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المقدمة

تقدم برامج التغذية المدرسية في صورتين وهما:

برامج التغذية المدرسية في المنطقة

تحويل حياة الجيل القادم

تمثــل منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا تحدًيــا مــن أكثــر التحديــات اإلنمائيــة واإلنســانية تعقيــًدا 
وتنوًعــا فــي العالــم، ويشــمل ذلــك المســارات اإلنمائيــة غيــر متســاوية الفــرص، ونــدرة المــوارد، ومحدوديــة 
إمكانات اإلنتاج، واالعتماد على الواردات الغذائية، وارتفاع معدالت الفقر، والعبء الثالثي لســوء التغذية، 
ــذ  ــزوح ولجــوء تحــدث من ــر أزمــة ن واألزمــات الناجمــة عــن النزاعــات والتــي كانــت الســبب الرئيســي وراء أكب

الحــرب العالميــة الثانيــة.

ويتفاقــم التدهــور فــي رأس المــال البشــري في منطقة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيا بســبب النزاعات 
الممتــدة والعنــف والحــروب األهليــة ممــا ينتــج عنــه تســرب المالييــن مــن األطفــال بيــن مرحلــة االبتدائــي 

والثانــوي مــن التعليــم.

توجــد أدلــة واضحــة مــن البلــدان التي يعمل فيها برنامج األغذية العالمي تثبت أن برامج التغذية المدرســية 
ــة المدرســية  ــر احتياجــًا. فالوجب ــة لدعــم األطفــال األكث ــا وفعال ــه اقتصادًي ــول اســتراتيجًية ومجٍدي توفــر حل
اليوميــة ال تعنــي فحســب تحســين التغذيــة والصحــة، وإنمــا تعنــي أيًضا زيــادة إمكانية الوصول إلــى التعليم 
وتحســين القــدرة علــى التعلــم والقــدرة المعرفيــة، وال ســيما بالنســبة للفتيــات. وتســاهم برامــج التغذيــة 
ــع والخامــس مــن أهــداف  ــي والراب ــق األهــداف الثان ــًدا بشــكل مباشــر فــي تحقي المدرســية المصممــة جي
التنميــة المســتدامة كمــا تســاهم بشــكل غيــر مباشــر في تحقيــق األهــداف األول والثالث والثامن والعاشــر 

والســادس عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة.

في المدرسة، تقدم في صورة:

حصة منزلية، تحتوي على:

وجبة ساخنة 
مطهوة

دقيق، قمح، زيت، أرز، فاصوليا، 
مكرونة، عدس، سكر، ملح 

وجبة خفيفة على هيئة بسكويت بالتمر ، أو بسكويت عالي 
الطاقة، أو مكسرات، أو معجنات، أو فواكه، أو ساندويتش

اعتراًفا بأن أول 8000 يوًما من الحياة تمثل الفترة األكثر أهمية في 
حياة األطفال، تساهم برامج التغذية المدرسية في تحقيق 

أهداف متعددة ويمكن أن تحقق نتائج مختلفة، وتجمع 
بيــن الفوائــد القصيــرة والمتوســطة وطويلــة األجــل. 

إن المدارس بمثابة منصة رئيسية لتقديم تدخالت 
اإلغاثــة والتدخــالت اإلنمائية، والتغذية المدرســية 
تمثــل عامــل تمكيــن أساســي للمــدارس لتبقــى 
مفتوحــة مــع تطبيــق تدابيــر الســالمة. وتلعــب 
المــدارس دوًرا فــي اســتعادة الحيــاة الطبيعيــة 
واســتقرار المجتمعات المحلية، سواء بشكل 
مباشــر أو مكمــل للتدخــالت األخرى، ومن خالل 
االســتثمار فــي جيــل جديــد مــن رأس المــال 

البشري.

وتساهم برامج التغذية المدرسية في المنطقة 
تســاهم  كمــا  الصحيــة  التغذيــة  ضمــان  فــي 

فــي تعضيــد  قضايــا النــوع االجتماعــي والحمايــة 
االجتماعية وبناء السالم من خالل التكامل والتماسك 

االجتماعــي. إن اســتمرار النزاعــات فــي العديــد مــن بلــدان 
المنطقــة، مثــل العــراق واليمــن وســوريا، يضيــف أهميــة أكبــر 

إلى ضرورة التركيز على برامج الحماية االجتماعية المراعية لألطفال.

ــة العالمــي فــي المنطقــة، فمعظــم  ــًدا مــن فاعليــات برنامــج األغذي ــا رائ ــة المدرســية برنامًج ــر التغذي تعتب
ــة المدرســية بطــرق مختلفــة. ــا  تنفــذ برامــج التغذي بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقي

ويدعــم برنامــج األغذيــة العالمــي حالًيــا برامــج التغذيــة المدرســية التي  تنفذهــا الحكومات  أو يكــون البرنامج 
هــو المنفــذ لهــا ، أو كال األمريــن، فــي 12 بلــًدا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، وهــي: أرمينيــا، والجزائــر، والعــراق، 

وإيــران، واألردن، ومصــر، ولبنــان، وليبيــا، وســوريا، والمغــرب، وتونــس، واليمــن.

وفــي عــام 2020، تحمــل المكتــب اإلقليمــي لبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي القاهــرة المســئولية عــن أكبــر عــدد 
المســتفدين مــن برامــج التغذيــة المدرســية التــي ينفذهــا برنامــج األغذيــة العالمــي علــى مســتوى العالــم، 

حيــث اســتهدف حوالــي 3.8 مليــون طفــل فــي جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا.

تمثــل برامــج التغذيــة المدرســية شــبكات األمــان األكثــر شــيوًعا فــي جميــع أنحــاء العالــم، ممــا يســاعد علــى 
ضمــان حصــول األطفــال مــن الفئــات األكثــر احتياجــًا علــي التعليــم والرعايــة الصحيــة والتغذيــة. فــي اغلــب 
األحيــان، يكــون هــؤالء األطفــال متســربين مــن التعليــم، فتقل أو تنعــدم إمكانية حصولهم علــى تعليم جيد، 
وفــرص حصولهــم علــى الطعــام المغــذي والرعايــة الصحيــة ممــا يــؤدي إلــى تداعيــات خطيــرة وطويلــة األمد 
علــى رأس المــال البشــري. يمكــن تقديــم الوجبــة المدرســية إمــا فــي المدرســة، فــي شــكل وجبــة مطبوخــة 

أو وجبــة خفيفــة، أو فــي صــورة حصــص غذائيــة يأخذهــا األطفــال إلــى منازلهــم ويقدمونهــا ألســرهم.

واعتراًفــا بــأن أول 8000 يوًمــا مــن الحيــاة تمثــل الفترة األهم في حياة الطفل، تلعب برامج التغذية المدرســية 
دوًرا مهًمــا فــي جــذب األطفــال إلــى المدرســة وتشــجيعهم علــى المواظبــة علــى الحضــور وتلبيــة االحتيــاج 

اليومــي للتغذيــة حتــى يتمكنــوا مــن التركيــز والتعلــم.
إن توفيــر وجبــات صحيــة ومتنوعــة لألطفــال يمكــن أن يشــجعهم علــى البقــاء فــي المدرســة وتحقيــق أداء 

أفضــل وتحســين رأس المــال البشــري المتمثــل فيهــم.
إن برامــج التغذيــة المدرســية تعــزز المســاواة بيــن الجنســين مــن خــالل توفيــر حافــز يشــجع األســر علــى 
ــة  إرســال الفتيــات إلــى المدرســة ويمكــن أيًضــا االســتفادة مــن هــذه البرامــج لتكــون بمثابــة منصــة فعال
لتقديــم تدخــالت صحيــة وتغذويــة أخــرى ، مثــل حمــالت التخلــص مــن الديــدان، والتثقيــف التغــذوي، وزيــادة 

الوعــي  االجتماعــي والســلوكي وإنشــاء الحدائــق المدرســية ومــا إلــى ذلــك.
ومــن خــالل تحويــل المــوارد إلــى األســر، يمكــن أن تســاعد برامــج التغذيــة المدرســية األســر والمجتمعــات 
األكثــر احتياجــًا علــى تخطــي األوقــات العصيبــة والصدمــات لضمان أمنهــم الغذائي. وهذا األمر ســيتيح لهم 

تجنــب اســتراتيجيات التكيــف الســلبية ودعــم االســتثمار فــي األصــول اإلنتاجيــة.

قبــل أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19(، بلــغ عــدد األطفــال المتســربين مــن التعليــم فــي المنطقــة 
ممــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 و 14 عاًمــا حوالــي 15 مليــون طفــل، بينمــا كان 10 مالييــن طفــل مقيديــن فــي 
المــدارس ولكنهــم معرضــون لخطــر التســرب مــن التعليــم. ومــن المتوقــع أن تظهــر التداعيــات الســلبية 

لجائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( بصــورة أكثــر وضوًحــا خــالل الســنوات القادمــة.

إن الســبيل األفضــل الــذي يمكــن بلــدان الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن التصــدي للضــرر الواقــع 
علــى رأس المــال البشــري، ال ســيما بيــن النازحيــن قســرًا، هــو زيــادة االســتثمار فــي البنيــة األساســية لــرأس 

المــال البشــري وهــي: التغذيــة والرعايــة الصحيــة والتعليــم الجيــد لألطفــال.
وهــذا هــو بالتحديــد المجــال الــذي تتناولــه أجنــدة برنامــج األغذيــة العالمــي لتغييــر حيــاة المســتفيدين و 

المجتمعــات.
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 البرامج الوطنية

المطابــخ الصحية... 
كابتكار 

التغذية ونمط الحياة الصحي نهج أساسي

التغذية المدرسية في حاالت الطوارئ

يقــدم برنامــج األغذيــة العالمــي الدعــم للمؤسســات الوطنيــة مــن خــالل تنفيــذ أنشــطة تعزيــز القــدرات التــي 
تشــمل الدعــم الفنــي فــي تصميــم و/أو تنفيــذ برامــج وسياســات واســتراتيجيات التغذية المدرســية.

يســتفيد نحــو 21 مليــون طفــل مــن أصــل 44 مليــون طفــل فــي المنطقــة مــن برامــج التغذيــة المدرســية 
ــة، أي مــا يقــرب مــن طفــل مــن بيــن كل طفليــن. الوطني

وتتمثــل الرؤيــة العامــة لبرنامــج األغذيــة العالمــي فــي الدعوة إلى التبني الشــامل لبرامج التغذية المدرســية 
التــي تســاعد علــى زيــادة وصــول األطفــال إلى فرص التعليــم والتعلم وتعزيــز حالتهم الصحيــة والتغذوية.

وحيثما أمكن، فمن الضروري ربط برامج التغذية المدرسية باإلنتاج الزراعي المحلي واستخدام المدارس 
كمنصات لتقديم التغذية التكميلية وتنفيذ األنشطة الصحية واالجتماعية.

وفــي 8 بلــدان مــن أصــل 12 بلــًدا، يدعــم برنامــج األغذيــة العالمــي جهــود تعزيــز القــدرات الوطنيــة إلــى جانــب 
التنفيــذ المباشــر لبرامــج التغذيــة المدرســية، وهــذه البلــدان الثمــان هــي:

أرمينيا ومصر والعراق واألردن وليبيا ولبنان وسوريا واليمن.

وفــي بلديــن، وهمــا تونــس والمغــرب، يركــز برنامــج األغذيــة العالمــي حصرًيــا علــى تقديــم المســاعدة الفنيــة 
للحكومــات لضمــان إدراج برامــج التغذيــة المدرســية الوطنيــة فــي السياســات واالســتراتيجيات الوطنيــة، 

ممــا يســاهم فــي تحقيــق األجنــدة الوطنيــة لعــام 2030.

وتنفذ مصر واحًدا من أكبر البرامج الوطنية في العالم، حيث يستهدف 12 مليون طفل يومًيا.

وفــي العــراق، حيــث يقــوم برنامــج األغذيــة العالمــي حالًيــا بتنفيــذ البرنامــج، تجــري مناقشــات مــع الحكومــة 
لإلعــداد للتســليم الســلس لمهــام قيــادة البرنامــج الــي الحكومــة فــي غضــون الشــهرين المقبليــن، ممــا 

يجعــل العــراق البلــد الســادس فــي المنطقــة الــذي ينفــذ ويديــر برنامجــه الوطنــي للتغذيــة المدرســية.

تعــد المطابــخ الصحيــة نمــوذج 
جديــد يتــم مــن خاللــه الحصــول 

محلًيــا  األغذيــة  مــن  جــزء  علــى 
المجتمعــات،  منــح  علــى  وتعمــل 

غالبــُا مــن النســاء، الســيطرة األكبــر 
علــى برنامــج التغذية المدرســية. وتعزز 

المحليــة  الملكيــة  الصحيــة  المطابــخ 
وتحســن الجــودة الغذائيــة للوجبــة وتعــزز 

المحليــة. االقتصــادات 

لقــد أثبتــت المطابــخ الصحية بالفعــل أنها نموذج 
ناجــح فــي ســوريا واألردن ولبنــان واليمــن، حيــث تجلــب 

العديــد مــن الفوائــد لــكل مــن األطفــال والمجتمعــات 
بأكملهــا مــن حيــث تحســين التغذيــة وتوفيــر فــرص العمــل 

والتحفيــز االقتصــادي وتمكيــن المــرأة وضمــان ملكيــة محليــة قويــة 
للبرنامــج، وتوفيــر األغذيــة المحليــة المناســبة لــألذواق المحليــة.

يمكن اســتخدام برامج التغذية المدرســية التي ينفذها برنامج األغذية العالمي كمنصة لمعالجة األســباب 
األخــرى الكامنــة وراء ســوء التغذيــة مــن خــالل تنفيــذ األنشــطة التكميليــة مثــل التثقيــف التغــذوي، وإقامــة 
المخيمــات الصيفيــة التغذويــة، والــدورات التدريبيــة علــى أســلوب الحيــاة الصحــي، ورفــع الوعــي االجتماعــي 

والسلوكي.

وفــي لبنــان وتونــس وليبيــا، نّفــذ برنامــج األغذيــة العالمــي عــدًدا مــن المخيمــات الصيفية التغذويــة لألطفال 
لتحســين وعيهــم وثقافتهــم التغذويــة مــن خــالل تعريفهــم علــى المجموعــات الغذائيــة المختلفــة، وأهميــة 

تنــاول الفاكهــة والخضــراوات، وشــرب المشــروبات الصحية.

وفــي أرمينيــا واألردن ومصــر، قــدم برنامــج األغذيــة العالمــي الدعم 
للحكومــة لتطويــر مــواد التثقيــف التغــذوي التــي يتــم نشــرها 

مــن خــالل المناهــج الدراســية الوطنيــة التــي تســتهدف 
ــي  ــم االبتدائ األطفــال والمراهقيــن فــي ســن التعلي

إلــى التعليــم الثانــوي.

وللتأثيــر علــى النواتــج الصحيــة والتغذويــة 
ودعمها في أرمينيا، يطبق برنامج األغذية 

النقديــة  التحويــالت  العالمــي طريقــة 
بــداًل مــن توزيــع المــواد الغذائيــة، ممــا 

يــؤدي إلــى ربــط الوجبــات المدرســية 
يــز  وتعز المحليــة  يات  بالمشــتر
االقتصــاد المحلــي. ويوفــر ذلــك 
متنوعــة  غــذاء  ســلة  أيًضــا 

وطازجــة ومقبولــة محلًيــا.

فــي حــاالت الطــوارئ، يعتبــر توفيــر المغذيــات المنقــذة لحيــاة لألطفــال هــو الهــدف الرئيســي، مــع تعزيــز 
الحمايــة األساســية لألطفــال ممــا يتيــح لهــم مواصلــة التعليــم.

وقد أدت تداعيات جائحة فيروس كورونا )كوفيد-19( على االقتصادات المحلية، إلى جانب االتجاه المحتمل 
باتســاع مظاهر عدم المســاواة الصحية والتعليمية الموجودة مســبًقا، إلى زيادة االهتمام ببرامج التغذية 

المدرسية.

أدت األزمــة فــي بعــض البــالد إلــى تســرب العديــد مــن األطفــال مــن المــدارس، وحرمانهــم مــن حقهــم 
ــة النفســية واالجتماعيــة األساســية التــي توفرهــا المــدارس، ممــا يعــرض األطفــال  فــي التعليــم والحماي
الســتراتيجيات التكيــف الســلبية مثــل عمالــة و/او زواج األطفــال. إلعادتهــم إلى المدرســة والتأكــد من إتاحة 
التعليــم الجيــد لهــم فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه معدتهــم ممتلئــة، يقــوم برنامــج األغذيــة العالمــي بتوزيــع 

وجبــات مدرســية علــى 3 مالييــن طفــل فــي هــذه البلــدان.

عــالوة علــى ذلــك، وفــي ذروة أزمــة جائحــة فيــروس كورونــا )كوفيــد-19( فــي أبريــل 2020، أغلقــت جميــع بلــدان 
منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا البالــغ عددهــا 12 بلــًدا مدارســها وُحــرم مــا يقــرب مــن 18 مليــون 
طفــل فــي البلــدان التــي يعمــل فيهــا برنامــج األغذيــة العالمــي حرماًنــا مفاجًئــا ممــا كان بالنســبة للكثيريــن 

منهــم وجبتهــم الرئيســية خــالل اليــوم. 

وتحولــت البرامــج التــي كان ينفذهــا برنامــج األغذيــة العالمي فــي صورة وجبات تقدم في المدرســة في أغلب 
األحيــان إلــى حصــص اإلعانــة المنزليــة أو التحويــالت النقديــة، حتــى يتأكــد البرنامــج مــن أن األطفــال ال يزالــون 

يتلقــون التغذيــة الالزمــة، ممــا يســمح لهــم بالتركيــز علــى طريقــة جديدة للتعلم والدراســة مــن المنزل. 

كمــا ســاهمت هــذه اآلليــات البديلــة في تخفيف بعــض العبء المالي الذي تواجهه األســر إلطعام أطفالها 
فــي األوقات العصيبة.
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حقائق وأرقام عام 2020

تمكــن البرنامــج مــن دعمهــم بالوجبــات الســاخنة والوجبــات الطازجــة 
والوجبــات الخفيفــة و/أو حصــص اإلعاشــة منزليــة.

3.8 مليون طفل    

الجهات المانحة الرئيسية  
كندا وفرنسا وألمانيا واالتحاد الروسي واليابان

1,684,328
طن من األغذية

المساعدات الغذائية المقدمة
إلى 10 بلدان

التحويالت النقدية  
مفعلة في أرمينيا ومصر وإيران وسوريا

المساعدة التقنية 
والدعم المقدم إلى 10 حكومات

سعرات حرارية لكل وجبة مدرسية  
700-500


