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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 

 :مدير شعبة إدارة األداء والمساءلة  C. Kayeالسيد  2197-066513رقم الهاتف: 

 وإدارة العمليات: كبير مستشاري البرامج P. Rodriguesالسيد  2361-066513رقم الهاتف: 

مستشارة البرامج، شعبة إدارة األداء  K. Oppusungguالسيدة  3068-066513رقم الهاتف: 

 والمساءلة: 

 
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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 الخلفية

. وكانوت هوذه السياسوة تمثول البرناام  في على سياسة التغذية المدرسية 9002في نوفمبر/تشرين الثاني  وافق المجلس  -1

(. ومنذ الموافقوة علوى 9012ـ9002مع الخطة االستراتيجية ) البرنام مواءمة أساليب  تجاهإفي ذلك الوقت خطوة هامة في 

هذه السياسة بُذلت جهود كبيرة من أجل تطبيقهوا. وانطوو  ذلوك علوى تنقويد وتعوديل البورامج القائموة وتصوميم بورامج جديودة 

 سة الجديدة.تتماشى مع السيا

وتحتاج أي سياسة جديدة بعض الوقت ليتم تطبيقها على نحو كامل. ويركز هذا التقييم على بداية فترة التطبيق ومن ثوم   -9

. والتوي لوم تكون يواهرة للعيوان عنودما كانوت السياسوة فوي طوور اإلعوداد البرناام يلقي الضوء على التحديات التوي يواجههوا 

 بالتقييم وتوصياته التي توفر إسهاما مفيدا جدا وفي حينه لتعزيز تطبيق السياسة ومواءمتها. البرنام ويرحب 

حلقة عمل حو  سياسة التغذيوة المدرسوية استضوافها كول مون  9011نوفمبر/تشرين الثاني  99و 91وعقدت في يومي   -2

 البرنااام سووات والتخطوويال واالسووتراتيجيات، فسوونحت فرصووة فريوودة لقائوود فريووق التقيوويم ومووويفي مكتووب التقيوويم وشووعبة السيا

 بالمقر والمكاتب اإلقليمية والمكاتب القطرية ليتبادلوا وجهات النظر قبل إنجاز التقييم.

علووى توحوويد كيفيووة تحديوود تركيزهووا بصووورة أد   واسووتفاد تقريوور التقيوويم موون حلقووة العموول التووي سوواعدت أيضووا اإلدارة  -4

المرفقوة اسوتجابة األمانوة والتودابير التوي تتخوذها  ةوالعمل بطريقة أكثر فعالية على تحسين تنفيذ السياسة. وترد فوي المصوفوف

 لمتابعة توصيات التقييم.
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 توصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية المدرسية في البرنام للاإلدارة  استجابة 

 النهائي للتنفيذ الموعد رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذ التوصيات

كما بوين هوذا التقريور، تتغيور  : توضيح السياسة وتحديثها.3التوصية 

المناقشوووات حوووو  التغذيوووة المدرسوووية بسووورعة كبيووورة، ولوووذا فووو ن مووون 

الضروري تحديث السياسة علوى فتورات منتظموة. ويتويد ذلوك الفرصوة 

للتعامل مع بعض أوجوه الضوعف والونقي فوي السياسوة األصولية. ولوذا 

ية وأن ب عوداد تحوديث لسياسوة التغذيوة المدرسو البرناام ينبغي أن يقوم 

يلتمس موافقة المجلس عليه )يرجد أن يجري ذلوك فوي يونيوو/حزيران 

(. وسوويقوم التحووديث بتعووديل السياسووة الحاليووة ولوويس باسووتبدالها 9012

بغيرهوووا.
(1)

وينبغوووي أن تقوووود هوووذه العمليوووة وحووودة التغذيوووة المدرسوووية  

ووحدات البرامج، على أن تشارك فيهوا الشوعب اإلقليميوة األخور  وأن 

يفين اإلقليميين والقطوريين بقصود تحقيوق أقصوى قودر ممكون تضم المو

 من الملكية وكفالة توجهها نحو تحديات التنفيذ العملي. 

 وينبغي أن يقوم التحديث بما يلي:

شعبة السياسات والتخطيال 

واالستراتيجيات/مركز االمتياز 

في البرازيل/شعبة 

البرامج/المكاتب 

 اإلقليمية/المكاتب القطرية

  

. وعلوى وجوه الثغرة القائمة بين السياسة واستراتيجية التنفيذسد  (3

الخصووووي، ينبغوووي أن يعووور  التحوووديث بوحوووو  أكبووور أدوار 

وحافظتوه والتوي  البرنام والتغيرات المطلوبة في أنشطة  البرنام 

سووتتحقق نتيجووة للسياسووة. وينبغووي أن يكووون أكثوور صووراحة حووو  

.البرناام لمسؤوليات  وأن يعين الحدود للبرنام المزايا النسبية 
(2)

 

كمووا ينبغووي أن يتضوومن ذلووك وحووع اسووتراتيجية واحووحة للرصوود 

 (.4و 9والتقييم )أنظر أيضاً التوصيتين 

خطة عمل يضمنها استراتيجية  9019في عام  البرنام موافقة. سيعد   (1 

 التغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.للرصد والتقييم تتمركز حو  مفهوم 

ويعزز تطبيق السياسة عن طريق نهج تشاركي مع الحكومات كما سيحسن 

 وشركاء التنمية وسائر وكاالت األمم المتحدة.

 9012نوفمبر/تشرين الثاني 

، مموووا ييسووور الخيوووارات تحاااديع معالجاااة الموضاااوعات األساساااية (2

 .العملية للسياقات ويتناو  الثغرات التي يتم تعيينها في هذا التقييم

بتحسين  البرنام موافقة. ومن أجل دعم الحكومات الوطنية، سيقوم ( 9 

أدوات النماذج البديلة للتغذية المدرسية، بما في ذلك عمليات تحليل سالسل 

 اإلمداد والقدرات المؤسسية لتنفيذ االستراتيجيات والنماذج االختيارية.

 9012 زيرانح/يونيو

                                                      
 .9002نهج مماثل في تحديث سياسة تنمية القدرات الذي أجري في عام  تباعإتم  (1)
 إن مفهوم المزايا النسبية ينطوي أيضا على تحديد المجاالت التي يـُعتبر اآلخرون أكثر مالءمة لتولي المسؤولية عنها. (2)
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 توصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية المدرسية في البرنام للاإلدارة  استجابة 

 النهائي للتنفيذ الموعد رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذ التوصيات

يتطلب تحسوين إعموا   بمزيد من الفعالية: إعمال السياسة 2التوصية 

 السياسة ما يلي:

   

تعزيااااز مهااااارات المااااوتفين ودعاااام التنفيااااذ علااااى المسااااتو   (أ 

ينبغوووي حووومان تووووفير الووودعم التقنوووي الكوووافي لجميوووع  المياااداني.

المكاتوووب القطريوووة
(3)

كموووا ينبغوووي مواصووولة العمووول علوووى تحديووود  

الجديووودة  البرناااام وتطووووير المهوووارات الجديووودة الالزموووة لووونهُج 

الخاصة بالتغذية المدرسية. وحيثموا أمكون، ينبغوي ربوال التودريب 

عمووالً علووى  البرنااام وتطوووير المووويفين بالمبووادرات األعووم فووي 

تجنوووب التركيوووز الضووويق علوووى أدوات بعينهوووا مووون قبيووول التغذيوووة 

 المدرسية.

شعبة السياسات والتخطيال 

واالستراتيجيات/مركز االمتياز 

امج/ في البرازيل/شعبة البر

إدارة العالقات الخارجية/إدارة 

تسيير الموارد والمساءلة/شعبة 

 الموارد البشرية

بالتنمية الشاملة للمويفين على مستو  قيادة  البرنام موافقة. يلتزم  ( أ

البرامج وعلى المستو  التقني من أجل التغذية المدرسية. وجر  في 

التغذية تدريب المويفين في مجا  تصميم برامج  9011يوليو/تموز

المدرسية، ويجري اآلن تطوير أشكا  إحافية من التدريب. ويلتزم 

بتعزيز قدرات المويفين على االنخراط في حوار السياسات مع  البرنام 

 الحكومات وأصحاب المصلحة.

 9019يونيو/حزيران 

 

ينبغي التركيوز فوي ذلوك علوى  مواصلة تطوير المواد التوجيهية. (ب 

ترشيد المواد )مع مراعاة المعلوموات المرتودة مون المسوتعملين(، 

وزيوووادة التوجيهوووات الخاصوووة بتحديووود األولويوووات والبووودائل فوووي 

تصووووميم التغذيووووة المدرسووووية، وتحسووووين الووووروابال مووووع عمليووووات 

،البرنام 
(4)

ووحع معايير موحوعية للقياس يمكون اسوتخدامها  

 النظم الوطنية للتغذية المدرسية. لتتبع التقدم في

أجل  منالدليل التوجيهي للبرامج بتحديث  البرنام موافقة. سيقوم  ( ب 

تبسيال مختلف عمليات وإجراءات سير العمل المتعلقة بتنفيذ سياسة التغذية 

المدرسية. وهو بصدد إعداد مجموعة أدوات لتنمية القدرات تشمل أداة 

النظم ألغرا  المقارنة المرجعية لنتائج التخطيال النموذجي وإطار "تقييم 

 البرنام و( الذي شارك في وحعه البنك الدولي SABERالتعليم" )

والشراكة من أجل نماء الطفل. وهو عبارة عن وسيلة مبتكرة لتقييم البرامج 

التعليمية باستخدام معايير الجودة. وسيوفر مركز االمتياز في البرازيل 

 في المجموعة الجديدة ألدوات التغذية المدرسية.  المدخالت التقنية الالزمة

 9019مارس/آذار 

 جاري التنفيذ

 

                                                      
 .4أنظر التوصية  –تترتب على ذلك آثار بالنسبة للميزانية   (3)
يجيات مستدامة للتغذية ة، أكثر صراحة حو  المواد التي ستلزم بخصوي تحقيق تقدم وطني نحو وحع استراتكمثا  على ذلك، ينبغي أن يكون التوجيه الخاي ب عداد االستراتيجيات القطرية، الذي يصاغ حاليا على مستو  مرتفع للغاية وبالغ العمومي (4)

 المدرسية.
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 توصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية المدرسية في البرنام للاإلدارة  استجابة 

 النهائي للتنفيذ الموعد رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذ التوصيات

ينبغوي  توجيه مزيد مان اههتمااإ إلاى التيااليع وفعالياة التيلفاة. (ج 

االسووتناد إلووى التحليوول العووالي القيمووة المنفووذ والبيانووات المجموعووة 

خال  عملية تحديد معايير قياس التكلفة، وتحسوين رصود تكواليف 

نفسه. وكحود أدنوى، ينبغوي أن يكوون مطلوبواً مون جميوع  البرنام 

وثووائق االسووتراتيجيات والبوورامج والرصوود اإلبووالغ عوون تكوواليف 

 الوحدة حسب الخطة وحسب التنفيذ الفعلي.

 

ج( موافقة. يكتسي حغال التكاليف وفعالية التكلفة أهمية كبيرة بالنسبة إلى  

الفعا  لهذه التوصية اإلقرار  . ويتضمن التطبيقالبرنام تصميم برامج 

باعتبارات التكلفة وتطبيقها عند اختيار وتصميم أي تدخل بما في ذلك 

 التغذية المدرسية. 

بما فيها تصميم البرامج والموافقة  – البرنام وسيستمر إخضاع عمليات 

 العتبارات فعالية التكلفة والكفاءة.  –عليها 

المد  األطو  لتقييم فعالية وإذا سمحت الموارد، ستجر  أبحاث على 

 التكلفة النسبية لمختلف نماذج وطرائق التغذية المدرسية.

 9019ديسمبر/كانون األو  

يمكوون زيووادة تعزيووز  تعزيااز العاتااات مااك الااارراي الخااارجيين. (د 

الشووراكات األساسووية القائمووة )مووثالً، موون خووال  إعووارة المووويفين 

على أساس تبادلي(، مع التأكود فوي الوقوت نفسوه مون عودم إهموا  

 الشراكات التقليدية مع وكاالت األمم المتحدة األخر .

 

منظمة األغذية والزراعة لألمم  التعاون مع البرنام د( موافقة. سيواصل  

ة ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( ومنظمة المتحد

األمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(. وعلى مستو  المكاتب القطرية سيجري 

تعزيز الشراكات بما يتماشى مع الحضور الميداني لكل وكالة. وأنشئت في 

لتخطيال شعبة السياسات وافي  1-واشنطن العاصمة وييفة مدير برتبة مدير

واالستراتيجيات بغية توفير الدعم للحكومات عن طريق الشراكات مع البنك 

 الدولي.

 9019ديسمبر/كانون األو  

تعتبور المووارد الماليوة والحووافز  : تعزياز تموياا السياساة.1التوصية 

الماليووة وتلووك الخاصووة بالميزانيووة العنصوور األساسووي إلعمووا  السياسووة 

 ويوصى ب تباع الخطوات التالية:

شعبة السياسات والتخطيال 

واالستراتيجيات/شعبة البرامج/ 

الموارد  إدارة تسيير

والمساءلة/شعبة الموارد 

 البشرية
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 توصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية المدرسية في البرنام للاإلدارة  استجابة 

 النهائي للتنفيذ الموعد رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذ التوصيات

تقادير التيلفااة وضاماف تااوفر التمويااا اإلضاافي لرثااار المترتبااة  (أ 

من تبيا تدريب موتفي  –)أ(  2على الميزانية نتيجة للتوصية 

وذلوك كجوزء مون  – وتوفير الدعم المتخصا المياتب القطرية 

خطة تنفيذ عامة للسياسة، لتمكين دائرة التغذية المدرسية ودائورة 

تصووميم البوورامج والمكاتووب القطريووة موون دعووم المكاتووب القطريووة 

 بصورة أكثر فعالية في مجا  تنفيذ السياسة.

سعيه إلى تحقيق أفضل التوازن بين تمويل  البرنام موافقة. سيواصل  ( أ 

الجوانب التقنية للتغذية المدرسية ودعم األنشطة التكميلية الالزمة لجعل 

 سياسة التغذية المدرسية فعالة تماما.

 9019ديسمبر/كانون األو  

 9019ديسمبر/كانون األو   موافقة. يجري العمل على تعميم اإلطار المالي الجديد.ب(   الجديد للبرنام  بأسرع وتت ممين.تعميم اإلطار المالي  (ب 

يتطلوب العمول  البحع عن تمويا يمين التنبؤ به بصورة أفضاا. (ج 

اً يضور اسوتراتيجياإلنمائي والعمل علوى تنميوة القودرات منظووراً 

بووه القصوور الشووديد فووي أجوول التمويوول. ويعنووي هووذا، أوالً، حوومان 

الفنيووين العوواملين علووى  البرنااام التمويوول لعوودة سوونوات لمووويفي 

دعووم سياسووة التغذيووة المدرسووية. وينبغووي للمجلووس )أن يواصوول( 

الضغال، للحصو  على تمويل غير مقيود ومتعودد السونوات لودعم 

مجووا  التحليوول ووحووع السياسووات.  األساسووي فووي البرنااام عموول 

فهيمنووة التمويوول القصووير األجوول والمخصووي تووؤدي إلووى إدامووة 

 البرناام التجزئة وإلى تصعيب التكفل بتنسيق الموحوعات في 

يسووهم فوي وحووع  اسوتراتيجيككول. ثانيواً، بغيووة التورويج لمنظووور 

ات وطنيووة للتغذيووة المدرسووية، ينبغووي أن تنبووه اسووتراتيجيوتمويوول 

ات القطريووة إلووى متطلبووات التمويوول الطويوول األجوول جيسووتراتياال

)مووع التركيووز فووي المقووام األو  علووى المتطلبووات العامووة للتغذيووة 

المدرسووية الوطنيووة، ثووم فووي المقووام الثوواني، فقووال، علووى متطلبووات 

 الممكنة(. البرنام تمويل عمليات 

ج( موافقة. من بين الشركاء الملتزمين بتمويل أنشطة التغذية المدرسية لعدة  

سنوات أستراليا والبرازيل وكندا ولكسمبرغ واالتحاد الروسي والواليات 

في السعي إلى الحصو  على تمويل  البرنام المتحدة األمريكية. وسيستمر 

طويل األجل أكبر حجما ويمكن التنبؤ به ألنشطة التغذية المدرسية وأنشطة 

 البحث والدعم التي تجري في المقر. 

 9019ديسمبر/كانون األو  
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 توصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية المدرسية في البرنام للاإلدارة  استجابة 

 النهائي للتنفيذ الموعد رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذ التوصيات

علااى تحليااا ا ثااار المتعلقااة بالميزانيااة  البرنااام  تعزيااز تاادرة (د 

. ينبغوي لمون والناجمة عن التغذية المدرسية بالنسبة للحيوماات

يتصووود  لالرتبووواط بوووين التغذيوووة المدرسوووية والتعلووويم والحمايوووة 

االجتماعية أن يكون فاهما لالقتصاد السياسي لعمليوات الميزانيوة 

، موووا هوووي التووي ينطووووي عليهوووا األموور. وعلوووى وجوووه الخصوووي

األمووووا  التوووي تتنوووافس عليهوووا التغذيوووة المدرسوووية علوووى صوووعيد 

الممارسة وعلى أي مستو  من مستويات الحكومة يتم ذلك؟
(5)

 

( حمان أن الميزانية 1مع الشركاء من أجل:  البرنام د( موافقة. سيعمل  

( مساعدتها على على 9تتالءم مع مع سياسات الحكومات وأولوياتها؛ 

( 2إجراء التدخالت الصحيحة بأكثر الطر  فعالية من حيث التكلفة؛ 

وتطبيق أفضل الممارسات في عمليات ودورات الميزانية على المستو  

 الوطني.

 9019ديسمبر/كانون األو  

 : تيثيع التعلم وتوسيك نطاتاه ومواصالة تطاوير السياساة4التوصية 

، علوى األجول البرناام ألغرا  تعزيز الرصد والتقيويم والوتعلم داخول 

 القصير، يتعين القيام بما يلي:

إدراج إسووووتراتيجية واحووووحة للرصوووود والتقيوووويم فووووي تحووووديث  (أ 

 السياسة؛

توثيوووق الخبووورات والووودروس المسوووتفادة مووون بلووودان المشوووروع  (ب 

 التجريبي؛

االستفادة من نهج تقييم األثر الذي وحعه مكتب التقيويم كجوزء  (ج 

من توجيهاته الخاصة بصياغة المشوروعات والرصود والتقيويم 

 بعد الصياغة:

  ينبغوووووي أن توووووذكر بوحوووووو ، فوووووي مرحلوووووة صوووووياغة

المشوووووروع، المسوووووارات المتوقعوووووة لألثووووور وأن يمي وووووـز 

بوحووووووو  بووووووين العواموووووول التووووووي تخضووووووع لسوووووويطرة 

)أو لسووووووويطرة وكالوووووووة وطنيوووووووة للتغذيوووووووة  البرناااااااام 

المدرسووووية( وتلووووك التووووي ال تخضووووع له.ويسوووواعد هووووذا 

الووونهج علوووى حووومان أن يكوووون التصوووميم األولوووي أكثووور 

توخيووواً لالقتصووواد وأن يركوووز علوووى جوووزء مووون أهووودا  

التغذيووووة المدرسووووية، وعلووووى تصووووميم التوووودخالت علووووى 

شعبة السياسات والتخطيال 

واالستراتيجيات/مكتب التقييم/ 

إدارة تسيير الموارد 

 والمساءلة/ شعبة البرامج

شروطا واححة ومؤشرات لألداء لقياس ما  البرنام موافقة. سيضع 

 يحرزه من تقدم في تطبيق هذه السياسة.

 وسيتم توثيق الخبرات والدروس المستفادة من البلدان النموذجية. 

بتحسين النظام المؤسسي للرصد والتقييم بتضمينه أساليب  البرنام سيقوم 

فضل الممارسات تقييم األثر فيما يتعلق بتصميم البرامج وتنفيذها وتطبيق أ

 في عمليات الرصد العادية وقياس النتائج.

البحوث التطبيقية لفائدة  البرنام في حدود الموارد المتاحة سيدعم 

 الممارسين في مجا  التغذية المدرسية.

 9019ديسمبر/كانون األو  

                                                      
 ." على حق في إبرازها هذه المسألة باعتبارها تتطلب مزيداً من االهتمام، سواء من ناحية البحوث أو على مستو  الممارسة العمليةإعادة التفكير في التغذية المدرسية"الدراسة المعنونة إن  (5)
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 توصيات الواردة في التقرير الموجز عن تقييم سياسة التغذية المدرسية في البرنام للاإلدارة  استجابة 

 النهائي للتنفيذ الموعد رد اإلدارة والتدابير المتخذة المنفذ التوصيات

 هذا األساس.

  ،ينبغوووي تعزيوووز الرصووود والتقيووويم علوووى أسووواس منوووتظم

مووع تحسووين الفهووم العووام ألهميووة مختلووف أنووواع األدلووة 

 ونوعيتها.

دعم البحوث التطبيقية ذات الصلة بتصميم عمليات التغذية المدرساية 

وإدارتهااا.
(6)

ويمثوول هووذا إسووتراتيجية طويلووة األجوول، فالبحووث الصووارم  

يتطلب الوقت، وهو شديد األهمية بالنسبة للمصداقية.
(7)

 

شعبة السياسات والتخطيال 

واالستراتيجيات/ مركز 

 االمتياز

سينتهي العمل في رسم وتحديد أوحاع برامج التغذية المدرسية الذي 

يضطلع به مركز االمتياز في أواسال هذا العام، وسيعاد إجراء أنشطة مماثلة 

 كل عامين.

 جاري التنفيذ

والسويما المركوز  –وشوركائه  للبرناام ، ينبغوي للتروي  للتعلم الادولي

أن ينظروا في إنشاء قاعدة للبيانات تعنى ببورامج  –البرازيلي لالمتياز 

التغذيووة المدرسووية وتصووف التغطيووة التووي توفرهووا هووذه البوورامج عالميوواً 

وإمكانية ربال قاعدة البيانات هذه بتقريور سونوي مسوتقل  وطر  عملها،

فما يجري فوي  ذية المدرسية.عن التطورات واالتجاهات في ميدان التغ

الخاصووة بالتغذيووة المدرسووية يعتبوور أقوول أهميووة  البرنااام جملووة عمليووات 

مما يجري علوى الصوعيد العوالمي: ف طعوام األطفوا  الجيواع أشود أهميوة 

 من تحديد من يطعمهم.

سيدعم المركز المكاتب القطرية والحكومات في مجا  تنمية قدرات  

لتغذية المدرسية الوطنية والمستدامة مع المويفين على وحع برامج ا

التركيز على التغذية. وسيطلق موقع إلكتروني للتغذية المدرسية لتوفير 

الدروس المستخلصة وأفضل الممارسات في مجا  التغذية المدرسية وتوفير 

 الخبرة التقنية المتخصصة.

 

 

                                                      
( 2( الفوائد التغذوية )أو األعم( للتغذية المدرسية، وخصوصا للمراهقات واألطفا  قبل سن االلتحا  بالمدارس االبتدائية؛ 9( الشروط التي تمكن من تسليم المسؤولية؛ 1يلي:  عدداً من الميادين إلجراء البحوث التطبيقية فيها، وهي تشمل مااقترحت حلقة العمل حو  مشروع تقرير التقييم  (6)

 ( طرائق مختلفة للتغذية المدرسية أو التحويالت النقدية.5( المسائل المتعلقة بفعالية تكلفة التغذية المدرسية؛ 4لحاالت الممتدة )يمكن أن تشمل المشردين داخلياً والالجئين(؛ التغذية المدرسية في حاالت الطوارئ وا
 "( في موجز تقرير التقييم.حمان قيمة البحوث ومصداقيتها)" 2أنظر المربع  (7)
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