تصوول إلووى أك وور موون 
(1)

 البرنااامج، اسووت مر 0222وفووي عووام  

ي التيذيوة المدرسوية. وتبوين الالارطوة أدنواه ن واا أنيو ة التيذيوة في المائة من ميزانيته( فو 54مليون دوالر أمريكي ) 471

 .0252في عام  البرنامجالمدرسية التي قام بها 

 
المواد في هذا المنيور ال تعبر بأي ىا  من األىوا  عن موقف برنامج األغذية العالمي بيأن المركز القوانوني أو ىودود طريقة عرض المستالدمة وإن اإلشاراى 

 .أو مدينة أو من قة أرضِ أو تالوم ألي بلد أو 
 .للبرنامج ها، التابعة وضعت الالري ة وىدة تحليل هياشة األوضاع ورسم خرائ 0252المصدر: برنامج األغذية العالمي 

 

على سياسة التيذية المدرسية، وهوي إىود  السياسواى األولوى  0222وكان المجلس قد وافق في نوفمبراتيرين ال اني   -0

المسوواعدة . وهووي تتفووق تماموواً مووع توجووه الال ووة نحووو 0250-0222سووتراتيجية للفتوورة اال البرنااامجالتووي تأخووذ بمبوواد  خ ووة 

 اليذائية وتنمية القدراى. وتعتبر مبادرة اليراء من أجل التقدم مبادرة متصلة بهذا الموضوع غير أنها موازية له.

 أهداف التقييم والنهج المتبع فيه

ولوى علوى أن يقودم لوه فوي دورتوه األ، وقد قام المجلس أيضاً، عندما منح موافقته، بالتكليف بوإجراء تقيويم لهوذه السياسوة  -0

. ويستعرض هوذا التقيويم المرقوت جوودة السياسوة وتنفيوذها المبكور ويسوتالل  الودروس العمليوة. وال يم ول التقيويم 0250لعام 

. تقييماً ألثر التيذية المدرسية بحد ذاته، غير أنه يتناو  مسألة اتساا السياسة موع األدلوة الناشوئة ىوو  أثور التيذيوة المدرسوية

                                                      
(1)

 .0252عام ل للبرنامجالتقرير السنوي   

 12 222أقل من 

222 12 – 222 012  

222 012- 222 222 5 

 5 222 222أك ر من 

 2131المستفيدون من التغذية المدرسية بمساعدة من البرنامج في عام 
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وتقضي اختصاصاى التقييم باستبعاد التيذية المدرسية في ىاالى ال وار ، ىيث أن التقييم يركز على المدارس االبتدائيوة. 

ومع ذلك، فإن ن اا التقييم ال يزا  على درجة كبيورة مون االتسواع ألن السياسوة توربط التيذيوة المدرسوية بنتوائج ك يورة. وقود 

يم في أن الفترة قصيرة بوين اعتمواد السياسوة وتقييمهوا، وفوي تعقود أهودافها، وفوي طريقوة تم لت بعض التحدياى في وجه التقي

 الجمع فيها بين االستمرارية واالبتكار.

 وهو يستالدم منهجية وأسئلة للتقيويم اتفوق 0255وقد جر  التقييم في الفترة من أبريلانيسان إلى نوفمبراتيرين ال اني   -4

موون أصووحاا  022عليهووا عنوود بدايتووه. وهووو يسووتند إلووى اسووتعراض الوثووائق والبيانوواى وإلووى مقووابالى أجريووت مووع أك وور موون 

هوي أفيانسوتان وبوتوان والجمهوريوة الدومينيكيوة وهنودوراس وموالوي  –المصلحة، وإلى دراسواى ىالوة ثمانيوة مون البلودان 

 ل بلودان المبوادرة وغيرهوا مون البلودان ومالتلوف مسوتوياى اإلدارة تم اختيارها بحيث تم –ومالي  وموزامبيق وطاجيكستان 

الحكومية لنظم التيذية المدرسية والتنوع الجيرافي بوين البلودان. واستيويرى فوي هوذا السوياا مجموعوة مرجعيوة واسوعة فوي 

 ين.. والتقرير النهائي المعلوماى المرتدة من ىلقة عمل عقدى في روما لمدة يومالبرنامجمالتلف أنحاء 

 السياق الدولي

. ولليووواغل إزاء البرنااامجوكووذلك للت وووراى اإلسووتراتيجية الجاريووة ضوومن  دينوواميوتسووتجيب السياسووة لسووياا دولووي   -1

يوة فعالية المعونة صلتها بالموضوع: فعلى الرغم من بعض التقدم المتحقق، يسوتمر وجوود التحودياى المتعلقوة بالملكيوة الق ر

وبالقدرة على التنبر بالمعونة. وتحدد السياسة أهدافاً متعددة للتيذية المدرسية تتعلق بالحماية االجتماعية والتنمية االقتصوادية 

المحلية، فضالً عن التعليم والصحة والمسائل الجنسانية والتيذية. والسياا الودولي خخوذ فوي التييور فوي جميوع هوذه المجواالى 

بفعالية المعونة. وعلى وجوه الالصوو ، فوإن الونهلج الدوليوة إزاء الحمايوة االجتماعيوة تميول الن إلوى وفي المسائل الالاصة 

النظر في شبكاى األمان فوي السوياا األعوم لإلمكانواى الوقائيوة والحمائيوة والترويجيوة لونظم الحمايوة االجتماعيوة. ويمكون أن 

يوة، غيور أنوه قود يتعوين عليهوا، فوي كول بعود مون هوذه األبعواد، أن يكون هناك للتيذية المدرسوية خثوار وقائيوة وىمائيوة وترويج

 أدناه(. 5تتنافس مع التدخالى األخر  )أنظر اليكل 

وفيما يتعلق بالتيذية، هناك اعتراف دولي باألهمية الحاسومة، مون منظوور دورة الحيواة، ل يوام األلوف الولوى بعود بودء   -6

يتعلق بالتعليم، يسلـّم بأنه ال بد مون تكميول المكتسوباى الالاصوة بإتاىوة فور  الوصوو  إلوى التعلويم بتحسويناى  الحمل. وفيما

نوعية تضمن تحقق التعلم. وليس هناك أدنى شك في أن للتيذية والتعليم أهمية للتعاقب بين األجيا . وال يعتبر البعد الالوا  

ربط التيذيوة المدرسوة بتورويج الزراعوة، بعوداً جديوداً، غيور أنوه يحظوى باهتموام بالتيذية المدرسية المنتجاى المحلية، الوذي يو

 متزايد.
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 إطار الحماية االجتماعية بأبعاده الثالثة -3الشكل 

 
 

Source:Building Resilience and Opportunity: Better Livelihoods for the 21
st
 Century. Emerging ideas for the World 

Bank’s 2012–2022 Social Protection and Labor Strategy: For Consultation.World Bank, Human Development 

Network, 2011. 

 أصول السياسة

إزاء التيذيوة المدرسوية كوان مجسوداً فوي مالتلوف  جالبرناامأي سوالئف سوبقتها، موع أن نهوج  0222وليس لسياسوة عوام   -7

الال وط التوجيهية الموجهة للمويفين. وقد تقاربت وتالقت الدوافع المالتلفة إلعداد السياسة. ورأى وىدة التيذية المدرسوية 

وتوضيحها وتدوينها. وشعر عدة أعضاء من أعضاء المجلوس أن  البرنامجىاجة إلى تحديث التوجيهاى العملية التي يقدمها 

بحاجة إلى وضع مبرر من قي أك ر وضوىاً ألنيو ته فوي مجوا  التيذيوة المدرسوية. وسول ت األزموة اليذائيوة فوي  البرنامج

جوود أدلوة الضوء على التيذية المدرسية كيبكة أمان يمكن توسيعها في أىوا  ك يرة وبسرعة، و بذلك أوىت بو 0222عام 

إزاء التيذية المدرسوية فوي سوياا  البرنامجقوية تبرر األخذ بالتيذية المدرسية. كما كان من المن قي إجراء استعراض لنهج 

 .0250-0222الال ة اإلستراتيجية المفصلية للفترة 

أعيدى إلى واضعيها للمزيد من العمل. وكانوت  نوقيت بصورة غير رسمية مسودة للسياسة غير أنها 0222وفي عام   -2

واستجابت بمضواعفة  وىدة التيذية المدرسية تتعاون فعالً في ذلك الوقت مع البنك الدولي ومع اليراكة المعنية بنماء ال فل.

عنونوة "إعوادة الجهود لتعزيز قاعدة األدلة التي تقوم عليها السياسة. وتمحورى هذه الجهود في إصدار الدراسة الميتركة الم

التفكير في التيذية المدرسية"
(2)

والتي جاءى بدعم من التيذية المدرسية بالمنتجاى المحليوة، وفوي إجوراء اسوتعراض شوامل  

 في مجا  التيذية المدرسية، ووضع نموذج للفوائد المحتملة من التيذية المدرسية "قضية االست مار". البرنامجلتجربة 

                                                      
(2)

  Bundy, D., Burbano, C., Grosh, M., Gelli, A., Jukes, M. and Drake, L. 2009. Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child Development 

and the Education Sector. Washington, DC, World Bank. 
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 السمات الرئيسية للسياسة

فوي مجوا  التيذيوة المدرسوية، غيور أن "الر يوة" التوي تون  عليهوا هوي بم ابوة هودف  للبرناامجال تحدد السياسة أهدافاً   -2

 للسياسة:

 (01في الحد من الجوع في أوساط أطفا  المدارس بحيث ال يكون عقبة في وجه نمائهم. )الفقرة  البرنامجتتم ل ر ية 

وتقترح السياسة الحماية االجتماعية بوصفها إطاراً شامالً لعدد من الحواصل الممكنوة يمكنهوا، أن تيومل وييفوة شوبكة   -52

أمان مباشرة )نقل القيمة(، وفوائد خاصة بالتعليم )من خال  الحوافز المقدمة لاللتحاا والموايبة، ومن خال  تعزيوز القودرة 

لم(، وفوائوود تيذويووة )وبالحوود موون الجوووع القصووير األجوول وتحسووين الوضووع التيووذوي ل طفووا ، وخصوصوواً بتقويووة علووى الووتع

األغذية وباقترانهوا بإزالوة الديودان(؛ وإمكانيواى التيذيوة المدرسوية بالنسوبة لودعم المسواواة بوين الجنسوين؛ والتيذيوة المدرسوية 

التيذيووة المدرسووية س أقلهووا دعووم زراعووة الحيووازاى الصووييرة موون خووال  باعتبارهووا "قاعوودة" لتحقيووق فوائوود أوسووع ن اقوواً، لووي

. كما تحدد السياسة أدوار التيذية المدرسوية كيوبكة أموان فوي ىواالى ال ووار  واألزمواى الممتودة؛ وفوي  بالمنتجاى المحلية

ن. وينتظور مون التيذيوة ىاالى ما بعود النوزاع وموا بعود الكووار  وفوي الحواالى االنتقاليوة؛ وكوذلك فوي ىواالى الجووع الموزم

 المدرسية أن تساعد على تع يل دائرة تواصل الجوع بين األجيا  من خال  المساهمة في التعلم وإكما  الدراسة.

رسوية ( صوياغة التيذيوة المد5، تتضمن السياسة ثالثة "عناصر تجديديوة": البرنامجووفقاً لوىدة التيذية المدرسية في   -55

( العمول بصوورة أقوو  موع الحكومواى )بوالتركيز علوى تعزيوز نظوم 0كتدخل في مجوا  شوبكاى األموان لوه ىصوائل متعوددة؛ 

 (.5( إدخا  المعايير ال مانية الالاصة بالجودة واالستدامة )أنظر المربع 0وطنية للتيذية المدرسية المستدامة(؛ 

 مدرسيةمعايير الجودة الثمانية في التغذية ال -3المربع 

 االستدامة -5

 المواءمة السليمة مع إطار السياساى الوطنية -0

 استقرار التمويل والميزنة -0

تصميم البرامج الجيدة المستندة إلى االىتياجاى والفعالة من ىيث  -4

 التكلفة

 األطر المرسسية القوية للتنفيذ والرصد والمساءلة  -1

 إستراتيجية اإلنتاج وتأمين الموارد محلياً  -6

 القوية والتنسيق بين الق اعاىاليراكاى  -7

 مياركة المجتمع المحلي وملكيته القويتان -2

 

وتبقي السياسة على التركيز التدريجي على األهداف التعليمية وعلى الروابط مع ق واع التعلويم، غيور أنهوا نبورز أيضواً   -50

الحواصل األخر  ىيث تم ل الحماية االجتماعية موضوعاً شامالً. ويتم ل األثر في تك ير أصحاا المصلحة الذين سويتعين 

أدناه درجة التعقيد التي يمكن أن تنتج  0تو  المكاتب الق رية. ويبين اليكل أن يعمل معهم، والسيما على مس البرنامجعلى 

 عما تقدم. 
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 : حواصل متعددة، أصحاب مصلحة متعددون2الشكل 

 

 النتائج الرئيسية

 المنظور

أجري التقييم خال  فترة تعميم السياسة. ويضمن هذا التوقيت توفير فرصة مبكرة لتعزيز تنفيذ السياسة، غير أنه يعني   -50

أيضاً أن التقييم هو استعراض لعمل ال يزا  جارياً وليس تقييما نهائياً. وهناك ميل طبيعي نحوو التركيوز علوى الجوانوب التوي 

 ا ليس من شأنه أن يالفي النتائج االيجابية. يمكن إدخا  تحسيناى فيها، غير أن هذ

 جودة السياسة

السياسة مكتوبوة بصوورة جيودة عمومواً وهوي مدعموة باألدلوة. ويتسوم العمول علوى تودوين الممارسواى الجيودة فوي مجوا    -54

 في الوقت المناسب.التيذية المدرسية وتحقيق توافق خراء بيأنها بأنه مرتبط بالواقع وقد جاء 

وقد كان من الممكن أن تعزز السياسة في ثالثة مجاالى هامة. ففوي المقوام األو ، كوان يتعوين أن تميوز السياسوة بعنايوة   -51

لوثوائق الىقوة  علوى تحقيقهوا. لكون األمور تورك البرناامجبين األهداف العامة للتيذية المدرسية واألهداف المحددة التي يعمول 

( توووفير تي يووة أوسووع للتيذيووة 0( تحسووين نوعيووة التيذيووة المدرسووية؛ 5هووي:  للبرنااامجلتفسووير أن أهووداف السياسووة بالنسووبة 

كوان  للبرناامج( إيجاد قدرة فعلية على التيذية المدرسية. والياية من وثيقة السياسوة وخثارهوا المرسسوية بالنسوبة 0المدرسية؛ 

كانت قد ذكرى صراىة. وييكل التحديث الذي قودم إلوى المجلوس  0أن األهداف المبينة في اليكل يمكن أن تكون أوضح لو 

 0في يونيواىزيران توسعاً مفيداً في السياسة األصلية، وهو يهتم بصورة أقو  بالجوانب الواقعية المتصلة بالتنفيذ. )اليوكل 

 .أدناه يتضمن هو أيضاً معلوماى ىدي ة مفيدة في شرح الموضوع(

الم تفي ي  

   الت ميذ  ا  ر 

ال ماي  ا جتما ي 

  ارتا ال    

 المالي 

ال  ن 

Element 1

ال  اة    ما  الم  م

الحكومات المحلية ومنظمات 

المجتمع المدني والمنظمات 

 ير الحكومية

الم ل 

الم ر  

ال  ل 

ال كا   ا ن اني  ل مم المت  ة

ا  ت ا  الم ل 

الم ا اة  ي  

الجن ي 

ال     الت ذي 

الت ليم

منظم  ال    ال المي  

 الي ني  

الي ني     كا   

ا مم المت  ة ا  ر 

الجهات المانحة 

والمنظمات  ير 

الحكومية

المنظمات  ير 

الحكومية الدولية 

ومنظمات المجتمع 

المدني

الي ني      

الي ن ك 

البن  الدولي والمصارف ا نمائية 

المتعددة األطراف األ ر  

 التعليم 

 كا   الم  ن  ال نا ي  

     ال ي  

المنظمات  ير الحكومية 

 را ة نما  ال فل، -الدولية

م سسة بيلوميليندا  يتس 

و يرها

ال ن  ال  ل   الم ار  ا نما ي  

المت   ة ا  را  ا  ر  

 ال ماي  ا جتما ي  

ال ماي    كا   الم  ن  ال نا ي  

 ا جتما ي 

 كا   الم  ن  ال نا ي  

 الت ليم 

ال ن  ال  ل   الم ار  ا نما ي  

المت   ة ا  را  ا  ر  

 ال    

 كا   الم  ن  ال نا ي  

 ال    

البن  الدولي والمصارف 

ا نمائية المتعددة 

األطراف األ ر  

المنظما   ير ال ك مي  ال  لي 

الم ارعون والتجار

المنظما   ير ال ك مي  

ال  لي 

البن  الدولي والمصارف ا نمائية 

المتعددة األطراف األ ر  

 ال راعة 

مبادرة المسار السريع 

 الشرا ة العالمية للتعليم 

المنظمات  ير الحكومية 

الدولية

منت     ا   

م تر  

منت     ا   

 م تر 

منت     ا   

 م تر 

منت     ا   

 م تر 

منت     ا   

 م تر 

  ارتا الت ليم 

 المالي 

 راك  ت  ي  

م ت   الت ذي 

منظمة األ ذية وال راعة والصندوق 

الدولي للتنمية ال راعية و يرهما

الجهات المانحة 

والمنظمات  ير 

الحكومية

اليراء من أجل 

التقدم
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  ايات سياسة التغذية المدرسية وهدفها -1الشكل 

 
 . التيذية المدرسية المستدامة: الالروج باألطفا  من شرك الجوع )مذكرة مفاهيم(. روما.0222: برنامج األغذية العالمي. المصدر

 التغذية المدرسية التي يقدمها البرنامج: الرؤية واألهداف -4الشكل 

 
 .0255مارساخذار ىلقة العمل المعقودة في : المصدر

ج  ة الت ذي  الم ر ي   ت  ي   ت مي  ا ت امت ات  ي  ل  ا   ا 

رؤية البرنامج أطفال المدار  بحي  ال يكون الجوع عقبة أمام   ورهمين بالحد من الجوع 

 وسيع التغ ية

 وسيع الشمول

       مليون طفل بحاجة إلى التيذية  66 •

المدرسية

    مليون طفل خارج  70يضاف إليهم  •

في مالتلف أنحاء العالمالمدرسة 

من شأن تنفيذ أك ر فعالية وكفاءة أن  •

يمكن من تي ية مزيد من المستفيدين 

بنفس الموارد

 حسين الجودة

 حسين الفعالية

ثمانية معايير •

تحسين االستهداف •

تحديد ال رائق وسلة األغذية األك ر  •

مالءمة

م الً عن طريق : توسيع ن اا الفوائد •

االرتباط باإلنتاج المحلي وتحقيق الت زر 

مع التدخالى المضافة

 حسين الكفا ة

تقدير التكاليف والفوائد والبدائل لضمان  •

اىتواء التكاليف

 أمين االستدامة

 مان االنتقال إلى برامج مستدامة 

مملو ة وطنيا

دعم تعميم التيذية المدرسية في  •

السياساى الوطنية

تعزيز القدرة التقنية لد  الحكوماى •

تقديم مساعدة إضافية في االستراتيجياى  •

الالاصة بالموارد

تنسيق اليراكاى مع المنظماى غير  •

الحكومية والق اع الالا  والمجتمعاى 

المحلية

العامل األساسي في نقل ملكية التغذية المدرسية إلى الحكومات الوطنية و عميمها في السياسات 

الوطنية
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ثانياً، كان ينبيي للسياسة أن تميز بصورة أك ر عناية بين المناصرة والتوجيه. فهناك توتر بوين دور الوثيقوة فوي مجوا    -56

فووي دعمهووا(،  البرنااامجية ودور المناصوورة )إقنوواع المجلووس وأصووحاا المصوولحة األوسووع ن اقوواً بميووروعية التيذيووة المدرسوو

)كيفيوة مقاربوة التيذيوة المدرسوية علوى المسوتو  العملوي(. والمناصورة تميول إلوى  للبرناامجودورها كوثيقة توجيهية بالنسوبة 

الهيمنة على الوثيقة. كما لم يكن هناك اعتراٌف كاٍف بأن الفوائد المحتملوة مون التيذيوة المدرسوية ال تتحقوق بصوورة خليوة وأن 

بتمجيدها لجميع الفوائد الممكنة من التيذيوة  هناك، على صعيد الممارسة العملية، مقايضاى بين األهداف. وتالاطر السياسة،

المدرسية، بأن تبالغ في التبسيط فتتيح نق ة مرجعية يمكن فيها تبرير جميوع أهوداف التيذيوة المدرسوية دون التيوديد علوى أن 

 معظم عملياى التيذية المدرسية بحاجة إلى التركيز على مجموعة فرعية من األهداف الممكنة.

 ثال اً، كان يتعين أن يوجه مزيد من االهتمام نحو "العناصر التجديدية" التي تم إبرازها فيما بعد.  -57

وعالوة على ذلك، فإن إطار الحماية االجتماعية شديد الم الب. فسياسة التيذية المدرسية تركز بصورة رئيسوية علوى   -52

أعواله(. وهوي  5نب المتعلق بنقل القيمة في التيذية المدرسية وال يبرز بصورة كافية الجوانب الترويجيوة )أنظور اليوكل الجا

ال تتابع مفهوم الحماية االجتماعية إلوى نهايتوه باعتبارهوا نظامواً شوامالً ال تيوكل التيذيوة المدرسوية ضومنه إال أىود التودخالى 

وتوصوف التيذيوة المدرسوية بأنهوا القاعودة التوي تقووم عليهوا  – البرناامجالتركيوز علوى  الك يرة المحتملة. فالعرض يفورط فوي

فوي نهوج يقووم علوى الحمايوة االجتماعيوة تبقوى دون توضويح.  للبرناامجغير أن الثار الجذريوة بالنسوبة  –التدخالى األخر  

جتماعيوة وشوبكاى األموانفوي الحمايوة اال البرناامجوفي مقابل ذلك، فإن التقيويم الوذي أجوري مورخراً لودور 
(3)

يودلل علوى أن  

علوى جميوع المسوتوياى: مون ىيوث كيفيوة عملوه وفوي  البرناامجاالنتقا  نحو الحماية االجتماعية يت لب تيييراى أساسية فوي 

أهداف برامجه وطرا تعامله مع الجهاى األخر . ويحذر ذلك التقييم من أن اإلكتفواء بإعوادة تسومية الميوروعاى والبورامج 

 .البرنامجها ىماية اجتماعية سيضر بمصداقية بأن

والسياسة تستند بقوة إلى األدلة وقد كانت عملية جمع األدلة التي سبقتها م يرة لإلعجاا تمامواً. علوى أن السياسوة تميول   -52

مدرسية ولكنها ال تيدد بصورة كافيوة علوى العوامول إلى ذكر النتائج االيجابية ىو  الفوائد التي يمكن أن تتأتى عن التيذية ال

 األخر  التي تستند إليها أيضاً هذه الفوائد.

 وبصورة عامة، تساند األدلة التي يهرى مرخراً ما كان معروفاً وقت إعداد السياسة على اليكل التالي:  -02

شك أن التيذية المدرسية يمكن أن تكون ىافزاً على اإللتحاا والموايبة. فيما يتعلق بالفوائد الالاصة بالتعليم: ال  (أ 

ويمكن توجيهها بصورة فعالة بحيث تستهدف البناى من خال  التيذية في الموقع ومن خال  الحص  المنزلية. 

اى ل ثر على أن كون هذه الثار ك يراً ما تتبد  ال يعني أنها ىتمية )وهذا استنتاج أساسي توصلت إليه تقييم

أجريت مرخراً(. وتحقق خثار أخر  على طو  السلسلة السببية ي ير قدراً أكبر من اإلشكالياى. فالموايبة 

ضرورية لكي يجري التعلم ولكنها ليست كافية إطالقاً لوىدها. ويعود ذلك إلى أن تحقق التعلم مرهوٌن  بوجود 

البيئة التعليمية، وقد يكون مردود االست مار ضعيفاً إذا المدرسين ونوعيتهم، إلى جانب توفر الجوانب األخر  من 

انق ع األطفا  عن الدراسة مبكراً. وقد تترتب على التيذية المدرسية خثار غير مرغوا بها أو متعارضة بالنسبة 

ير لنظام التعليم ككل. فهي، م الً، يمكن أن تردي إلى تفاقم ميكلة االكتظاي في المدارس وإلى إجهاد المرافق غ

الكافية. وهناك أدلة تجريبية تفيد بأن الجوع القصير األجل يمكن أن يضر بالقدرة على التركيز وباألداء المعرفي، 

                                                      
(3)

 WFP.EB.A/2011/7-Bدور برنامج األغذية العالمي في الحماية االجتماعية وشبكاى األمان: تقييم استراتيجي. التقرير الموجز عن التقييم متاح في الوثيقة  

 .WFP/EB.A/2011/7-B/Add.1ورد اإلدارة عليه يرد في الوثيقة  
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غير أن تقييماى األثر وجدى أن من األك ر صعوبة التدليل على وجود تحسن مقابل في األداء يمكن أن يعز  إلى 

 راً للعوامل التكميلية التي تسهم في التعلم.(التيذية المدرسية. )وهذا ال ي ير الدهية كلياً نظ

فيما يتعلق بالفوائد التيذوية: اعترفت السياسة بأهمية "األيام األلف الولى" التي ال تي يها التيذية المدرسية  (ا 

بصورة مباشرة. وقد سل ت السياسة األضواء على األهمية المحتملة لبرامج التيذية المدرسية ليس للحد من جوع 

  في المدرسة فحسب، بل للمضي كذلك في تعزيز الوضع التيذوي ل طفا  وخصوصاً من ىيث تقوية األطفا

المحتملة التي يمكن أن تنيأ عن  –وبالتالي التعليمية  –األغذية بالميذياى الدقيقة، وأشارى إلى الفوائد المعرفية 

ذلك. وهناك بالفعل ىاجة إلى أدلة قوية على أن التيذية المدرسية يمكن أن تأتي بهذه الفوائد: يتفق عدد كبير من 

الدراساى على وجهة الثار غير أن الدراساى أقل وضوىاً في تحديد ىجم الثار. وفي الوقت نفسه، تميل األدلة 

المجاالى إلى تعزيز األهمية التيذوية للتيذية المدرسية. المجا  األو  يتعلق باألثر المنتير  الحدي ة في اثنين من

)أي عندما تصل فوائد التيذية المدرسية إلى األعضاء الخرين في األسرة(، أما ال اني فهو يتصل باألدلة ىو  

فتياى المراهقاى من منظور دورة الحياة. وال التأثير االيجابي الذي يمكن أن يتأتى عن التيذية المدرسية بالنسبة لل

 تذكر السياسة هذه المسألة األخيرة مع أن الال ة اإلستراتيجية تيير إليها.

إن اعتبار التيذية المدرسية واىداً من تدابير الحماية االجتماعية ال يقدم فوائد جديدة؛ فهو ال يعني أك ر من النظر  (ج 

م الً أنه يبرز أهمية نقل القيمة الذي يوفر الحافز لزيادة االلتحاا أو إلى نفس الثار بصورة أخر . من ذلك 

لتالفيض معدالى االنق اع عن المدرسة في أوقاى اليدة. وقد وجهت السياسة األنظار إلى اثنين من األدلة 

 مدرسية؛( تميل البلدان، مع ت ورها، إلى الحفاي على نظم للتيذية ال5"البراغماتية" وكالهما شديد األهمية: 

( يمكن في ك ير من األىيان توسيع ن اا التيذية المدرسية بسرعة )وهذا درس رئيسي من الدروس المستفادة 0

(. يفهم من هذين العاملين أنه ينبيي بالفعل أن ترخذ التيذية المدرسية في االعتبار عند النظر 0222من أزمة عام 

لى أن السياسة تميل، من جهة أخر ، إلى التقليل من شأن في مجموعة تدابير الحماية االجتماعية المتاىة. ع

الصعوباى التي تعترض سبيل التيذية المدرسية عند اعتبارها التدخل األم ل. ولعل التيذية المدرسية تعاني من 

ها ميكلتي ارتفاع تكلفة إدارتها ومحدودية االستهداف فيها. أما أوجه القوة فيها فهي تيمل القدرة على توسيع ن اق

يسعى، وهو  البرنامجوانالفاض تكلفة الفرصة البديلة في ىا  توفير الموارد على سبيل المعونة اليذائية )مع أن 

 على ىق في ذلك، إلى زيادة إمكانية تباد  الموارد(.

سية ، فإن البعد الالا  بالفوائد التي تأتي بها التيذية المدر التيذية المدرسية بالمنتجاى المحليةوفيما يتعلق ب (د 

بالنسبة لالقتصاد المحلي هي األصعب تحقيقاً في سياا إطار "الحماية االجتماعية"، مع أن من الممكن التوفيق 

األعم. ومن المركد أن شراء األغذية يمكن أن ييكل ىافزاً للزراعة المحلية. وهناك  البرنامجبينها وبين والية 

مريكية والبرازيل م الً( ىيث أسهم ذلك في قيام نظم وطنية أم لة واضحة على ذلك )كما في الوالياى المتحدة األ

راسالة للتيذية المدرسية. وهذه الفوائد المرافقة يمكن أن تجتذا الدعم السياسي، وبالتالي تدعيم استدامة التيذية 

المدرسية المدرسية. غير أن السياسة تميل إلى اإلفراط في تبسيط اللياى التي يمكن من خاللها أن تسهم التيذية 

 التيذية المدرسية بالمنتجاى المحليةفي التنمية االقتصادية، وهي تصمت في الوقت نفسه ىو  العالقة بين 

 واليراء من أجل التقدم.

ادي المرتفوع وتعرض السياسة المسألة مدللة على وجوا االست مار في التيذية المدرسية اسوتناداً إلوى الموردود االقتصو  -05

الذي تأتي به. على أن في ذلك تضليالً ألن السياسة تقدم نموذجاً افتراضياً على أنه استنتاج تجريبي. وهناك بالفعل أدلة على 

كل ىلقة من ىلقاى السلسلة السببية يسوتند إليهوا النمووذج، غيور أن ثقول األدلوة ييوير بصوورة قاطعوة إلوى أن معظوم الوروابط 

ى واهية. فتحقيق أىد البلدان المنالفضة الدخل النتائج المعروضة في النموذج يت لب وجوداً كامالً لجميوع بسلسلة السببية تبق
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المدخالى التكميلية. وتبين دراساى أجريت مرخراً، بما فيها التقييماى التي أجراها مكتب التقيويم عون أثور التيذيوة المدرسوية 

وائد المتراب وة الناجموة عون التيذيوة المدرسوية ال يمكون ضومانها وأن الفوائود في كمبوديا وكوى ديفوار وغامبيا وكينيا أن الف

 تتباين ىسب النماذج المستالدمة )في الوجباى المدرسية أو الحص  المنزلية أو غيرها(. وعلى هذا األساس:

ال يوجد استنتاج شامل خضع للدراسة والتحليل بعناية. فالثار النافعة التوي تعوز  للتيذيوة 

ية محوودودة إذا ىاولنووا أن نفصوول التيذيووة المدرسووية عوون السووياا األوسووع المتعلووق المدرسوو

بكيفيوووة تحقيوووق الحصوووائل التعليميوووة والصوووحية وتلوووك المتصووولة بسوووبل المعييوووة. فالتيذيوووة 

المدرسية بدون بيئة التعلم المالئمة والدعم الذي تقدمه األسرة والمجتمعاى المحليوة تعتبور 

ها عموماً على الحصائل المتصلة باألمن اليذائي.تدخالً ضعيفاً وتقتصر خثار
(4)

 

واألخ ر من ذلك هو أن األدلة المتعلقة بتكاليف التيذية المدرسية وبفعالية التكلفة فيها ضوعيفة بيوكل شوديد الوضووح.   -00

لممكن للسياسوة أن تيودد بصوورة أقوو  علوى أهميوة ونظراً ل همية المركزية للتكاليف في البت في الالياراى، فقد كان من ا

تنوواو  مسووائل التكلفووة واسووتالدام فعاليووة التكلفووة كمعيووار ال بالنسووبة لتصووميم توودخالى التيذيووة المدرسووية فحسووب بوول كووذلك فووي 

 االختيار بين التيذية المدرسية والوسائل األخر  لتحقيق الحصائل نفسها.

اإلسوتراتيجية والسياسواى الرئيسوية األخور . وقود تضومنت جهوداً مبتكوراً ىميوداً  البرناامجوالسياسة متماشية مع خ وة   -00

أعواله(. والسياسوة متسوقة أيضواً موع المعوايير الدوليوة لفعاليوة  5لتعميم المعايير العامة لنظم التيذية المدرسوية )أنظور المربوع 

 التيذية والتعليم والمعونة.

)وقود  0222وقد كانت المعايير المقبولة على ن اا واسع لنظم الحماية االجتماعية الجيدة قد باتوت متاىوة بحلوو  عوام   -04

"(. ومون سووء ال والع أن واضوعي السياسوة لوم يقوارنوا التيذيوة إعادة التفكير في التيذية المدرسويةاستالدمت فعالً في وثيقة "

المعايير، وهي معايير تبرز أوجه القوة وأوجه الضوعف فوي التيذيوة المدرسوية وتورثر علوى دورهوا فوي نظوام  المدرسية بتلك

الحماية االجتماعية. وعلى هذا، ووفقا للمعايير الدولية، فما زا  البعد الالا  بالحماية االجتماعية في السياسوة فوي المرىلوة 

 الجنينية مبتدئة.

وعموماً، فإن إمكانية التنفيذ )أي "مد  صالىية سياسة ما للت بيق والتحقيق"( تيكل أىد أوجه الضعف النسبي فيهوا.   -01

وسولوكه، فقود كوان مون الممكون للسياسوة أن  البرناامجونظراً لتعقد السياسة ومد  التيييراى التي تتووخى إدخالهوا علوى نهوج 

( اعترفوت بيوكل كامول بحجوم التحودياى التوي ين ووي عليهوا اعتمواد هوذه التوجهواى 5تكون أك ر قوة كوثيقة عملية لوو أنهوا: 

( ناقيووت بصووورة أك وور منهجيووة وواقعيووة ن وواا 0الجديوودة وسلووـّمت بالحاجووة لترتيووب أولويوواى األهووداف فووي ىوواالى معينووة؛ 

رضت األنيو ة الرئيسوية المحددة وع البرنامج( قدمت بوضوح أهداف 0عن ىصائل التيذية المدرسية؛  البرنامجمسرولية 

 الم لوبة لبلوغها.

 نتائج السياسة

تعتبر عملية رد النتائج للسياسة عملية معقدة كما أن من المبكر أن نتوقع تحقق الحصوائل والثوار مون عمليواى لوم تبودأ   -06

الستمرار في نهلج ك يرة مترسالة وفي بعض االبتكاراى إال بعد اعتماد السياسة. على أن السياسة، في الوقت نفسه، تتوخى ا

التي سبقت اعتمادها. وهكذا، فقد يتم ل أىد النهج المالئمة في تحديد ما إذا كانت الممارساى الالىقة تتفوق موع السياسوة وموا 

خذ مساراً يمكنها من تحقيق إذا كانت نتيجة مباشرة لها. كما أن من المالئم، في هذه المرىلة، النظر فيما إذا كانت السياسة تأ

                                                      
(4)

. يرد تقرير موجز للتقييم في الوثيقة (: نهج من ال رائق المالتل ة0222-5222ييم أثر برامج التيذية المدرسية التابعة لبرنامج األغذية العالمي في كينيا )تق  
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النتووائج المتوخوواة منهووا. وتتركووز معظووم األىكووام علووى الجانووب النوووعي ألن موون المبكوور يهووور اتجاهوواى للبيانوواى وألن خثووار 

 البرناامجمبهمة. من ذلك م الً أن زيادة التيذية المدرسية مع إنقا  الكمية التوي يضو لع بهوا  البرنامجالسياسة على ىافظة 

 ماشية مع السياسة.قد تكون مت

 –وقد مكـّن إقرار السياسة وىوداى السياسواى والبورامج مون تحويول طاقاتهوا نحوو دعوم تنفيوذها. وفورى وثوائق متتاليوة   -07

خ  وواً للتنفيووذ أك وور تفصوويالً، كمووا  –( 0255( ومعلوموواى التنفيووذ المحدثووة )0252( ونهووج التنفيووذ )0222مووذكرة مفاهيميووة )

أسهبت، في بعض الجوانب، في شرح السياسة نفسها.  وأع ت هذه الوثوائق منحوى عمليواً أقوو  وقود جور  اسوتكمالها بقودر 

 كبير من العمل على وضع الال وط التوجيهية واألدواى الالاصة بالتنفيذ.

بسمعة طيبة لد  أصحاا المصلحة عمومواً، الوذين يميلوون إلوى تأييود التحووالى اإلسوتراتيجية  عموما البرنامجويتمتع   -02

التي أخذ بها في الونة األخيرة. ومع ذلك، فقد وجد التقييم أن معرفة السياسة نفسوها كانوت مجتوزأة، فيموا عودا لود  اليوركاء 

نحوو المسواعدة  البرناامجعوون علوى إعوادة توجيوه المباشرين وأعضاء المجلس. ومع أن أصوحاا المصولحة الالوارجيين م ل

اليذائيووة، فووإن بعووض اليووك مووازا  يسوواور ك يوور موون أخصووائي الق اعوواى والموضوووعاى فووي وكوواالى المعونووة فووي بعووض 

االدعاءاى الرئيسية للسياسة، ومن ذلك اليك م الً فيما يتصل بمد  القدرة التنافسوية للتيذيوة المدرسوية كتودخل مون تودخالى 

االجتماعيوة، وفوي مكانهوا المناسوب ضومن اإلسوتراتيجية التيذويوة. كموا يعورا الوبعض عون قلقهوم إزاء موا يعتبرونوه  الحماية

 . البرنامج"توسعاً في الوالية" وترويجاً للذاى لد  

رامج، علوى درجوة عاليوة مون ، أن مويفي المقر، سواء في وىداى السياسواى أو وىوداى البوالبرنامجوال شك، ضمن   -02

االلتووزام بتنفيووذ السياسووة وأنهووا تووزودهم بجوودو  أعمووالهم الرئيسووي. أمووا فيمووا يتعلووق بالمسووتو  الق ووري، فهنوواك، مووع بعووض 

قل بك ير من اإللمام بالسياسة بحد ذاتها. على أن السياسة تريد ك يوراً مون الممارسواى والمبوادراى الجيودة أاالست ناءاى، قدر 

المكاتب الق رية على متابعتها فعالً تجسد مباد ، مون قبيول الملكيوة الحكوميوة، هوي بالفعول عناصور معروفوة مون التي تعمل 

العاموة. فالمكاتوب الق ريوة ك يوراً موا تنالورط فوي تنفيوذ عناصور هاموة مون السياسوة دون االعتوراف بهوا  البرنامجستراتيجية ا

لتوزام الوواعي بالتنفيوذ وهوو ييفوـِل عناصور هاموة مون قبيول معوايير كدليل للعمل. ولكن هوذا الوضوع ال يصول إلوى مسوتو  اال

 الجودة ال مانية التي ال تستالـَـدم بصورة منهجية لرصد برامج التيذية المدرسية واإلبالغ عنها.

جا  التيذيوة المدرسوية )والسويما البنوك القيمة مع اليركاء الرئيسيين في م البرنامجووجد التقييم أنه تم تعزيز عالقاى   -02

جوه االهتموام، بدرجوة أقول، نحوو شوركاء األموم المتحودة التقليوديين خوال  وضوع السياسوة  الدولي وشراكة نماء ال فل(. وقود ول

وتعميمهووا. وقوود عووزز السياسووة بيووكل واضووح العالقوواى مووع جهتووين موون الجهوواى المانحووة الناشووئة، وهمووا البرازيوول واالتحوواد 

 الروسي.

وخ وط عملوه واسوتراتيجياته الق ريوة سوتعكس  البرناامجوقد ن  نهج تنفيذ سياسة التيذيوة المدرسوية علوى أن بورامج   -05

سياسة التيذية المدرسية ونهج تنفيذها
(5)

. وقد وجد التقيويم أن ذلوك خخوذ فوي التحقوق غيور أنوه ال يوزا  هنواك مجوا  للتحسوين. 

ومن األم لة على ذلك أن سياسة التيذية المدرسية تنعكس إلى ىد ما في معظم االستراتيجياى الق رية، غير أنه ال يوجود إال 

عنودما تكوون المواءموة بوين تلوك االسوتراتيجياى  القليل من التحليل لفواا الونظم الوطنيوة المسوتدامة للتيذيوة المدرسوية، ىتوى

والسياسة على أشدها. في عير عملياى تمت الموافقة عليها مرخراً لبلودان ليسوت مون بلودان دراسواى الحالوة يهورى بعوض 

 الدالئل على التحرك باالتجاهاى التي دعت إليها السياسة )على األقل وفقاً لوصف هوذه العمليواى(. وهنواك تيوديد أقوو  فوي

العملياى الحدي وة علوى دعوم تنميوة القودراى لصوالح اإلدارة الحكوميوة لونظم التيذيوة المدرسوية. وعلوى اليواكلة نفسوها، هنواك 

                                                      
(5)

 EPC11/2010/D)نهج تنفيذ سياساى التيذية المدرسية( إلى مجلس السياساى التنفيذي: . مذكرة 0252برنامج األغذية العالمي   
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إشاراى متزايدة ألهمية الرصود والتقيويم موع التوجوه نحوو النتوائج. وموع ذلوك، فوإن التبريور الرئيسوي للتيذيوة المدرسوية ييوير 

وال يوجد تيديد قووي علوى األبعواد الالاصوة بيوبكاى األماناالحمايوة االجتماعيوة. أموا  عموماً إلى الحواصل الالاصة بالتعليم

 التيير الرئيسي في الجوانب التيذوية لتصميم التيذية المدرسية فيتم ل في زيادة بروز الميذياى الدقيقة.

وكان الك يرمن التدخالى التي تتميى مع السياسة سابقا عليها أيضا. وييمل ذلك العمل مع الحكوماى على دعم تنميوة   -00

النظم الوطنية للتيذية المدرسية والمساعدة على إدارة هذه الونظم واالسوتالدام الوواعي للحصو  المنزليوة ألغوراض أهوداف 

لميذياى الدقيقة والعمل، مع الحكوماى عادة، على تحقيق الت زر بين التيذيوة اجتماعية تتجاوز التعليم والتوسع في استالدام ا

المدرسية والتنمية الزراعية. وهناك أيضاً أدلة تيير إلى ىسن تقبول بعوض موضووعاى السياسوة، والسويما التورويج للتيذيوة 

مما توىى به السياسة، وقد تركزى جهود  المدرسية بالمنتجاى المحلية، مع أن مسائل استالدام المنتجاى المحلية أك ر تعقيداً 

بصورة أقو  على المبادرة التجريبية الرئيسية، اليراء من أجل التقدم، األمر الذي ال تذكره السياسة. وقد خلصت  البرنامج

لوة الحلقاى التدريبية التي نظمت في كل من موزامبيق والجمهورية الدومينيكيوة، وهموا بلودان مالتلفوان تمامواً مون ىيوث مرى

ت ور التيذية المدرسية فيهما، إلى أن معايير الجودة التي ىددتها السياسة كانت مفيدة. واسوتالدمت هوذه المعوايير فوي بعوض 

المكاتب الق رية، وفي أك ر الحاالى كأداة للتواصل، غير أنها لوم تسوتالدم كأسواس يبنوى عليوه الرصود واإلبوالغ المنهجيوين. 

د أن محتوو  الحصو  موون ال اقوة فووي أربوع مون بلوودان دراسواى الحالوة كووان أقول موون وقود كوان موون المفواجا أن التقيويم وجوو

 المعايير التي يوصي بها البرنامج نفسه.

إن استدامة النظم الوطنية للتيذية المدرسية تعتمد إلى ىد بعيد على مد  ترسالها في البلد المعني وعلى قدرة هذا البلد   -00

حمل تكلفتها.ومن بوين دراسواى الحالوة، يبودو أن الونظم فوي بوتوان والجمهوريوة الدومينيكيوة وهونودوراس علوى درجوة على ت

عالية من المتانة. وال يوجد شك في أنها ستبقى، غير أن هناك مسائل تتعلق بنوعيتها في أبعادهوا المالتلفوة، بموا فوي ذلوك مون 

ية الو ال  )موالوي وموالي وموزامبيوق ( فهوي ت موح إلوى إقاموة نظوم مسوتدامة ىيث الحماية االجتماعية. أما الحاالى األفريق

لهوا لسونواى طويلوة فوي مجوا  بنواء  البرنامجللتيذية المدرسية. ومالي أك رها تقدماً في هذا المجا ، فهي تستفيد من مساعدة 

عداداً لقبوو  التوجيهواى(؛ أموا موالوي نظام التيذية المدرسية؛ في ىين توجد موزامبيق في أو  مرىلة )مما يجعلها أك ر است

فال  ها الولى شديدة ال موح. وفي هذه الحاالى ال ال  جميعها ال بود مون النظور إلوى الونظم باعتبارهوا ال توزا  هيوة. وال 

ي يعتبر كل من أفيانستان وطاجيكستان، وإن ألسباا مالتلفة، أن من العملي تسليم المسرولية أو االنتقا  بها إلى الحكوموة فو

 المستقبل القريب.

على مواصلة دعمه للسياسة ستتوقف على مواصلة العمول علوى إعوادة توجيوه نهلجوه بصوورة جذريوة،  البرنامجوقدرة   -04

 وفق ما تت لبه السياسة.

 أسباب النتائج

يسرى تنفيذ السياسة. فقد أد  التييور فوي أنمواط المسواعدة اليذائيوة إلوى زيوادة هناك عدد من االتجاهاى الالارجية التي   -01

ال ابع العملي ل خذ بسياسة أك ر مرونة ال يعتبر تووافر المعونوة اليذائيوة دافعوا لهوا. وكموا ورد فوي التحليول الصوائب، الوذي 

أن تودرج الوجبواى المدرسوية فوي قائموة  أجري في إطار السياسة، فإن البلدان التي تحقق مسوتوياى أعلوى مون الودخل يورجح

الالدماى التي تقدمها. ويستمر النقاش ىو  فعالية المعونة في التيديد على أهمية الملكية الق ريوة واسوتالدام الونظم الوطنيوة. 

م تكون والربط بين التيذية المدرسية ودعم الزراعة المحلية يدلل مراراً وتكراراً على ما لوه مون شوعبية سياسوية، ىتوى وإن لو

هذه الصلة مباشرة تقنياً. ولذا فإن السياسة، ب را شتى، في موقع جيد، مع أن المنافسة على التمويل قوية عادة ، سوواء منوه 

 الالارجي أو الداخلي، كما أن القيود المالية التي تواجهها أكبر في البلدان األشد فقراً.
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يواجوه  البرناامجالتقييم عدداً من العوامل التي تميل إلى إعاقة تنفيذ السياسوة. مون ذلوك مو الً أن  وفي الوقت نفسه، وجد  -06

بعض اليكوك الالارجية فيما يتعلق بدوافعه عنودما يودعو إلوى التيذيوة المدرسوية. ولوم يكون هنواك، وقوت إعوداد السياسوة، أي 

ير تعميم النقاش داخليا كان ضعيفاً. ولوم تكون العالقوة واضوحة التنفيذيين في الميدان، كما كان ن البرنامجتياور مع مويفي 

والتركيووز علووى بلوودان تجريبيووة تووم اختيارهووا علووى أن لووديها أفضوول  البرنااامجبووين تعموويم السياسووة علووى جميووع جوانووب عموول 

اإلمكاناى لسّن هذه السياسة. أما المفارقوة التوي اتسومت بهوا نتيجوة ذلوك فقود تم لوت فوي أن بعوض المكاتوب الق ريوة، التوي لوم 

االفتقوار إلوى الودعم، تجرا فيها السياسة والتي كانت على درجة جيدة من التقدم في ت بيوق عناصور رئيسوية منهوا، شوعرى ب

فووي ىووين أن بعووض المكاتووب الق ريووة التووي كانووت السياسووة تجووّرا فيهووا وجوودى أن ك يووراً موون المووواد التوجيهيووة فائضووة عوون 

الحاجة، نظراً ألن لما ىققته هذه المكاتب مون التقودم فعوالً. وقود كانوت المووارد البيورية المالصصوة لتنفيوذ السياسوة محودودة 

صر على قلة توفر الموويفين الفنيوين فوي المقور، ىيوث أن الم الوب الكبيورة المتصولة بالن واا العوريض للياية. واألمر لم يقت

 أعاله(.  0للسياسة أثقلت أيضاً كاهل مويفي المكاتب الق رية القليلين أصالً )أنظر اليكل 

ومبادراتوه وإجراءاتوه.  البرناامجبإجراء تيييراى كبر  في نظم  ويأتي فوا هذا كله أن التنفيذ الكامل للسياسة مرهون  -07

 ومعظم التيييراى الضرورية محددة في الال ة اإلستراتيجية غير أن تنفيذها يجري ببطء.

 الخالصة

 التقدير العام

وكانوت واضوحة ومكتوبوة بصوورة مقنعوة. . فقد جاءى في الوقت المناسوب 0222هناك أوجه قوة هامة في سياسة عام   -02

سووتراتيجية وغيرهووا موون السياسوواى الرئيسووية ومووع مبوواد  فعاليووة المعونووة. اال البرنااامجكمووا كانووت متوائمووة جيووداً مووع خ ووة 

واستندى السياسة إلى جرد مفيد ل دلة المتراكمة: شمل ذلك الر ية اليمولية لثوار التيذيوة المدرسوية، بموا فوي ذلوك الحمايوة 

جتماعية، والحاجة إلى العمل على إقامة نظم وطنية مستدامة للتيذية المدرسية تديرها الحكوماى، وإمكانياى ربط التيذية اال

 المدرسية بالتنمية الزراعية. ويعتبر اقتراىها وضع معايير لجودة التيذية المدرسية ابتكاراً هاماً.

تها أيضواً أوجوه ضوعف هاموة. فهوي لوم تميوز بوضووح كواٍف بوين الحالوة العاموة للتيذيوة المدرسوية غير أن السياسة شواب  -02

أن يلعبووه فووي مجووا  التيذيووة المدرسووية. وكانووت معالجتهووا  البرنااامجوالوودور المحوودد )أو األدوار المحووددة( الووذي يتعووين علووى 

كافية(. وفي ىين أن السياسوة اسوتندى إلوى أدلوة قويوة،  للحماية االجتماعية ضيقة جداً )فإعادة تسمية التيذية المدرسية ليست

فقد مالت إلوى المباليوة فوي التودليل علوى قيمتهوا وسومحت للمناصورة أن تالوّل بتووازن التوجيوه، األمور الوذي يضور بمصوداقية 

عمليوة  . وكان ينبيي على السياسة أن تيدد أك ر على الحاجة إلى التركيوز علوى مجموعوة جزئيوة مون األهوداف فويالبرنامج

محددة ما، وأن تركد بصورة أقو  علوى أهميوة فعاليوة التكلفوة كمعيوار ال فوي تصوميم تودخالى التيذيوة المدرسوية فحسوب بول 

كذلك في االختيار بين التيذية المدرسية والوسائل األخر  لتحقيق نفس الحصائل. وكان من الممكون تضومين السياسوة خ وة 

يووراً الجوانووب العمليووة فيهووا، إلووى جانووب تحسووين جووودة مناقيوواى المجلووس ىولهووا. عموول رفيعووة المسووتو  للتنفيووذ أن يعووزز ك 

والتفكير الدولي يتيير سريعاً في عدة مجاالى من المجاالى التي ترب ها السياسة بالتيذية المدرسية، ولذا فوإن بقواء السياسوة 

 على صلة بالواقع والحفاي على تحدي ها يم ال تحدياً منتصباً أمامها.
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 النتائج التي حققتها السياسة؟ ما هي 

يصعب أن تعز  النتائج للسياسة، مما يعود فوي جانوب منوه إلوى أن اعتمادهوا ىوديث العهود ، وكوذلك ألن السياسوة تقور   -42

التجربة في بعض البلدان. عناصر ك يرة من الممارسة القائمة وألن ك يراً من توصياتها الالاصة بالنهلج "الجديدة" كانت قيد 

وقد أخذ التقييم في اعتباره التقودم المحورز ىتوى الن فوي تنفيوذ السياسوة ونظور فيموا إذا كانوت تسوير علوى طريوق يمكنهوا مون 

 تحقيق النتائج المقصودة.

غيور أن المجوا  ال يوزا  مفتوىواً أموام تحقيوق وأني ته بعدة طرا ايجابية،  البرنامجوتنعكس السياسة فعالل في ىافظة   -45

فوي مجوا  التيذيوة المدرسوية ك يوراً مون المعلومواى ألن  البرناامجمزيد من التقدم.وال تع ي البيانواى المجمعوة ىوو  أنيو ة 

ئق الوقت لم يحن بعد لظهور اتجاهاى ما بعد السياسة، كما أن خثار السياسة من الممكن أن تكون مبهموة. ويعكوس معظوم وثوا

االستراتيجياى الق رية بعوض موضووعاى السياسوة ، غيور أن التحليول قليول ىوو  ن واا الونظم الوطنيوة للتيذيوة المدرسوية. 

الموافق عليها مرخراً في مجا  التيذية المدرسية وزنواً أكبور لتنميوة القودراى، غيور أن معظوم هوذه  البرنامجوتع ي عملياى 

ليواى الحووار الالوا  بهوا، تجود جوذورها فوي ق واع التعلويم. أموا األبعواد الالاصوة العملياى، من ىيث تنظيمها وتنسويقها وعم

 بيبكاى األماناالحماية االجتماعية في السياسة فهي ال تتصف ىتى الن بالوضوح.

تجاهاى التي تتوخاها السياسوة، يعمل بالفعل باال البرنامجوهناك، من ناىية أخر ، ك ير من األم لة التي تيير إلى أن   -40

من ذلك ما يقدمه من دعم النظام الوطني الناشا للتيذية المدرسية. وهناك أيضاً ىاالى تم ل مراىل مالتلفة من ت وير نظوم 

سوية في مجا  تنميوة القودراى والتيذيوة المدر البرنامجالتيذية المدرسية، تــلعتبر فيها الحكوماى أك ر تقبالً للدعم الذي يقدمه 

، فووإن موون البرنااامجبالمنتجوواى المحليووة. ومووع أن مفوواهيم الحمايووة االجتماعيةاشووبكاى األمووان تووـًستالدم بصووورة متزايوودة فووي 

الصعب إدراج التيذية المدرسية كجزء من ىوار الحماية االجتماعية على المستو  الق ري، وخصوصاً إذا كانوت الجهواى 

مناقية باستالدام نماذج أخور . ولوم تسوتالدم ىتوى الن معوايير الجوودة التوي تودعو الفاعلة الرائدة قد وضعت بالفعل قواعد ال

إليها السياسة إال على ن اا ضيق، كما أن برامج التيذية المدرسية التي تدخل في عداد بلدان دراساى الحالة ليسوت جميعهوا 

 نفسه في مجا  التيذية. البرنامجممت لة بصورة كاملة لتوجيهاى 

وعموماً، وجد التقييم أن الالبرة المتراكمة ىتى الن تميل إلى تأكيد صلة السياسة بالواقع. وقد تحقوق بعوض التقودم فوي   -40

 مع جدو  األعما  الذي تتضمنه السياسة، غير أن هناك ك يراً مما ال يزا  يتعين القيام به. البرنامجمواءمة أني ة 

 النتائج المالحظـَة؟لماذا أنتجت السياسة 

جهت نحو تعميمها ونحو وضوع تقييم وجود ك يراً من الجوانب اإلالىظ ال  -44 يجابية في تنفيذ السياسة، ومنها ال اقة التي ول

كوور بعوود إطووالا . وبالضوورورة، فووإن اإلبووالغ فووي هووذا الوقووت المبالبرنااامجالال وووط التوجيهيووة واألدواى المسوواندة لهووا داخوول 

السياسة يركز على سبب عدم تمكنها ىتى الن من تحقيق فارا أكبر، وي رح السرا  ىو  ما الذي يمكن فعلوه لودفع عجلوة 

 تحقيق النتائج مستقبالً.

وعلوى وجوه التحديود، كوان ويالىظ التقييم أن خثوار السياسوة تتصوف بالجذريوة غيور أن التييور الجوذري يت لوب الوقوت.   -41

 التنفيذ مقيداً بما يلي:

 الحدود التي تتضمنها السياسة نفسها؛ (5

وكوان يمكون لتيواور أفضول أن يع وي السياسوة وجهوة عمليوة أقوو ،  –قلة التياور الداخلي موع الموويفين فوي الميودان  (0

 فضالً عن دفعة أولى في مجا  التعميم والملكية؛
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التجريبي، مما أبقى بعض المكاتب الق رية المتقدموة بوال دعوم، فوي ىوين أن بعوض بلودان التركيز على بلدان الميروع  (0

 الميروع التجريبي شعرى أنها قد تجاوزى بالفعل المواد التي يقدمها المقر لها؛

وي التييير الجذري في النهج التنظيمي وال قافة المرسسية الذي ال تن وي عليه سياسة التيذية المدرسية وىدها بول ين و (4

االستراتيجي العام الذي يودعم السياسوة. وال يعتمود التنفيوذ علوى مجورد الميوورة التقنيوة التوي  البرنامجعليه أيضاً تحو  

علماً بأن درجة التعقد واالتساع في السياسوة تضواعف مون  –تقدمها وىدة التيذية المدرسية ووىداى البرامج في المقر 

يضاً على ترتيباى التمويول فوي المنظموة ككول وعلوى هياكول الحووافز التوي ال بل يعتمد أ –صعوباى تقديم هذه الميورة 

 يزا  العمل جارياً للبدء بتنفيذها.

 التوصيات الرئيسية

 تتفق توصياى التقييم مع روح السياسة الحالية والياية منهوا. وهوي مصوممة لتودعيم أعموا  التنفيوذ التوي جورى بالفعول،  -46

وكووذلك، فووي ىوواالى ك يوورة، للبنوواء علووى الجهووود الجوواري تنفيووذها فعووالً. والتوصووياى متعاضوودة يوودعم بعضووها بعضوواً وهووي 

 معروضة بتسلسل من قي وليس ىسب تسلسلها الزمني.

كما بين هذا التقرير، تتيير المناقياى ىو  التيذية المدرسية بسرعة كبيرة،  .:  و يح السياسة و حديثها3التوصية   -47

ولذا فإن من الضروري تحديث السياسة على فتراى منتظمة. ويتيح ذلك الفرصة للتعامل مع بعض أوجه الضوعف والونق  

ة وأن يلتمس موافقة المجلوس عليوه بإعداد تحديث لسياسة التيذية المدرسي البرنامجفي السياسة األصلية. ولذا ينبيي أن يقوم 

(. وسويقوم التحووديث بتعوديل السياسوة الحاليووة ولويس باسوتبدالها بييرهووا.0250)يورجح أن يجوري ذلوك فووي يونيوواىزيران 
(6)

 

وينبيي أن تقود هذه العملية وىدة التيذية المدرسية ووىداى البورامج، علوى أن تيوارك فيهوا اليوعب اإلقليميوة األخور  وأن 

 فين اإلقليميين والق ريين بقصد تحقيق أقصى قدر ممكن من الملكية وكفالة توجهها نحو تحدياى التنفيذ العملي. تضم الموي

 وينبيي أن يقوم التحديث بما يلي:  -42

ث بوضووح أكبور . وعلى وجه الالصو ، ينبيي أن يعرض التحوديسترا يجية التنفيذاسد الثغرة القائمة بين السياسة و (5

وىافظته والتي ستتحقق نتيجوة للسياسوة. وينبيوي أن يكوون أك ور  البرنامجوالتييراى الم لوبة في أني ة  البرنامجأدوار 

.البرنااامجوأن يعووين الحوودود لمسوورولياى  للبرنااامجصووراىة ىووو  المزايووا النسووبية 
(7)

كمووا ينبيووي أن يتضوومن ذلووك وضووع  

 (.4و 0نظر أيضاً التوصيتين ستراتيجية واضحة للرصد والتقييم )أا

، مما ييسر الالياراى العملية للسياقاى ويتناو  ال يوراى التوي يوتم تعيينهوا فوي هوذا  حدي  معالجة المو وعات األساسية (0

 (.0التقييم )أنظر المربع 

                                                      
 .0222جر  إتباع نهج مماثل في تحديث سياسة تنمية القدراى عام  (6)
 .إن مفهوم المزايا النسبية ين وي أيضا على تحديد المجاالى التي يـلعتبر الخرون أك ر مالءمة لتولي المسرولية عنها (7)
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 المو وعات التي يتعين أن  عالج في  حدي  السياسة -2المربع 

الجديودة الالاصوة بالحمايوة االجتماعيوة )متوقعوة فوي منتصوف عوام  البرناامجينبيي التعبير عن سياسة  الحماية االجتماعية.

 (، مع ضمان أن تكون ليتها والنهلج المتبعة فيها محدثة وعملية.0250

ة المدرسوية ينبيي إبراز مد  اعتماد التحقيوق الكامول للفوائود الالاصوة بوالتعليم والتوي يمكون أن تتحقوق نتيجوة للتيذيو التعليم.

 والمانحين الخرين. البرنامجعلى عناصر أخر  في نظم التعليم الوطنية والتي ينبيي أن تتلقى الدعم من 

(، مع التسوليم بأنوه قود يكوون 0250الجديدة الالاصة بالتيذية )متوقعة في أوائل عام  البرنامجينبيي مراعاة سياسة  التغذية.

 ي ية و"المعيار الذهبي" المتعلق بنوعية التيذية.على الحكوماى أن تقيم التوازن بين الت

ينبيوي معالجوة العالقوة بوين التيذيوة المدرسوية بالمنتجواى المحليوة واليوراء مون أجول  التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.

مالتلفوة إزاء التقدم. وينبيي أن تراعى على نحو أفضول التعقيوداى الناشوئة عون التبواين المحتمول فوي األهوداف وفوي الونهلج ال

 الالاصة بالتنمية االقتصادية المحلية. البرنامجاليراء المحلي، وكذلك التحلي بمزيد من الواقعية ىو  طموىاى 

( النظور بمزيود 5التي استعرضت هذا التقرير أيضا أن من الممكن أن يتضمن التحديث ما يلي:  البرنامجورأى ىلقة عمل 

( معالجووة مسووألة التيذيووة 0سوون مووا قبوول المدرسووة االبتدائيووة إلووى سوون المراهقووة؛ موون اليوومو  فووي االسووتمرارية الكاملووة موون 

المدرسية في ىاالى ال وار  وسياقاى الالجئيناالميوردين داخليواً لفتوراى ممتودة، موع مراعواة عودم وجوود سياسوة مماثلوة 

 ىو  التيذية المدرسية في ىاالى ال وار . البرنامجلد  

 يت لب تحسين إعما  السياسة ما يلي: : إعمال السياسة بم يد من الفعالية2التوصية   -42

ينبيي ضمان توفير الدعم التقني الكافي لجميوع المكاتوب   ع ي  مهارات الموظفين ودعم التنفيذ على المستو  الميداني. (أ 

الق رية
(8)

الجديودة الالاصوة  البرناامجدة الالزموة لونهلج كموا ينبيوي مواصولة العمول علوى تحديود وت ووير المهواراى الجديو 

عموالً علووى  البرنااامجبالتيذيوة المدرسوية. وىي مووا أمكون، ينبيووي ربوط التوودريب وت ووير المووويفين بالمبوادراى األعووم فوي 

 تجنب التركيز الضيق على أدواى بعينها من قبيل التيذية المدرسية.

ذلووك علووى ترشوويد المووواد )مووع مراعوواة المعلوموواى المرتوودة موون ينبيووي التركيووز فووي  مواصاالة   ااوير المااواد التوجيهيااة. (ا 

المستعملين(، وزيادة التوجيهاى الالاصة بتحديد األولوياى والبدائل في تصميم التيذيوة المدرسوية، وتحسوين الوروابط موع 

،البرنامجعملياى 
(9)

 ووضع معايير موضوعية للقياس يمكن استالدامها لتتبع التقدم في النظم الوطنية للتيذية المدرسية. 

ينبيووي االسووتناد إلووى التحليوول العووالي القيمووة المنفووذ والبيانوواى   وجيااه م يااد ماان االهتمااام إلااى التكاااليت وفعاليااة التكلفااة. (ج 

نفسوه. وكحود أدنوى، ينبيوي أن يكوون  البرناامجرصد تكاليف المجموعة خال  عملية تحديد معايير قياس التكلفة، وتحسين 

م لوبوواً موون جميووع وثووائق االسووتراتيجياى والبوورامج والرصوود اإلبووالغ عوون تكوواليف الوىوودة ىسووب الال ووة وىسووب التنفيووذ 

 الفعلي.

عارة الموويفين يمكن زيادة تعزيز اليراكاى األساسية القائمة )م الً، من خال  إ  ع ي  العالقات مع الشر ا  الخارجيين. (د 

 على أساس تبادلي(، مع التأكد في الوقت نفسه من عدم إهما  اليراكاى التقليدية مع وكاالى األمم المتحدة األخر .

                                                      
 .4ة للميزانية. أنظر التوصية تترتب على ذلك خثار بالنسب  (8)
ية، أك ر صراىة ىو  المواد كم ا  على ذلك، ينبيي أن يكون التوجيه الالا  بإعداد االستراتيجياى الق رية، الذي يصاغ ىالياً على مستو  مرتفع للياية وبالغ العموم (9)

 .المدرسيةالتي ستلزم بالصو  تحقيق تقدم وطني نحو وضع استراتيجياى مستدامة للتيذية 
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ساسوي تعتبر الموارد المالية والحوافز المالية وتلك الالاصة بالميزانية العنصر األ .:  ع ي   مويل السياسة1التوصية   -12

 إلعما  السياسة ويوصى بإتباع الال واى التالية:

مان قبيال  ادري   – أ   2 قدير التكلفة و مان  وفر التمويل ا  افي لآلثار المتر باة علاى المي انياة نتيجاة للتوصاية  (أ 

يذيوة وذلك كجزء من خ ة تنفيوذ عاموة للسياسوة، لتمكوين دائورة الت – موظفي المكا   الق رية و وفير الدعم المتخصص

المدرسووية ودائوورة تصووميم البوورامج والمكاتووب الق ريووة موون دعووم المكاتووب الق ريووة بصووورة أك وور فعاليووة فووي مجووا  تنفيووذ 

 السياسة.

  عميم ا طار المالي الجديد للبرنامج بأسرع وقت ممكن. (ا 

منظووراً اسوتراتيجياً يت لب العمل اإلنمائي والعمل على تنميوة القودراى  البح  عن  مويل يمكن التنب  به بصورة أفضل. (ج 

الفنيين العاملين  البرنامجيضر به القصر اليديد في أجل التمويل. ويعني هذا، أوالً، ضمان التمويل لعدة سنواى لمويفي 

علووى دعووم سياسووة التيذيووة المدرسووية. وينبيووي للمجلووس )أن يواصوول( الضوويط، للحصووو  علووى تمويوول غيوور مقيوود ومتعوودد 

ساسي في مجا  التحليل ووضع السياساى. فهيمنوة التمويول القصوير األجول والمالصو  األ البرنامجالسنواى لدعم عمل 

ككوول. ثانيوواً، بييووة التوورويج لمنظووور  البرنااامجتوردي إلووى إدامووة التجزئووة وإلووى تصووعيب التكفوول بتنسوويق الموضوووعاى فووي 

السوتراتيجياى الق ريوة إلوى استراتيجي يسهم في وضع وتمويول اسوتراتيجياى وطنيوة للتيذيوة المدرسوية، ينبيوي أن تنبوه ا

مت لباى التمويل ال ويل األجل )مع التركيز في المقوام األو  علوى المت لبواى العاموة للتيذيوة المدرسوية الوطنيوة، ثوم فوي 

 الممكنة(. البرنامجالمقام ال اني، فقط، على مت لباى تمويل عملياى 

. ينبيوي والناجمة عان التغذياة المدرساية بالنسابة للحكومااتعلى  حليل اآلثار المتعلقة بالمي انية  البرنامج  ع ي  قدرة (د 

لمن يتصد  لالرتبواط بوين التيذيوة المدرسوية والتعلويم والحمايوة االجتماعيوة أن يكوون فاهموا لالقتصواد السياسوي لعمليواى 

رسوية علوى الميزانية التي ين وي عليها األمر. وعلى وجوه الالصوو ، موا هوي األمووا  التوي تتنوافس عليهوا التيذيوة المد

صعيد الممارسة وعلى أي مستو  من مستوياى الحكومة يتم ذلك؟
(10)

 

ألغوراض تعزيوز الرصود والتقيويم والوتعلم داخول  :  كثيت التعلم و وسيع ن اقه ومواصلة   وير السياسة4التوصية   -15

 ، على األجل القصير، يتعين القيام بما يلي:البرنامج

 إستراتيجية واضحة للرصد والتقييم في تحديث السياسة؛ إدراج (أ 

 توثيق الالبراى والدروس المستفادة من بلدان الميروع التجريبي؛ (ا 

االستفادة من نهج تقييم األثر الذي وضعه مكتوب التقيويم كجوزء مون توجيهاتوه الالاصوة بصوياغة الميوروعاى والرصود  (ج 

 والتقييم بعد الصياغة:

 م حلييييييةذاييييييي اةذسامايييييي  ع ذسامريييييي  سـذسامب ح ييييييةذا  يييييي ذ كرذيمي ييييييي ذب  يييييي  ذينبغيييييتذكرذبييييييفي ذب  يييييي   ذ ييييييتذ
)ك ذاريييييي   ذ ي اييييةذ  نييييييةذالبغفيييييةذسام  ريييييية ذ بليييي ذسابيييييتذ ذذالبرناااا   بيييييرذسا  سمييييخذسابيييييتذب  يييي ذاريييييي   ذ

ب  يييي ذاسا يريييي ل ذجيييييفسذسايييينونذللييييمذ يييييم رذكرذيييييي رذسابايييييميزذس  اييييتذكي يييي ذب  يييييي  ذا حبايييي  ذ كرذي يييييي ذ
 سفذسابغفيةذسام  رية ذ للمذباميزذساب   ـذللمذجفسذس ر ساللمذج ءذمرذكج 

 ينبغييييتذب  ييييي ذسا ايييي ذ سابسييييييزذللييييمذكريييي سذمنييييبيز ذميييي ذبحريييييرذسا وييييزذسا يييي زذ جميييييةذم بلييييفذكنيييي سعذس  اييييةذ
  ن ليبو ا

                                                      
" على ىق في إبرازها هذه المسألة باعتبارها تت لب مزيداً من االهتمام، سواء من ناىية البحو  أو على إعادة التفكير في التيذية المدرسية"الدراسة المعنونة إن  (10)

 .مستو  الممارسة العملية
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وإدار هاا.تصاميم عملياات التغذياة المدرساية بدعم البحوث الت بيقية ذات الصالة   -10
(11)

ويم ول هوذا إسوتراتيجية طويلوة  

 (.0األجل، فالبحث الصارم يت لب الوقت، وهو شديد األهمية بالنسبة للمصداقية )أنظر المربع 

 :  مان قيمة البحوث ومصداقيتها1المربع 

بحو ، ىي ما أمكن، ال يعتبر طرفاً محايداً. وينبيي أن تجري هذه ال البرنامجلمصداقية البحو  أهمية ىاسمة، خاصة وأن 

بصورة مستقلة واأو باليراكة مع منظماى تتمتع بما يكفي مون المصوداقية والحيواد. وعنود اإلبوالغ عون هوذه البحوو  وعون 

علوى التمييوز بوين العمول التحليلوي والمناصورة. فالعمول التحليلوي  البرناامجالدراساى التي يقوم هوو بهوا، ينبيوي أن يحور  

الوداخلي  البرناامج األدلة. ويمكن تعزيز مصداقية عمول ن وأال يستالل  نتائج أقو  مما تبررهيتعين أن يحافظ على التواز

وجودتووه بووإجراء استعراضوواى األقووران بصووورة منتظمووة باالسووتفادة موون الدرايووة الالارجيووة. وموون المفيوود وضووع إجووراءاى 

 واضحة الستعراض نتائج البحو  ونيرها.

ربط البحو  بإجراء تجارا مقصودة كأن يجري ذلك في إطار تجوارا خاضوعة وعمالً على ضمان سالمة النتائج، يمكن 

للسي رة تتعلف ب رائق التيذيوة المدرسوية أو نهوج االسوتهداف. وينبيوي التيوجيع علوى إجوراء مزيود مون المقارنواى األك ور 

اتساما بال ابع المباشر بين التيذية المدرسية والتدخالى البديلة.
(12)

هوذه التجوارا، رغوم ضورورة  ويمكون تعلوم الك يور مون 

توخي الحذر في تفسير النتائج
(13)

 وفي تحديد مد  ما يمكن تعميمه منها على سياقاى أخر . 

مسووتعداً الختبووار االفتراضوواى األساسووية موون خووال  هووذه البحووو ، وم ووا  ذلووك افتووراض أن  البرنااامجويتعووين أن يكووون 

 صورة عامة ممكناً.االستهداف بالوجباى المدرسية ضمن المدرسة ال يعتبر ب

أن ينظروا في إنيواء قاعودة  –والسيما المركز البرازيلي لالمتياز  –وشركائه  للبرنامج، ينبيي للترويج للتعلم الدولي  -10

للبياناى تعنى ببرامج التيذية المدرسية وتصف التي ية التي توفرها هوذه البورامج عالميواً وطورا عملهوا،
(14)

وإمكانيوة ربوط  

قاعدة البياناى هذه بتقرير سنوي مستقل عن الت وراى واالتجاهواى فوي ميودان التيذيوة المدرسوية.
(15)

فموا يجوري فوي جملوة  

الالاصة بالتيذية المدرسية يعتبر أقل أهمية مما يجري على الصعيد العالمي: فإطعام األطفوا  الجيواع أشود  البرنامجعملياى 

 مهم.أهمية من تحديد من ي ع

                                                      
(11)

 التي تمكن من تسليم المسرولية؛ ( اليروط5يلي:  اء البحو  الت بيقية فيها، وهي تيمل مااقترىت ىلقة العمل ىو  ميروع تقرير التقييم عدداً من الميادين إلجر 

( التيذية المدرسية في ىاالى ال وار  والحاالى 0لتيذية المدرسية، وخصوصا للمراهقاى واألطفا  قبل سن االلتحاا بالمدارس االبتدائية؛ ل( الفوائد التيذوية )أو األعم( 0

 ( طرائق مالتلفة للتيذية المدرسية أو التحويالى النقدية.1المسائل المتعلقة بفعالية تكلفة التيذية المدرسية؛  (4أن تيمل الميردين داخلياً والالجئين(؛ الممتدة )يمكن 
منزلية في برامج اليذاء من أجل التعليم )مذكرة . تقييم النقد بالمقارنة بالحص  ال0255لالطالع على البحو  المزمعة في كمبوديا ، أنظر: برنامج األغذية العالمي.   (12)

 مفاهيم(. روما.
 ألسباا ليس أقلها أن تدخالى التيذية المدرسية يمكن أن تكون لها مجموعة من الفوائد أك ر تعقيدا من التدخالى المقارنة.  (13)
 ".إعادة التفكير في التيذية المدرسية"الدراسة المعنونة وهو ما ورد في   (14)
 .ىو  المواد التوجيهية 0أنظر التوصية  –ويمكن لذلك بدوره أن يسهم في وضع معايير موضوعية للقياس ألغراض نظم التيذية المدرسية   (15)
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