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تهدف مبادرة الوجبات املدر�سية واحلماية االجتماعية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا �إىل تعزيز
فعالية برامج الوجبات املدر�سية وجتويد �أثرها وتو�سيع
نطاق تغطيتها  1ك ��أداة �أ�سا�سية للحماية االجتماعية
لدعم الأطفال الفقراء وال�ضعفاء واملجتمعات املهم�شة.
وت�شمل هده املبادرة البيئات التى تعانى من �أزمات ،ف�ض ًال
عن البيئات الأك�ثر ا�ستقرار ًا رغم �ضعفها ،وتهدف �إىل
تعزيز القدرة على ال�صمود وتوفري فر�ص �أك�ثر �شمو ًال
مل�سارات التنمية واال�ستقرار االجتماعي.
ت�ضم املبادرة امل�شرتكة احلكومات الرائدة وامل�ؤ�س�سات
الوطنية ،ف�ضال عن املنظمات الإقليمية ووك���االت الأمم
املتحدة واملنظمات الدولية الأخرى ،والهيئات املتخ�ص�صة
واجلهات املانحة ،والقطاع اخلا�ص ،لت�ستفيد من قدراتها
وخرباتها .

الهدف الرئي�سي للمبادرة هو �ضمان الو�صول �إىل الفتيات والفتيان
الأكرث حاجة لوجبات مدر�سية عالية اجلودة ت�ستجيب لالحتياجات
املحلية املرتبطة بالتغذية والتعليم واحلماية االجتماعية .من خالل
دعم احلكومات وامل�ؤ�س�سات الوطنية لتعزيز جودة الربامج الوطنية
وا�ستدامتها  ،وربط هذه الربامج باالقت�صادات والزراعة املحلية،
ت�ساهم املبادرة يف ت�سريع وترية التقدم نحو حتقيق الأهداف الإمنائية
امل�ستدامة بحلول عام  ،2030مبا يف ذلك:

توفر برامج الوجبات املدر�سية يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،قاعدة �صلبة للتقارب اال�سرتاتيجي والرباجمي بني
ال�شركاء حول الهدف امل�شرتك املتمثل يف حتقيق نتائج للحماية االجتماعية والتغذية والتعليم يعزز بع�ضها بع�ض ًا،
وي�ساهم يف احلد من الفقر ،وي�ضفي مرونة على املجتمع تدعم التما�سك االجتماعي.
تكمل برامج الوجبات املدر�سية تدخالت �أخرى للحماية االجتماعية ،وت�ساهم يف تطوير النظم الوطنية للحماية
االجتماعية.
 1ت�شمل برامج وخدمات الوجبات املدر�سية تقدمي وجبات �ساخنة �أو وجبات خفيفة يف املدار�س بالإ�ضافة �إىل احل�ص�ص التموينية املنزلية� ،أو توفري ق�سائم الغذاء والتحويالت النقدية امل�شروطة للأ�سر
للم�ساعدة على التحاق �أطفالهم باملدار�س و�ضمان ح�ضورهم ،ف�ضال عن تقدمي امل�شورة ب�ش�أن ال�سيا�سات و�أن�شطة وخدمات تنمية القدرات الفنية.
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ت�شهد منطقة ال�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا بع�ض ًا من
�أ�صعب التحديات الإن�سانية يف العامل .ال�شرق االو�سط هو املنطقة
الوحيدة يف العامل التي زادت فيها معدالت �سوء التغذية خالل
i
العقد املا�ضي.
ويف نف�س الوقت ارتفعت فيها معدالت زي��ادة ال��وزن وال�سمنة.
وهي �أي�ضا املنطقة التي ت�شهد �أعلى معدالت البطالة بني ال�شباب.
وال يزال التمييز بني اجلن�سني واحد ًا من �أكرث التحديات االجتماعية
امل�ستع�صية .تفاقم الفقر والالم�ساواة هما نتيجة ملجموعة من
العوامل مبا يف ذلك االجتاهات الدميوغرافية وم�سارات التنمية
غري الفعالة ،والنظم الزراعية ال�ضعيفة ،وال�صدمات االقت�صادية
والكوارث الطبيعية ،وكذلك الأزمات الإن�سانية التي مل ي�سبق لها مثيل
والناجمة عن النزاعات مما ت�سبب يف �أكرب �أزمة نزوح وجلوء منذ
احلرب العاملية الثانية.
�أثرت هذه الأزمات ب�شكل خا�ص على الأطفال واملراهقني مما نتج
عنه يف كثري من احلاالت االنقطاع عن التعليم .وهناك واحد من كل
�أربعة �أطفال ومراهقني (�أي حوايل  23مليون �شخ�ص) يف املنطقة �إما
ii
خارج املدر�سة �أو معر�ضني خلطر الت�سرب منها .

ما يقرب من  90يف املئة من الأطفال غري امللتحقني يف املنطقة هم
يف البلدان املت�أثرة بالأزمات .الفتيات ،وخا�صة املراهقات الفقريات،
هن �أكرث عر�ضة لال�ستبعاد من التعليم.
تزايد الطلب على احلماية االجتماعية بالإ�ضافة �إىل تراجع
القدرة املالية يحد من ق��درة احلكومات على احلفاظ على نظم
احلماية االجتماعية و�شبكات الأمان الوطنية ،التي تكون مت�شرذمة يف
كثري من احلاالت وتف�شل يف الو�صول �إىل �أ�شد النا�س فقر ًا.
يف ظل هذا الو�ضع� ،شرعت العديد من احلكومات يف حماولة
لإ�صالح براجمها الوطنية للحماية االجتماعية .وترتبط على نحو
متزايد بالتعليم وتعزيز ال�صحة.
ت�شكل برامج وخدمات الوجبات املدر�سية املعززة
وامل��وج��ه��ة ب�شكل ج��ي��د ،وامل��دجم��ة يف نظم احلماية
االجتماعية والتعليم الوطنية ،جزءا هاما من جهود
دف��ع ال�سيا�سات االجتماعية الأك�ثر فعالية و�شمو ًال،
حيث �أنها توفر قاعدة لتحقيق فوائد متعددة يف كل من
البيئات امل�ستقرة واملعقدة.

� iس .ديفرو :2015 ،احلماية االجتماعية و�شبكات الأمان يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .تقرير بحث  IDS 80، IDSوبرنامج الأغذية العاملي ،برايتون ،اململكة املتحدة.
 iiاليوني�سف :اجلميع يف املدر�سة  /املبادرة العاملية ب�ش�أن الأطفال غري امللتحقني باملدار�س.
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مبادرة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
للوجبات املدر�سية واحلماية االجتماعية
يتم تنفيذ برامج الوجبات املدر�سية على نطاق وا�سع يف بلدان
املنطقة.
تدرك احلكومات الدور الذي ميكن �أن تقوم به برامج الوجبات
املدر�سية كجزء من �سيا�سات احلماية االجتماعية الأ�شمل مع
معاجلة عدم امل�ساواة بني اجلن�سني وتعزيز التنمية.
تتزايد اال�ستفادة من برامج الوجبات املدر�سية باعتبارها ت�سهم
يف حتقيق عدد من املكا�سب للتنمية الب�شرية كما �أنها عامل حا�سم
يف دعم القدرة على ال�صمود على املدى الطويل للأ�سر ال�ضعيفة
يف مواجهة ال�صدمات املو�سمية واالقت�صادية واملناخية ،مبا يف
ذلك جماالت التغذية وال�صحة ،والتعليم ،وامل�ساواة بني اجلن�سني
والإن�صاف ذات ال�صلة بالأطفال .ومكنت برامج الوجبات املدر�سية
التي تعتمد على الإن�ت��اج املحلي من توفري �سوق حملي للإنتاج
الزراعي .مُويكن ال�شراء املحلي �صغار املزارعني ال�ضعفاء من
الو�صول �إىل �أ�سواق الوجبات املدر�سية التي تدعم يف الوقت نف�سه
النظم الغذائية الأك�ثر �صحة بالإ�ضافة �إىل ا�ستدامة الربامج.
و�أخري ًا ،ت�ساهم الوجبات املدر�سية التي تعتمد على الإنتاج املحلي
يف زيادة قدرة املجتمعات الزراعية املحلية على ال�صمود وتعزيز
التنمية املحلية والأمن الغذائي.

تقود دول مثل م�صر والأردن اجلهود الرامية �إىل �إعطاء الأولوية
لتعزيز برنامج الوجبات املدر�سية وتو�سيع جمال تغطيته باعتباره
�شبكة �أمان �أ�سا�سية لال�ستجابة لل�صدمات ميكن �أن حتقق فوائد
متعددة .يف بلدان �أخرى ،مثل املغرب وتون�س ،يعترب توفري وجبات
مدر�سية مغذية ومتوازنة مكون ًا رئي�سي ًا يف الإ�صالحات امل�ستمرة
لقطاع التعليم ،ودعم نهج طويل املدى ي�ضمن االدماج واال�ستقرار.
وقد �أثبتت برامج الوجبات املدر�سية �أي�ض ًا قيمتها يف �أكرث البيئات
حتدي ًا وتعقيد ًا وباخل�صو�ص يف �أعقاب حاالت الطوارئ و�أثناء
الأزمات طويلة الأمد.
هناك �أدل��ة قوية على �أن الوجبات املدر�سية من ال�سهل ن�سبي ًا
زيادتها خالل الأزمة ،وميكن �أن توفر فائدة عينية كبرية للأ�سر.
يف لبنان ،ت�ساهم الوجبات املدر�سية يف ا�سرتاتيجية البالد ال�شاملة
لتعزيز الو�صول ال�ع��ادل لتعليم الالجئني ال�سوريني والأط�ف��ال
اللبنانيني املحرومني.
وبذلك ،فقد لعبت هذه الربامج دور ًا فعا ًال يف حماية امل�ستقبل
التعليمي لعدد كبري من الأط�ف��ال الأك�ثر �ضعف ًا يف العامل ،ومد
اجل�سور بني التدخالت الإن�سانية والإمنائية.
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نهج متعدد الأبعاد للوجبات املدر�سية
الربط مع
الإنتاج الزراعي
املحلي والأ�سواق
املحلية

توفري �شبكة
�أمان للأ�سر

دعم ال�صحة
والنظافة املدر�سية

تعزيز امل�شاركة
املجتمعية

�إعداد وجبات
مدر�سية متوازنة
غذائي ًا
�إيجاد فر�ص لتوفر
الدخل للمر�أة

تعزيز النظم
وال�سيا�سات
واحلوكمة الوطنية

تعزيز النظم الغذائية
ال�صحية من خالل
التثقيف الغذائي
واحلدائق املدر�سية
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ا�ستناد �إىل اخل�برات املكت�سبة حتى الآن ،عقد برنامج الأغذية
العاملي اجتماع ًا متعدد ال�شركاء يف منت�صف  2016ملناق�شة
الدرو�س والفر�ص املتاحة لتعزيز قدرة برامج الوجبات املدر�سية
وت�أثريها وذلك من خالل زيادة التقارب اال�سرتاتيجي والت�شغيلي،
وتعزيز التعاون بني ال�شركاء.
�أ�سفرت امل�شاورات عن ر�ؤية م�شرتكة للمبادرة الإقليمية
ملنطقة ال�شرق الأو���س��ط و�شمال �أفريقيا للوجبات
املدر�سية واحلماية االجتماعية ،مما �سي�ساهم يف زيادة
ال��ق��درات واخل�ب�رات املتكاملة من خمتلف القطاعات
لتعزيز تغطية برنامج الوجبات املدر�سية وجودته
وتقوية �أثره و�إدماجها ب�شكل �أف�ضل يف �سيا�سات �أو�سع
للحماية االجتماعية.
�سوف جتمع هذه املبادرة ،التي �سيتم عر�ضها يف اجتماع املجل�س
التنفيذي لربنامج الأغذية العاملي يف روما يف فرباير عام ،2017
احلكومات وغريها من ال�شركاء ،لعمل ما يلي:
«« حتقيق فوائد تعزز بع�ضها بع�ض ًا
من خالل �شراكات ا�سرتاتيجية قوية جريئة ،والتعاون
الوثيق ،ونهج متعدد القطاعات يراعي النوع االجتماعي
على ال�صعيدين القطري والإقليمي.

«« تعزيز نطاق تغطية برامج الوجبات املدر�سية
م��ن خ�لال تعزيز نهج نظامي ،على �أ��س��ا���س احل��اج��ة،
ومن�سق على نطاق وا�سع من �أج��ل اال�ستهداف الفعال
للفئات الأكرث �ضعف ًا.
«« حت�سني نوعية وكفاءة الربامج
من خالل و�ضع حد �أدنى من املعايري امل�شرتكة للمنطقة.
«« تعزيز نظم و�سيا�سات احلوكمة
بدعم االنتقال من برامج الطوارئ �إىل الربامج التنموية،
وتعزيز الروابط مع �شبكات الأم��ان واحلماية االجتماعية
الوطنية ،و�سرعة بناء نظم وطنية للحماية االجتماعية.
«« تعزيز القدرة واملعرفة
من خالل البناء على النماذج القائمة على الأدلة وقيادة
البالد ،وتبادل �أف�ضل املمار�سات ،مبا يف ذلك التعاون
فيما بني دول اجلنوب.
يف �إطار جدول �أعمال  ،2030يقدم نهج متعدد الأبعاد
للوجبات املدر�سية والتعاون الوثيق بني احلكومات
وال�شركاء فر�صة فريدة لتوفري التعلم العادل واحلماية
االجتماعية للفتيات والفتيان ،وت��وف�ير فر�ص لكل
الأطفال لالزدهار ،ورخاء املجتمعات يف املنطقة.
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فوائد الوجبات املدر�سية
�أثبتت برامج الوجبات املدر�سية امل�ستهدفة التي
مت �إعدادها ب�صورة جيدة �أنها �أداة قوية للحماية
االج��ت��م��اع��ي��ة iii.فهي توفر �شبكة �أم���ان مل�ساعدة
حم��دودي الدخل والأ���س��ر ال�ضعيفة الذين لديهم
�أطفا ًال ،كما ت�ساهم يف احلد من اجلوع ،وت�أمني الدخل
واالندماج االجتماعي.
وعلى املدى الطويل ،فهي تدعم تنمية الطفل من خالل حت�سني
فر�ص التعليم ونوعيته ،وتعزيز التغذية .وبالتايل ف�إن توفري
وجبات مدر�سية مغذية مع تدابري تكميلية يف جمال التغذية
والتعليم وال�صحة ،من �ش�أنه تعزيز التغذية وال�صحة والأداء
املدر�سي ،وخا�صة بني الأطفال الأكرث حرمان ًا.
ت�ؤثر الوجبات املدر�سية على ارتفاع معدالت التحاق البنني
والبنات باملدار�س ون�سبة ح�ضورهم ،كما يزيد من تركيزهم
يف الف�صل ،مما يعزز من �أدائهم .هناك �أدلة وافرة على �أن
الوجبات املدر�سية قادرة على حت�سني التغذية ونق�ص املناعة
بني تالميذ املدار�س ،وخا�صة فقر ال��دم ونق�ص فيتامني �أ.
وعالوة على ذلك ،تعزز الوجبات املدر�سية ال�صحية بالإ�ضافة
�إىل التعليم والتغذية و�إن�شاء حدائق مدر�سية ال�سلوكيات
ال�غ��ذائ�ي��ة ال�صحية ال�ت��ي ميكن �أن ت�ستمر خ��ارج الف�صل
الدرا�سي.
الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي�ت�غ��ذون ب�شكل منا�سب � �س��وف يتعلمون
ويزدهرون .تُظهر الأدلة من عدد من الدرا�سات �أن الوجبات
املدر�سية ت�ساعد على رفع م�ستوى الأداء والقدرة الإدراكية
عند توافقها ب�شكل �صحيح مع برامج التعليم ،مبا يف ذلك
يف البلدان املرتفعة الدخل .على �سبيل املثال� ،أك��دت خم�س
درا�سات من البلدان ذات الدخل املنخف�ض وجود تطور كبري
iv
يف الأداء يف مادة الريا�ضيات.
كما �أظ�ه��ر م�شروع جتريبي دمن��ارك��ي �أن الأط �ف��ال الذين
يح�صلون على وجبات مدر�سية �صحية لديهم كفاءة لغوية
�أعلى من �أقرانهم الذين جلبوا وجبات غدائية مغلفة من
املنزل v.كما ت�شجع الوجبات املدر�سية �أي�ض ًا التحاق الفتيات
باملدار�س يف مراحل التغذية الهامة .و�أظهرت درا�سات يف 32
دولة �أفريقية �أن عدد الفتيات امللتحقات بالتعليم زادت بن�سبة
 28يف املئة خالل العام الذي مت فيه توزيع الوجبات املدر�سية.
وعالوة على ذلك ،يدعم �شراء املواد الغذائية املحلية ،وخا�صة

من �صغار املزارعني� ،سبل املعي�شة يف الريف ويعزز ا�ستدامة
الأ�سواق املحلية ،وي�ساهم يف حتقيق الأمن الغذائي.
يف �أوق��ات الأزم��ات وال�شدة ،ت�ساهم الوجبات املدر�سية يف
توفري �شبكات الأمان الأ�سا�سية للأطفال املت�ضررين و�أ�سرهم،
مما ي�ساعد على الت�صدي �إىل �سوء التغذية وت�شجيع االلتحاق
باملدار�س .وتبني الأدل��ة �أي�ض ًا �أن الوجبات املدر�سية ت�ساعد
على �إع ��ادة الأط �ف��ال املت�سربني م��ن التعليم �إىل الف�صول
الدرا�سية ،وا�ستعادة ال�شعور باحلياة الطبيعية .يف املقابل،
فهي قد ت�ساعد يف معاجلة املعوقات االقت�صادية التي ت�سبب
عمالة الأطفال وال��زواج املبكر ،وتعزز االندماج االجتماعي
والقدرة على التكيف.
من خ�لال توفري حافز للأطفال الأ��ش��د فقرا للذهاب �إىل
املدر�سة ،تفتح ه��ذه ال�برام��ج ،عند و�ضعها ب�شكل منا�سب،
طريق الو�صول ملجموعة �أخ��رى م��ن املهنيني .يف كثري من
احل��االت ،تكون الوجبات املدر�سية و�سيلة لن�شر مزيد من
املعرفة حول ال�صحة والنظافة والتغذية.
ميكن �أن ي� ��ؤدي ات�ب��اع نهج �شامل للوجبات املدر�سية �إىل
�سل�سلة من الت�أثريات الإيجابية املفيدة :تغذية �أف�ضل للطفل
ودع��م تعليم �أف�ضل وه��و م��ا يزيد لي�س فقط م��ن �إمكانات
ك�سب الرزق يف امل�ستقبل ،ولكن �أي�ضا يعزز حياة �أكرث �صحة
وخيارات �صحية �أف�ضل من قبل الأمهات ،مما ي��ؤدي بدوره
�إىل تعزيز التعليم والتغذية للجيل القادم .لقد تراجع معدل
وفيات الأطفال ب�شكل كبري يف جميع �أنحاء العامل يف الفرتة
 2009-1970وميكن �إرجاع ال�سبب فى �إنقاذ ن�صف هذا العدد
�إىل زيادة ن�سبة تعليم امل��ر�أة vi.تو�ضح النماذج االقت�صادية
لربنامج الأغذية العاملي �أن كل دوالر �أمريكي مت ا�ستثماره يف
الوجبات املدر�سية يعطي عائد ًا اقت�صادي ًا قدره  10-3دوالرات
نتيجة لتح�سني ال�صحة والتعليم والإنتاجية ،وهذا يتوقف على
ال�سياق.
ي�ؤثر ال�سياق وت�صميم الربنامج على برامج الوجبات املدر�سية
وفوائدها فمن �أج��ل الو�صول �إىل الإمكانات الكاملة ،يجب
�أن تتكيف الوجبات املدر�سية مع ال�سياق املحلي وتعتمد على
�إج ��راء تقييم منا�سب لالحتياجات .كما �أن�ه��ا حتتاج �إىل
�إ�شراك القطاعات املختلفة ،والربط مع الربامج الأخرى التي
تدعم الأ�سر والأطفال ال�ضعفاء .وباعتبارها جزء من نظام
التعليم الأو�سع ،ينبغي تقدميها جنبا �إىل جنب مع غريها من
التدخالت التي ت�ساهم يف تعلم الطفل وتعزيز �صحته.

� Bundy, D. et al. (2009):إع ��ادة النظر يف التغذية املدر�سية ،و�شبكات الأم ��ان االجتماعي وتنمية الطفل ،وقطاع التعليم .البنك الدوىل. ،وا�شنطن .ميكن االط�لاع على
امللخ�ص الأخري للدليل على فوائد التغذية املدر�سية فى تقرير برنامج الأغذية العاملي (2017):كيف ت�ساهم الوجبات املدر�سية يف حتقيق الأه��داف الإمنائية امل�ستدامة  -جمموعة الأدلة».
 www.wfp.org/school-meals.الوجبات ال�صحية يف املدار�س :ابتكارات �سيا�سية الربط بني الزراعة ،ونظم الغذاء والتغذية .ملخ�ص ال�سيا�سة .لندن ،اململكة املتحدة :املجل�س العاملي
للزراعة والغذاء ونظم التغذية.
 Kristjansson E.A. et al. (2007).التغذية املدر�سية لتح�سني ال�صحة البدنية والنف�سية واالجتماعية للطالب املحرومني .قاعدة بيانات كوكرين مراجعة 2007؛ .1
� Sorensen et al. (2015).آثار الوجبات املدر�سية يف دول ال�شمال على الرتكيز والأداء املدر�سي للأطفال يف �سن � 11 -8سنة يف درا�سة  OPUSعن الوجبات املدر�سية .املجلة الربيطانية
للتغذية ]link[ .91-113:1280
 E. Gakidou et al. (2010).زيادة التح�صيل العلمي وت�أثريه على معدل وفيات الأطفال يف  175بلدا بني عامي  1970و  :2009حتليل منهجي ،الن�سيت Link .74–959 :)9745( 376
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املبادرة الإقليمية للوجبات املدر�سية واحلماية الجتماعية يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا

�إيران

�سوريا

لبنان

تون�س

الأردن
م�صر

املغرب
اجلزائر

ال�سودان

يف املغرب وتون�س ،تعترب برامج الوجبات املدر�سية الوطنية
املتجددة مكون ًا حا�سم ًا يف �إ�صالح قطاع التعليم .ففي تون�س،
جمعت ال�شراكات وزارت��ي التعليم والزراعة واملنظمات الدولية
واملنظمات غري احلكومية والقطاع اخلا�ص واملجتمعات .ويجري
حاليا و�ضع �أ�ساليب جديدة لتعزيز الروابط مع �صغار املزارعني
ودع��م التنمية املحلية ،وخا�صة من خالل التعاونيات الن�سائية
الريفية بدعم من منظمة الفاو .يف املغرب ،يقدم الربنامج الدعم
الفني �إىل احلكومة ل�ضمان ح�صول التالميذ على وجبات مغذية
و�صحية.
يف م�صر ،ت���ش��ارك احل�ك��وم��ة يف �إ� �ص�لاح نظامها للحماية
االجتماعية بدعم من ال�شركاء مثل البنك الدويل ومنظمة العمل
الدولية .وقد �أعطت البالد �أولوية للوجبات املدر�سية .وقد تعاونت
منظمة العمل الدولية واليوني�سف وبرنامج الأغذية العاملي منذ
عام  2006ملنع عمالة الأطفال وتعزيز فر�ص احل�صول على التعليم
يف املناطق النائية والفقرية .يقدم الربنامج الوجبات املدر�سية يف
جميع املدار�س املجتمعية بدعم من اليوني�سف ،وح�ص�ص متوينية
منزلية �إ�ضافية للفتيات والفتيان الذين يح�ضرون بانتظام .يتم
توفري التدريب من قبل املنظمات غري احلكومية املحلية لأكرث من

� 50.000أ�سرة فقرية ،وخا�صة تلك التي تعيلها ن�ساء ،لت�صميم
و�إدارة الأن�شطة املدرة للدخل يف حماولة للحد من االعتماد على
عمالة الأطفال.
يف ال�سودان ،تعمل وزارة الرتبية والتعليم على و�ضع �سيا�سة
التغذية املدر�سية الوطنية مع جمموعة وا�سعة من ال�شركاء مبا
يف ذلك ال��وزارات املعنية ووك��االت الأمم املتحدة والبنك الدويل
واملنظمات املجتمعية .يقدم الربنامج حالي ًا وجبات مدر�سية
�إىل ما يقارب مليون طفل� ،أكرث من ن�صفهم من الأ�سر النازحة
وغريها يف �إقليم دارفور .يف دارفور ،الوجبات املدر�سية هى جزء
من اخلدمات الأ�سا�سية النوعية املقدمة للنازحني داخلي ًا حتت
مظلة ا�سرتاتيجية النزوح املمتد يف دارفور.
يف ك���س�لا ،مت ت�صميم ال�برن��ام��ج خ�صي�ص ًا مل�ع��اجل��ة ال�ع��وائ��ق
االجتماعية التي متنع الفتيات والفتيان من الذهاب �إىل املدر�سة.
وتدعم احل�ص�ص الغذائية املنزلية للفتيات ا�ستهالك الأغذية
وتعزز فر�ص ح�صول الفتيات على التعليم يف املجتمعات املحلية
ذات الفوارق املقلقة بني اجلن�سني .هذا و �سيتم زيادة �أوجه الت�آزر
مع خطة اليوني�سف لتح�سني املدار�س لبناء بيئات تعليمية �صحية.

مبادرة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا للوجبات املدر�سية واحلماية االجتماعية

�أمثلة من الربامج وال�شراكات اجلارية:

يف لبنان ،تلتزم وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل برفع
م�ستوى امل�ساواة يف احل�صول على التعليم الر�سمي جلميع الالجئني
ال�سوريني والأطفال اللبنانيني املحرومني .يدعم برنامج الأغذية
العاملي ،يف �شراكة مع وزارة الرتبية والتعليم والتعليم العايل،
التحاق وح�ضور الأطفال اللبنانيني وال�سوريني الالجئني باملدار�س
من خالل تقدمي وجبات مدر�سية خفيفة و�صحية ودورات توعية
بالتغذية التكميلية.
كما ينفذ برنامج الأغ��ذي��ة العاملي واليوني�سف �أي�ضا برناجما
جتريبيا مينح  50.000طفل الجئ م�سجلني يف املدار�س العامة
بنظام الفرتتني منحة نقدية �شهرية طوال العام الدرا�سي .ي�ساهم
متويل اليوني�سف يف التكاليف غري املبا�شرة للتعليم ،ف�ضال عن
تكلفة الفر�صة البديلة للأ�سر لإر�سال �أطفالهم الأك�بر �سنا �إىل
املدر�سة .ي�ساهم متويل الربنامج يف تكاليف �شراء الوجبات
املدر�سية .تتلقى الأ�سر املنح النقدية عن طريق البطاقة امل�شرتكة
للأمم املتحدة ،التي ت�ستخدم للتحويالت النقدية الأخرى .ميكن
�سحب النقدية من �أي ماكينة لل�صرف الآيل داخل لبنان.
يف الأردن ،تقدم وزارة الرتبية والتعليم وبرنامج الأغذية
العاملي وجبات خفيفة لأك�ثر من  350.000طالب يف املناطق
ال�ف�ق�يرة .ي��رب��ط م�شروع املطبخ ال�صحي ال��وج�ب��ات املدر�سية
باحلماية االجتماعية ،والوعي الغذائي ومتكني امل��ر�أة .وق��د مت

تطوير هذا امل�شروع يف �إطار ال�شراكة بني وزارة التعليم وبرنامج
الأغذية العاملي ويدار من قبل اجلمعية امللكية للتوعية ال�صحية،
وه��ي منظمة وطنية غري حكومية .وت�شمل الوجبات املدر�سية
ال�صحية اخل�ضروات والفواكه الطازجة ،ويتم �إعدادها يف املطابخ
التي تديرها املنظمات اخلريية ،وهي توفر فر�ص عمل للن�ساء
والرجال املهم�شني.
يف �شراكة مع هيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،مت تو�سيع الربنامج
لي�شمل املدار�س الر�سمية يف خميمات الالجئني.
يخطط برنامج الأغ��ذي��ة العاملي واليوني�سف ملزيد من التو�سع
للو�صول �إىل املدار�س ذات الفرتتني.
يف �سوريا ،يتعاون اليوني�سف ،وبرنامج الأغذية العاملي لت�أمني
فر�ص التعليم للأطفال املت�ضررين من ال�صراع .تلقى 485000
طالب وجبات خفيفة مغذية .ويح�صل الأطفال خ��ارج املدر�سة
امللتحقني ب�أماكن التعلم البديلة �أي�ضا على ق�سائم غذائية كحافز.
كما تدعم اليون�سكو �أكرث من  30.000طفل و�شاب لالن�ضمام �إىل
برنامج التعليم املكثف.
كما تدعم برامج الوجبات املدر�سية �أي�ض ًا الأط�ف��ال الالجئني
والنازحني ،وخا�صة الفتيات ،يف اجلزائر ،وم�صر ،و�إي��ران،
والأردن ،ولبنان وال�سودان.
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حتت�ضن �شبكة من امل�ؤ�س�سات ال��رائ��دة العاملة يف جم��ال ال�صحة والتغذية املدر�سية ،واحلماية
االجتماعية ،والتعليم والأمن الغذائي املبادرة الإقليمية للوجبات املدر�سية واحلماية االجتماعية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،وتوفر قاعدة �صلبة للتنفيذ والتو�سع للو�صول �إىل �أ�شد الفئات احتياج ًا
من الأطفال واملراهقني:
اجلهات الفاعلة يف الأمم املتحدة
برنامج الأغذية العاملي :يقدم الربنامج وجبات مدر�سية لأكرث من  17مليون تلميذ يف جميع �أنحاء العامل،
منهم  6.4مليون يعي�شون يف بيئات تعاين من �أزمات طارئة و�أخرى يف مرحلة التعايف .ويقدم الربنامج امل�ساعدة
الفنية وامل�شورة للحكومات الوطنية لتعزيز الربامج الوطنية مثل تدخالت احلماية االجتماعية ،وربط الوجبات
املدر�سية بالإنتاج الزراعي املحلي .يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،يدعم برنامج الأغذية العاملي
�أن�شطة التغذية املدر�سية يف  11دولة ،وي�صل �إىل  2.5مليون من تالميذ املدار�س ب�صفتهم امل�ستفيدين املبا�شرين،
و الكثري غريهم من امل�ستفيدين ب�شكل غري مبا�شر من خالل الدعم املقدم للأ�سر وامل�ساعدة الفنية.
منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) :تتمتع املنظمة بو�صفها الوكالة الرائدة يف جمال �سيا�سات الأمن
الغذائي والتغذية والتثقيف الغذائي املدر�سي ،والزراعة املدر�سية ،بو�ضع ا�سرتاتيجي لدعم �سد الفجوة بني
الوجبات املدر�سية املغذية والإنتاج الغذائي املحلي .ومن خالل دعم اجلمعيات التعاونية يف جميع �أنحاء منطقة
ال�شرق الأو�سط ،و�شمال �أفريقيا ,ت�ساعد الفاو على تعزيز �سبل العي�ش يف املناطق الريفية وت�ساهم ب�شكل مبا�شر يف
حتقيق م�ستويات �أعلى من الأمن الغذائي والتغذية.
منظمة العمل الدولية :تدعم املنظمة احل��وار ب�ش�أن و�ضع و�إ��ص�لاح ال�سيا�سات لتو�سيع نطاق احلماية
االجتماعية وحماية جميع املهم�شني .املفتاح لهذا الأمر هو و�ضع املراحل الوطنية للحماية االجتماعية والق�ضاء
على عمالة الأطفال.
يتم تعريف مراحل احلماية االجتماعية على امل�ستوى الوطني ب�أنها جمموعات من �ضمانات الأمن االجتماعي
الأ�سا�سية التي ينبغي �أن ت�ضمن ح�صول جميع املحتاجني ،طوال حياتهم ،على الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية و�ضمان
الدخل الأ�سا�سي .ميكن �أن ت�ساهم الوجبات املدر�سية كجزء من املراحل الوطنية للحماية االجتماعية يف احلد من
الفقر للأ�سر التي لديها �أطفال.
اليون�سكو :تعزز اليون�سكو التعليم كحق �أ�سا�سي من حقوق الإن�سان ،وتن�سق احلوار ب�ش�أن ال�سيا�سات ،واملعرفة،
وبناء القدرات ،وتعمل على حت�سني جودة التعليم .يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،تركز اليون�سكو بقوة على
ح�صول الأطفال واملراهقني ال�ضعفاء على التعليم ،وخا�صة بالن�سبة للأطفال النازحني والالجئني� ،سواء من خالل
التعليم الر�سمي �أو غري الر�سمي.
الإ�سكوا :تنظم الإ�سكوا التابعة للأمم املتحدة املحافل الإقليمية ملناق�شة وتبادل وت�سهيل املبادرات
امل�شرتكة بني البلدان العربية حول االندماج االجتماعي واحلماية االجتماعية والتنمية احل�ضرية ال�شاملة.
البنك الدويل :يدعم البنك الدويل �إ�صالح �أنظمة احلماية االجتماعية الوطنية من خالل حوار ال�سيا�سات
املبنية على الأدل��ة والقدرة التمويلية ،ويوفر فر�صة فريدة لدمج الوجبات املدر�سية كجزء من نظم احلماية
االجتماعية ال�شاملة التي ت�ستجيب لل�صدمات .كما يوفر امل�ساعدة الفنية لتح�سني ت�صميم وا�ستدامة الربامج.
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امل�ؤ�س�سات الإقليمية
جامعة الدول العربية :اجلامعة منتدى فريد للحوار ال�سيا�سي والتعاون بني الدول الأع�ضاء .وهي توفر من�صة
لبناء االلتزام ال�سيا�سي وتعزيز الدعم املايل من البلدان الأع�ضاء للحماية االجتماعية الأكرث �شموال وفعالية ،مبا
يف ذلك برامج الوجبات املدر�سية .ويف هذا ال�صدد ،رحب املجل�س الوزاري العربي لل�ش�ؤون االجتماعية ،من خالل
القرار رقم 828يف  15دي�سمرب  ،2016بالتعاون مع برنامج الأغذية العاملي وكلف الأمانة الفنية به لتنفيذ برامج
م�شرتكة تتعلق بتنفيذ جدول �أعمال عام  .2030وبنا ًء على هذا القرار� ،سيتم و�ضع خطة عمل لتنفيذ الأن�شطة ذات
ال�صلة مببادرة ال�شرق االو�سط و�شمال �أفريقيا للوجبات املدر�سية واحلماية االجتماعية.

�شركاء �أ�سا�سيون �آخرون
جلنة التعليم :تقوم جلنة التعليم بجمع �أف�ضل للتحليل والبحوث وال�سيا�سات لتحديد �أكرث الطرق فعالية
وم�صداقية حل�شد امل��وارد وتوزيعها للم�ساعدة يف �ضمان ح�صول جميع الأطفال وال�شباب على فر�صة للتعلم
واكت�ساب املهارات التي يحتاجونها ملرحلة البلوغ والعمل يف القرن الـ .21

املنظمات غري احلكومية :ت�ضم املنظمات غري احلكومية (اجلمعيات الأهلية) اخل�برات الهامة واملعرفة
املحلية الناجمة عن عملهم مع املجتمعات املحلية .وهي توفر الأن�شطة التكميلية الرئي�سية وتلعب دور ًا حا�سم ًا يف
�إ�شراك املجتمعات املحلية .للمنظمات غري احلكومية �أي�ض ًا �صوت ًا قوي ًا لرفع م�ستوى الوعي حول احتياجات الأطفال
واملجتمعات املحلية.
تقوم ال�شراكة من �أجل تنمية الطفل  PCDب�إجراء البحوث وتقدمي امل�ساعدة الفنية لتقدمي برامج ال�صحة
والتغذية املدر�سية الفعالة وامل�ستدامة .هناك معاهد بحثية �أخرى لها �أثرها الفعال يف بناء قاعدة الأدلة للوجبات
املدر�سية واحلماية االجتماعية� ،شاركت يف امل�شاورات ب�ش�أن املبادرة.

The Private Sector
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and Individuals

القطاع اخلا�ص :كانت �إن م�شاركة القطاع اخلا�ص �ضرورية لرفع م�ستوى الوعي حول احتياجات الأطفال وتعبئة
املوارد املالية والفنية الإ�ضافية لتحديث البنية التحتية والتجهيزات املدر�سية ،وتطوير املواد التعليمية ،وبناء
اخلربات يف �إدارة �سل�سلة التوريد ،و�سالمة الأغذية .تنتج ال�شركات اخلا�صة �أي�ض ًا وجبات مدر�سية �صحية خفيفة
ووجبات جاهزة.
امل�شاورات جارية مع عدد من ال�شركاء الرئي�سيني الآخرين ملوا�صلة تو�سيع نطاق هذا اجلهد
التعاوين ،مبا يف ذلك املعهد الدوىل لبحوث ال�سيا�سات الغذائية( ,)IFPRIجمموعة التعليم العاملي
واليوني�سف واملفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني وغريها.

امل�صورين
�صورة الغالف الأمامي :حممد بطاح ،ال�صفحة  :3رين �سكولريود ،ال�صفحة  4:روبرتو ما�سريو.
ال�صفحة  5:ح�سام ال�صالح ،ال�صفحة  :6دينا الق�صبي ،ال�صفحات  :9-8عزيز تركي .الغالف اخللفي :عزيز تركي.
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