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البنك الدولي

توطئة

عام والوقود.2009سيكون الغذائية املواد أسعار في احلاد االرتفاع أدى األزمة،إذ اندالع قبل

املاضي العام في دفع،املالية املدقع155إلى130ْإلى الفقر براثن في السقوط إلى شخص وبسبب.مليون

املالية بواقع،األزمة سيرتفع املدقعني الفقراء عدد أن إلى الدولي البنك مجموعة تقديرات مليون53تشير

العام هذا آخرين دوما.شخص احلال هو معاناة،ومثلما األكثر هم فقرا الناس أشد األطفال،فإن .وخاصة
املتحدة لألمم التابع العاملي األغذية البرنامج قرابة،وطبق إلى60ُيذهب النامية البلدان في طفل مليون

حوالي ويعيش ـ جوعا ميتضورون وه يوم كل أفريقيا40مدارسهم في األطفال هؤالء من املائة فإن.في وعليه

اجلديدة لأللفية اإلمنائية األهداف بلوغ املتحدة،آفاق األمم رسمتها عام،التي أصبحت2015بحلول والتي ـ

املنال بعيد أمرا اآلن تبدو ـ للقلق مدعاة .ًفعليا
املشتركة االستجابة سياق في فقرا البلدان أشد في املدرسية التغذية برامج حاليا تبرز أنه ًإال ً

لألزمة للتصدي االجتماعي األمان عام.لشبكات بوصفها20نظرت،2008ففي البرامج هذه إلى حكومة

فقرا األشد الشرائح حماية أجل من االجتماعي األمان لشبكات العاملي.ًاستجابة األغذية برنامج وساعد

حوالي املتحدة األمم عن في22املنبثق املدرسية التغذية برامج عبر طفل مجموعة،بلدا70مليون وأطلقت

بتعبئة اضطلع الذي الغذاء ألزمة للتصدي العاملي البرنامج الدولي في1.2البنك البلدان ملساعدة دوالر مليار

والوقود الغذائية املواد أسعار ألزمتي املدرسية،االستجابة التغذية برامج نطاق توسيع ذلك في .مبا
اجلوعى األطفال وإطعام الفقيرة األسر ملساعدة مهمة جديدة فرصة املدرسية التغذية برامج ًتتيح ُ.
الديدان من والتخلص املقوية واألغذية الدقيقة املغذيات خالل من اجلوع ملكافحة إمكانات البرامج هذه فلدى

اإلنسان جسم إلى.في األطفال إرسال على الفقيرة الألسر مشجع حافزا البرامج هذه تقدم أن ُوميكن ُ
نفسه الوقت في تعليمهم حتسني وبالتالي ـ الدراسة على مواظبتهم وتشجيع ـ إمكانية.املدرسة وهنالك

ومعاناة تضررا األكثر الشرائح استفادة يحقق مبا البرامج هذه املتأثرين،لتوجيه واألطفال الفتيات وخاصة
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اإليدز فيروس محتملة.بسبب تكاليف جعبتها في حتمل املمكنة املزايا هذه الفرص،ُولكن حيث من سيما وال

التعليم،الضائعة قطاع على امللقاة األعباء لاللتزامات،وزيادة نتيجة العامة املالية تواجهها التي والتحديات

األمد .الطويلة
الدولي البنك ومجموعة العاملي األغذية لبرنامج املشتركة املطبوعة هذه بعنوان،وتقدم الصادرة

املدرسية التغذية في النظر االجتماعي:إعادة األمان الطفل،شبكات التعليم،مناء جديدا،وقطاع حتليال

املدرسية التغذية األغذية.لبرامج لبرنامج العملية والتجارب اخلبرات بني اجلمع من الدراسة هذه وتستفيد

بشأن واحلوار التحليلية الدراسات من الدولي البنك مجموعة الدى وم املدرسية التغذية برامج إدارة في العاملي

اإلمنائية احمللية.السياسات االقتصادات الغذائية التوريدات تساعد أن ميكن كيف تستكشف على،وهي وتؤكد

املدرسية بالتغذية املعني السياسات حوار في التعليم لقطاع احملورية أن.األهمية الدراسة هذه شأن ومن

آفاق استطالع في اآلخرين والشركاء احلكومية غير واملنظمات واملانحني السياسات وواضعي احلكومات تساعد

املدرسية التغذية برامج ومزايا االلتفاف.تكاليف على األطراف هذه تساعد أن أيضا الدراسة هذه مقدور وفي

احلاضر الوقت في لألزمات السريعة االستجابة على وقادرة فعالة مبرامج تصمي في واملفاضالت املزالق ،حول
وتنمية األطفال تعليم في املالية الناحية من لالستدامة القابلة االستثمارات على ذاته الوقت في احلفاظ مع

املدى الطويل املنظور في العامة البشرية .اإلمكانات
مرهون املستدامة الوطنية البرامج إلى التحول أن في الدراسة لهذه األساسية الرسالة ُتتمثل

الوطنية واخلطط السياسات في املدرسية التغذية ودمج ممراعاة املعنية،بتعمي اخلطط أخص وبصفة

التعليم التغذية.بقطاع كانت إذا ما حول النقاشي اجلدل نقطة جتاوزنا قد أننا أيضا التقرير هذا يوضح كما

اللمعاناة تعرض األشد السكانية الشرائح إلى للوصول املعقولة املنطقية الوسيلة هي إنها.ّاملدرسية ًحقا

العاملية.كذلك األزمات هذه مواجهة التغذية،وفي مبرامج تصمي كيفية على نركز أن اآلن علينا يتعني

في هم ملن واحلماية النفع يحقق مبا االستمرار وقابلية التكاليف مبفعالية تتس بطريقة وتنفيذها املدرسية

املستقبل وفي اليوم واملساعدة العون على للحصول أشد .ّحاجة

زوليك روبرت

رئيس

الدولي البنك مجموعة

شيران جوزيت

التنفيذي املدير

العاملي األغذية برنامج
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وافية خالصة

الدولي البنك ومجموعة العاملي األغذية برنامج من،اضطلع به يتمتعان ما على والبناء من االستفادة إطار في

نسبية املشترك،ميزات االستعراض هذا بشأن.بإجراء وتوجيهات إرشادات تقدمي في العام الهدف ويتمثل

املدرسية للتغذية فعالة برامج وتنفيذ تطوير املنتجة،كيفية األمان شبكة من كل سياق إطار،في في

الراهنة العاملية األزمات أفرزتها التي االجتماعية للصدمات لالستمرار،االستجابة القابل االستثمار وكذلك

إتاحة تستهدف التي األمد الطويلة العاملية اجلهود إطار في البشري املال رأس في العامة املالية ناحية من

للفقراء االجتماعية احلماية وتوفير للجميع .التعليم
جانب من املدرسية التغذية برامج على املتزايد للطلب االستجابة سياق في التحليل هذا انطلق

الراهنة العاملية األزمات عن الناجتة االجتماعية بالصدمات املتأثرة الدخل املنخفضة محور،البلدان ّوانصب
االجتماعي لألمان كشبكة املدرسية التغذية دور على أوال إلى.تركيزه النطاق ضيق السياق ذلك أن ثبت أنه ّإال ُ

بعيد للحماية،حد أمدا األطول واملضامني اآلثار معاجلة يتيح مبا التحليلية الدراسات تطوير جرى ثم ومن

الوطنية السياسة إطار في البشري املال رأس وتنمية .االجتماعية
اليوم تشير التي املتاحة البيانات عن والتركيز االهتمام محور في التحول هذا ُنتج في،َ مرة ألول ورمبا

غذاء،التاريخ تقدمي إلى يسعي معلومات عنها تتوافر التي البلدان من بلد كل أن وعلى،إلى بأخرى أو بطريقة

كبير أو صغير املدارس،ٍنطاق أطفال البلدان.إلى في وشموال اكتماال أكثر بكونها التغطية هذه وتتسم

حتمل على القادرة البلدان معظم قبل من ذلك فعل يتم أنه الواقع في ويتضح ـ الدخل واملتوسطة الغنية

املدارس ألطفال الغذاء تقدمي وضعف.تكلفة والفقر اجلوع حيث من ـ إحلاحا أشد احلاجة تكون حيثما ولكن
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حجما أصغر العادة في جتكون البرام هذه فإن ـ االجتماعية إلى،املؤشرات عادة موجهة كانت وإن حتى

الغذائي األمن إلى افتقارا األشد أيضا.املناطق ذلك على على،ومزيدا اعتمادا األشد هي البرامج هذه فإن

اخلارجية جتقريبا،املساندة البرام هذه كل ودعم مبساندة يقوم العاملي األغذية برنامج أن .والواقع
عليه التغذية،وبناء برامج تنفيذ على البلدان إقدام في تتمثل ال اليوم الرئيسية القضية فإن

املرسومة،املدرسية األهداف وماهية التنفيذ كيفية حول تتمحور تقريبا.بل الكامل شبه التعميم شأن ومن

العاملي األغذية لبرنامج مهمة فرصا يتيح أن املدرسية الدولي،للتغذية في،والبنك اآلخرين والشركاء

العاملية،التنمية لألزمات االستجابة إطار في املنتجة األمان شبكات متطبيق تعمي في احلكومات ملساعدة

ناحية،الراهنة من لالستمرار قابلة استثمارات إلى وتتطور تنمو كي املدرسية التغذية لبرامج البذور ونثر

البشري املال رأس في العامة .املالية

املدرسية التغذية برامج ومنافع مزايا

متوزيعه يت الذي الغذاء القيمة ضمني أو صريحا حتويال املعيشية األسر إلى املدرسية التغذية برامج .تقدم
األزمة وقت في البرامج هذه نطاق توسيع نسبيا السهل املعيشية،ومن األسرة استفادة حتقيق ميكنها حيث

من أكثر األسرية10بواقع النفقات من املائة منازلهم،في إلى األطفال عودة حالة في ذلك من وأكثر بل

غذائية متوينية حصص جيدا.ومعهم املصممة املدرسية التغذية برامج جعل السياقات من الكثير في وميكن

ما حد إلى دقيق نحو على موجهة بالفاعلية،برامج متسمة بصورة ذلك إجناز يجري أن النادر من كان وإن

تقدما األكثر النقدية التحويالت برامج بشأن احلال هو فقرا.مثلما البلدان أشد امللحوظ،وفي االنخفاض حيث

باملدارس االلتحاق معدالت فقرا،في األشد الشرائح إلى املدرسية التغذية نفع يصل ال اخليارات،ْرمبا ولكن

البيئات هذه في كبير حد إلى محدودة تكون ما غالبا األمان لشبكات التغذية،البديلة مقدور في زال ما أنه إال

بشكل األمان شبكات نطاق لتوسيع األفضل اخليار متثل أن اجلغرافي التوجيه أساس على املوسعة املدرسية

أن.سريع بيوتهم إلى التالميذ يأخذها التي الغذائية التموينية للحصص املحكم التوجيه شأن من ُولعل

ما حد إلى تقدما أكثر نتائج للتغذية.يحقق أمدا األطول النسبية املزايا لتقييم البحث من املزيد إجراء ًويلزم

املواقف هذه في االجتماعي األمان لشبكات األخرى األدوات مقابل .املدرسية
املدارك وتوسيع الدراسة على املواظبة زيادة إلى تؤدي املدرسية التغذية برامج أن تؤكد شواهد ُهنالك

العلمي والتحصيل املعرفة الديدان،وآفاق من التخلص مثل لها مساندة إجراءات هنالك كانت إذا سيما وال

الغذائية املكمالت أو املقوية األغذية أو الدقيقة املغذيات أو اإلنسان جسم في.في البرامج هذه وتنطوي

اجلنسني بني باملساواة خاص قوي بعد على احلاالت من تعليم،ُالكثير تشجيع تستهدف التي البرامج سيما وال

األشد،الفتيات األطفال استفادة حتقيق في خاصة بصفة البرامج هذه استخدام إمكانية إلى أيضا باإلضافة

اللمعاناة وتعرض .فقرا
املدرسية املعنية،للتغذية البحوث إجراء في والتعليم التربية رجال انخراط في ملحوظ نقص وهناك

القضايا هذه .باستقصاء
البرامج هذه مبامتالك التعلي قطاع القيام قوي مبررا البرامج لهذه الواضحة التعليمية املزايا تقدم

احلماية،وتنفيذها لبرامج التشجيعية احلوافز مالءمة تعزيز في التعليمية النتائج هذه نفس إسهام مع

وافية5 خالصة
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املدرسية.االجتماعية التغذية برامج واستدامة فاعلية أن السياسات صعيد على التحليل يوضح كما

التعليم بقطاع اخلاصة السياسة صلب في بإدماجها هنا.ُمرهونة قيمة،ومن من كل متعزيز سيت فإنه

بها تتحقق التي الدرجة بنفس البرامج هذه تنفيذ في التعليم قطاع ودوافع أمان كشبكة املدرسية التغذية

التعليمية .املزايا
اجليد التصميم ذات املدرسية التغذية برامج وسع واألغذية،وفي الدقيقة املغذيات تتضمن التي

الديدان من والتخلص تغذوية،املقوية منافع حتقق جتغذية،أن لبرام منافسة ال مكملة تكون أن ِويجب ّ ُ
التغذية سوء استئصال أهداف في واضحة أولوية تشكل تزال ما التي عمرا األصغر .ًاألطفال

املدرسية التغذية برامج استدامة

مفهوم التدريجي”مييل التحول مستقبل“إستراتيجية في التفكير في ارتباك إلى املدرسية بالتغذية اخلاصة

أمدا األطول املنظور من املدرسية التغذية تقدمي.برامج دائرة من للخروج تسعى ال البلدان أن هنا نوضح ُودعنا
املدارس أطفال إلى إلى،الغذاء اخلارجية املساندة على قائمة تغذية مشاريع تنفيذ من باألحرى تنتقل بل

وطنية برامج العاملي.تنفيذ األغذية برنامج ساعدها التي والعشرين الثمانية للبلدان هذا،بالنسبة حدث

الواقع أرض على القائمة،ّالتحول البرامج حتول بكيفية املعنية احلاالت دراسات استعراض في هنا نبدأ وسوف

لالستمرار قابلة وطنية برامج إلى اخلارجية املساعدة في،على احلاالت بعض في بنفسها استمرت برامج ّوهي
وشيلي البرازيل، في املثال سبيل على ) أخرى لبرامج فنية مساندة .والهند)،تقدمي

رئيسية نتائج ثالث على الضوء االستعراض هذا ّيسلط في،فأوال.ُ املدرسية التغذية برامج ُتظهر

التكاليف الحتواء لها مالزمة فرص توافر مع التكلفة في كبيرا تفاوتا الدخل املنخفضة عندما،ثانيا.البلدان

وثراء غنى أكثر البلدان في،تكون االستثمار من كبير حد إلى صغيرة نسبة املدرسية التغذية تكاليف تشكل

املثال.التعليم سبيل حوالي،فعلى زامبيا في املدرسية التغذية تكلفة من50متثل الفرد نصيب من املائة في

االبتدائي للتعليم السنوية إال،التكاليف متثل ال أيرلندا10بينما في فقط املائة املزيد.في إجراء األمر ويتطلب

االستداللية اإلحصائية العالقات هذه لتحديد التحليل االستثمار،من على احلفاظ في البلدان مساندة ولكن

التنمية في للشركاء الرئيسي الدور مبثابة تكون قد االنتقالي التحول هذا أثناء املدرسية التغذية ،وثالثا.في
التغذية إدراج تعميم في لالستدامة قابلة وطنية برامج تنفيذ إلى للتحول املسبقة الرئيسية الشروط ّتتمثل

الوطنية واخلطط السياسات في التعليم،املدرسية بقطاع اخلاصة اخلطط الوطنية؛وخاصة املصادر وحتديد

للتنفيذ؛للتمويل الالزمة الوطنية القدرات نطاق خاصة.وتوسيع إمنائية سياسة دمج مراعاة شأن ومن

مبني التناغ لضبط املضافة امليزة خلق تتيح أن التعليم لقطاعات الوطنية اخلطط في املدرسية بالتغذية

التنمية شركاء قبل من املنسقة واملساندة فعليا راسخة عمليات على القائمة املدرسية التغذية مساندة

للجميع التعليم لتوفير السريع املسار .ملبادرة
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منذ البرامج صلب في األمد الطويلة االستدامة تصميم أهمية هو هنا األساسية الرسالة ُومفاد ُ
تطورها مراحل في البرامج في النظر بإعادة واالهتمام الواضح.إنشائها الفهم توافر من البلدان وتستفيد

املانحني من املقدمة املساعدات املؤسسية،ّملدة القدرات بتعزيز املعنية املنهجية وخطة،واإلستراتيجية

ومعالم زمنية آفاق وذات اخلالصة الوطنية امللكية على قائمة برامج تنفيذ إلى التحول بشأن امللموسة ِالعمل
التحول عملية إجناز طريق .ّعلى

املدرسية التغذية مبرامج تصمي في املفاضالت

عوامل عدة على املدرسية التغذية برامج وكفاءة فعالية غذائية،تتوقف (وجبات الشكلي النمط اختيار منها

غذائية،مدرسية مبعناصر املدع البسكويت إلى،أو التالميذ يأخذها التي الغذائية التموينية احلصص أو

الفئات)،بيوتهم هذه من مزيج والتصويب؛أو التوجيه بذلك؛وفعالية املرتبطة .والتكاليف
تكلفتها تبلغ (التي بيوتهم إلى التالميذ يأخذها التي الغذائية التموينية احلصص توجيه 50ميكن

ودقة إحكاما أكثر بطرق سنويا) املتوسط في للفرد القيمة،ًدوالرا عالية حتويالت مبثابة تكون أن ،وميكنها
كبيرة إدارية تكاليف على تنطوي أمان.ولكنها كشبكة قوية بإمكانات تتمتع أنها أنها،والواقع الواضح ومن

الدراسة على املواظبة في زيادات عن العلمي،ُتسفر التحصيل مستويات حتققه،ورمبا ملا مماثل نطاق على

املدارس في الغذائية الوجبات االجتماعية،وبالتالي.برامج احلماية منظور على،ومن متفضيلها يت قد فإنه

املدرسية الغذائية الوجبات .برامج
تكلفتها (البالغة املدرسية الغذائية الوجبات تكون40متيل أن إلى سنويا) املتوسط في للفرد دوالرا

كتحويل قيمتها حيث من قصوى سقوف وذات توجيهها حيث من دقة على،ًأقل انطوائها احتماالت جانب إلى

ارتفاعا األكثر اإلدارية والتكاليف للتعليم الكبيرة البديلة الفرصة زيادة،تكاليف على بالقدرة حتظى ال ولكنها

فحسب الدراسة في التعلم،االنتظام عملية على مباشر تأثير لها مدعمة،ّبل أغذية كانت إذا وخاصة

الديدان من بالتخلص ومصحوبة (البالغة.باملغذيات املدارس في البسكويت ورقائق اخلفيفة الوجبات أما

أكثر13تكلفتها ولكنها انخفاضا، أكثر إدارية تكاليف على فتنطوي سنويا) املتوسط في للفرد دوالرا

تشجيعي وحافز كتحويل قيمتها حيث من أيضا الكمي،انخفاضا التقدير حتسني إلى حاجة هناك كانت وإن

بالوجبات مقارنة ممنافعها .حلج
أجل من واألدلة والشواهد للقرائن قاعدة توافر املرجوة ألهدافها محققة فعالة مبرامج تصمي يتطلب

التوجيه مناهج بني فيما املتأنية املفاضالت التغذية،إتاحة إلى.والتكاليف،وأمناط خاصة بصفة احلاجة ومتس

املتاحة واألمناط املناهج تكاليف فعالية مدى عن أفضل بيانات الدراسات.توافر من للغاية محدود عدد وهناك

بيئات في بيوتهم إلى التالميذ يأخذها التي الغذائية التموينية واحلصص املدارس في التغذية بني املقارنة

من،متماثلة النوعني هذين أن إلى ذلك من أبعد شوطا قطعت التي الدراسات من القليلة القلة وتشير

اإلطالق على برنامج أي تنفيذ عدم من خير وهما متشابهة حتسن أوجه إلى يؤديان ٌالبرامج ّ.
على تعتمد مهمة مفاضالت على تنطوي النمط اختيار عملية أن في هنا الرئيسية القضية وتتمثل

العام املتحققة،السياق املتكبدة،واملنفعة السياقات.ُوالتكلفة بعض املثال،ففي سبيل برامج،على جتمع

يتم للمنازل غذائية متوينية حصص شكل في إضافي وحافز املدرسية الغذائية الوجبات بني املدرسية التغذية
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الضعفاء األطفال من محددة مجموعة إلى الصفوف،توجيهها في الفتيات أو اإليدز بفيروس املتأثرين مثل

األعلى .الدراسية

التوريدات وأنظمة املؤسسية الترتيبات

البرامج أهداف باختالف املدرسية التغذية برامج لتنفيذ املالئم النهج يختلف إذا؛سوف ما أي العام والسياق

الطوارئ حاالت أو بالصراعات متأثرة بيئة أو مستقرة بيئة في البرنامج متنفيذ سيت على؛كان احلكومة وقدرة

به اخلاصة املساءلة ونظم األساسية وبنيته موظفيه باستخدام البرنامج إدارة على املستويات ؛مختلف
عينية أو نقدية موارد كانت إذا وما وخارجية محلية مصادر من املتاحة املوارد الشركاء؛ونوعية حضور ومدى

املدرسية التغذية برامج في املتخصصة املنظمات سيما وال التنفيذ في .الرئيسيني
البرامج أن اخلالصة الوطنية امللكية رحاب إلى انتقلت التي بالبرامج اخلاصة احلاالت دراسات ِتوضح

محددة وطنية ملؤسسة التابعة البرامج هي والكفاءة بالفاعلية التعليم،املتسمة قطاع عادة واملتمتعة،هي

الوطنية واألقاليم املناطق مستوى على جيد بشكل متطورة قدرات امللكية.بتوافر أن ممن الرغ ِوعلى
جلية بصورة حيويا عامال متثل منها،الوطنية ـ واضحة مبفعالية تتس للتنفيذ مختلفة مناهج هنالك أن إال

العام اخلاص،القطاع واخلاص،والقطاع العام القطاعني بني .والشراكات
متزايدة بصورة مركزية ال عملية املدرسية التغذية برامج إدارة قطاع،أصبحت في الجتاه انعكاسا

املدارس إلى املستند اإلدارة نهج منحو قضية.التعلي متثل املدارس وموظفي املدرسني مشاركة درجة ولكن

هناك ألن املثال،هامة سبيل إلعداد،على باملدرسني االستعانة حالة في البديلة للفرصة كبيرة تكاليف

.الطعام
والتحديات القضايا مبعاجلة املدرسية التغذية مبرامج تصمي يعنى أن التحديد وجه على ْينبغي ُ

التالية املواد:الكبيرة وجتهيز وتغليف تعبئة مخلفات من والتخلص الطهي بوقود املرتبطة البيئية الشواغل

الطعام؛الغذائية إعداد في املدارس حلدائق املالئم غير في؛واالستخدام الفساد ملمارسات احملتملة والفرص

والعقود التوريدات .مجال
ومصادر والتوريدات املشتريات منط على كبير حد إلى املؤسسي النظام ومسؤوليات أدوار تعتمد

الوطنية:األغذية البرامج في شيوعا األكثر النهج هو احمللي طريقه،التوريد يشق النهج هذا نفس بأن علما

األحوال كل في شيوعا األكثر النهج اليصبح كوسيلة.ُقدم إيجابية بصورة احمللي التوريد متقييم يت إذ

املستدامة املدرسية التغذية برامج الشرائية،لتحقيق القوة من باالستفادة نفسه الوقت في القيام مع

احمللي الزراعي االقتصاد لتحفيز كأداة النحو.للبرنامج هذا على األمر أن احمللية،ومبا املشتريات إلى ينظر ُفإنه
القوة مضاعف باعتبارها املدرسية التغذية لبرامج الغذائية ّللمواد احمللي،ُ واالقتصاد األطفال الستفادة حتقيقا

الوقت نفس .في
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املدرسية التغذية برامج وحتديث تصميم أدوات مجموعة

إلى الداعية احلاجة وجود في التحليلية الطروحات هذه من املستخلصة املهمة االستنتاجات أحد ُيتمثل ّ

والقيام املدرسية التغذية لبرامج املبدئي التصميم االقتضاء،حتسني القائمة،عند البرامج وملساندة.بتحديث

العمليات جديدتني،هذه أداتني الكتاب هذا التغذية،يقدم لبرامج املبدئي التصميم عملية التسهيل إحداهم

الساحة،املدرسية على املوجودة البرامج حتديث في للمساعدة بتوافر.واألخرى املرجعية القوائم هذه وتكتمل

والتقييم التصميم بعمليات املعنية األدوات من .منظومة
املعرفة في املهمة الفجوات بعض لسد الالزمة البحوث ألعمال جدوال أيضا االستعراض هذا ّيقترح

املستقبل،الراهنة في القرارات اتخاذ عمليات في املفيدة واألدلة للشواهد قوة أكثر قاعدة خلق .بهدف

األمام إلى قدما املضي ُسبيل

إعادة من ذلك تبع وما العاملية املالية واألزمة العامليتني والوقود الغذاء أزمتي أن في العامة اخلالصة تتمثل

األطفال ملساعدة أهميتها لها جديدة فرصة تتيح عوامل هي املدرسية التغذية على احلكومات جهود ُتركيز
غدا األمد الطويلة االستدامة حتقيق أجل من الوطنية التخطيط وبرامج السياسات في النظر وإعادة ًاليوم

غد وشركاء.وبعد احلكومات من كل قيام السانحة الفرصة هذه من القصوى االستفادة حتقيق ويتطلب

السياسات تمليها التي االعتبارات على واعتمادا انتظاما أكثر يكون التغذية بشأن نهج باتباع ُالتنمية ُ ّ.
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للتغذية اجلديدة البارزة األهمية اتضاح إلى العاملي الصعيد على املالية واألزمة والوقود الغذاء أزمتا أدت
املدارس في األطفال إبقاء في تساعد التي االجتماعية للمساندة ومقياس ممكنة أمان كشبكة ُاملدرسية

الدراسة في صدر.وانتظامهم مشترك تقرير بوضع العاملي األغذية وبرنامج الدولي البنك مجموعة قامت وقد
املدرسية”بعنوان التغذية برامج في النظر االجتماعي:إعادة األمان الطفل،شبكات وقطاع،ومناء

املنظمتني“،التعليم لهاتني النسبية املزايا من االستفادة تفعيل إطار قاعدة.في التقرير هذا ويبحث
برامج وتنفيذ تطوير كيفية فهم حتسني بهدف املدرسية التغذية ببرامج العالقة ذات والبينات ّالشواهد

اثنني سياقني في الفعالة املدرسية االستجابة:التغذية من جزءا تشكل منتجة أمان كشبكة البرامج ُهذه
العاملية األزمات أفرزتها التي االجتماعية املالية،للصدمات ناحية من لالستمرار قابال استثمارا ًوبوصفها

للجميع التعليم إتاحة تستهدف التي األمد الطويلة العاملية اجلهود إطار في البشري املال رأس في العامة
للفقراء االجتماعية احلماية .وتقدمي

املعيشية األسر إلى ضمنية أو صريحة حتويالت على البرامج هذه تنطوي زيادة،إذ في مساهمتها عن فضال
العلمي والتحصيل الفكرية وامللكات اإلدراك تنمية وتعزيز املدارس في احلضور َنسبة هذه،َ تدعيم عند سيما ال

الدقيقة املغذيات على الطعام واحتواء الديدان على للقضاء الفعال العالج مثل مكملة بإجراءات ّالبرامج ُ
التغذوية املدرسية.واملكمالت التغذية برامج مقدور الغذائية،وفي للمواد احمللية بالتوريدات اقترانها أن،عند

احمللي واالقتصاد األطفال لصالح واملنعة القوة ملضاعفة معامال ْتكون ُ.

متعددة ونطاقات شتى بطرق يسعى، معلومات عنه لدينا تتوافر بلد كل أن اليوم املعلوم وجبات،من تقدمي إلى
املدارس ألطفال واملتوسطة.غذائية املرتفعة البلدان في وشموال اكتماال أكثر بكونها التغطية هذه وتتسم

الغذاء تقدمي تكلفة حتمل على القادرة البلدان معظم قبل من ذلك فعل يتم أنه الواقع في ويتضح ـ الدخل
املدارس ـ.ألطفال االجتماعية املؤشرات وضعف والفقر اجلوع حيث من ـ إحلاحا أشد احلاجة تكون حيثما ولكن

حجما أصغر العادة في جتكون البرام هذه إلى،فإن افتقارا األشد املناطق إلى عادة موجهة كانت وإن حتى
الغذائي خارجية.األمن مساندة من تتلقاه ما على أيضا احلدود أبعد إلى البرامج هذه برنامج،وتعتمد ويقوم

جتقريبا البرام هذه جميع بدعم العاملي عليه.األغذية إقدام،وبناء في تتمثل ال اليوم الرئيسية القضية فإن
املدرسية التغذية برامج تنفيذ على املرسومة،البلدان األهداف وماهية التنفيذ كيفية حول تتمحور ومن.بل

العاملي األغذية لبرنامج مهمة فرصا يتيح أن املدرسية اللتغذية تقريب الكامل شبه التعميم والبنك،شأن
التنمية،الدولي في اآلخرين إطار،والشركاء في املنتجة األمان شبكات متطبيق تعمي في احلكومات ملساعدة

الراهنة العاملية لألزمات استثمارات،االستجابة إلى وتتطور تنمو كي املدرسية التغذية برامج بذور وغرس
البشري املال رأس في العامة املالية ناحية من لالستمرار كتاب.قابلة أن املؤكد التغذية”ومن في النظر إعادة

السياسات“،املدرسية بإصالح املعنية للربح الهادفة غير واملنظمات احلكومية للهيئات مفيدة أداة سيكون
والتغذية والغذاء بالتعليم .اخلاصة

برنامج
األغذية
العاملي

الدولي البنك
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