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الصور
الغالف األمامي :هايتي ،أبريل/نيسان  .2010التغذية المدرسية تعمل كشبكة أمان يمكن إدخالها أو توسيع نطاقها أثناء الكوارث.
صفحة المحتويات :قرية كرانغ سرامار ،بلدية سفاي شك ،مقاطعة ساماكي منشي ،كمبوديا .تتيح التغذية المدرسية في قرية كرانغ سرامار بكمبوديا فرصة توظيف
نساء محليا لطهي الوجبات المدرسية.

بدأ البرنامج في تقديم الوجبات المدرسية فور وقوع زلزال هايتي.
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ملخص
تســتكمل هــذه الوثيقــة سياســة التغذيــة المدرســية فــي البرنامــج لعــام

وســيعمل البرنامــج مــع الشــركاء علــى تقديــر فعاليــة تكلفــة التغذيــة

 2009بعــد أربــع ســنوات مــن الموافقــة عليهــا .وهــي توضــح نهــج

المدرســية ،مــع حصائلهــا الكثيــرة ،وكفــاءة نمــاذج التنفيــذ المختلفــة.

البرنامــج الجديــد لدعــم البرامــج التــي تقودهــا الحكومــات ،وتوضــح

وسيســتطلع البرنامــج أفضــل الســبل للوصــول إلــى المســتفيدين ،مثــا

االبتــكارات .وتعمــل السياســة المنقحــة علــى زيــادة االتســاق مــع الخطــة

عــن طريــق اســتخدام النقــد والقســائم بــدال مــن الحصــص الغذائيــة

االســتراتيجية الجديــدة ( ،)2017-2014ومشــروع إطــار النتائــج

المنزليــة ،أو للتمكيــن مــن الشــراء المحلــي .وســيقيّم البرنامــج الحــاالت

ـتي شــبكات األمــان والتغذيــة ،وتحــل محــل سياســة
االســتراتيجية ،وسياسـ ْ

الفرديــة لتقريــر مــا إذا كان يشــتري األغذيــة المنتجــة محليــا بأســعار

عــام .2009

أعلــى ،نظــرا الحتمــال أن يعــود ذلــك بالفائــدة علــى االقتصــاد المحلــي

ما هو الجديد؟

ويزيــد مــن اســتدامة برامــج التغذيــة المدرســية.

بينمــا يواصــل البرنامــج الدعــوة إلــى االعتمــاد العالمــي لبرامــج التغذيــة

وســيواصل البرنامــج ضمــان تصــدي التغذيــة المدرســية لحــاالت نقــص

المدرســية التــي تســاعد علــى زيــادة فــرص حصــول األطفــال علــى التعلم

المغذيــات الدقيقــة بيــن أطفــال المــدارس .وســتظل آليــة التنفيــذ الرئيســية

وتحســين حالتهــم الصحيــة والتغذويــة ،فإنــه يركــز بصــورة متزايــدة

عــن طريــق األغذيــة المتعــددة المقويــات حيثمــا ال تكــون األغذيــة ذات

علــى مســاعدة البلــدان لوضــع ورعايــة برامــج ذات ملكيــة وطنيــة ترتبــط

المحتــوى العالــي مــن المغذيــات الدقيقــة متاحــة فــي حينهــا أو ميســورة

باإلنتــاج الزراعــي المحلــي .وفــي البلــدان التــي ال تــزال تطلــب دعمــا

التكلفــة .وسيســتطلع البرنامــج طــرق تنويــع الســلة الغذائيــة ،حيثمــا يكــون

تشــغيليا مــن البرنامــج ،ســينفذ البرنامــج برامــج التغذيــة المدرســية مــع

ذلــك مجديــا ،بمــا فــي ذلــك إضافــة أغذيــة طازجــة ومنتجــة محليــا.

اســتراتيجية واضحــة لنقــل المســؤولية حســب مقتضــى الحال .وسيشــارك
البرنامــج فــي حــوار السياســات ويقــدم المســاعدة التقنيــة ،مســتخدما

وســيدعم البرنامــج الحكومــات عنــد بحــث شــواغل التغذيــة – بمــا فــي

خبراتــه وخبــرة فــرادى البلــدان مــن خــال مركــز االمتيــاز لمكافحــة

ذلــك المســائل الناشــئة المتعلقــة بالــوزن الزائــد والبدانــة – عنــد تصميــم

الجــوع التابــع لــه فــي البرازيــل ،ومبــادرات أخــرى للتعــاون فيمــا بيــن

وتنفيــذ برامــج التغذيــة المدرســية .وســيغتنم البرنامــج الفرصــة للوصــول

بلــدان الجنــوب .وســيجري تقييمــا منهجيــا للتقــدم المحــرز فــي االنتقــال

إلــى الفتيــات المراهقــات عــن طريــق برامــج التغذيــة المدرســية ،بمــا فــي

إلــى الملكيــة الوطنيــة فــي جميــع العمليــات ،مســتخدما إطــار تقييــم “نهــج

ذلــك توفيــر التوعيــة الخاصــة بالمغذيــات الدقيقــة والتغذيــة.

النظــم لتحســين نتائــج التعليــم” ،الــذي وضــع مــع البنــك الدولــي ،وســيتتبع

وتقــدم هــذه السياســة نوعيــن مــن النتائــج المتوقعــة المترابطــة التــي يعــزز

تكاليــف مشــروعاته الخاصــة بالتغذيــة المدرســية.

بعضهــا بعضــا .ويتعلــق النــوع األول بالتغييــرات فــي حيــاة األطفــال

وتمشــيا مــع التركيــز العالمــي علــى تحســين جــودة التعليــم ،سيســاعد

التــي تحدثهــا برامــج التغذيــة المدرســية ،وتؤثــر فــي أمنهــم الغذائــي،

البرنامــج علــى ضمــان أن تســهم التغذيــة المدرســية فــي التعلــم ،وأن

وإنتاجيتهــم ،وتعليمهــم ،وصحتهــم ،وتغذيتهــم .أمــا النــوع الثانــي فيتعلــق

تعــزز شــراكته مــع منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة

بالتغييــرات المؤسســية – داخــل البرنامــج وخارجــه – والمســتمدة مــن

(اليونســكو) ،ومنظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة (اليونيســف) عــن طريــق

تنفيــذ هــذه السياســة.

مبــادرة «تغذيــة األبــدان ،تغذيــة العقــول» .وســيواصل البرنامــج أيضــا

وســيضع البرنامــج اســتراتيجية شــاملة للرصــد والتقييــم لقيــاس هاتيــن

شــراكته الناجحــة مــع البنــك الدولــي والشــراكة مــن أجــل نمــاء الطفــل،

المجموعتيــن مــن النتائــج .وتُــد َرج مؤشــرات الحصائــل والنواتــج

وســيعزز شــراكته مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة بشــأن

المؤسســية المنقحــة تمشــيا مــع الخطــة االســتراتيجية الجديــدة وهــذه

دعــم الروابــط بيــن التغذيــة المدرســية واإلنتــاج الزراعــي المحلــي.

السياســة المنقحــة فــي إطــار النتائــج االســتراتيجية .وســيتولى البرنامــج
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إدارة اســتقصاء عالمــي للتغذيــة المدرســية كل عاميــن لقيــاس التقــدم

البرنامــج .وتقــدم هــذه السياســة المنقحــة النتائــج والــدروس المســتفادة مــن

المحــرز فــي تنفيــذ السياســة المنقحــة علــى أســاس أهــداف السياســة

تحليــل هــذه التجــارب علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة .وباعتمــاد

الخمســة ،التــي تحــل محــل المعاييــر الثمانيــة لجــودة التغذيــة المدرســية

هــذه توجهــات السياســة الجديــدة ،ســيصبح البرنامــج فــي وضــع أفضــل

لعــام .2009

لمســاعدة الحكومــات علــى وضــع برامــج فعالــة للتغذيــة المدرســية تســهم
فــي القضــاء علــى الفقــر والجــوع وتعــزز االزدهــار.

وقــد بــدأ أكثــر مــن نصــف البرامــج الوطنيــة المســتدامة الجــاري تنفيذهــا
حاليــا فــي  64بلــدا مــن البلــدان المتوســطة والمنخفضــة الدخــل بدعــم مــن
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التحول في التفكير بشأن التغذية
المدرسية وتطور سياسة البرنامج
-1

قبــل األزمــات الغذائيــة والماليــة فــي عامــي  ،2009/2008كان

ليركــز علــى االســتدامة ،مــع قيامــه بتقديــم دعــم محــدد زمنيــا

المجتمــع اإلنمائــي ينظــر إلــى التغذيــة المدرســية بوصفهــا فــي

بهــدف اإلنهــاء التدريجــي لمســاعدته فــي نهايــة األمــر.

المقــام األول أداة للمعونــة الغذائيــة مــن أجــل تحســين فــرص
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الحصــول علــى التعليــم .غيــر أنــه منــذ هــذه األزمــات ،أصبــح

عــن طريــق وضــع برنامــج للبحــوث ،وإجــراء أول اســتعراض

أمــان ،تقــدم أيضــا – باإلضافــة إلــى مســاهمتها فــي التعليــم –

كمــي عالمــي للتغذيــة المدرســية،

دعمــا غذائيــا مباشــرا لألطفــال المتضرريــن وأســرهم ،كجــزء

البلــدان عــن طريــق االنتقــال إلــى الملكيــة الوطنيــة.

وقــد أكــد تقريــر إعــادة التفكيــر فــي التغذيــة المدرســية ،الــذي نُشــر
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فــي عــام  2009اســتجابة لطلــب الحكومــات معلومــات أفضــل

مــع حكومــة البرازيــل .ويســتفيد هــذا المركــز ،بوصفــه برنامجــا

علــى تمويــل وإدارة برامــج التغذيــة المدرســية ،ويقــل اعتمادهــا

للتعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب ،مــن خبــرة البرازيــل فــي

علــى المســاعدة الخارجيــة مــع تقدمهــا علــى طريــق «التحــول

تخفيــض الجــوع ،بمــا فــي ذلــك خبرتهــا فــي التغذيــة المدرســية.

()1

ويســاعد المركــز الحكومــات علــى وضــع برامــج وطنيــة عــن

وأكــد تقريــر عــام  2009أيضــا أن برامــج التغذيــة المدرســية

طريــق المشــاركة فــي حــوار رفيــع المســتوى بشــأن السياســات،

تعــد مهمــة ،ليــس فقــط مــن أجــل فوائدهــا التعليميــة ،وإنمــا ألنهــا

وتســهيل الزيــارات الدراســية ،وتقديــم المســاعدة التقنيــة.

توفــر أيضــا علــى المــدى القصيــر شــبكة أمــان أثنــاء األزمــات،
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وتعمــل علــى المــدى الطويــل كاســتثمار فــي رأس المــال البشــري،

وفــي عــام  ،2012اســتكمل البرنامــج برنامجه الخــاص بالتوجيه،
ودرب موظفيــن مــن  50بلــدا يعملــون فــي هــذه البرامــج ،مــع

واالقتصــادات المحليــة ،وتخفيــض الجــوع ،وتحقيــق العدالــة.
-4

وفــي عــام  ،2011ولكــي يعــزز البرنامــج قدرتــه علــى دعــم
الحكومــات ،أنشــأ مركــز االمتيــاز لمكافحــة الجــوع فــي شــراكة

عــن التغذيــة المدرســية ،أنــه بينمــا تنمــو البلــدان ،تــزداد قدرتهــا

-3

التركيــز علــى مواضيــع مــن قبيــل حــوار السياســات ،واالنتقــال

وقــد شــجعت نتائــج تقريــر إعــادة التفكيــر فــي التغذيــة المدرســية

إلــى الملكيــة الوطنيــة .وفــي الفصــل األخيــر مــن عــام ،2012

البرنامــج علــى أن يغيــر سياســته بشــأن التغذيــة المدرســية فــي

اســتُهلت “شــبكة التغذيــة المدرســية العالميــة” علــى اإلنترنــت

ســياق التحــول األوســع مــن المعونــة الغذائيــة إلــى المســاعدة

التــي أتاحــت لموظفــي البرنامــج الميدانييــن تبــادل الممارســات

الغذائيــة .وأدخلــت سياســة عــام  2009عنصــر شــبكات األمــان،

الجيــدة.

وأعــادت النظــر فــي نهــج البرنامــج تجــاه التغذيــة المدرســية
()1

()2
()3

()3

وتقديــم الدعــم التقنــي

للحكومــات ،واســتحداث أدوات ،ووضــع توجيهــات لمســاعدة

مــن سياســات وطنيــة لتخفيــض الفقــر والجــوع.

إلــى االســتدامة».

وفــي عــام  ،2009عــزز البرنامــج شــراكته مــع البنــك الدولــي،
والشــراكة مــن أجــل نمــاء الطفــل لدعــم التوجــه الجديــد للسياســة

واضحــا أن الحكومــات تعتبــر هــذه البرامــج علــى أنهــا شــبكات

-2

()2

Bundy, D., Burbano, C., Grosh, M., Gelli, A., Jukes, M. & Drake, L. 2009. Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child Development and the Education Sector
Washington, DC, World Bank and Rome, WFP.
«سياسة التغذية المدرسية في البرنامج» (.)WFP/EB.2/2009/4-A
البرنامج ،حالة التغذية المدرسية على نطاق العالم .http://www.wfp.org/content/state-school-feeding-worldwide-2013 .2013
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-9

وفــي عــام  ،2012واســتجابة لتوصيــة وردت فــي تقييــم مؤسســي

وتســتكمل هــذه الوثيقــة سياســة التغذيــة المدرســية فــي البرنامــج

لسياســة التغذيــة المدرســية )4(،التزمــت إدارة البرنامــج بتنقيــح

لعــام  2009بعــد أربــع ســنوات مــن الموافقــة عليهــا ،وتعــد جــزءا

السياســة لوضــع نهــج جديــد للبرنامــج ،وتوضيــح أهدافهــا الذاتية،

مــن إطــار السياســات المــت طــور للتغذيــة المدرســية .وتوضــح

وتوجيــه المكاتــب القطريــة بشــأن التحديــدات والمقايضــات فــي

نهــج البرنامــج الجديــد لدعــم البرامــج التــي تقودهــا الحكومــات،

جهــود التغذيــة المدرســية الخاصــة بالبرنامــج )5(.وقــد تأكــدت

وتوضــح االبتــكارات .وتعمــل السياســة المنقحــة علــى زيــادة

الحاجــة إلــى التنقيــح عــن طريــق )1 :اســتهالل مبــادرة “تغذيــة

التنســيق مــع الخطــة االســتراتيجية الجديــدة (،)2017-2014

األبــدان ،تغذيــة العقــول» مــن أجــل تحســين جــودة التعليــم

()7
وسياســتي شــبكات
ومشــروع إطــار النتائــج االســتراتيجية،
ْ

والتعلّــم؛  )2والوعــي المتزايــد بالعــبء المــزدوج لســوء التغذيــة،

األمــان( )8والتغذيــة )9(.وتضــع فــي اعتبارهــا التعلــم مــن التعــاون

وإصــاح البرامــج الوطنيــة للتغذيــة المدرســية مــن أجــل مواجهــة

فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب الــذي ييســره مركــز االمتيــاز لمكافحــة

هــذه المســألة؛( )3 )6واالهتمــام المتزايــد بشــراء األغذيــة المحليــة؛

الجــوع ،واالســتعراض الكمــي العالمــي األول للتغذيــة المدرســية.

 )4واالبتــكارات علــى المســتوى القطــري فــي مجــال التغذيــة

وعــن طريــق عــرض األهــداف المنقحــة للسياســة وغاياتهــا

المدرســية.

وحصائلهــا المتوقعــة ،فــإن هــذه السياســة المنقحــة تحــل محــل
سياســة عــام  .2009ويتوقــع البرنامــج إصــدار سياســة جديــدة
فــي الســنوات القليلــة القادمــة ،تتضمــن آرا ًء ثاقبــة مســتمدة مــن
تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية ،والبحــوث ،والخبــرة العمليــة.

()4

انظر « تقرير موجز عن تقييم سياسة البرنامج في مجال التغذية المدرسية» (.)WFP/EB.1/2012/6-D

()5

تســتجيب هــذه السياســة بصــورة مباشــرة للتوصيــة األولــى فــي التقييــم المؤسســي ،وتشــمل أيضــا معلومــات عــن كيفيــة معالجــة البرنامــج للتوصيــات الثــاث المترابطــة األخــرى .وقــد تــم تنــاول التوصيــة  2عــن طريــق تدريــب الموظفيــن ،وتحديــث التوجيهــات ،وعمليــة
وضــع أســس لمقارنــة التكاليــف ،وتعزيــز أطــر الشــراكة .وتــم تنــاول التوصيــة  4عــن طريــق إصــدار تقريــر حالــة التغذيــة المدرســية علــى نطــاق العالــم ،وإجــراء اســتقصاء عالمــي للتغذيــة المدرســية كل ســنتين .وللمزيــد مــن المعلومــات عــن رد البرنامــج علــى التوصيــات
األخــرى ،انظــر «رد اإلدارة علــى التوصيــات الــواردة فــي التقريــر الموجــز عــن تقييــم سياســة التغذيــة المدرســية فــي البرنامــج» (.)WFP/EB.1/2012/6-D/Add.1

()6

يشير العبء المزدوج لسوء التغذية إلى استمرار نقص التغذية ،خاصة بين األطفال ،مع ارتفاع سريع في الوزن الزائد ،والبدانة ،واألمراض المزمنة المتعلقة بالنظام الغذائي.

()7

سيتم تعديل وثيقة السياسة هذه لتعكس أي تغييرات في إطار النتائج االستراتيجية النهائي.

()8

«تحديث لسياسة البرنامج بشأن شبكات األمان» (.)WFP/EB.A/2012/5-A

()9

«سياسة برنامج األغذية العالمي بشأن التغذية» (.)WFP/EB.1/2012/5-A
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التوجه االستراتيجي للبرنامج
في التغذية المدرسية
التغذية المدرسية على نطاق العالم ورؤية البرنامج

الجهــات المانحــة ،والتــي تمثــل  83فــي المائــة مــن مــوارد التغذيــة
المدرســية فــي هــذه البلــدان (انظــر الشــكل  – )2ويوجــه معظمهــا

 -10يقــدم تقريــر البرنامــج عــن «حالــة التغذيــة المدرســية علــى

عــن طريــق البرنامــج.

نطــاق العالــم» ،والــذي نشــر فــي مايو/أيــار  2013بالتعــاون مــع
البنــك الدولــي والشــراكة مــن أجــل نمــاء الطفــل ،أول صــورة

 -13تقضــي رؤيــة البرنامــج الشــاملة بمواصلــة الدعــوة مــن أجــل

عامــة عالميــة عــن التغذيــة المدرســية ،ويعــرض الســياق

اعتمــاد برامــج التغذيــة المدرســية عالميــا باعتبارهــا شــبكة

لسياســة البرنامــج المتطــورة .ويقــدر التقريــر أن مــاال يقــل عــن

أمــان تســاعد علــى زيــادة فــرص حصــول األطفــال علــى فــرص

 368مليــون طفــل علــى نطــاق العالــم يحصلــون علــى وجبــات

التعليــم والتعلــم ،وتعــزز حالتهــم الصحيــة والتغذويــة .وســيركز

مدرســية ،باســتثمار ســنوي يبلــغ مــا بيــن  47و 75مليــار دوالر

البرنامــج بشــكل متزايــد علــى مســاعدة البلــدان لوضــع ورعايــة

أمريكــي ســنويا (انظــر الشــكل .)1
-11

برامــج ذات ملكيــة وطنيــة ترتبــط باإلنتــاج الزراعــي المحلــي.

()3

وســينفذ البرنامــج ،فــي البلــدان التــي مــا زالــت بحاجــة لدعمــه

ويدعــم البرنامــج الحكومــات للوصــول إلــى  7فــي المائــة مــن

التشــغيلي ،برامــج للتغذيــة المدرســية باســتراتيجيات واضحــة

هــؤالء األطفــال –  24.7مليــون تقريبــا – معظمهــم فــي البلــدان

لتســليم المســؤولية حســب مقتضــى الحــال.

المنخفضــة الدخــل حيــث تبلــغ تغطيــة التغذيــة المدرســية أدنــى

االنتقال إلى البرامج ذات الملكية الوطنية

مســتوياتها وتصــل االحتياجــات إلــى ذروتهــا؛ وعنــد نســبة
 49فــي المائــة مــن أطفــال المــدارس االبتدائيــة ،تعــد التغطيــة فــي

 -14منــذ عــام  ،1970انتقــل  38بلــدا مــن البرامــج التــي يدعمهــا

البلــدان المنخفضــة والمتوســطة الدخــل أعلــى كثيــرا منهــا فــي
البلــدان المنخفضــة الدخــل ،عنــد نســبة  18فــي المائــة.

البرنامــج إلــى برامــج تــدار وتمـوَّل وطنيــا .وهنــاك ثالثــة عوامــل

()10

تعــد حاســمة لهــذا االنتقــال )1 :وجــود سياســة مالئمــة أو إطــار

 -12وفــي كثيــر مــن البلــدان المرتفعــة الدخــل ،تعــد التغذيــة المدرســية

قانونــي؛  )2وقــدرة مؤسســية علــى تنفيــذ برنامــج مــا؛  )3وقــدرة

أحــد العناصــر الهامــة للنظــم الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة،

ماليــة علــى تمويلــه .وعمومــا ،فــإن انتقــال البلــد مــن حالــة الدخــل

وتشــكل ،إلــى جانــب شــبكات األمــان األخــرى ،جــزءا ال

المنخفــض إلــى الشــريحة الدنيــا مــن الدخــل المتوســط يعــد

يتجــزأ مــن رعايــة الفئــات األضعــف .ويتركــز دعــم البرنامــج

أقــوى مؤشــر علــى االســتعداد لتمويــل برنامــج خــاص بالتغذيــة

فــي المقــام األول علــى البلــدان المنخفضــة الدخــل ،حيــث تعــد

المدرســية ،بينمــا يظــل هنــاك مبــرر الســتمرار التمويــل والدعــم

التغذيــة المدرســية أقــل تنظيمــا مــن الناحيــة المؤسســية :فلــدى

الخارجييــن فــي حالــة الســياقات الهشــة والدخــل المنخفــض.

 30فــي المائــة فقــط مــن هــذه البلــدان إطــار للسياســات والتغذيــة

ومــع نمــو البلــدان ،ينبغــي أن ينخفــض اعتمادهــا علــى الدعــم

المدرســية ،مقابــل  86فــي المائــة فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل.

الخارجــي.

وتعتمــد البلــدان المنخفضــة الدخــل أيضــا علــى مســاعدات
()10

تســتخدم هــذه السياســة المنقحــة تصنيــف البنــك الدولــي للبلــدان حســب فئــات الدخــل .وتــم ربــط فئتــي الدخــل المرتفــع والشــريحة العليــا مــن الدخــل المتوســط معــا ألن خصائــص التغذيــة المدرســية فــي هاتيــن الفئتيــن متماثلــة .وتختلــف بلــدان فئتــي الشــريحة الدنيــا مــن الدخــل
المتوســط والدخــل المنخفــض اختالفــا كبيــرا مــن حيــث ميزانيــات التغذيــة المدرســية ،والتكاليــف ،والتنفيــذ .انظــر حالــة التغذيــة المدرســية علــى نطــاق العالــم .2013
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الشكل  :1المستفيدون من التغذية المدرسية حول العالم
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الشكل  :2تفاصيل النفقات العامة الكلية على التغذية المدرسية ،حسب مصدر التمويل
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الجدول  :1مراحل االنتقال الخاصة بالبرنامج وحالة استراتيجية االنتقال

*

المرحلة  – 1كامنة

المرحلة  – 2ناشئة

المرحلة  – 3راسخة

المرحلة  – 4متقدمة

39

42

17

3

18

28

60

ال ينطبق

النســبة المئويــة لجميــع المكاتــب القطريــة التــي تقــوم
بتشــغيل برامــج للتغذيــة المدرســية ،حســب المرحلــة
النســبة المئويــة للمكاتــب القطريــة التــي لديها اســتراتيجية
انتقــال متفــق عليهــا مــع الحكومــة فــي كل مرحلة

* تقررت مراحل االنتقال باستخدام المعلومات المستمدة من االستقصاء العالمي للتغذية المدرسية لعام  2012وثالثة مؤشرات :مستوى دخل البلد؛ ووجود إطار للسياسات؛ ووجود برنامج وطني .وال تنطبق
استراتيجية االنتقال على حالة البلدان في المرحلة المتقدمة (المربع األدنى على اليسار) نظرا ألن البرنامج يقدم لها الدعم التقني في بصورة أساسية.

 -15وعلــى مــدى الســنوات الثــاث الماضيــة ،عمــل البرنامــج والبنــك

وتجري عملية االنتقال ،مع دعم تشغيلي متناقص من
جانب البرنامج.

الدولــي مــع حكومــات وشــركاء آخريــن( )11لوضــع إطــار للتخطيط
المنهجــي لالنتقــال إلــى الملكيــة الوطنيــة .ويعمــل إطــار “نهــج

×المرحلة  – 4متقدمة :سياقات مستقرة ،وقدرة عالية.

النظــم لتحســين نتائــج التعليــم” علــى تمكيــن البلــدان مــن تقييــم

وفي هذه المرحلة يكون لدى الحكومة برنامج وطني ثابت

مرحلــة انتقالهــا ،ووضــع اســتراتيجيات لتحســين جــودة البرامــج

يُدار من دون دعم من البرنامج.

واســتدامتها ،وتتبــع التقــدم المحــرز )12(.ويحــدد اإلطــار أربــع

 -16ويوجــد نحــو  20فــي المائــة مــن المكاتــب القطريــة فــي المرحلــة

مراحــل لالنتقــال:

الراســخة أو المتقدمــة ،فــي حيــن أن هنــاك  81فــي المائــة فــي

×المرحلة  – 1كامنة :سياقات غير مستقرة ،وقدرة

المرحلــة الكامنــة أو الناشــئة ،طبقــا لتحليــل البيانــات المســتمدة

محدودة .وفي هذه المرحلة تعتمد الحكومات

مــن اســتقصاء التغذيــة المدرســية لعــام ( 2012انظــر الجــدول

على البرنامج وجهات أخرى لتنفيذ التغذية المدرسية.

 .)1وهــذه النتائــج ال تدعــو إلــى الدهشــة :فهــي توضــح أن دعــم

×المرحلة  – 2ناشئة :سياقات مستقرة ،وقدرة محدودة.

البرنامــج يتركــز علــى البلــدان ذات القــدرة األقــل .وســيكفل

وفي هذه المرحلة قد تعتمد الحكومات على البرنامج

البرنامــج وجــود اســتراتيجيات انتقاليــة ،خاصــة فــي تلــك البلــدان

وجهات أخرى في تنفيذ التغذية المدرسية ،ولكن يمكن

الموجــودة فــي المرحلــة الناشــئة.

الشروع في تخطيط االنتقال.

 -17وســيكون المؤشــران الموضحــان فــي الجــدول  1مــن بيــن تلــك

×المرحلة  – 3راسخة :سياقات مستقرة ،وقدرة متوسطة.

المؤشــرات المســتخدمة لتتبــع الحصائــل المؤسســية لهــذه السياســة

وفي هذه المرحلة تكون الحكومة قد وضعت برنامجا

(انظــر الفقرتيــن  .)67-68وســيكرر هــذا التحليــل كل ســنتين

وطنيا ولكنها تفتقر إلى القدرة لتغطية جميع المتطلبات.

لتحديــد االتجــاه العــام لعمليــات البرنامــج ،ولكــن ليــس لوضــع
مســتويات مســتهدفة لعــدد البلــدان التــي تنتقــل مــن مرحلــة إلــى
أخــرى ،وهــو مــا ســيتوقف علــى أولويــات الحكومــة ،ومــا إذا كان
قــد حدثــت تغييــرات مفاجئــة فــي الســياق ،مثــل عــدم االســتقرار

()11

بما في ذلك منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ،ومنظمة الصحة العالمية ،والشراكة من أجل نماء الطفل ،واتحاد إنقاذ الطفولة ،والمؤسسات األكاديمية.

()12

يقيّم إطار «نهج النظم لتحسين نتائج التعليم» جهود التغذية المدرسية لبلد ما على أساس مجموعة من المؤشرات ،وقد استُخدم في أكثر من  18بلداhttp://worldbank.org/education/saber .
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السياســي ،أو حــاالت الطــوارئ ،أو األزمــات االقتصاديــة.

المدرســية .ففــي مراحــل االنتقــال المبكــرة ،وخاصــة فــي

وســيتم إدخــال “نهــج النظــم لتحســين نتائــج التعليــم” فــي جميــع

الســياقات الهشــة ،ســيركز البرنامــج علــى تقديــم الخدمــة ،لينتقــل

مشــروعات التغذيــة المدرســية ،للســماح بإجــراء تخطيــط منهجــي

إلــى تنميــة القــدرات فــي المراحــل التاليــة .وقــد أظهــرت التجربــة

لالنتقــال علــى المســتوى القطــري.

أن عمليــة االنتقــال ليســت عمليــة خطيــة ،مــع حــدوث انتكاســات
بســبب الكــوارث أو عــدم االســتقرار السياســي .ولهــذا ينبغــي أن

تعريف دور البرنامج

يؤخــذ اإلطــار علــى أنــه توجيــه عــام ،وعلــى البرنامــج أن يقيّــم

 -18يســاعد البرنامــج الحكومــات علــى وضــع برامــج وطنيــة

ويحــدد دوره حســب الحالــة.

للتغذيــة المدرســية ،بوصفــه أكبــر شــريك خارجــي يدعــم التغذيــة

 -21وفــي معظــم البلــدان ،يقــدم البرنامــج المشــورة التقنيــة للحكومــات

المدرســية ،حتــى تتوفــر لألطفــال فــي البلــدان المنخفضــة الدخــل

والدعــم التقنــي للعمليــات علــى حــد ســواء .ويتعيــن علــى مكاتــب

فرصــة الحصــول علــى تغذيــة مدرســية جيــدة متاحــة فــي أماكــن

البرنامــج القطريــة تقييــم مــا هــو األهــم لتوجيــه قراراتهــا المتعلقــة

أخــرى.

بالتوظيــف ،والمــوارد ،والمشــاركة علــى المســتوى التقنــي

 -19وســيقوم البرنامــج بأحــد الدوريــن التالييــن أو بكليهمــا ،حســب

ومســتوى السياســات.

مرحلــة االنتقــال التــي يمــر بهــا البلــد:
)1

)2

 -22وبــدال مــن أن يتولــى البرنامــج زمــام القيــادة فــي المناطــق التــي

تقديم الخدمة .يقوم البرنامج بتشغيل برامج للتغذية

ال يتمتــع فيهــا بالميــزة النســبية ،فإنــه ســيدعم جهــود الــوكاالت

المدرسية ألكثر من  50عاما ،ويعمل مع األطفال وأسرهم،

المتخصصــة أو المؤسســات .وســيواصل البرنامــج البنــاء علــى

والنظراء الحكوميين ،والمنظمات غير الحكومية ،وبشكل

شــراكته الناجحــة مــع البنــك الدولــي بشــأن الحمايــة االجتماعيــة،

متزايد مع القطاع الخاص أيضا .ولدى مكاتبه الفرعية،

والتعليــم ،والزراعــة ،وحــوار السياســات ،وتمويــل عمليــات

والقطرية واإلقليمية ،ومقره دراية فنية في مجال التقييم،

التغذيــة المدرســية ،وتقديــم المســاعدة التقنيــة للبلــدان .وســيعمل

والتصميم ،واالستهداف ،والتمويل ،واإلدارة ،واللوجستيات،

البرنامــج بصــورة وثيقــة مــع منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة

والشراء ،والرصد.

(اليونيســف) ومنظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة
(اليونســكو) مــن أجــل تعزيــز الروابــط مــع التعليــم ،بمــا فــي

تنمية القدرة وبناء المعرفة .إن خبرة البرنامج جعلت منه

ذلــك المدرســين ،والكتــب المدرســية ،والمناهــج الدراســية وغيــر

مستودعا للدراية الفنية العالمية عن التغذية المدرسية .فهو

ذلــك .وســيعزز شــراكته مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم

يحلل المعرفة المستمدة من البلدان وينشرها فيما بينها،

المتحــدة ،والصنــدوق الدولــي للتنميــة الزراعيــة ،ومؤسســة بيــل

ويوفر المشورة بشأن السياسات والدعم التقني للبلدان

وميلينــدا غيتــس ،والشــراكة مــن أجــل نمــاء الطفــل بشــأن العالقــة

المنخفضة والمتوسطة الدخل .وقد أثمر إنشاء مركز

بيــن التغذيــة المدرســية واإلنتــاج الزراعــي المحلــي .وســتظل

االمتياز لمكافحة الجوع بدرجة كبيرة عن تحسين تسهيل

الشــراكات مــع المؤسســات األكاديميــة ،مثــل الشــراكة مــن أجــل

البرنامج للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ،وحوار السياسات

نمــاء الطفــل ،والمعهــد الدولــي لبحــوث السياســات الغذائيــة،

فيما بينها ،ودعم هذه البلدان.

ضروريــة فــي إجــراء تجــارب عشــوائية خاضعــة للمراقبــة

 -20ويوضــح الجــدول  2أوجــه االرتبــاط بيــن مراحــل االنتقــال

وبحــوث أكاديميــة أخــرى توفــر نظــرات ثاقبــة فــي توجهــات
سياســة البرنامــج فــي المســتقبل.

فــي إطــار “نهــج النظــم لتحســين نتائــج التعليــم” واألهــداف
االســتراتيجية الجديــدة للبرنامــج وأدواره فــي مجــال التغذيــة
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الجدول  :2دعم البلدان في مراحل االنتقال:أهداف البرنامج االستراتيجية ،وأدواره ،وتركيزه
المرحلة – 1
كامنة
األهداف االستراتيجية للبرنامج  -1إنقاذ األرواح وحماية
المرتبطة بالخطة االستراتيجية

المرحلة – 2
ناشئة
 -2دعم أو استعادة األمن

سبل كسب العيش في حاالت الغذائي والتغذية عن طريق
الطوارئ.
 -2دعم أو استعادة األمن
الغذائي والتغذية عن طريق
إنشاء سبل كسب العيش

المرحلة – 3
راسخة

المرحلة – 4
متقدمة

 -3الحد من المخاطر وتمكين

 -4الحد من نقص التغذية وكسر

السكان والمجتمعات المحلية

حلقة الجوع عبر األجيال.

إنشاء سبل كسب العيش

والبلدان من تلبية احتياجاتهم

أو إعادة بنائها ،خاصة في

الغذائية والتغذوية.

البيئات الهشة وفي أعقاب
حاالت الطوارئ.

 -4الحد من نقص التغذية
وكسر حلقة الجوع عبر

أو إعادة بنائها ،خاصة في

 -3الحد من المخاطر وتمكين األجيال.

البيئات الهشة وفي أعقاب

السكان والمجتمعات المحلية

حاالت الطوارئ

والبلدان من تلبية احتياجاتهم
الغذائية والتغذوية.
 -4الحد من نقص التغذية
وكسر حلقة الجوع عبر
األجيال.

أدوار البرنامج

الدور  :1تقديم الخدمة .توفير الدور  :1تقديم الخدمة.

الدور  :2تنمية القدرة وبناء

الدور  :1تنمية القدرة وبناء

عمليات تحويل اإليرادات إلى استعادة أو تحسين فرص

المعرفة .التركيز على

المعرفة .تقديم دعم تقني

المستفيدين وأسرهم؛ وحماية الحصول على التعليم

االنتقال.

متخصص للبلدان ذات القدرة

أو استعادة فرص الحصول

والتغذية؛ توفير عمليات

على التعليم والتغذية.

تحويل اإليرادات.
الدور  :2تنمية القدرة وبناء
المعرفة .دعم المؤسسات

الدور  :1تقديم الخدمة .تحسين

العالية

فرص الحصول على التعليم
والتغذية؛ توفير عمليات
تحويل اإليرادات.

الوطنية ،ووضع األساس
لالنتقال.
التركيز المحتمل للبرنامج

استخدام القدرة التشغيلية

بدء حوار مع الحكومة بشأن

دعم الحكومة في صياغة

(استكمال االنتقال؛ ال يقدم

للبرنامج وإمكانية الوصول

االنتقال ووضع اعتماد في

السياسة أو اإلطار القانوني.

البرنامج الخدمات ،ولكن يمكنه

إلى المناطق الوعرة.

الميزانية ،مع استمرار الدعم

تصميم برامج مبسطة

التشغيلي.

تقييم تجارب ربط التغذية
المدرسية بالزراعة المحلية،

تقديم المساعدة التقنية).
وضع اتفاقات للتعاون فيما بين

لإلسراع بتوسيع النطاق،

وضع استراتيجيات لالنتقال

واالبتكارات مع إمكانية توسيع بلدان الجنوب وغيره من أشكال

مع مراعاة استراتيجية

مع الحكومة؛ والتركيز على

النطاق من جانب الحكومة.

التعاون التقني.

بدء تخفيض نطاق عمليات

التعلم من خبرة الحكومة لصالح

تخفيض النطاق في نهاية
األمر؛ وضمان وجود البنية
األساسية المطلوبة.
إقامة شراكات تشغيلية

إيجاد اإلرادة السياسية.
بدء التقييمات والتجارب

البرنامج؛ وتقدير القدرة

لربط التغذية المدرسية

المالية للحكومة من أجل

باإلنتاج الزراعي المحلي.

التغذية المدرسية وتمويل

بدء تقدير الوقت حتى
االنتقال الكامل.

11

الدعم.

البلدان األخرى.

12

إطار السياسة – الفوائد العديدة
للتغذية المدرسية
البرنامــج للحكومــات علــى صعيــد شــبكات األمــان المتعلقــة

الحماية االجتماعية ونماء الطفل

بالجــوع ،والتــي تعــد بدورهــا جــزءا مــن النظــم الوطنيــة أكبــر

 -23تشــير الخطــة االســتراتيجية الجديــدة للبرنامــج إلــى التغذيــة

للحمايــة االجتماعيــة (انظــر الشــكل .)3

المدرســية باعتبارهــا أداة للمســاهمة فــي جميــع األهــداف
االســتراتيجية األربعــة )13(.وتعمــل التغذيــة المدرســية ،باعتبارهــا

 -24وفــي إطــار الحمايــة االجتماعيــة ،تعمــل التغذيــة المدرســية بمثابــة

عمليــة تحويــل غيــر محســوبة للمــوارد إلــى األســر ،علــى غــرار

ـوض تكاليــف األغذيــة
تحويــل دخــل موثــوق لألســر األفقــر؛ وتعـ ِّ

عمليــات التحويــل األخــرى القائمــة علــى الغــذاء أو النقــد،

والتعليــم؛ وتوفــر وســيلة غذائيــة هامــة لألطفــال فــي األســر التــي

وتنطــوي علــى فوائــد تعليميــة وتغذويــة .وتضــع سياســة البرنامــج

تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي بصــورة مزمنــة؛ وتضمــن

الخاصــة بشــبكات األمــان التغذيــة المدرســية عنــد نقطــة التقــاء

تغذيــة األطفــال وتســمح لألســر بالعــودة إلــى األوضــاع الطبيعيــة

الخدمــات االجتماعيــة وشــبكات األمــان االجتماعيــة المتعلقــة

أثنــاء األزمــات وبعدهــا؛ وتقلــل مــن خطــر انســحاب األطفــال مــن

بالجــوع ،باعتبارهــا جــزءا مــن الدعــم األوســع الــذي يقدمــه

المــدارس.

()15

الشكل  :3مكونات الحماية االجتماعية

()8

اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻣﺜﻞ :اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﻐﯿﺮة

ﻣﺜﺎل :اﻟﻨﻘﺪ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻌﻤﻞ
)وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺤﺪ اﻷدﻧﻰ ﻟﻸﺟﻮر(

ﺷﺒﻜﺎت اﻷﻣﺎن
اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت
)ﻏﯿﺮ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ
ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻛﺎت(

ﺗﺤﻮﯾﻼت اﻷﻏﺬﯾﺔ واﻟﻘﺴﺎﺋﻢ واﻟﻨﻘﺪ
ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ

ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺜﻞ :اﻟﺨﻄﻂ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﺮاﻛﺎت،
وﺳﯿﺎﺳﺔ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺘﻘﺎﻋﺪﯾﺔ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻣﺜﻞ :اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﯿﻢ ،واﻟﺼﺤﺔ ،واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ ،واﻟﺰراﻋﺔ

ﻣﺜﻞ :اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ

اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ
ﻣﺜﻞ :ﺗﺪرﯾﺐ اﻟﻤﻌﻠﻤﯿﻦ

ﻣﺜﻞ :ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ
أو اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺼﺤﻲ

()13

«الخطة االستراتيجية للبرنامج (.)WFP/EB.A/2013/5-A/1( »)2014-2017

)(14

Gentilini, U. & Omamo, S.W. 2011. Social Protection 2.0: Exploring Issues, Evidence and Debates in a Globalizing World. Food Policy, 36(3): 329–340.

)(15

Honkanen, T. 2013. WFP School Feeding: The Implications of a Social Protection Lens. Background paper for the 2013 revised school feeding policy (unpublished).

13

 -25ويمكــن أن تعمــل التغذيــة المدرســية علــى زيــادة معــدالت

مقارنتهــا بشــبكات أمــان أخــرى مثــل التحويــات النقديــة

االلتحــاق والمواظبــة – خاصــة للفتيــات – ويمكــن أن تســاهم فــي

المشــروطة .ويمكــن أن تزيــد التغذيــة المدرســية مــن اســتثمارات

التعلــم إذا مــا اقترنــت بالتعليــم الجيــد )16(.وعــن طريــق التصميــم

رأس المــال البشــري ،بينمــا تقــدم أيضــا الدعــم لألســر الفقيــرة.

المالئــم للحصــص الغذائيــة ،يمكــن أن تســاعد التغذيــة المدرســية

وهكــذا ،فإنهــا تكــون بمثابــة دعــم للبرامــج الجاريــة لتخفيــض

علــى تحســين الحالــة التغذويــة لألطفــال قبــل ســن الدراســة

الجــوع والفقــر ،بينمــا تجعــل الحاجــة إلــى المســاعدة فــي المســتقبل

وأطفــال المــدارس االبتدائيــة عــن طريــق التصــدي لحــاالت

أقــل احتمــاال.

()22

نقــص المغذيــات الدقيقــة )17(.وإذا ارتبطــت التغذيــة المدرســية

 -28ويقــوم كل بلــد فــي العالــم تقريبــا بتغذيــة أطفــال مدارســه بطريقــة

باإلنتــاج الزراعــي المحلــي ،فإنهــا تســتطيع أيضــا أن توفــر

أو أخــرى ،ولذلــك فــإن أســئلة مــن قبيــل مــا إذا كان ينبغــي أن

لصغــار المزارعيــن ســوقا يمكــن التنبــؤ بهــا ،وهكــذا فــإن التغذيــة

تنفــذ البلــدان أو ال تنفــذ التغذيــة المدرســية ،أو مــا إذا كان ينبغــي

المدرســية تحقــق فوائــد قصيــرة األجــل أثنــاء األزمــات وبعدهــا،

أن تختــار بيــن هــذا البرنامــج أو ذاك ،ربمــا ال تكــون هــي األســئلة

كمــا تســاعد المجتمعــات المحليــة علــى التعافــي وبنــاء القــدرة

الصحيحــة .وتنتهــي االســتعراضات إلــى أن المســألة الرئيســية

علــى الصمــود ،كمــا توفــر فوائــد طويلــة األجــل تتمثــل فــي بنــاء

هــي كيــف يســتطيع البرنامــج وشــركاؤه مســاعدة الحكومــات

رأس المــال البشــري.

علــى تحســين فعاليــة واســتدامة برامــج التغذيــة المدرســية القائمــة.

()18

فعالية التكلفة ،والجودة ،واآلثار بالنسبة للبرنامج

 -26وقــد أثبتــت برامــج التغذيــة المدرســية أن مــن الســهل نســبيا
توســيع نطاقهــا أثنــاء األزمــات .فقــد وســع  40بلــدا تقريبــا

 -29مــن الصعــب تقديــر فعاليــة التغذيــة المدرســية بســبب فوائدهــا

نطــاق هــذه البرامــج فــي الفتــرة مــا بيــن عامــي  2008و،2012

الكثيــرة التــي تنــدرج ضمــن أربــع فئــات رئيســية :شــبكات األمان،

فــي مواجهــة صدمــات مــن قبيــل النــزاع المســلح ،والكــوارث

والتعليــم ،والتغذيــة ،واالقتصــادات المحليــة .وهنــاك دليــل قــوي

الطبيعيــة ،واألزمــات الغذائيــة والماليــة )19(.وقــد تجلــى االهتمــام

يوثــق آثــار التغذيــة المدرســية علــى الحصائــل الفرديــة )23(،ولكــن

المتزايــد بالتغذيــة المدرســية أيضــا فــي البلــدان التــي أصابهــا

ليســت هنــاك طريقــة لتقديــر أثرهــا الكلــي .واســتنادا إلــى عمليــة

الكســاد والبلــدان المرتفعــة الدخــل.

للنمذجــة ،يقــدر البرنامــج أن التغذيــة المدرســية تحقــق نســبة

()20

تكلفــة إلــى العائــد تتــراوح بيــن  1إلــى  3و 1إلــى .8

 -27وتوضــح االســتعراضات األخيــرة القائمــة علــى دراســات متعمقــة

()24

 -30وســيقدر البرنامــج والشــركاء فعاليــة تكلفــة التغذيــة المدرســية،

أن التغذيــة المدرســية تعمــل بصــورة جيــدة مــن حيــث الحصائــل،

ويطــورون أدوات التحليــل المســبق لكفــاءة التكلفــة ،وفعاليــة تكلفــة

والعدالــة فــي االســتهداف ،واالســتدامة ،والمالءمــة )21(،لــدى

تحويــات النقــد والقســائم واألغذيــة؛ ويجــري إعــداد تقييمــات

()16

للدليل على الحصائل التعليمية ،انظر:
Adelman, S., Gilligan, D. & Lehrer, K. 2008. How Effective are Food-for-Education Programmes? A Critical Assessment of the Evidence from Developing Countries.Washington DC, IFRPI; and Jukes,
M., Drake, L. & Bundy, D. 2008. School Health, Nutrition and Education for All: Levelling the Playing Field. Cambridge, MA, CABI Publishing.

()17

البرنامج والشراكة من أجل نماء الطفل (قيد اإلعداد) .ورقة مواقف مشتركة :التغذية المدرسية والتغذية.

()18

البرنامج (قيد اإلعداد) .ورقة مواقف بشأن سياسات القدرة على الصمود.

()19

يرد وصف للتغذية المدرسية في حاالت النزاع وما بعد النزاع في دراسة الحالة التي تضمنها تقرير حالة التغذية المدرسية على نطاق العالم  .2013ولالطالع على التجارب في خمسة بلدان أفريقية وفي الفلبين ،يرجى الرجوع إلى:
Wodon, Q. & Zaman, H. 2010. Higher Food Prices in Sub-Saharan Africa: Poverty Impact and Policy Response. World Bank Research Observer, 25(1): 157–176; World Bank. 2010. Global Monitoring
Report 2010: The MDGs after the Crisis. Washington, DC.

()20

مثل إسبانيا ،واليونان ،والبرتغال ،انظر:
Murillo, P. La comida principal es la del cole. El País, 6 April 2013; Barca, J.A.Los platos más rebañados, los lunes. El País, 6 April 2013; Alderman, L. More Children in Greece are Going Hungry.
New York Times, 17 April 2013.

)(21
)(22

Grosh, M., del Ninno, C., Tesliuc, E. & Ouerghi, A. 2008. For Protection and Promotion. The Design and Implementation of Effective Safety Nets. Washington, DC, World Bank.
Alderman, H. & Bundy, D. 2012. School Feeding Programmes and Development: Are We Framing the Question Correctly? World Bank Research Observer, 27(2): 204–221; Honkanen, T. 2013. WFP
School Feeding: The Implications of a Social Protection Lens. Background paper for the 2013 revised school feeding policy (unpublished).

()23

مكتب التقييم في البرنامج .يونيو/حزيران  .2012التعلم من تقييمات التغذية المدرسية :توليفة من تقييمات األثر .وهذه التوليفة تشكل المجلد األول من الملحق األول لتقرير «سياسة التغذية المدرسية :تقييم للسياسة».OE/2012/002 ،

()24

أعــد البرنامــج ومجموعــة بوســطن االستشــارية دراســة عــن «قضيــة االســتثمار فــي التغذيــة المدرســية» ،تقــدر القيمــة التــي يحققهــا كل دوالر يســتثمر فــي التغذيــة المدرســية باســتخدام أدلــة مســتقاة مــن ثالثــة مجموعــات مــن الفوائــد :التغذيــة ،والتعليــم ،وتحويــل الدخــل.
وال تتضمــن هــذه األداة تأثيــر التغذيــة المدرســية علــى اإلنتــاج الزراعــي المحلــي.

14

داخليــة لعمليــة اختيــار طرائــق التحويــل .وقــد بــدأت الشــراكة

للبرامــج ،وقــد يحتــاج األمــر إلــى تقديــم مســاعدة تقنيــة مــن

مــن أجــل نمــاء الطفــل ثالثــة تقييمــات ألثــر التغذيــة المدرســية

البرنامــج وشــركاء آخريــن .فينبغــي ربــط التغذيــة المدرســية

فــي أفريقيــا ،ويتوقــع أن توفــر مزيــدا مــن األدلــة عــن فعاليــة

ببرامــج تســاعد األطفــال فــي مختلــف مراحــل دورة الحيــاة،

تكلفــة البرامــج فــي الســياقات المختلفــة .ويجــري البنــك الدولــي

وبمبــادرات تنميــة المجتمعــات المحليــة ،وإنشــاء األصــول ،وبنــاء

والبرنامــج تقييمــا مشــتركا لمشــروع رائــد يقــارن بيــن التحويــات

القــدرة علــى الصمــود.

()26

النقديــة المشــروطة والحصــص الغذائيــة المنزليــة فــي المــدارس

 -34العدالــة .قــد تقــوم برامــج التغذيــة المدرســية باســتبعاد األطفــال

االبتدائيــة فــي كمبوديــا .وســتتاح نتائــج هــذه التقييمــات ،التــي

األكثــر فقــرا ،وإدراج أطفــال مــن األســر غيــر الفقيــرة .وفــي

تشــكل جــزءا مــن برنامــج البحــوث الطويــل األجــل فــي أواخــر

المناطــق التــي يوجــد بهــا فئــات مــن األطفــال غيــر الملتحقيــن

عــام .2015

بالمــدارس ،ينبغــي تحديــد الحواجــز التــي تحــول دون انتظامهــم

 -31كمــا تؤثــر صعوبــة قيــاس فعاليــة التكلفــة علــى برامــج أخــرى لهــا

فــي المــدارس لتقريــر مــا إذا كان يمكــن أن تتصــدى لهــا التغذيــة

فوائــد متعــددة ،وكثيــر مــن القضايــا المبينــة أدنــاه تشــبه تلــك التــي

المدرســية.

تواجههــا شــبكات األمــان األخــرى.

()27

 -35ويتوقــف حجــم أخطــاء اإلدراج علــى الســياق ،ونهــج االســتهداف،

 -32إمكانيــة التنبــؤ والمالءمــة .تشــير إمكانيــة التنبــؤ إلــى انتظــام تقديم

وتكلفــة االســتهداف .فنحــو  90فــي المائــة مــن البلــدان المنخفضــة

الوجبــات؛ وتشــير المالءمــة إلــى الكميــة ،والجــودة التغذويــة،

الدخــل وجميــع العمليــات التــي يدعمهــا البرنامــج تســتخدم

وتوقيــت الحصــص الغذائيــة .وتشــمل العوامــل التــي تؤثــر علــى

االســتهداف الجغرافــي وليــس االســتهداف الفردي المســتخدم عادة

تقديــم الخدمــة :االفتقــار إلــى التمويــل المســتقر ،وعــدم توافــر

فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل ،ألن عمليــة االختيــار والتســجيل تعد

الغــذاء ،وضعــف أو عــدم اســتقرار القــدرة المحليــة علــى إعــداد

أقــل تعقيــدا وتكلفــة ،وال يُحتمــل أن تــؤدي إلــى وصــم األطفــال.

الغــذاء وتقديمــه .وتحتــاج الحكومــات والبرنامــج والشــركاء إلــى

وفــي البلــدان التــي ترتفــع فيهــا معــدالت الفقــر ،وحيــث تســتهدف

تفــادي حــاالت انقطــاع اإلمــداد ،أو مشــاكل توفيــر المــوارد التــي

التغذيــة المدرســية المناطــق األكثــر فقــرا ،تصــل معظــم الفوائــد

قــد تــؤدي إلــى تخفيضــات فــي أحجــام الحصــص الغذائيــة وأعــداد

إلــى الفقــراء دون حاجــة إلــى االســتهداف الفــردي .وفــي الســياقات

أيــام التغذيــة.

األكثــر تجانســا ،توجــد فرصــة أكبــر لتقديــم وجبــات مجانيــة

()28

 -33التــآزر مــع البرامــج األخــرى .تُ َعــد التغذيــة المدرســية تدخــا

ألطفــال تتوفــر لــدى أســرهم القــدرة علــى دفــع مقابلهــا )29(.غيــر

متعــدد القطاعــات ،يقــوده عــادة قطــاع التعليــم .وقــد أفــاد نحــو

أن الدالئــل األخيــرة تشــير إلــى أن أخطــاء اإلدراج ربمــا ال تمثــل

 90فــي المائــة مــن البلــدان التــي شــملها اســتقصاء البرنامــج عــن

مشــكلة كبيــرة فــي برامــج التغذيــة المدرســية .وقــد أوضحــت

التغذيــة المدرســية فــي عــام  2012بوجــود أكثــر مــن قطاعيــن

دراســة شــاملة لشــبكات األمــان فــي أمريــكا الالتينيــة أن برامــج

()25

التغذيــة المدرســية تفيــد الفقــراء أكثــر مــن غيــر الفقــراء بصــور

واســتنادا إلــى دراســات حالــة أجريــت مؤخــرا ،فــإن التنســيق

مختلفــة :فنحــو  80فــي المائــة مــن الفوائــد يذهــب إلــى ال ُخم َســين

بيــن الــوزارات يمثــل تحديــا ،خاصــة فــي ســياقات القــدرة الهشــة

األكثــر فقــرا مــن الســكان )30(.ويلــزم المزيــد مــن األدلــة عــن

أو المنخفضــة ،حيــث قــد يحتــاج األمــر إلــى تكامــل تدريجــي

البيئــات المنخفضــة الدخــل فــي أفريقيــا.

مــن القطاعــات التــي تتعــاون فــي مجــال التغذيــة المدرســية.

()25

القطاع المتعاون الرئيسي هو قطاع الصحة ،يليه قطاع الزراعة والتنمية المحلية.

()26

مثل تغذية األم والطفل ،ونماء الطفولة المبكرة ،وبرامج الصحة المدرسية والتغذية.

()27

انخفض عدد األطفال غير الملتحقين بالمدارس على نطاق العالم بدرجة كبيرة من  101مليونا في عام  1990إلى  57مليونا في عام  ،2011ولهذا فإن أخطاء االستبعاد من التغذية المدرسية تعد اآلن أقل احتماال مما كان منذ عشر سنوات .وفي الواقع ،كانت التغذية المدرسية
في حاالت كثيرة تمثل جزءا حاسما من استراتيجية زيادة االلتحاق بالمدارس.

()28

تقدم بلدان قليلة وجبات لجميع أطفال المدارس في إطار برامج التغذية المدرسية العالمية.

()29

)(30

للمزيد من المعلومات ،انظر:
Grosh, M., del Ninno, C., Tesliuc, E. & Ouerghi, A. 2008. For Protection and Promotion. The Design and Implementation of Effective Safety Nets. Washington, DC, World Bank.
Bundy, D., Burbano, C., Grosh, M., Gelli, A., Jukes, M. & Drake, L. 2009. Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child Development and the Education Sector. Washington, DC, World Bank and
Rome, WFP.
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البرنامــج والشــركاء صنــع القــرار بشــكل أفضــل لضمــان أن

 -36ولتخفيــض أخطــاء اإلدراج المحتملــة فــي بعــض البلــدان ،فــإن

تعطــي البرامــج األولويــة للفقــراء.

االســتهداف الفــردي أو إدخــال طــرق الســترداد التكاليــف – بحيث
تدفــع األســر غيــر الفقيــرة مقابــل الوجبــات لتعويــض تكاليــف

 -38التكاليــف :مــع أن تكاليــف التغذيــة المدرســية فــي معظــم البلــدان

أغذيــة األطفــال األفقــر – ربمــا تكــون الطريقــة األنســب ،مــع أن

تقتــرب مــن المعاييــر الدوليــة ،حيــث تشــكل تكاليــف تغذيــة

الحكومــات والبرنامــج والشــركاء ســيحتاجون إلــى الموازنــة بيــن

التلميــذ فــي المتوســط مــا بيــن  15و 20فــي المائــة مــن تكاليــف

التكاليــف والفوائــد المحتملــة.

التعليــم األساســي )31(،فــإن تكاليــف التغذيــة المدرســية للتلميــذ

 -37وتفضــل بعــض الحكومــات تقديــم بعــض التغذيــة المدرســية

فــي بعــض البلــدان المنخفضــة الدخــل تتجــاوز تكاليــف التعليــم،

لجميــع مناطــق البلــد ،ممــا يزيــد مــن األثــر السياســي ولكنــه يقلــل

ممــا يشــير إلــى فــرص الحتــواء التكاليــف )3(.ويعمــل البرنامــج

مــن كفــاءة االســتهداف .فقــد تعطــى األولويــة للمناطــق الحضريــة

وشــركاؤه مــع هــذه البلــدان الســتطالع دوافــع تكلفــة البرامــج،

علــى المناطــق الريفيــة ،أو للمــدارس التــي يســهل الوصــول

مثــا عــن طريــق فحــص تكاليــف مشــتريات األغذيــة ،والنقــل

إليهــا علــى تلــك التــي يصعــب الوصــول إليهــا .ويمكــن أن تســهل

والمناولة.

()32

المشــورة بشــأن السياســات القائمــة علــى األدلــة التــي يقدمهــا

)(31

()32

Gelli, A. & Daryanani, R. 2013. Are School Feeding Programs in low-Income Settings Sustainable? Insights on the Costs of School Feeding Compared with Investments in Primary Education. Food and
Nutrition Bulletin, 34(3): 310–317(8).
على سبيل المثال ،انخفضت التكلفة الكلية للبرنامج في غانا بنسبة  28في المائة عن طريق التوظيف األكفأ ،ونفقات المكاتب األقل ،وعن طريق االستعاضة عن خليط الذرة والصويا بتوليفة من األرز والبقول ومسحوق المغذيات الدقيقة :انظر مجموعة بوسطن االستشارية،
 ،2009تحليل تكلفة التغذية المدرسية في غانا :أسس مقارنة التكلفة وفرص احتواء التكاليف.
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األهداف الخمسة لعمل
البرنامج في مجال التغذية
الهدف  :2دعم تعليم األطفال عن طريق تحسين القدرة

 -39تتوقــف األهــداف واألدوار الخاصــة بــكل عمليــة علــى األهــداف

على التعلم والوصول إلى النظام التعليمي

الوطنيــة ،والســياق ،واالحتياجــات ،وقــدرة الحكومــة .وال يوجــد
برنامــج واحــد يمكنــه أن يحقــق جميــع األهــداف ،كمــا أن الســعي

 -42ركــزت التغذيــة المدرســية للبرنامــج بصــورة تقليديــة علــى فرص

لتحقيــق كل هــدف ينطــوي علــى مقايضــات تجــاه األهــداف

التعليــم .وهنــاك دالئــل قويــة توضــح أن فــي اســتطاعة التغذيــة

األخــرى .ويجــب أن تضــع األهــداف فــي اعتبارهــا الظــروف

المدرســية أن تكــون بمثابــة حافــز للتشــجيع علــى االلتحــاق والحــد

علــى أرض الواقــع ،والتوافــر ،وقــدرة الشــركاء.

مــن التغيــب ،خاصــة بالنســبة للفتيــات )35(.وســيظل الحصــول

الهدف  :1توفير شبكة أمان لألسر التي تعاني من

علــى التعليــم مجــاال للتركيــز حيــث تــزداد أعــداد األطفــال

انعدام األمن الغذائي عن طريق عمليات تحويل الدخل

غيــر الملتحقيــن بالمــدارس ،وتســود حــاالت عــدم المســاواة بيــن
الجنســين ،وتســتطيع التغذيــة المدرســية – مــع تدخــات أخــرى –

 -40تحـوّل التغذيــة المدرســية دخــا علــى شــكل أغذيــة لألســر .وتعتمد

أن تســاعد علــى اجتــذاب األطفــال الذيــن يصعــب الوصــول إليهــم

قيمــة التحويــل علــى الطريقــة ،ومحتــوى الحصــة الغذائيــة،

لاللتحــاق بالنظــام التعليمــي.

والســياق .فيمكــن أن توفــر الحصــص الغذائيــة المنزليــة أو
القســائم قيمــا تحويليــة أعلــى :ففــي كمبوديــا تبلــغ فــي المتوســط

 -43وتمشــيا مــع الجهــود العالميــة لتحســين جــودة التعليــم ،ســيزيد

 26فــي المائــة مــن دخــل األســرة )33(،بينمــا فــي بنغالديــش تبلــغ

البرنامــج مــن تركيــزه علــى ضمــان أن تســتكمل التغذيــة

قيمــة الوجبــات الخفيفــة فــي المتوســط  4فــي المائــة( )34وتتــراوح

المدرســية جهــود الحكومــات والشــركاء للنهــوض بتعلــم األطفــال.

()1

فالتغذيــة المدرســية يمكــن أن تحســن مــن قــدرة الطفــل علــى

قيمــة الوجبــات العاديــة فــي المتوســط بيــن  10و 14فــي المائــة.

التركيــز إذا كانــت توفــر المغذيــات الدقيقــة المالئمــة ،وخاصــة

 -41وهــذا الهــدف مهــم بشــكل خــاص فــي األزمــات والفتــرات

إذا تــم تنــاول الوجبــة الغذائيــة قبــل أن تبــدأ الــدروس .وســيواصل

العصيبــة عندمــا تحتــاج األســر إلــى دعــم غذائــي إضافــي .فبعــد

البرنامــج ضمــان توفيــر التغذيــة المدرســية حيثمــا تتوافــر

الصدمــة األوليــة لألزمــة ،يســتطيع النظــام المدرســي أن يوفــر

بالفعــل عناصــر أخــرى – مثــل المدرســين المدربيــن ،والمناهــج

وســيلة فعالــة لتوســيع نطــاق شــبكات األمــان ،مثــل التغذيــة

الدراســية ،والبنيــة األساســية ،والكتــب المدرســية – عــن طريــق

المدرســية ،وتوفيــر إحســاس بالحيــاة الطبيعيــة ،وحمايــة األطفــال

مبــادرة “تغذيــة األبــدان ،تغذيــة العقــول» التــي اسـتُهلت فــي عــام

والمدرســين ،وبنــاء التماســك االجتماعــي.

 2013والشــراكات األخــرى فــي قطــاع التعليــم.

)(33

Godden, K., Leguéné, P., Rüdiger, J., Ruegenberg, D. & Steen Nielsen, N. 2010. WFP Cambodia School Feeding 2000–2010: A Mixed-Method Impact Evaluation. Rome, WFP Office of Evaluation.

)(34

Downen, J., Walters, T., Gomes, M. & Finan, T. 2011. School Feeding in Bangladesh (2001–2009): A Mixed-Method Impact Evaluation. WFP, Office of Evaluation, OE/2011/024.

)(35

Gelli, A., Meir, U. & Espejo, F. 2007. Does Provision of Food in School Increase Girls’ Enrolment? Evidence from Schools in Sub-Saharan Africa. Food and Nutrition Bulletin, 28(2): 149–155; Drèze,
J. & Kingdon, G. 2011. School Participation in Rural India. Review of Development Economics, 5(1): 1–24; Jacoby, H.G. 2002. Benefits of a School Breakfast Programme among Andean Children in
Huarez, Peru. Food and Nutrition Bulletin, 17(1): 54–64; Kristjansson, E., Robinson, V., Petticrew, M., MacDonald, B., Krasevec, J. & Janzen, L. 2007. School Feeding for Improving the Physical and
Psychosocial Health of Disadvantaged Elementary School Children. Cochrane Database Syst. Rev. (1).
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الهدف  :3تحسين تغذية األطفال عن طريق الحد من

بالمغذيــات الدقيقــة والتغذيــة لألطفــال قبــل التعليــم االبتدائــي

حاالت نقص المغذيات الدقيقة

وللبالغيــن ،وال ســيما الفتيــات ،وهــي الفئــة األكثــر تعرضــا
لحــاالت نقــص المغذيــات الدقيقــة والتــي تعــد أساســية لعكــس اتجاه

 -44يقــدم البرنامــج وجبــات مغذيــة فــي جميــع مشــروعات التغذيــة

حلقــة الجــوع وســوء التغذيــة )38(،ولكــن يصعــب الوصــول إليهــا

المدرســية )36(.وحيثمــا ترتفــع( )37حــاالت نقــص المغذيــات الدقيقة،

بوســائل أخــرى.

ســيصمم البرنامــج برامــج لتوفيــر المغذيــات الدقيقــة الناقصــة،
بمــا فــي ذلــك الفيتاميــن ألــف ،واليــود ،والحديــد ،والزنــك التــي

 -48وعنــد إعــداد برامــج التغذيــة المدرســية ،ســيضع البرنامــج،

يمكــن أن تحســن مــن القــدرة علــى التعلــم .وســتظل آليــة التســليم

والحكومــات ،والشــركاء شــواغل التنميــة فــي اعتبارهــم ،بمــا فــي

الرئيســية عــن طريــق األغذيــة المتعــددة المقويــات ،بوصفهــا

ذلــك القضايــا الناشــئة المتعلقــة بالــوزن الزائــد والبدانــة .وســيدرج

وســيلة فعالــة التكلفــة لضمــان نظــام غذائــي غنــي بالمغذيــات

البرنامــج هــذه الشــواغل ضمــن أدوات تصميم البرامج .ويســتطيع

حيثمــا ال تكــون األغذيــة ذات المحتــوى العالــي مــن المغذيــات

البرنامــج علــى ســبيل المثــال اســتعراض محتــوى الحصــص

الدقيقــة – مثــل اللحــوم ،والفاكهــة ،والخضــروات – متاحــة فــي

الغذائيــة ،والعمــل مــع الحكومــة والشــركاء لوضــع مناهــج للثقافــة

حينهــا أو ميســورة التكلفــة.

التغذويــة والصحيــة ،بحيــث تعــزز الوجبــات الرســائل المتعلقــة
بالعــادات الغذائيــة المالئمــة.

 -45وســيصمم البرنامــج ،حيثمــا يكــون ذلــك مجديــا ،برامــج تعــزز
تنــوع النظــام الغذائــي باســتخدام أغذيــة مــن مجموعــات غذائيــة

الهدف  :4تعزيز القدرة الوطنية على التغذية المدرسية عن طريق دعم

عديــدة .وســيتابع البرنامــج التكاليــف ويضمــن حصــول األطفــال

السياسات والمساعدة التقنية

علــى وجبــة مغذيــة مالئمــة ،بالتنســيق مــع الشــركاء الذيــن تتوفــر

 -49ســيواصل البرنامــج تلبيــة طلــب الحكومــات للمســاعدة علــى

لديهــم الدرايــة الفنيــة والمــوارد ،بمــا في ذلــك الــوزارات ،ومنظمة

إدمــاج التغذيــة المدرســية فــي السياســات الوطنيــة واألطــر

األغذيــة والزراعــة ،ومنظمــة الصحــة العالميــة ،واليونيســف،

القانونيــة ،وتصميــم برامــج وطنيــة ناجعــة ومســتدامة ،وتأميــن

واليونســكو ،والمنظمــات غيــر الحكوميــة ،والمجتمعــات المحليــة.

مصــادر تمويــل مســتقرة .وســيدعم البرنامــج الحكومــات فــي

 -46وســيعمل البرنامــج مــع الشــركاء لضمــان توفير التغذية المدرســية

وضــع سياســات للتغذيــة المدرســية تراعــي االعتبــارات الثقافيــة
وتتماشــى مــع المبــادئ التوجيهيــة للنظــم الغذائيــة الوطنيــة.

إلــى جانــب التدخــات الصحيــة والتغذويــة فــي المــدارس – مثــل
الميــاه ،والصــرف الصحــي ،وإزالــة الديــدان ،والتوعيــة الصحيــة

 -50وسيحســن البرنامــج قــدرة المؤسســات الوطنيــة علــى إدمــاج

والتغذويــة ،وعمليــات الفــرز الصحــي الدوريــة – والتــي تســهم

التغذيــة المدرســية فــي نظــم شــبكات األمــان األوســع ،عــن طريــق

فــي تهيئــة بيئــة تســاعد علــى التعلــم ،وتحمــي صحــة األطفــال.

تقديــم المســاعدة التقنيــة فــي مجــاالت االســتهداف ،والتغذيــة،

 -47وبينمــا ســيواصل البرنامــج التركيــز علــى أطفــال المــدارس

والشــراء ،واللوجســتيات ،وتجهيــز األغذيــة ،ومراقبــة الجــودة،
وتحليــل التكلفــة ،والرصــد والتقييــم.

االبتدائيــة ،فإنــه ســيغتنم الفرصــة مــن أجــل تقديــم توعيــة خاصــة

()36

ستواصل هذه السياسة اتباع توجيهات البرنامج الحالية بشأن متطلبات السلة الغذائية والحد األدنى لمستويات الحصة الغذائية والتي لم تتغير ،ويمكن أن توجد في قسم التغذية المدرسية في دليل توجيهات البرامج التابعة للبرنامج.

()37

عندما تكون مستويات فقر الدم بين األطفال في سن الدراسة أعلى من  40في المائة.

)(38

Bhutta, Z., Das, J., Rizvi, A., Gaffey, M., Walker, N., Horton, S., Webb, P., Lartey, A. & Black, R. 2013. Evidence-based interventions for improvement of maternal and child nutrition: what can be done and
at what cost? The Lancet, 382 (9890): 452–477.
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 -51وســيزود البرنامــج الحكومــات بخدمــات مــن قبيــل المشــتريات،

التنميــة الزراعيــة ،ومنظمــات المزارعيــن ،والتجــار الصغــار

واللوجســتيات ،وتنميــة القــدرة لدعــم انتقــال البرامــج إلــى الملكيــة

والمتوســطين ،والبرامــج التجاريــة الناشــئة عــن طريــق البرنامــج

الحكوميــة ،حيثمــا يكــون ذلــك مناســبا ويحقــق كفــاءة التكلفــة.

التجريبــي الخــاص بالشــراء مــن أجــل التقــدم ومبــادرات أخــرى
تقودهــا البلــدان.

 -52وســيواصل البرنامــج تشــجيع التعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب

()42

والتعــاون الثالثــي لتعزيــز القــدرات الوطنيــة ألغــراض التغذيــة

 -55وبنــا ًء علــى حالــة البلــد وبيئــة السياســات فيــه ،يســتطيع البرنامــج

المدرســية وتيســير حــوار السياســات ،وخاصــة عــن طريــق

العمــل علــى )1 :تطويــع برامجــه الخاصــة بالتغذيــة المدرســية

مركــز االمتيــاز لمكافحــة الجــوع .وهــو يطــور شــراكات مــع

لتشــمل الشــراء المحلــي ،وخاصــة لمســاعدة صغــار المزارعيــن،

البلــدان لدعــم التعــاون فيمــا بيــن بلــدان الجنــوب والتعــاون الثالثــي

وال ســيما النســاء؛  )2و/أو تقديــم المشــورة للحكومــات بشــأن

فــي مجــال األمــن الغذائــي والتغذيــة ،واســتعراض الممارســات

اســتراتيجيات ربــط البرامــج الوطنيــة للتغذيــة المدرســية باإلنتــاج

الجيــدة المســتمدة مــن خبراتــه الخاصــة.

الزراعــي المحلــي.

الهدف  :5تنمية الروابط بين التغذية المدرسية واإلنتاج الزراعي

 -56وقــد بــدأت عــدة مكاتــب قطريــة برامــج مبتكــرة للتغذيــة المدرســية

المحلي كلما كان ذلك ممكنا ومجديا

تشــمل الشــراء المحلــي ،أو التجهيــز المحلي ،أو الشــراء الميداني،
مــع شــركاء مــن قبيــل منظمــة األغذيــة والزراعــة والصنــدوق

 -53تبــدي الحكومــات اهتمامــا متزايــدا بربــط التغذيــة المدرســية

الدولــي للتنميــة الزراعيــة )43(.وأبلــغ مــا ال يقــل عــن ســبعة بلــدان

باألغذيــة المنتَجــة محليــا لتحقيــق األمــن الغذائــي علــى المــدى
الطويــل،

()39

مــن أصــل  21بلــدا تطبــق مبــادرة الشــراء مــن أجــل التقــدم عــن

وتقديــم الدعــم ليــس فقــط ألطفــال المســتفيدين،

ربــط هــذه المبــادرة بالتغذيــة المدرســية.

وإنمــا لتنميــة األســواق أيضــا ،وســبل كســب العيــش لصغــار
المزارعيــن )40(،والتجــار ومقدمــي خدمــات المطاعــم ،وصناعــات
تجهيــز األغذيــة المحليــة.

()44

 -57ومــن المتوقــع أن تظهــر فــي عــام  2014دالئــل تأثيــرات هــذه
البرامــج علــى االقتصــاد المحلــي وصغــار المزارعيــن .فعــن

()41

طريــق برنامــج التعلــم الخــاص بمبــادرة الشــراء مــن أجــل التقــدم،

 -54ويتمتــع البرنامــج بخبــرة ال بــأس بهــا فــي تحديــد مصــادر األغذية

يقــوم البرنامــج والشــركاء المتخصصــون بتوثيــق الممارســات

وتجهيزهــا فــي البلــدان الناميــة؛ ومســاعدة الجهــات الصانعــة

والتأثيــرات الجيــدة ،للمســاعدة علــى تحديــد النتائــج الخاصــة التــي

المحليــة علــى تنفيــذ تدابيــر مراقبــة الجــودة والنهــوض بعمليــات

ينبغــي أن يســعى البرنامــج لتحقيقهــا وكيفيــة قياســها.

اإلنتــاج مــن أجــل تحقيــق المســتوى األقصــى مــن الفوائــد التغذوية
لألغذيــة ،وفتــرة صالحيتهــا ،وتقبّلهــا؛ والعمــل مــع الشــركاء فــي

()39

فريــق الخبــراء الرفيــع المســتوى المعنــي باألمــن الغذائــي والتغذيــة التابــع للجنــة األمــن الغذائــي العالمــي .2012 ،الحمايــة االجتماعيــة ألغــراض األمــن الغذائــي .رومــا .تقريــر فريــق الخبــراء الرفيــع المســتوى المعنــي باألمــن الغذائــي والتغذيــة التابــع للجنــة األمــن الغذائــي
العالمي.

)(40

Sumberg, J. & Sabates-Wheeler, R. 2011. Linking Agricultural Development to School Feeding in Sub-Saharan Africa: Theoretical Perspectives. Food Policy, 36: 341–349.

)(41

Alderman, H. & Yemtsov, R. 2012. Productive Role of Safety Nets. Social Protection and Labor Discussion Paper No. 1203. Background paper for the World Bank 2012–2022 Social Protection and Labor
Strategy. Washington, DC, World Bank.

()42

على سبيل المثال ،مبادرة حكومة البرازيل عام  ،2012والبرنامج ،ومنظمة األغذية والزراعة للشراء من األفارقة من أجل أفريقيا في أثيوبيا ،ومالوي ،وموزامبيق ،والنيجر ،والسنغال.

)(43

Longford, S. 2013. WFP Position Paper on Linking School Feeding to Local Agricultural Production. Background paper prepared for 2013 WFP revised school feeding policy.

()44

طبقا الستقصاء أخير أجرته وحدة الشراء من أجل التقدم .وتخطط أربعة مكاتب قطرية أخرى إلنشاء مثل هذه الروابط.
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تحديد األهداف في الممارسة العملية
– المقايضات والقرارات الرئيسية
 -58ينبغــي أن تكــون برامــج التغذيــة المدرســية التابعــة للبرنامــج

األغذيــة المشــتراة محليــا االحتياجــات التغذويــة لألطفــال ،وهــو

مســتدامة ،وموجهــة ،وفعالــة التكلفــة ،وينبغــي أن تقــدم حصصــا

مــا ال تفعلــه دائمــا .فمســاحيق المغذيــات الدقيقــة يمكــن أن تســتكمل

غذائيــة مغذيــة ،باســتخدام األغذيــة المنتجــة محليــا قدر المســتطاع.

وجبــات ذات محتــوى منخفــض مــن المغذيــات الدقيقــة .وتجــرب

وقــد تتطلــب الموازنــة بيــن هــذه األمــور بعضــا مــن المقايضــات

بعــض المكاتــب القطريــة إضافــة الفاكهــة والخضــروات ومنتجات

التاليــة:

األلبــان لتنويــع النظــام الغذائــي وزيــادة المغذيــات الدقيقــة ،ولكــن
قــدرة البرنامــج علــى شــراء هــذه المنتجــات تحددهــا التكلفــة،

 -59اختيــار الهــدف الرئيســي أو األهــداف الرئيســية للعمليــة .فــا

واالســتقرار ،وشــواغل األمــن الغذائــي .ويمثــل التوســع فــي

يمكــن تحقيــق جميــع األهــداف عــن طريــق برنامــج واحــد ،فــكل

تحويــات النقــد والقســائم فرصــة هامــة لزيــادة االعتمــاد علــى

منهــا ينطــوي علــى مقايضــات تجــاه األهــداف األخــرى .وبنــا ًء

المصــادر المحليــة فــي إمــدادات التغذيــة المدرســية .وتعــد

علــى تحليــل المواقــف ،يجــب علــى الحكومــات والبرنامــج تحديــد

مشــاركة الحكومــة ،والشــركاء ،والمجتمعــات المحليــة ضروريــة

الهــدف الرئيســي أو األهــداف الرئيســية ،وتصميــم العمليــة تبعــا

للتوســع فــي اســتخدام األغذيــة المشــتراة محليــا.

لذلــك .ويتمثــل العنصــر المحــوري فــي الطريقــة – وجبــات
خفيفــة ،أو وجبــات عاديــة ،وحصــص غذائيــة منزليــة ،أو توليفــة

 -61الشــراء علــى المســتوى المحلــي أو اإلقليمــي أو الدولــي .إن

منهــا – فــكل منهــا لــه فوائــد وتكاليــف ومتطلبــات تشــغيلية

الشــراء مــن مجموعــات المزارعيــن القريبيــن مــن المــدارس قــد

فالوجبــات العاديــة والوجبــات الخفيفــة يمكــن أن

يزيــد مــن التكاليــف بســبب انخفــاض وفــورات الحجــم ،ولكنــه

تزيــد مــن طاقــة األطفــال ومدخولهــم مــن المغذيــات الدقيقــة ،فــي

يمكــن أن يخفــض أيضــا مــن تكاليــف النقــل والمناولــة ،ويزيــد مــن

حيــن أن الحصــص الغذائيــة المنزليــة تتقاســمها األســرة ،وقــد ال

دعــم المجتمــع المحلــي ومشــاركته فــي برامــج التغذيــة المدرســية.

تســهم فــي تحســين الحالــة التغذويــة لألطفــال .والوجبــات العاديــة

وحيثمــا يتولــى البرنامــج عمليــة الشــراء بتمويــل مــن الجهــات

توفــر ســعرات حراريــة أعلــى مــن الوجبــات الخفيفــة ،ولكنهــا قــد

المانحــة ،فإنــه سيســتعرض كل حالــة علــى حــدة لتقديــر مــا إذا كان

تحتــاج إلــى مرافــق تخزيــن وطهــي ،ومســتويات مــن المشــاركة

دفــع أســعار أعلــى مقابــل األغذيــة المنتجــة محليــا تبــرره الفوائــد

المجتمعيــة التــي قــد ال تتوفــر فــي البيئــات الهشــة أو الحضريــة.

التــي تعــود علــى االقتصــاد المحلــي ،ووصــول المزارعيــن إلــى

وتعــد الحصــص الغذائيــة المنزليــة الطريقــة األعلــى تكلفــة ،ولكــن

األســواق ،وتحقيــق األمــن الغذائــي .وحيثمــا تمــول الحكومــات

يمكنهــا اســتهداف مســتفيدين محدديــن ،مثــل الفتيــات ،أو األيتــام،

البرامــج ،فقــد تختــار دفــع أســعار أعلــى مقابــل أغذيــة منتجــة أو

أو األطفــال المصابيــن بفيــروس نقــص المناعــة البشــرية/اإليدز؛

مشــتراة محليــا بمــا يعــود بالفائــدة علــى االقتصــادات المحليــة.

مختلفــة.

()45

وهــي توفــر مزيــدا مــن الدخــل لألســرة بكاملهــا؛ وال تتطلــب بنيــة

 -62اســتطالع طــرق أفضــل للوصــول إلــى المســتفيدين .ينبغــي

أساســية مدرســية.

للمكاتــب القطريــة اســتخدام أدوات جديــدة ،مثــل النقــد أو القســائم،

 -60الجــودة التغذويــة لألغذيــة المشــتراة محليــا .يجــب أن تلبــي
)(45

أو الشــراء المحلــي ،كلمــا كان ذلــك مجديــا لزيــادة فعاليــة البرامج،

Bundy, D., Burbano, C., Grosh, M., Gelli, A., Jukes, M. & Drake, L. 2009. Rethinking School Feeding: Social Safety Nets, Child Development and the Education Sector. Washington, DC, World Bank and
Rome, WFP. Table 5.3.
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()46

أو اكتشــاف طــرق أفضــل لتقديــم المســاعدة للمســتفيدين ،وتســهيل

والتكلفــة )1 :فقــد يتوفــر الغــذاء دائمــا بالقــرب مــن المدرســة،

احتمــال تســليم المســؤولية للحكومــات .وهــذا قــد يدفــع البرامج إلى

خاصــة فــي المناطــق األكثــر معانــاة مــن انعــدام األمــن الغذائــي؛

تقديــم النقــد للمقاطعــات ،كمــا فــي أثيوبيــا ،أو للمــدارس ،كمــا فــي

 )2وقــد تكــون بعــض النمــاذج مناســبة للمناطــق الحضريــة

كينيــا؛ أو تقديــم القســائم باالرتبــاط مــع مقدمــي خدمــات المطاعــم

وبعضهــا اآلخــر مناســبا للمناطــق الريفيــة؛  )3وقــد يلــزم تعزيــز

المحلييــن؛ أو االســتعاضة عــن الحصــص الغذائيــة المنزليــة

نظــم المســاءلة علــى المســتوى المحلــي؛  )4وينبغــي تحليــل

العينيــة بمبالــغ نقديــة كمــا فــي كمبوديــا )46(.وينطــوي كل نــوع

قــدرة المقاطعــة أو المجتمــع المحلــي لتجنــب تفاقــم التباينــات ألن

مــن هــذه البرامــج علــى مقايضــات إلــى جانــب مســائل التغذيــة

المناطــق األفقــر قــد تكــون أقــل قــدرة علــى تقديــم خدمــات جيــدة.

ينبغي أن تشير المكاتب القطرية إلى األمر التوجيهي إلدارة العمليات في البرنامج المؤرخ في  8ديسمبر/كانون األول عام  .2011برمجة النقد والقسائم (.)OD2011/004
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()47
المدرسية التابعة للبرنامج
 -63التقييــم .ســيتم تعميــم إطــار تقييــم “نهــج النظــم لتحســين نتائــج

التــي تنطــوي علــى مكــون خــاص بالتغذيــة المدرســية .وســيتم

التعليــم” لــدى إعــداد جميــع مشــروعات التغذيــة المدرســية

تجميــع نتائــج اإلطــار المســتمدة مــن جميــع المشــروعات فــي

التابعــة للبرنامــج .وقــد تولــى البنــك الدولــي بالتعــاون مــع

المقــر إلجــراء تحليــل عــام لالتجاهــات واالمتثــال لسياســة التغذيــة

البرنامــج وشــركاء آخريــن وضــع هــذا اإلطــار .وتســتند هــذه

المدرســية.

األداة إلــى معاييــر جــودة التغذيــة المدرســية التــي عُرضــت فــي

 -65التكاليــف .فــي جميــع المشــروعات الجديــدة التــي تنطــوي علــى

سياســة البرنامــج لعــام  ،2009والتــي اس ـتُبدلت بخمســة أهــداف

مكــون للتغذيــة المدرســية ،سـيُطلب مــن المكاتــب القطريــة اإلبالغ

للسياســة (انظــر الجــدول  .)3وقــد أُجــري هــذا التغييــر بعــد إجــراء

عــن التكلفــة المطلقــة المخططــة للتغذيــة المدرســية لــكل طفــل فــي

مشــاورات مــع الحكومــات وإجــراء اختبــار فــي أكثــر مــن 15

الســنة فــي جميــع وثائــق المشــروعات الجديــدة .وســتجري بعــد

بلــدا .ويعكــس التحــول مــن “معاييــر الجــودة” إلــى “معاييــر

ذلــك مقارنــة هــذه المعلومــات مــع العتبــات المحــددة للتكاليــف

الســياسة” تفضيــل الحكومــات والشــركاء االنتقــال نحــو األهــداف

المقبولــة ،أو المرتفعــة ،أو المرتفعــة جــدا علــى مســتوى المقــر.

بــدال مــن وضــع المعاييــر .وتوجــد لــكل هــدف مــن أهــداف

وســيلزم أن تقــدم المكاتــب القطريــة ذات التكاليــف المرتفعــة جــدا

الســياسة مــا يقابلــه مــن مجموعــة المؤشــرات ،واســتبيان شــامل،
ونظــام لتحديــد الدرجــات.

تبريــرا و/أو أن تضــع اســتراتيجيات الحتــواء التكاليــف.

()48

()49

 -66وســتوضع التوجيهــات بشــأن هــذه المتطلبــات الجديــدة وتعمــم

 -64وســيتيح هــذا اإلطــار للحكومات ومكاتــب البرنامــج القطرية تقدير

علــى جميــع المكاتــب القطريــة مــع هــذه السياســة المنقحــة.

جــودة البرامــج ،ومواجهــة التحديــات .وســيُطلب مــن المكاتــب
القطريــة عــرض نتائــج التقييــم فــي جميــع وثائــق المشــروعات

()47

()48

ســيواصل البرنامــج )1 :ضمــان توفيــر عناصــر الرزمــة األساســية – تعزيــز تعليــم الفتيــات ،وميــاه الشــرب ودورات الميــاه الصحيــة ،والتوعيــة فــي مجــال الصحــة والتغذيــة ،وإزالــة الديــدان ،والتوعيــة فــي مجــال فيــروس نقــص المناعــة البشــرية ومــرض اإليــدز ،والدعــم
النفســي واالجتماعــي ،والوقايــة مــن المالريــا ،والمواقــد المقتصــدة فــي اســتهالك الوقــود ،والحدائــق المدرســية؛  )2تعميــم الحمايــة واالعتبــارات الجنســانية فــي جميــع المشــروعات؛  )3االلتــزام بالمعاييــر الدنيــا للتعليــم فــي حــاالت الطــوارئ الخاصــة بالشــبكة الدوليــة للتعليــم
فــي حــاالت الطــوارئ؛  )4ضمــان تحليــل الســياق لتقليــل أخطــار الحمايــة مثــل العنــف تجــاه الطلبــة ،وخاصــة الفتيــات .وال يــزال موقــف البرنامــج مــن الحدائــق المدرســية هــو أنهــا أدوات للتعلــم والتوضيــح ،ومفيــدة للغايــة كجــزء مــن المنهــج العــام عــن التوعيــة فــي مجــال
التغذيــة للمســاعدة علــى تعزيــز مشــاركة المجتمــع .ويمكــن أن تســتكمل هــذه الحدائــق الوجبــات المدرســية فــي بعــض الحــاالت ،ولكــن ينبغــي أال يُتوقــع منهــا أن تنتــج أغذيــة تكفــي لتلبيــة جميــع احتياجــات البرامــج .وينبغــي أال تشــكل الحدائــق المدرســية جــزءا مــن اســتراتيجيات
االســتدامة يُنتظــر فيهــا مــن المجتمــع المحلــي ،أو المدرســين ،أو األطفــال دعــم البرنامــج بصــورة كليــة.
توائم هذه السياسة المنقحة سياسة وممارسة البرنامج مع إطار تقدير التغذية المدرسية المعترف به دوليا .وسيتم تحديث التوجيهات القائمة وزيادتها تمشيا مع األهداف الخمسة الجديدة للسياسة.

()49

وضــع البرنامــج ومجموعــة بوســطن االستشــارية منهجيــة قيــاس التكاليــف مــن أجــل تحديــد التكاليــف الفعليــة لعمليــات التغذيــة المدرســية الخاصــة بالبرنامــج فــي كل بلــد ،اســتنادا إلــى تحليــل الوصــول عــن طريــق البحــر ،وعــدد األصنــاف فــي الســلة الغذائيــة ،وحالــة الدخــل،
والســياق القطــري – حالــة الطــوارئ مقارنــة بالحالــة األكثــر اســتقرارا .ويتيــح تجميــع البيانــات الســنوية منــذ عــام  2005حســاب المتوســطات كل خمــس ســنوات ومــدى االنحــراف المعيــاري ،والــذي ســيحدد البرنامــج علــى أساســه عتباتــه الخاصــة بالتكلفــة.

()50

أقــام البرنامــج شــراكة مــع المؤسســة العامــة لبحــوث التغذيــة الصحيــة ،وهــي مجموعــة شــركات بحثيــة فــي المملكــة المتحــدة لجمــع معلومــات تحليليــة عــن التغذيــة المدرســية فــي البلــدان المرتفعــة الدخــل – وهــذا يمثــل ثغــرة رئيســية فــي المعرفــة تتجــاوز واليــة البرنامــج
وقدرتــه.
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الجدول  :3تحويل معايير الجودة الثمانية إلى أهداف السياسة الجديدة الخمسة
معايير الجودة
(سياسة التغذية المدرسية في البرنامج لعام )2009
 -1االستدامة
 -2االتساق السليم مع إطار السياسات الوطنية
 -3ثبات التمويل والميزانية
 -5ترتيبات مؤسسية قوية للتنفيذ والرصد والمساءلة
 -7شراكات قوية وتنسيق بين القطاعات

أهداف سياسة "نهج النظم لتحسين نتائج التعليم"
(سياسة التغذية المدرسية المنقحة لعام )2013
 -1أطر السياسات
 -2القدرة المالية
 -3القدرة المؤسسية والتنسيق

 -4تصميــم برامــج جيــدة ،وفعالــة مــن حيــث التكلفــة ،وقائمــة علــى
االحتياجــات

 -4التصميم والتنفيذ

 -6استراتيجية لإلنتاج وتوفير الموارد محليا
 -8مشاركة وملكية قويتان من جانب المجتمع المحلي

 -5أدوار المجتمع المحلي – الوصول إلى ما بعد المدارس
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النتائج المتوقعة والرصد
والتقييم
 -67تقــدم هــذه السياســة نوعيــن مــن النتائــج المتوقعــة المترابطــة التــي

مــن عــدة مصــادر .وســتواصل التقاريــر الســنوية الموحــدة عــن

يعــزز بعضهــا بعضــا .ويتعلــق النــوع األول بإحــداث تغييــرات في

المشــروعات تقديــم بيانــات علــى مســتوى الحصائــل والنواتــج

حيــاة األطفــال عــن طريــق برامــج التغذيــة المدرســية التــي تؤثــر

لبرامــج التغذيــة المدرســية التــي ينفذهــا البرنامــج .وتــدرج

فــي أمنهــم الغذائــي ،وإنتاجيتهــم ،وتعليمهــم ،وصحتهــم وتغذيتهــم.

مؤشــرات الحصائــل والنواتــج المؤسســية والمتعلقــة بهــذه النتائــج،

ويقــدم الملحــق األول نظريــة التغييــر والنتائــج المتصلــة بهــا.

مــع المســتويات المســتهدفة ،فــي إطــار النتائــج االســتراتيجية
الجديــد (الملحــق الثالــث) .وســيجرى االســتقصاء العالمــي للتغذية

 -68ويتعلــق النــوع اآلخــر مــن النتائــج بالتغييــرات المؤسســية –

المدرســية ميدانيــا كل ســنتين لتتبــع تنفيــذ السياســات .وســيتم تتبــع

داخــل البرنامــج وخارجــه – والمســتمدة مــن تنفيــذ هــذه السياســة.

التقــدم القطــري عــن طريــق إطــار تقييــم “نهــج النظــم لتحســين

وتؤثــر النتائــج المؤسســية فــي الحصائــل بالنســبة لألطفــال .ويقــدم

نتائــج التعليــم” وعمليــة وضــع األســس الســنوية للتكلفــة.

الملحــق الثانــي التزامــات سياســة البرنامــج .ويحــدد مــا يتوقــع أن

 -70وستســتنير التغييــرات المســتقبلية فــي توجيهــات ومؤشــرات

يتغيــر نتيجــة لهــذه السياســة.

البرنامــج ببرنامــج التعلــم الخــاص بمبــادرة الشــراء مــن أجــل

 -69وســيضع البرنامــج اســتراتيجية شــاملة للرصــد والتقييــم مــن

التقــدم ،وتقريــر التقييــم المقــرر أن يصــدر فــي عــام ،2014

أجــل قيــاس كال النوعيــن مــن النتائــج .وســتضع اســتراتيجية

وإطــار الرصــد والتقييــم القائــم علــى تجــارب مبــادرة الشــراء

الرصــد والتقييــم مبــادئ توجيهيــة ومســؤوليات للمكاتــب القطريــة

مــن أجــل التقــدم – والــذي ســيتضمن الشــراء العــام والعالقــة بيــن

واإلقليميــة والمقــر بشــأن اإلبــاغ ،وتثليــث المعلومــات المســتمدة

مبــادرة الشــراء مــن أجــل التقــدم والتغذيــة المدرســية.
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المضي قُدما – إجراءات
البرنامج ذات األولوية
دعم جودة التعليم عن طريق شراكة متجددة

صغــار المزارعيــن .وســيتولى شــركاء أكاديميــون متخصصــون،
مثــل الشــراكة مــن أجــل نمــاء الطفــل ،معظــم البحــوث بدعــم مــن

 -71تكامــل أدوارهــم ،مبــادرة “تغذيــة األبــدان ،تغذيــة العقــول»

البرنامــج .وســيصدر فــي عــام  2014منشــوران عــن الــدروس

لضمــان أن يــؤدي العمــل المنســق المحســن إلــى تحســين جــودة

المســتفادة مــن التغذيــة المدرســية وممارســاتها الجيــدة.

التعليــم .وســيكون دور البرنامــج ضمــان تنفيــذ عمليــات التغذيــة

دعم الحكومات في وضع ورعاية برامج وطنية

المدرســية بالتنســيق مــع الوكالتيــن األخرييــن اللتيــن تقومــان
بــدور قيــادي فــي قطــاع التعليــم .وســينفذ هــذا الجــزء الميدانــي

 -73ســيواصل البرنامــج تلبيــة طلبــات البلــدان للخصــول علــى

فــي أربعــة بلــدان تجريبيــة لديهــا القــدرة علــى االبتــكار ،وفــرص

المشــورة بشــأن السياســات والمســاعدة التقنيــة لوضــع برامــج

لتحديــد نمــاذج الشــراكة التــي يمكــن تكرارهــا ،وهــي :هايتــي،

وطنيــة مســتدامة ،كجــزء مــن الدعــم األوســع لشــبكات األمــان.

وموزامبيــق ،والنيجــر ،وباكســتان .وإلــى جانــب تعزيــز التعــاون

وســيبذل جهــودا لتجميــع قطاعــات التعليــم والصحــة والزراعــة،

القائــم ،بمــا فــي ذلــك مــع الحكومــات ،ســتلتمس هــذه المبــادرة

وتعزيــز عالقتــه بمنظمــة األغذيــة والزراعــة ،وتحقيق االســتخدام

التــي تســتغرق ثــاث ســنوات الدعــم مــن شــركاء القطــاع

األمثــل للدعــم المقــدم مــن القطــاع الخــاص.

الخــاص .وتشــمل الحصائــل المتوقعــة تحســين صحــة وتغذيــة
الطفــل؛ وتوســيع فــرص الحصــول علــى رعايــة الطفولــة

 -74وعــن طريــق مركــز االمتيــاز لمكافحــة الجــوع والمبــادرات

المبكــرة؛ وتحســين معــدالت التحــاق الفتيــات ،مــع التركيــز علــى

األخــرى ،ســيواصل البرنامــج تثليــث التعــاون بيــن البلــدان ودعــم

المراهقــات؛ والتعــاون مــع المجتمعــات المحليــة والحكومــات فــي

حــوار السياســات الرفيــع المســتوى بشــأن قضايــا أوســع تتعلــق

تهيئــة بيئــات مدرســية تســاعد علــى التعلــم؛ ودالئــل توضــح أوجــه

باألمــن الغذائــي ،والتغذيــة ،وشــبكات األمــان .وســيعزز البرنامــج

التــآزر بيــن التعليــم والصحــة والتغذيــة.

والبنــك الدولــي تعاونهمــا بشــأن التغذيــة المدرســية فــي ســياق
اتفــاق أوســع للشــراكة بينهمــا.

مواصلة تعزيز قاعدة األدلة

 -75وســتركز خطــة البرنامــج لتنفيــذ هــذه السياســة علــى تعميمهــا،

 -72ســيواصل البرنامــج العمــل مــع الشــركاء علــى برنامــج البحــوث
لعــام  2009والــذي اســتُكمل فــي عــام .2013
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وتحديــث التوجيهــات ،وتدريــب موظفــي البرنامــج فــي المجــاالت

وتشــمل

الجديــدة التــي تتضمنهــا .وخــال عــام  ،2014ســيتم اختبــار

مواضيــع البحــوث كفــاءة االســتهداف الجغرافــي فــي البلــدان
المنخفضــة الدخــل؛ والتحليــل المتعمــق لدوافــع التكلفــة المتعلقــة
بالبرامــج؛ وتقييمــات األثــر القطريــة؛ وتأثيــرات الشــراء مــن

()51

()51

يعمل البرنامج على وضع إطار توجيهي شامل لشبكات األمان المتعلقة بالجوع ،بما في ذلك التغذية المدرسية ،لتوزيعه على المكاتب القطرية في أوائل عام .2014
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الشــرطين الجديديــن المتعلقيــن بالتكاليــف واســتخدام اإلطــار

والمنخفضــة الدخــل ،بدعــم مقــدم مــن البرنامــج .وتعــرض هــذه

فــي مكاتــب قطريــة مختــارة .وســيتم وضــع حزمــة تدريبيــة

السياســة المنقحــة النتائــج والــدروس المســتفادة مــن تحليــل هــذه

بشــأن السياســة لموظفــي المكاتــب اإلقليميــة والمكاتــب القطريــة،

التجــارب علــى مــدى الســنوات الخمــس الماضيــة .وباعتمــاد

وســتتضمن تدريبــا أعــده البنــك الدولــي عــن “نهــج النظــم لتحســين

هــذه توجهــات السياســة الجديــدة ،ســيصبح البرنامــج فــي وضــع

نتائــج التعليــم”.

أفضــل لمســاعدة الحكومــات علــى وضــع برامــج فعالــة للتغذيــة
المدرســية تســهم فــي القضــاء علــى الفقــر والجــوع ،وتعــزز

 -76وقــد بــدأ أكثــر مــن نصــف البرامــج الوطنيــة المســتدامة التــي

االزدهــار الوطنــي

يجــري تنفيذهــا حاليــا فــي  64بلــدا مــن البلــدان المتوســطة
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الشكل  :4البرنامج والتغذية المدرسية  -كيف تطورت العالقة ()2012-2000-1990

إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ

إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ

إﻧﺪوﻧﯿﺴﯿﺎ

اﻹﻧﮭﺎء اﻟﺘﺪرﯾﺠﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺠﺰ أو ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺠﺎز
ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﻐﺬﯾﺔ ﻣﺪرﺳﯿﺔ ﯾﺪﻋﻤﮭﺎ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

28

المالحق

منذ أزمة الجوع في عام  ،2010عمل برنامج التغذية المدرسية كشبكة أمان
29لمكافحة انتشار الجوع في النيجر.
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ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﺼﺤﻲ

ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﻮث

ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﺘﻘﺪم
اﻟﻤﺪرﺳﻲ

اﻟﺤﺼﺎﺋﻞ

ﺗﺤﺴﻦ اﻹﻧﺠﺎز
اﻟﻤﺪرﺳﻲ

زﯾﺎدة اﻟﻘﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ

اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

زﯾﺎدة ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺪﺧﻞ
واﻷﻏﺬﯾﺔ ﻟﺪى اﻷﺳﺮ

زﯾﺎدة اﻟﻤﻮاظﺒﺔ
واﻻﻟﺘﺤﺎق واﻻﺳﺘﺒﻘﺎء

اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻣﻦ وطﺄة اﻟﺠﻮع
ﺗﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﺔ
اﻟﻤﻐﺬﯾﺎت اﻟﺪﻗﯿﻘﺔ

ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻘﺪرة
اﻟﻮطﻨﯿﺔ

اﻟﻨﻮاﺗﺞ

ﺗﺤﻮﯾﻞ
اﻷﻏﺬﯾﺔ/اﻟﺪﺧﻞ

طﺎﻗﺔ اﻟﻐﺬاء

ﺟﻮدة اﻟﻐﺬاء

اﻟﺪور رﻗﻢ  :1ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ

ﺷﺒﻜﺔ اﻷﻣﺎن

اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ

اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ

اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺰراﻋﻲ
اﻟﻤﺤﻠﻲ

اﻟﻘﺪرة اﻟﻮطﻨﯿﺔ

اﻟﺪور رﻗﻢ  :2ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﺪرة
ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت واﻷﺳﻮاق

ﺷﺮاء اﻷﻏﺬﯾﺔ
اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻣﻦ
أﺟﻞ اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ
اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ

اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻘﻨﻲ
واﻟﺴﯿﺎﺳﻲ

اﻷھﺪاف

اﻟﻤﻠﺤﻖ اﻷول  -اﻟﻨﻮع اﻷول ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ :اﻟﺤﺼﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸطﻔﺎل وﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻟﻠﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات

ﺗﺤﺴﻦ اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
اﻷﺳﺮ وﻗﺪرﺗﮭﺎ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻤﻮد

زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
وارﺗﻔﺎع اﻟﺪﺧﻞ

ﺗﺤﺴﻦ اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺘﻐﺬﯾﺔ

ﺗﺤﺴﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻮطﻨﻲ
ﻣﻦ أﺟﻞ
اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻠﺠﻮع
ﺗﻌﺰﯾﺰ ﺷﺒﻜﺎت
اﻷﻣﺎن اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻟﺠﻮع
ﺗﺤﺴﻦ اﺳﺘﺪاﻣﺔ
اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺷﺮﻛﺎء اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ
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أهداف سياسة اإلطار

حصائل السياسة
نتائج المتوقعة من اإلجراءات
الرئيسية للبرنامج

•تصميم برامج قائمة على
االحتياجات وفعالية التكلفة

•استقرار التمويل والميزنة

•شراكات قوية وتنسيق بين
القطاعات

•مواءمة سليمة مع
السياسات الوطنية

أهداف السياسة توجه عمل
الحكومة الذي يسهم فيه البرنامج
والشركاء

•برامج البرنامج تتسم
بالكفاءة ويمكن االعتماد
عليها
•تصميم برامج البرنامج
يستجيب للسياق القطري
وتسهل نقل المسؤولية إلى
الحكومة
•أنشطة البرنامج تسهم في
تهيئة بيئة سياسية أقوى
لنماء الطفل

•شراكة وملكية مجتمعية
قوية

الرؤية
الهدف الطويل األجل

االنتقال إلى برامج جيدة ومملوكة
وطنيا للتغذية المدرسية ،مثل
شبكات األمان التي تساعد على
زيادة فرص حصول األطفال
على التعليم والتعلم ،وتعزيز
صحتهم وحالتهم التغذوية

الملحق الثاني  -النوع الثاني من النتائج :الحصائل المؤسسية الناتجة عن تنفيذ السياسة

التزامات السياسة

إجراءات البرنامج كما وردت في السياسة

•المشاركة في حوار السياسات ،وتقديم المساعدة لبناء القدرات
والمساعدة التقنية

•تسهيل التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعلم عن طريق
مركز االمتياز والمبادرات األخرى

•تعزيز الشراكات التخاذ إجراءات تكميلية بشأن الحماية
االجتماعية ،والتعليم ،والصحة المدرسية ،والتغذية ،والزراعة

•ضمان التصدي للشواغل التغذوية بما في ذلك حاالت نقص
المغذيات الدقيقة .واستطالع سُبل تنويع السلة الغذائية وبحث
مسائل الوزن الزائد والبدانة

•تتبع تكاليف البرامج ووضع استراتيجيات الحتواء التكاليف
عند االقتضاء

•اغتنام الفرص للوصول إلى المراهقات بالدعم التغذوي.

•ربط التغذية المدرسية باإلنتاج الزراعي واالقتصادات
لتحسين االستدامة وتعزيز الحصائل التغذوية

•تصميم برامج بناء على تقييم شامل للسياق ،واختيار األهداف
المالئمة وآليات التنفيذ ،بما في ذلك عن طريق النقد أو
القسائم ،والتصدي للمبادالت وضمان عدالة االستهداف

•رصد وتقييم حصائل نماء الطفل؛ والحصائل المؤسسية؛
والوفاء بااللتزامات السياسية

•مواصلة بناء قاعدة األدلة لدعم التعلم واالبتكار

ملحوظة :سيحدد البرنامج مؤشرات التقدم لكل حصيلة مؤسسية كجزء من االستراتيجية العامة للرصد والتقييم بالنسبة للتغذية المدرسية .ويجري بالفعل تجميع مؤشرات كثيرة عن طريق االستقصاء العالمي للتغذية المدرسية والتقارير الموحدة عن المشروعات .وتشمل
أمثلة المؤشرات :عدد البرامج التي سُلمت إلى الحكومات (يتعلق هذا المؤشر بالهدف الطويل األجل)؛ ونسبة المكاتب القطرية التي تدير برامج للتغذية المدرسية عن طريق المرحلة االنتقالية (يتضح هذا المؤشر في الجدول  1وسيستخدم في قياس إنجازات أهداف
سياسة إطار «نهج النظم لتحسين نتائج التعليم»).
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تُستخدم بعض المؤشرات بالفعل في التغذية المدرسية التي يقدمها البرنامج؛ ويجري إدخال مؤشرات أخرى ألول مرة .وهناك مؤشران على مستوى حصائل البرنامج لهما صلة بقياس أهداف شبكات األمان ،ويقدم كل منهما صورة مختلفة بشكل طفيف :درجة االستهالك الغذائي ،ومؤشر
استراتيجية التصدي .وقد حل مؤشر جديد محل مستويات فقر الدم لقياس أثر التغذية المدرسية على حاالت نقص المغذيات الدقيقة (انظر المؤشر  .)4.1.5وسيستند مؤشر القدرة الوطنية للتغذية المدرسية إلى إطار «نهج النظم لتحسين نتائج التعليم» .وستصدر توجيهات بشأن كيفية استخدام
.وقياس هذه المؤشرات للتغذية المدرسية مع إطار النتائج االستراتيجية واستعراض مجموعة المؤشرات
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