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االستقصاء العاملي لربامج الوجبات املدرسية لعام 2019

املصطلحات

إدارة برنامج التغذية املدرسية
اتخاذ القرارات الرئيسية املتصلة بربنامج التغذية املدرسية )مثل تحديد األشخاص املستهدفني وكيفية استهدافهم( واإلرشاف عىل 

كيفية تنفيذه.
ميكن إسناد اإلدارة والتنفيذ إىل نفس الكيان أو ميكن إسنادهام إىل كيانني منفصلني؛ وميكن أيضاً تقاسم   •

املسؤوليات عنهام، ومن املثايل أن يتم ذلك من خالل اتفاقات متفاوض عليها توضح جوانب برنامج التغذية 
املدرسية الداخلة يف مسؤولية كل منهام.

اإلدارة/اتخاذ القرار عىل مستوى مركزي
اتخاذ قرارات إنشاء الربنامج وتشغيله عىل مستوى الحكومات الوطنية.

تتجه القرارات عموماً من “القمة إىل القاعدة” وتكون موحدة عىل نطاق البلد يف برامج التغذية املدرسية التي   •
تكون فيها اإلدارة مركزية أو يكون فيها اتخاذ القرار مركزيا. 

اإلدارة/اتخاذ القرار عىل مستوى المركزي
اتخاذ القرارات واإلجراءات األساسية املتعلقة بالربنامج عىل مستويات دون مستوى الحكومة الوطنية )مقاطعات/واليات أو 

مستويات محلية/مناطق(.
ال تكون هذه القرارات موحدة يف كل أنحاء البلد حتى وإن كانت متوافقة مع الخطوط التوجيهية الوطنية، ألنها   •

د بصورة مستقلة عىل املستوى غري املركزي. تُحدَّ

اإلدارة/اتخاذ القرار عىل مستوى شبه المركزي
الحاالت التي تكون فيها اإلدارة وعمليات اتخاذ القرار مشرتكة بني املدير الرئييس )ويكون ذلك عموماً عىل مستوى أعىل من 

اإلدارة أو السلطة، مثل الحكومة الوطنية( وكيان آخر عىل مستوى محدود من اإلدارة أو السلطة )مثل حكومة املنطقة(.
كمثال يف برامج التغذية املدرسية، ميكن للحكومة الوطنية أن تدير التمويل بعضه أو كله و/أو بعض السلع   •

مة للربنامج )من احتياطيات األغذية أو الفوائض أو املصادر األخرى( وأنشطة رصد معيَّنة، بينام تُسند اإلدارة  املقدَّ
وعمليات اتخاذ القرار املتبقية إىل كيان إقليمي أو محيل.

اإلدارة شبه الالمركزية ميكن أن تكون طويلة األمد أو قصرية األمد وميكن إجراؤها أثناء االنتقال يف أي اتجاه. من   •
ذلك عىل سبيل املثال أن الربنامج ميكن أن يكون مركزياً )إذا كان يدار حرصياً عىل املستوى اإلقليمي أو املحيل( أو 

ميكن أن يكون المركزياً )إذا كانت إدارته تقترص عىل املستوى الوطني(. ويف حاالت االنتقال، ميكن أن تتم اإلدارة 
وعملية اتخاذ القرار يف معظم الوظائف أو كلها عىل مراحل من أجل النقل التدريجي للمسؤولية.
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إجراءات املناقصات التنافسية
د العطاء الذي يفي برشوطه  عملية ُيدعى فيها موردون إىل تقديم اقرتاحات )مناقصات أو عطاءات( إىل املشرتي الذي ُيحدِّ

وأحكامه )مبا فيها السعر( عىل أفضل وجه.
يف سياق برامج التغذية املدرسية، غالباً ما يكون الكيان الذي يحصل عىل الغذاء والخدمات للمدارس هو الحكومة   •

أو األمم املتحدة أو جهة أخرى منفذة للربنامج. من ذلك عىل سبيل املثال أن الحكومة ميكن أن تطلب طرح 
دة  دة خالل فرتة زمنية محدَّ د من السلع بجودة محدَّ عطاءات من رشكات أو منظامت مزارعني لتوفري قدر محدَّ

الستخدامها يف الربنامج؛ ومُينح الفائز يف العطاءات عقداً كبرياً )رمبا ملدة طويلة(. 
بالنظر إىل أن إجراءات املناقصات التنافسية يف برامج التغذية املدرسية تُستخدم عموماً إلجراء مشرتيات غذائية   •
عىل نطاق واسع، ميكن أن تكون تلك العملية شديدة التعقيد، وميكن أن تنطوي عىل آثار قانونية ومالية كبرية. 

ولذلك تشمل إجراءات املناقصات التنافسية إجراءات ورقية كثرية ومعايري وقياسات معقدة، وتتطلب جداول 
زمنية للتسليم، مام يجعل من الصعب عىل صغار املوردين الدخول فيها. ولتمكني صغار املوردين من املشاركة 

يف تلك العملية التنافسية )وللوفاء بأحد أهداف التغذية املدرسية املنتجة محلياً(، تختار الحكومة أو جهة الرشاء 
األخرى تبسيط عملية الرشاء أو تعديلها عىل نحو آخر.

استهداف جغرايف
دة/مقاطعات/مناطق مستجمعات املياه، للحصول عىل التغذية املدرسية. استهداف مناطق جغرافية محدَّ

ميكن اختيار هذه املناطق عىل أساس االحتياجات املتصوَّرة، أو معدالت املواظبة عىل الدراسة، أو حاالت القصور   •
التغذوي، أو غري ذلك من األسباب، ولكنها تشمل عموماً جميع التالميذ يف نفس النطاق العمري املستهدف يف 

تلك املنطقة الجغرافية.
تحديد السكان الريفيني أو الحرضيني الذين يستفيدون من فوائد الربنامج يُشكل أيضاً شكالً من أشكال االستهداف   •

الجغرايف.

استهداف شامل
توجيه التغذية املدرسية إىل جميع التالميذ )داخل نفس الفئة العمرية املستهدفة أو نفس املستوى الدرايس( يف كافة أنحاء البلد.

االستهداف الفردي )عىل أساس السامت الفردية للتالميذ(
تحديد أهلية التالميذ للحصول عىل فوائد برنامج التغذية املدرسية تبعاً للسامت املميِّزة )مثل مستوى دخل األرسة، أو األصل 

العرقي، أو نوع الجنس( لألفراد أو ظروفهم.
هة تحديداً لتشجيع مواظبة البنات عىل الدراسة، أو تقديم  تشمل أمثلة ذلك الحصص الغذائية املنزلية املوجَّ  •

وجبات مجانية إىل األطفال يف جامعة شديدة الفقر أو مهمشة بدرجة كبرية. 
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إعانة دعم زراعة
مة من الحكومة إىل املزارعني أو قطاع األعامل الزراعية مساعدة نقدية مقدَّ

ُتنح إعانة الدعم – يف العادة من الحكومة أو من هيئة عامة – إىل قطاع اقتصادي، أو إىل عمل تجاري أو صناعة   •
)مثل الزراعة أو الفنون( للحفاظ عموماً عىل سعر خدمة أو سلعة منخفضاً و/أو للرتويج لسياسة اقتصادية أو 

م اإلعانة يف معظم الحاالت ألن السلعة أو الخدمة تُعد مهمة للمصلحة العامة. والغرض عموماً  اجتامعية. وتُقدَّ
من إعانات الدعم الزراعية والغذائية، عىل سبيل املثال، هو ضامن قدرة املزارعني عىل رشاء السلع األساسية.

مة إىل املزارعني أو األعامل  تشمل إعانات دعم الزراعة املرتبطة بربامج التغذية املدرسية مساعدة نقدية مقدَّ  •
الزراعية إلنتاج الغذاء للربنامج.

ميكن أن تشمل إعانات دعم الزراعة أيضاً دعامً عينياً ومدخالت مجانية أو مخفَّضة التكلفة للمزارعني، مثل البذور   •
واألدوات واألرض.  

أغذية مقواة بيولوجياً 
محاصيل غذائية مقواة خالل منو النباتات وليس بعد حصادها.

نة تغذوياً من خالل مامرسات زراعية أو استنبات أو تكنولوجيا حيوية  األغذية املقواة بيولوجياً هي أغذية محسَّ  •
حديثة.

انتكاسة
حدث منفصل بسبب مشكلة أو توقف مؤقت أو انعكاس يف املسار.

يف حالة برامج التغذية املدرسية، ُتثِّل االنتكاسة تحدياً محدداً وكبرياً يف الربنامج، وتؤدي عىل سبيل املثال إىل   •
تقليل عدد األطفال الذين يحصلون عىل الغذاء، أو توفري غذاء أقل للربنامج، أو تقليص عدد أيام التغذية، أو 

تقصري مدة الربنامج أو توقفه نهائياً عن بعض التالميذ املستهدفني أو عنهم جميعا.
م للربنامج، أو تفيش مرض، أو كارثة طبيعية، أو  تشمل أمثلة االنتكاسات: فقدان )مبالغ كبرية( من التمويل املقدَّ  •
مشكلة متعلقة بسالمة الغذاء مبا ميس برنامج التغذية املدرسية، أو تغيري سيايس أو أزمة، أو نزاع يؤثر عىل عدد 

املدارس والتالميذ.

برنامج أو تدخل إلزامي
أي برنامج أو تدخل تطلبه حكومة البلد أو يطلبه كيان قائم باإلدارة. 

الربنامج اإللزامي يف حالة برامج التغذية املدرسية هو عموماً برنامج إضايف )مثل إزالة الديدان، أو فحص البرص،   •
أو غسل األيدي بالصابون، أو معالجة املياه( يتطلب مشاركة جميع املدارس أو التالميذ الذين يحصلون عىل غذاء 
من خالل الربنامج. وميكن أاّل ينطبق ذلك التكليف إاّل عىل املدارس/التالميذ الذين يحصلون عىل تغذية مدرسية، 

أو ميكن تعريض املستفيدين من التغذية املدرسية للربنامج نظراً للتكليف به عىل نطاق واسع أو تطبيقه عىل نحو 
شامل يف كل أنحاء البلد.
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برنامج وطني للتغذية املدرسية أو برنامج مامثل
ميكن أن يتخذ هذا الربنامج الشكل التايل:  •

برنامج تغذية مدرسية تُديره و/أو ترُشف عليه الحكومة الوطنية  o
برنامج تغذية مدرسية كبري تديره و/أو ترشف عليه حكومات إقليمية أو محلية  o

برنامج تغذية مدرسية كبري يديره كيان غري حكومي ولكن بالتنسيق مع الحكومية الوطنية  o
أي برنامج تغذية مدرسية كبري ال تُشارك فيه الحكومة ولكنه يصل إىل نسبة كبرية من التالميذ يف   o

البلد أو يُغطي منطقة جغرافية واسعة
الرجاء الرجوع اىل مقدمة فقرة C لالطالع عىل املزيد من االرشاد عىل كيفية تييز برنامج عن آخر  •

يتضمن الجدول الوارد أدناه إرشادات بشأن حجم الربنامج الذي ميكن أن يفي مبعايري برنامج التغذية املدرسية   •
. والغرض من هذه العتبات هو توفري  ”الكبري“ عىل أساس عدد تالميذ املدارس االبتدائية والثانوية يف بلد معنيَّ

تقديرات فضفاضة بشأن الربامج التي ينبغي رصدها يف هذا االستقصاء.

بلدان بعيدة 
بلدان ال ميكن الوصول إليها بسهولة و/أو ال تشرتك يف حدود مع البلد املعني، و/أو ال تعترب من نفس الجامعة االقتصادية أو من 

نفس منطقة ”الجوار“.

بلدان قريبة
بلدان الجوار أو البلدان التي ميكن الوصول إليها بسهولة وتقع يف نفس منطقة ”الجوار“ أو الجامعة االقتصادية.

تجارة املواد الغذائية
عة وبيعها أو االتجار بها بعد ذلك. رشاء كميات من األغذية املجمَّ

تجميع األغذية واالتجار بها يتم يف األغلب داخل أسواق كبرية تتطلب وسيطاً بني مجموعة متعددة من املزارعني   •
وإحدى جهات الرشاء الكبرية.

يشمل تجار األغذية مجمعي األغذية وعمليات تخزين مختلف األنواع، ومنظامت املزارعني، وسائر أنواع أصحاب   •
املشاريع التجارية املشاركني يف رشاء األغذية وبيعها.

100 تلميذ  20,000  

250  50,000  

500  100,000  

2,500  500,000  

5,000 1 مليون   

25,000 5 ماليني   

50,000 10 ماليني   

125,000  ً 25 مليونا  

250,000  ً 50 مليونا  

1.5 مليون 300 مليون   

 عتبة حجم برنامج
 التغذية املدرسية

 عدد تالميذ املدارس االبتدائية
 + املدارس الثانوية



5

املصطلحات

تحويل نقدي مرشوط من أجل الوجبات املدرسية
دة، مثل حضور أطفالهم  م )مثاًل من خالل القسائم أو بطاقات السحب النقدي( إىل األرُس من أجل إجراءات محدَّ مدفوعات تُقدَّ

د من األيام شهريا. إىل املدرسة لعدد محدَّ
الغرض من التحويالت النقدية املرشوطة هو الحد من الفقر عن طريق تقديم مدفوعات تكون مرهونة بإجراءات   •

من املستفيدين. وتقوم الجهة املمولة بتحويل األموال فقط إىل املستفيدين الذين يتخذون إجراءات تأهيلية 
معيَّنة، مثل الحصول عىل التطعيامت، أو الخضوع لفحوص طبية منتظمة.

يف حالة برامج التغذية املدرسية، ميكن استخدام التحويالت النقدية املرشوطة لتعويض األرُس عن تكلفة الوجبات   •
ل أطفالها يف املدرسة للمرة األوىل أو  املدرسية. وميكن أن تفرض رشوط إضافية، مثلام يف حالة األرُس التي تُسجِّ

األرُس التي يواظب أطفالها عىل الدراسة لعدد محدد من األيام شهريا.

تغذية مدرسية باملنتجات املحلية
ز اإلنتاج املحيل. م يك يشمل صغار املزارعني وُيحفِّ برنامج تغذية مدرسية مصمَّ

ميكن للتغذية املدرسية باملنتجات املحلية، عن طريق رشاء األغذية املطلوبة للربنامج من صغار املزارعني   •
ز اإلنتاج املحيل وتُساعد عىل إيجاد طلب مستقر عىل أغذية جيدة ومأمونة، وتدعم  واملجهزين املحليني، أن تُحفِّ
تنمية املهارات املحلية. وعن طريق توفري املساعدة األوَّلية للمزارعني املحليني من أجل تنمية قدرتهم عىل توفري 

ع فرص صغار املزارعني يف الوصول إىل  إمدادات غذائية موثوقة، ميكن أيضاً للتغذية املدرسية املنتجة محلياً أن توسِّ
األسواق األخرى.

حتى يف الحاالت التي ال تُشرتى فيها سوى نسبة ضئيلة من األغذية محلياً من صغار املزارعني، ميكن اعتبار   •
الربنامج تغذية مدرسية منتجة محليا إذا كان الغرض منه دعم أسواق األغذية املحلية وإذا كان ذلك يُشكِّل جزءاً 

من تنفيذ الربنامج والسياسات واللوائح التنظيمية ذات الصلة.

التنفيذ
األنشطة املتصلة بوضع برنامج مخطط )للتغذية املدرسية( موضع التنفيذ الفعيل.

جهة اتصال
ممثل تُعيِّنه الحكومة الوطنية يف بلد ما لجمع املعلومات وتقديم ردود عىل هذا االستقصاء.

يتوقع أيضاً من جهة االتصال الحصول عىل أي موافقات رسمية وأي ”توقيعات“ رضورية، للداللة عىل أن   •
االستقصاء قد تم استيفاؤه وميكن إدراجه يف قاعدة البيانات العامة الخاصة باالستقصاء.

ينبغي لجهة االتصال أن تكون أول نقطة اتصال يف هذا االستقصاء. ويف الحاالت التي ال تكون فيها جهة االتصال   •
متجاوبة/ال ميكنها أن تكون متجاوبة، يجب عىل معاون االستقصاء الحصول عىل موافقة املؤسسة العاملية لتغذية 

الطفل قبل االتصال بجهة أخرى.

حالة طوارئ بطيئة الظهور
حالة طوارئ تحدث ببطء يف األغلب بسبب تزامن أحداث مختلفة.

ر أو إزالة الغابات باالقرتان مع الجفاف وغزو اآلفات، أو وباء أو  من أمثلة حاالت الطوارئ البطيئة الظهور التصحُّ  •
رصاعات مدنية.

تتيح حالة الطوارئ البطيئة الظهور عموماً بعض الوقت للتخطيط ملنع وقوع كارثة أو عىل األقل معالجة أسوأ آثار   •
حالة الطوارئ.
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حصص غذائية منزلية 
م إىل التالميذ ألخذها إىل أرسهم/منازلهم. مواد غذائية تُقدَّ

ميكن أن تكون الحصص الغذائية املنزلية مرشوطة، إذ تعمل كحافز اقتصادي يشجع األرُس عىل إرسال أطفالها إىل   •
املدرسة وتحقيق مستوى مواظبة معنيَّ يف مدة زمنية معيَّنة )شهر أو ثالثة أشهر مثال(.

ميكن أيضاً أن تُخصص الحصص الغذائية املنزلية الستهالك األطفال من أجل تزويد التالميذ بالغذاء أثناء عطالت   •
نهاية األسبوع أو اإلجازات املدرسية إذا كان األطفال ضعفاء )عىل أساس سامتهم الفردية، مثل نوع الجنس أو 

الوضع االقتصادي لألرسة، و/أو انتامئهم ملجموعة معينة من األقليات( أثناء الفرتات التي ال يتاح فيها الغذاء و/أو 
ال يتوقع أن يوجد أثناءها التالميذ يف املدرسة.

حيز خاص بكل جنس عىل حدة
 ُيشري ذلك إىل دورات مياه أو مراحيض يفصل فيها بني الجنسني، أو دورات مياه للجنسني يستخدمها شخص 

واحد عىل انفراد يف كل مرة.
مكان يتاح فيه حيز خاص للشخص من أجل األمور الشخصية، مثل استخدام دورة املياه أو غري ذلك من أمور   •

النظافة الشخصية. وإذا مل يكن ذلك الحيز خاصاً تاماً، فإنه يُعنيَّ عىل األقل حسب نوع الجنس، و/أو يستخدمه 
شخص واحد يف املرة، ويوفِّر بالتايل خصوصية.

رصد
استعراض مستمر لربنامج أو برامج التغذية املدرسية لتوجيه قرارات اإلدارة أثناء تنفيذ الربنامج

يختلف ذلك عن ”تقييم“ الربنامج.  •

سلة غذائية
مواد أو سلع غذائية يشملها برنامج التغذية املدرسية.

ميكن للسلة الغذائية يف شكلها البسيط للغاية أن تشمل، عىل سبيل املثال، دقيقاً مصنوعاً من طحني الذرة وخليط   •
الصويا إىل جانب بعض السكر والزيت )لتقدميه كعصيدة ساخنة لإلفطار(. وميكن أن تتألف السلة الغذائية األكرث 
تعقيداً من خليط من الربوتني )الربوتينات( أو نوع )أنواع( من الحبوب أو مثرة )مثار( من الفاكهة أو خرضوات أو 

التوابل أو مرشوب واحد أو أكرث، وما إىل ذلك.

سلع أو منتجات ”معيبة“
مواد غذائية، من حيث املظهر أو خالفه، ”بال عيوب“ ولكنها مع ذلك صالحة لألكل/قابلة لالستخدام.

تُباع هذه األغذية يف كثري من األحيان بسعر مخفَّض عن سعر السوق الذي تُباع به املواد الغذائية ”السليمة“.   •
م يف وجبة غذائية، يصبح ”العيب“ غري ذي صلة وال ميكن مالحظته.  وعندما تجهز وتُقدَّ

ميكن لرتشيد استخدام السلع ”املعيبة“ و/أو الفائضة أن يُخفِّض تكاليف الوجبات املدرسية ويحد من الفاقد من   •
األغذية بعد الحصاد.
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رشكة عىل املستوى دون الوطني
رشكة تعمل داخل البلد عىل املستوى املحيل أو اإلقليمي.

الرشكة دون الوطنية املشاركة يف برامج التغذية املدرسية، عىل سبيل املثال، ميكن أن تكون مخبزاً محلياً يوفِّر   •
املنتجات للمدارس فقط داخل بلدية أو منطقة، أو ميكن أن تكون رشكة خدمات مطاعم توفِّر الغذاء فقط 

للمدارس عىل مسافة نصف قطرها 50 ميالً أو 80 كيلو مرت، أو رشكة تجهيز/مطحنة توفر منتجاتها فقط داخل 
إقليم معنيَّ أو والية أو محافظة معيَّنة.

رشكة )غري عاملية( متعددة البلدان
رشكة تعمل عىل مستوى أكرب من املستوى الوطني ولكن عىل نطاق أضيق من النطاق العاملي )مثاًل يف عدة بلدان يف املوقع الذي 

يقوم فيه مقر الرشكة وبالقرب منه(.
من أمثلتها الرشكات التي تقع مقارها يف جنوب أفريقيا وتعمل يف عدة بلدان يف الجنوب األفريقي؛ والرشكات   •

التي توجد مقارها يف املكسيك وتعمل يف جميع أنحاء أمريكا الوسطى؛ والرشكات األوروبية التي ال تعمل إاّل يف 
الجامعة االقتصادية األوروبية/االتحاد األورويب.

رشكة متعددة الجنسيات/عاملية النطاق
رشكة كبرية جداً تعمل عىل نطاق العامل )يف بلدان كثرية وقارات متعددة(.

رشكة وطنية النطاق
رشكة تعمل أساساً عىل النطاق الوطني وداخل بلد ما.

ميكن أن تتد العمليات لتشمل حدود البلد، ولكن عىل أضيق نطاق؛ والنطاق اإلجاميل لعمليات الرشكة هو تقريباً   •
النطاق املطلوب لتغطية بلد واحد.

رشيك منفذ
 جهة رشيكة )مثل رشكة خدمات مطاعم أو منظمة ال تستهدف الربح( تُنفذ بعض الربنامج أو كله بالتعاون مع 

الكيان املسؤول عن الربنامج.
يف الحاالت التي ال يُنفذ فيها الكيان املسؤول عن إدارة الربنامج جميع جوانب برنامج التغذية املدرسية، يُنفذ أحد   •

الرشكاء املنفذين بعض أو كل أجزاء الربنامج.
يف معظم الحاالت، يكون الرشكاء املنفذون للربامج الواسعة النطاق/الوطنية وكاالت األمم املتحدة، مثل برنامج   •
األغذية العاملي، أو منظامت غري الحكومية )خريية أو ال تستهدف الربح(، مثل خدمات اإلغاثة الكاثوليكية، أو 

منظمة الطرف املناظر الدولية، أو جمعية وجبات ماري، أو برنامج الحلول الوليدة، أو منظمة إنقاذ الطفولة، أو 
مؤسسات/رشكات خدمات املطاعم الكربى التي توفِّر بعض أو كل األغذية والخدمات للربامج. 
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طريقة تغذية
مة داخل املدارس، مبا فيها وجبات إفطار، أو غداء، أو عشاء )وجبة مسائية(؛ ووجبات غذائية خفيفة تقدم  وجبات غذائية مقدَّ

داخل املدارس؛ وحصص غذائية منزلية؛ و/أو تحويالت نقدية مرشوطة
املجموعة الفريدة من األغذية أو جدول تغذية فريد ملجموعة مستهدفة من التالميذ ضمن برنامج للتغذية   •

املدرسية. وميكن تطبيق أكرث من طريقة يف نفس الربنامج.
من أمثلة طرائق التغذية يف برامج التغذية املدرسية الوجبات املدرسية الكاملة، والوجبات املدرسية الخفيفة،   •

م وجبة ساخنة  والحصص الغذائية املنزلية، والتحويالت النقدية املرشوطة. وبرنامج التغذية املدرسية الذي يُقدِّ
يومية للتالميذ داخل املدرسة وكذلك حصة غذائية منزلية شهرية لبعض التالميذ أو كلهم، هو برنامج يجمع بني 

طريقتني للتغذية.

طهاة
أشخاص يجهزون الطعام املدريس يف العادة داخل املدرسة وقبل استهالكه مبارشة.

الطهاة يف برامج التغذية املدرسية ميكن أن يحصلوا عىل أجورهم أو ميكنهم العمل بصورة طوعية، ولكنهم   •
يعملون عموماً بصورة مبارشة لصالح برنامج التغذية املدرسية بصفتهم الشخصية أو يكونون مسؤولني بصفتهم 

الشخصية أمام مستوى أعىل من إدارة الربنامج إذا كانوا يعملون ضمن فريق من الطهاة.

غذاء ُمصنَّع
ز لالستهالك عىل نطاق واسع، ويتم ذلك يف العادة يف مصنع كبري  ألغراض هذا االستقصاء، ُيشري الغذاء املصنَّع إىل الغذاء املُجهَّ

بهدف تيسري إعداد منتجات جاهزة لالستخدام أو تصنيعها داخل املوقع.
الغذاء املصنَّع، باملعنى الضيق للكلمة، هو كل ما يطرأ عىل الغذاء قبل استهالكه، مثل التقطيع أو الطهي أو   •

التجفيف أو التمليح أو التدخني أو التخليل.
يف سياق برامج التغذية املدرسية، تشمل األمثلة البسكويت والخبز املُعد يف املصانع، أو األغذية الجاهزة/الوجبات   •

املصنَّعة واملعبأة، ويتم التصنيع يف العادة يف مصنع أو مخبز أو رشكة خدمات مطاعم واسعة النطاق.

الفساد/سوء اإلدارة
الهدر أو التدليس أو إساءة االستخدام أو سوء اإلدارة الشديد مبا يتعارض مع سالمة الربنامج.

الفساد نشاط رسي يرتكب بقصد تحقيق كسب شخيص يتناىف مع إجراءات وسالمة كيان أو برنامج، مثل برنامج   •
للتغذية املدرسية. ويف سياق برامج التغذية املدرسية، تشمل األمثلة تحريف مسار املواد الغذائية، ورسقة األموال/

اختالسها، وتعمد تقديم معلومات غري صحيحة عن عدد التالميذ امللتحقني للحصول عىل فوائد إضافية.
سوء اإلدارة هو مامرسة إدارة برنامج عىل نحو يُقوِّض نجاح الربنامج. ويف سياق برامج التغذية املدرسية، تشمل   •

األمثلة تأخري رصف الغذاء أو التمويل، وسوء حفظ السجالت، وعدم كفاية التخطيط لحاالت الطوارئ. 
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القوانني أو السياسات أو املعايري املتصلة بالزراعة من أجل برامج التغذية املدرسية
تكليفات رسمية أو خطوط توجيهية تربط بني الزراعة املحلية والتغذية املدرسية عىل أي نحو.

ميكن أن تتخذ شكل تكليف أو دعم بشأن اإلنتاج أو الرشاء من املزارع املحلية، أو صغار املزارعني، أو التعاونيات،   •
أو ما إىل ذلك، وتحديداً ما يتصل منها بربنامج التغذية املدرسية.

عىل سبيل املثال، توفر الحكومة يف بعض البلدان مدخالت أو أشكاالً أخرى من الدعم للمزارعني ملساعدتهم   •
تحديداً عىل إنتاج السلع املستخدمة يف برنامج التغذية املدرسية؛ ويف بلدان أخرى، يجب الحصول عىل نسبة 
دة من األغذية املشرتاة لربنامج التغذية املدرسية من املزارع الصغرية أو املزارع األرُسية؛ وهناك يف  مئوية محدَّ

دة.  حاالت أخرى خطوط توجيهية إلجراءات الرشاء املستخدمة يف مشرتيات التغذية املدرسية يف برامج محدَّ

قيود غذائية
أغذية يكون إنتاجها وبيعها وتسويقها و/أو استهالكها مقيَّداً )ولكنه غري محظور( من جانب الحكومة الوطنية لسبب ما )مثل 

عدم توافقها مع الخطوط التوجيهية الوطنية للصحة أو التغذية(.
املواد الغذائية املقيَّدة يف حالة برامج التغذية املدرسية هي أساساً األغذية التي ال يُسمح بتسويقها أو إتاحتها   •

داخل حرم املدرسة أو بالقرب منه )مبوجب قرار من الحكومة الوطنية(. ومن أمثلة ذلك حظر املرشوبات الغازية 
أو الحلوى داخل حرم املدرسة.

األغذية التي ال يجوز استخدامها )بتكليف من الحكومة( إاّل بكميات محدودة للغاية وتحت مراقبة صارمة هي   •
أيضاً مواد غذائية مقيَّدة. ومن أمثلة ذلك فرض لوائح صارمة بشأن كميات امللح أو الدهون أو السكر التي ميكن 

دة )يف اليوم أو يف األسبوع(.  استخدامها يف برنامج التغذية املدرسية خالل فرتات زمنية محدَّ
املواد الغذائية املقيَّدة غري ممنوعة منعاً باتاً، ولذلك فهي ال تُعترب مواد غذائية محظورة.  •

متعهدو خدمات املطاعم
مجموعات من األشخاص – رشكات يف أغلب األحيان – تجهز الغذاء وتوزعه

يجهز متعهدو خدمات املطاعم يف العادة الغذاء ويوزعونه قبل استهالكه. وميكن لخدمات املطاعم استخدام   •
الطهاة والعامل اآلخرين للمساعدة يف إعداد الغذاء وتوزيعه.

وال يجهز متعهدو خدمات املطاعم يف برامج التغذية املدرسية يف العادة الغذاء داخل حرم املدرسة. ويقومون بدالً   •
من ذلك بإعداد الغذاء يف مرافق خاصة وتوصيله إىل مدارس متعددة وتوزيعه عليها.

يكون العاملون املسؤولون عن إدارة خدمات املطاعم مسؤولني أمام مستوى إداري أعىل يف برنامج التغذية   •
املدرسية بالنيابة عن قوة عمل خدمات املطاعم برمتها؛ وال يكون العامل مسؤولني بصفتهم الفردية أمام املستوى 

األعىل من إدارة برنامج التغذية املدرسية إاّل من خالل إدارة خدمات املطاعم.

مجتمع مدين
كيانات غري حكومية وال تستهدف الربح )مبا فيها األرُس( ُتثِّل مصالح املواطنني.

د للتغذية املدرسية، املجتمع املدين هو جامعة من املواطنني تربطهم مصلحة مشرتكة و/أو نشاط  يف السياق املحدَّ  •
جامعي متصل بربنامج أو أكرث للتغذية املدرسية.

عىل سبيل املثال، ميكن أن يجتمع اآلباء معاً ملطالبة الحكومة بإدخال برنامج للتغذية املدرسية أو لتقديم دعم   •
لربنامج قائم أو إلجراء تعديالت فيه.
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املدفوعات العينية
م إىل األفراد أو الجامعات نظري خدمات أو سلع. مدفوعات غري مالية تُقدَّ

املثال األكرث شيوعاً يف برامج التغذية املدرسية يظهر يف البلدان املنخفضة الدخل التي تعمل فيها النساء املحليات   •
طاهيات بدون أجر. وميكن أن تعمل النساء كمتطوعات بدون أن تتقاىض أي نوع من األجور، أو ميكنهن الحصول 

عىل مدفوعات عينية يف شكل غذاء و/أو خدمات. وهناك حاالت كثرية للمدفوعات العينية بالغذاء؛ وهناك أيضاً 
م فيها أفراد املجتمع املحيل خدمات رعاية األطفال أو العمل الزراعي أو األرُسي لتعويض طهاة املدارس  أمثلة يُقدِّ

عن الوقت والجهد. 

مزارع صغري
د يف صدد اإلشارة إىل الوضع املحيل(. مزارع لديه موارد محدودة يعمل عىل نطاق ضيق )كام هو محدَّ

ميكن استخدام مصطلحات أخرى لوصف صغار املزارعني، مثل ”مزارع من أصحاب الحيازات الصغرية“، و”مزارع   •
أرُسي“، و”مزارع كفاف“.

الغرض من التغذية املدرسية باملنتجات املحلية هو مشاركة واستفادة صغار املزارعني من أصحاب الدخل   •
املنخفض/أو الذين يقترص انتاجهم عىل اتباع الحاجات األساسية.

مساحيق )أو ”رشات“( مغذيات دقيقة
 مسحوق )يف العادة معبأ مسبقاً( يحتوي عىل الفيتامينات واملعادن التي ميكن رشها عىل أي غذاء بجرعة 

دة تبعاً لكمية الغذاء املعالج ونوعه. محدَّ
يحتوي املسحوق يف كثري من األحيان عىل مغذيات دقيقة متعددة ممزوجة معا.   •

تُستخدم مساحيق املغذيات الدقيقة يف برامج التغذية املدرسية لزيادة املحتوي من املغذيات الدقيقة يف أطعمة   •
التالميذ دون تغيري عاداتهم الغذائية املعتادة.

املساهمة العينية/التربع العيني
مساهمة باألغذية أو السلع أو الخدمات )بداًل من املساهمة املالية/النقدية أو باإلضافة إليها(.

يف حالة برامج التغذية املدرسية، ميكن أن تُساهم الكيانات املحلية أو الوطنية أو الدولية التي ترتاوح بني اآلباء   •
وأفراد املجتمع املحيل واملزارعني املحليني وكبار املانحني، وال سيام الربنامج األمرييك ماكغفرن-دول للغذاء من أجل 

التعليم، بتربعات عينية يف الربنامج.

املستوى اإلقليمي
عىل مستوى الوالية أو املحافظة أو اإلقليم )بني املستويني الوطني واملحيل(.

املستوى املحيل
عىل مستوى إداري أضيق وأكرث تركيزاً مام عىل املستوى اإلقليمي )الواليات/املحافظات(، ويكون بالتايل عىل مستوى املناطق أو 

املقاطعات أو البلديات/البلدات أو املجتمع املحيل.
يالحظ أن الحكومة املحلية ميكن أن تشري أيضا إىل املناطق التعليمية.  •

يشري اختيار مصادر األغذية املحلية إىل األغذية املشرتاة أو املستلمة من املناطق أو املقاطعات أو البلديات/  •
البلدات أو املجتمعات املحلية. هذه األغذية ميكن أن تشرتى أو تستلم.
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معاون استقصاء
شخص يعمل مع املؤسسة العاملية لتغذية الطفل يف هذا االستقصاء.

الدور الرئييس للمعاونني هو التواصل مع املجيبني عىل االستقصاء )جهات االتصال( لضامن فهمهم االستقصاء   •
دة والحصول عىل إجابات كاملة ودقيقة قدر املستطاع. وأسئلة االستقصاء املحدَّ

ميكن التواصل مع معاوين االستقصاء عن طريق الربيد اإللكرتوين أو الهاتف أو سكايب )وميكن أيضاً التواصل   •
معهم من خالل وسائل أخرى عرب املسافات البعيدة(. وهؤالء املعاونون عىل استعداد لتقديم إيضاحات وللعمل 

عن كثب مع املجيبني طوال املدة التي تستغرقها عملية االستقصاء. وميكنهم املساعدة أيضاً يف املسائل التقنية.
وسرياجع معاون االستقصاء كل استقصاء للتأكد من استيفائه وللحصول عىل املوافقة النهائية من جهات االتصال   •

عىل إدراج االستقصاء يف قاعدة البيانات العاملية.

مقوى
إضافة واحد أو أكرث من املغذيات األساسية لغذاء ما.

ميكن إضافة أحد املغذيات سواًء أكان الغذاء يحتويها أو ال يحتويها يف العادة، ألغراض الوقاية أو لتصحيح قصور   •
واضح يف هذا املغذي )املغذيات( لدى السكان.

الت تغذوية ُمكمِّ
حبوب أو مساحيق أو سوائل مصنَّعة بغرض توفري الفيتامينات و/أو املعادن التي ال ميكن استهالكها عىل نحو آخر بكميات كافية.

الت التغذوية يف برامج التغذية املدرسية لزيادة املحتوى من املغذيات الدقيقة يف أطعمة التالميذ  تُستخدم املكمِّ  •
دون تغيري عاداتهم الغذائية املعتادة.

املنصب القيادي
منصب يتمتع صاحبه ببعض السلطة ويتحمل بعض املسؤولية داخل منظمة أو برنامج أو منطقة جغرافية أو ميدان محدد آخر.

يف سياق برامج التغذية املدرسية، ميكن ملنصب قيادي عىل املستوى الوطني أن يكون رئيس وحدة التغذية   •
املدرسية يف النظام البريوقراطي الحكومي؛ وميكن للمنصب القيادي عىل مستوى املدرسة أن يتمثَّل يف إدارته 
ملقصف املدرسة )مثل الطاهي أو موظف من املدرسة أو أحد اآلباء( أو الشخص املسؤول عن أنشطة إعداد 

األغذية اليومية يف املدرسة.

منطقة طهي مغلقة
د بجدران وسقف )ليس يف الهواء الطلق(. حيز إلعداد الطعام مزوَّ

نشاط أو برنامج تكمييل؛ توعية أو دروس تكميلية
ل أهداف برنامج التغذية املدرسية والعكس صحيح نشاط أو برنامج ُينفذ يف سياق املدرسة ميكن أن ُيكمِّ

بينام ميكن أن يُشكِّل برنامج تكمييل أو أكرث من برنامج تكمييل جزءاً من برنامج التغذية املدرسية، ميكن أيضا   •
م إىل التالميذ املستفيدين من الربنامج )باإلضافة إىل تالميذ  لتلك الربامج أن تكون منفصلة تاماً، ولكنها تُقدَّ

آخرين(.
ميكن للربنامج التكمييل أو عنرص التوعية التكمييل أن يكون إلزامياً أو غري إلزامي.  •

ل برامج التغذية املدرسية ما ييل: التوعية الغذائية  من األمثلة الشائعة لألنشطة/الربامج التي ميكن أن تكمِّ  •
والتغذوية؛ وإزالة الديدان؛ وغسل األيدي بالصابون )قبل تناول الطعام وبعده(؛ ومختلف أنواع فحوص الصحة 

واللياقة؛ وبرامج الوقاية، مثل الوقاية من املالريا وفريوس نقص املناعة البرشية/اإليدز، والحدائق املدرسية.
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هيئة التنسيق املشرتكة بني القطاعات
جامعة لدمج أصوات ووجهات نظر قطاعات متعددة مشاركة يف برنامج )برامج( التغذية املدرسية أو متأثرة به يف بلد ما.

ميكن ألعضاء جامعة أن يكونوا جميعاً من الشاغلني لوظائف حكومية، أو ميكن أن تتألف الجامعة من مزيج من   •
العنارص الفاعلة العامة والخاصة و/أو ممثلني عن الجامعات التي ال تستهدف الربح وجامعات املجتمع املدين. 

ويتوقع من أعضاء الجامعة املساهمة يف اإلجراءات التي تويص بها الجامعة و/أو تنفيذها. 
فيام يتعلق بربامج التغذية املدرسية، ميكن أن تشمل جامعة التنسيق املشرتكة بني القطاعات أعضاًء يتمتعون   •

بخلفيات يف الصحة، أو التغذية، أو التعليم، أو الزراعة، أو شؤون املرأة، أو تنمية الشباب، و/أو التنمية 
االقتصادية.

وزارة أو إدارة أو وكالة
تشري، ألغراض هذا االستقصاء، إىل الكيان الحكومي )مثل الوزارة أو اإلدارة أو الوكالة أو األمانة أو املجلس( املنوط به إدارة 

سياسة بشأن واحد أو أكرث من جوانب برنامج التغذية املدرسية واإلرشاف عىل تلك السياسة وضامن االلتزام بها.
ميكن للكيانات أو مجموعات الكيانات الحكومية بكل أنواعها، حسب ما يُقرره كل بلد، إدارة برامج التغذية   •

املدرسية.

FX18TA-10960G002. تم تويل هذا االستقصاء واالستقصاء التابع له يف عام 2021 من قبل ادارة الزراعة األمريكية تحت اتفاقية رقم


