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 االستبيان العاملي لربامج الوجبات
املدرسية لعام 2021

نبذة عن االستبيان

تنترش يف جميع أنحاء العامل برامج الوجبات املدرسية،* التي يحصل فيها التالميذ عىل وجبات خفيفة أو وجبات كاملة أو أغذية أخرى يف 

املدارس أو من خاللها. * يف عام 2019 ، أنشأت املؤسسة العاملية لتغذية الطفل )GCNF( االستبيان العاملي لربامج الوجبات املدرسية © قاعدة 

بيانات عاملية فريدة للمعلومات املوحدة حول برامج الوجبات املدرسية ، والتي تغطي جميع القطاعات واألنشطة املتعلقة بها. **

استقطب املسح العاملي لعام 2019 ردوًدا من 103 دولة متثل 78% من بلدان العامل. ومن بني هذه البلدان ، كان لدى 85 دولة عىل األقل برنامج 

تغذية مدرسية واسع النطاق ، وقدموا بيانات عن الربنامج يف آخر عام درايس تم استكامله. وأفادت البلدان الثامنية عرش املتبقية أنه ليس 

 GCNF تعتزم .www.survey.gcnf.org لديها برامج متعلقة بهذا املجال. ميكن العثور عىل نتائج االستبيان الكاملة واملعلومات اإلضافية عىل

تحديث االستبيان العاملي بشكل دوري )عىل سبيل املثال ، كل سنتني إىل ثالث سنوات( من أجل متابعة التغيريات والتطورات وتحديد امليول يف 

برامج التغذية املدرسية مبرور الوقت.

سيقوم استبيان 2021 بجمع معلومات محدثة عن:

نطاق التغذية املدرسية يف كل بلد يف آخر سنة دراسية تم استكاملها  •  

التمويل أو املشاركة الحكومية يف برامج التغذية املدرسية  •  

التغذية - والتعليم - والجوانب املتعلقة بتأثري نوع الجنس يف التغذية املدرسية  •  

الزراعة ومشاركة القطاع الخاص  •  

املواضيع املتعلقة بالصحة والرصف الصحي  •  

تأثري حاالت الطوارئ عىل برامج التغذية املدرسية  •  

هناك بعض التغيريات التي طرأت عىل  استبيان 2021. هذه التغيريات  تتعلق بتحديد املشكالت التي متت مواجهتها يف االستقصاء األول ، 

مع إضافة بعض األسئلة الجديدة )عىل سبيل املثال ، األسئلة املتعلقة بجائحة كوفيد COVID-19 19( ، وإزالة بعض األسئلة التي تعترب أقل 

أهمية.

كل دولة شاركت يف استبيان 2019 تستطيع أن تصل وتتطلع عىل التقرير الخاص بها الناتج من االستبيان . تقارير الدول موجزة ومصممة عىل 

شكل كتيبات مكونة من 3 إىل 4 صفحات بشكل جذاب تحوي وصف للربامج املقدمة يف كل دولة مشاركة. ميكن لهذه التقارير بأن تساعد 

وتسمح بإجراء مقارنات رسيعة بني البلدان والربامج. سيتم إتاحة التقارير مرة أخرى للبلدان املشاركة يف مسح 2021.

باإلضافة إىل التقارير، فإن قاعدة بيانات االستقصاء ستمكن الدولة املشاركة من:

تبادل املعلومات عن برامج الوجبات املدرسية مع أصحاب املصلحة والباحثني يف جميع أنحاء العامل  •  

تحديد نقاط القوة والضعف واالحتياجات داخل الربامج   •  

* مع إدراكنا ملا قد يوجد من اختالفات بني )برامج( الوجبات املدرسية، والتغذية املدرسية، والدعم التغذوي املدريس، نستخدم التغذية املدرسية يف هذا االستقصاء لجمع معلومات 

أساسية عن كل تلك الربامج.

FX18TA-10960G002. تم متويل هذا االستقصاء واالستقصاء التابع له يف عام 1202 من قبل ادارة الزراعة األمريكية تحت اتفاقية رقم **
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تحديد الثغرات ومعالجتها يف جمع البيانات عن الربامج  •  

التعلم من النجاحات والتحديات يف برامج التغذية املدرسية يف البلدان األخرى  •  

االستثامر يف التغذية املدرسية، مع تعميق املعرفة بالقطاع عىل نطاق العامل، مبا يشمل االتجاهات والثغرات والفرص  •  

التدريب املبارش، والتثقيف، والبحث، وجهود متويل املجاالت األكرث احتياجاً  •  

ا ، وهو  وتهتم املؤسسة العاملية لتغذية الطفل GCNF بشكل خاص مبشاركة الحكومة الوطنية يف التغذية املدرسية وتستضيف مؤمترًا سنويً

املنتدى العاملي لتغذية الطفل ، باإلضافة إىل ورش عمل وفعاليات افرتاضية وشخصية لتشجيع التعلم واملشاركة داخل البلدان وفيام بينها وبني 

املسؤولني املعنيني بربامج الوجبات املدرسية. ويف ضوء الرتكيز عىل إمساك الحكومات بزمام ملكية الربامج ومشاركتها فيها ، فقد تم تصميم 

هذا االستبيان ليتم االجابة عليه من قبل ممثل حكومي - مسؤول اتصال - معني بالتغذية املدرسية يف بلده.
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ملحة عامة عن الربنامج ج-    

التصميم والتنفيذ د-    

مصادر الغذاء هـ -    

الحوكمة والقيادة و-    

التمويل وامليزانية ز-    

ح-   الزراعة والتوظيف   
واملشاركة املجتمعية

ط-   تشغيل برامج التغذية   
املدرسية وكوفيد19

ي-   نظام التعليم والبنية   
التحتية

النجاحات والتحديات ك-    

السياق الوطني األول أ-    

السياق الوطني الثاين ب-    

ملحة عامة عن االستبيان

يتناول االستبيان برامج التغذية املدرسية الوطنية وسائر برامج الوجبات املدرسية وبرامج الدعم الغذايئ املدريس الواسعة النطاق. ويشمل ذلك 

الربامج التي تديرها أو ترشف عليها الحكومة الوطنية أو اإلقليمية أو املحلية. وتشمل برامج التغذية املدرسية الواسعة النطاق املامثلة تلك 

الربامج التي يديرها كيان غري حكومي، ولكن بالتنسيق مع الحكومة الوطنية. وتشمل تلك الربامج أيضاً برامج ال تُشارك فيها الحكومة ولكنها 

تصل إىل نسبة كبرية من التالميذ يف البلد. وللمزيد من املعلومات ، وميكن الرجوع إىل مستند قامئة املصطلحات املرفق.

ويشمل االستبيان 11 قسامً، أربعة أقسام منها تتضمن أسئلة عىل املستوى الوطني، ويعني ذلك أنه ال بد فقط من استيفائها مرة واحدة 

لبلدك. وتتضمن األقسام السبعة املتبقية أسئلة عىل مستوى الربامج، ويعني ذلك أنه سيجري استيفاؤها عىل حدة لكل برنامج من برامج 

التغذية املدرسية الواسعة النطاق يف بلدك. 

ويتناول االستبيان، يف ضوء نطاقه العاملي، طيفاً واسعاً من املواضيع املتعلقة بالتغذية املدرسية. وستكون بعض األسئلة وثيقة الصلة ببلدك، 
ر لك رحابة صدرك يف اإلجابة عىل كل األسئلة ذات الصلة واملساهمة مبعرفتك وخربتك يف قاعدة  وسيكون بعضها اآلخر أقل صلة به. ونُقدِّ

البيانات العاملية.

ميكن اإلجابة واالنتهاء من االستبيان عىل مراحل )وبالرتتيب املناسب لك(، ونتوقع أن الكثري سيجيب عىل االستبيان تدريجياً عىل مدى أسبوع أو 
أسبوعني. 

وإذا كانت لديك أسئلة أو تعليقات، نرجو منك االتصال بنا ولن ندخر جهداً يف الرد عليك برسعة. الربيد اإللكرتوين: globalsurvey@gcnf.org؛ 
 P.O. Box 99435 Seattle, WA 98139 USA :؛ العنوانwww.survey.gcnf.org :املوقع اإللكرتوين عىل اإلنرتنت

أقسام عىل املستوى الوطني

 تُستوىف مرة واحدة لكل بلد 

أقسام عىل مستوى الربامج 

تُستوىف مرة واحدة لكل برنامج تغذية 
مدرسية واسع النطاق يف البلد 

أقسام عىل املستوى الوطني 

تُستوىف مرة واحدة لكل بلد 
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تعليامت

1-  يتاح معاونون لإلجابة عىل األسئلة ومساعدتكم خالل مراحل االستبيان. وإذا كنت تود مراسلة معاون استبيان، يرجى توجيه 
رسالة بالربيد اإللكرتوين إىل هذا العنوان: globalsurvey@gcnf.org. ونتطلع إىل تلقي مراسالتكم!

2-  تُشري جميع األسئلة الواردة يف هذا االستبيان إىل آخر سنة دراسية منتهية يف بلدك ما مل ترد إشارة إىل خالف ذلك. يشار إىل 
هذا أيًضا بالعام الدرايس الذي بدأ يف عام 2020 وهذه السنة يف كثري من البلدان هي السنة الدراسية 2020-2021.

3-  ترد تعاريف املصطلحات الرئيسية يف مستند قامئة املصطلحات. إذا ورد مصطلح باللون األخرض فإن ذلك يعني أن تعريفها 
متاح.

4-  الرجاء محاولة اإلجابة عىل كل سؤال. ويف ختام كل قسم من أقسام االستبيان، تُتاح مساحة لرشح أو توضيح أي ردود أو أسئلة 
ن من اإلجابة عليها. مل تتمكَّ

5-  يحتوي قسم أ ، ب ، ي ، ك عىل معلومات عىل مستوى البلد. هذه األقسام معلمة باللون البنفسجي. ويتم اإلجابة عن هذه 
األقسام مرة واحدة فقط.

. هذه األقسام معلمة  دة خاصة بربنامج تغذية مدرسية معنيَّ 6-  تجمع األقسام ج ،  د ،  هـ ،  و ،  ز، ح ، ط معلومات محدَّ
باللون األزرق. وسيتم اإلجابة عن هذه األقسام لكل برنامج من برامج التغذية املدرسية الواسعة النطاق الذي كان قيد 
التشغيل يف بلدكم يف آخر سنة دراسية منتهية. وإذا كان لديكم برنامج واحد فقط، سيتم اإلجابة عن تلك األقسام ملرة 

واحدة. وإذا كان لدى بلدكم ثالثة برامج، يتم اإلجابة عن كل قسم من تلك األقسام ثالث مرات. 

7-  االستبيان الرئييس  يحتوي عىل نسخة واحدة من األقسام من ج إىل ط املتعلقة بأول برنامج للتغذية املدرسية. ويف حال 
  www.survey.gcnf.org/2021-global-survey/ وجود عدة برامج، يرجى عنونة نُسخ ردودكم املستوفاة وحفظها وإرسالها اىل

)األقسام من ج إىل ط( بالنسبة لكل برنامج. )الرجاء الرجوع لصفحة رقم 12(

8-  ال يتوقع منك، باعتبارك مسؤول االتصال عن االستبيان، معرفة اإلجابات عىل كل أسئلة االستبيان. ورمبا ستحتاج يف بعض 
. ويف  املواضع إىل جمع معلومات من املمثلني الحكوميني اآلخرين أو من رشكاء التغذية املدرسية األكرث إملاماً مبوضوع معنيَّ
حاالت أخرى، سيُطلب منك اإلشارة إىل السؤال الذي ال ينطبق عىل الربنامج )الربامج( واالنتقال إىل السؤال أو القسم التايل.

9-  سواًء أكنت قد تشاورت مع معاون االستبيان يف عملية االجابة االستبيان أم ال، سرياجع االستبيان مبجرد تقدميه من قبل 
معاوين االستبيان يف املؤسسة العاملية لتغذية الطفل. وميكن أن يتصل بك معاون االستبيان إذا كان يف حاجة إىل توضيح 

إجابة أو غري ذلك.

10-  سيكون مسؤول االتصال مسؤول عن الحصول عىل أي موافقات رضورية لنرش املعلومات يف قاعدة بيانات عامة. وسيعترب  
بأن ارسال االستبيان بعد اإلجابة عليه دليل عىل حصولك عىل املوافقة من الجهات الحكومية.

11-  لن يتم إعالن اسمك ومعلومات االتصال بك ولن تتاح تلك املعلومات ألي مدخل من مدخيل البيانات.

نُعرب عن بالغ تقديرنا لعمل مسؤويل االتصال 
 التي يعود الفضل إليه يف نجاح هذه املبادرة.

شكراً لك!
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معلومات بشأن مسؤول االتصال 
ملعلومات االتصال املذكورة يف األسفل  تُجمع فقط لألغراض اإلدارية ولن تتاح لالطالع العام.

البلد: _________________________________________________________________________________________  

     _____________________________________________________________________________ تاريخ بدء االستقصاء:

  ________________________________________________________________________________________ االسم: 

     ___________________________________________________________________________ املؤسسة/القسم/املكتب:

  ________________________________________________________________________________ املسمى الوظيفي:

      _________________________________________________________________________________ الربيد اإللكرتوين:

      ____________________________________________________________________________________ رقم الهاتف:

   ____________________________________________________________________________ معلومات اتصال أخرى:

      _____________________________________________________________________________________________

تتاح معلومات عن أنشطة التغذية املدرسية يف هذا البلد يف:

الوزارة/الوكالة:________________________________________________________________________________   

     _______________________________________________________ معلومات االتصال )مثل عنوان الربيد اإللكرتوين(:

 

تستوىف البيانات التالية مبعرفة املؤسسة العاملية لتغذية الطفل

nn  نعم   nn  ال هل شارك يف االستقصاء معاون استقصاء؟       

 معاون االستقصاء:        

لغة االستقصاء:       

تاريخ تقديم االستقصاء:       

تاريخ التحقق من االستقصاء:
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القسم أ: السياق الوطني األول 

هل كان لدى بلدك برنامج وطني للتغذية املدرسية أو برنامج واسع النطاق يف آخر سنة دراسية منتهية؟ أ 1:  

nn  نعم  nn  ال  

أ 1-1:   إذا كانت أ 1 = نعم، ما هي أسامء برامج التغذية املدرسية يف هذا البلد؟    
إذا مل يكن للربنامج اسم رسمي، يرجى وضع اسم الستخدامه يف هذا االستقصاء. 

  _________________________________________________________________ برنامج التغذية املدرسية 1:    

     _________________________________________________________________ برنامج التغذية املدرسية 2:        

     _________________________________________________________________ برنامج التغذية املدرسية 3:    

     _________________________________________________________________ برنامج التغذية املدرسية 4:    

     _________________________________________________________________ برنامج التغذية املدرسية 5:    

سيتم تكرار األقسام ج  اىل ط لكل برنامج تغذية مدرسية مدرج يف أ1.1.  

 أ 2:   عدد األطفال
هذه األسئلة تشمل أي برنامج تغذية مدريس وكل برامج التغذية املدرسية  

إذا كان من الصعب تحديد العدد، الرجاء تقدير العدد إذا أمكن.  

االعدادي

)متوسط وثانوي(
ابتدايئ

رياض األطفال أو الروضة

)تعليم الطفولة املبكرة(

ماهو مجموع عدد األطفال يف كل مرحلة عمرية يف البلد؟

ا ما يتم اعتبار الفئة العمرية  يرجى تقديم أحدث البيانات املتاحة. غالبً

لطالب مرحلة ما قبل املدرسة من 36 إىل 59 شهرًا )3-5 سنوات من العمر(.

ماهو مجموع عدد األطفال املسجلني يف املدارس يف كل مرحلة عمرية؟

ما هو مجموع عدد األطفال الذين حصلوا عىل غذاء )من خالل كل برنامج 

من برامج التغذية املدرسية( يف آخر سنة دراسية منتهية )مثال: السنة 

الدراسية التي بدأت يف 2020 (؟

ما هو مجموع عدد األطفال الذين حصلوا عىل غذاء قبل سنة دراسية 

واحدة من آخر سنة دراسية منتهية؟

إذا كانت آخر سنة دراسية مكتملة هي 2021-2020 ، فهذا يشري إىل 

.2019-2020

ما هو مجموع عدد األطفال الذين حصلوا عىل غذاء قبل ثالث سنوات 

دراسية من آخر سنة دراسية منتهية؟

 إذا كانت آخر سنة دراسية مكتملة هي 2020-2021 ،

 فهذا يشري إىل 2017-2018.

أ
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القسم أ: السياق الوطني األول 

ما هي آخر سنة دراسية منتهية يف هذا البلد؟ أ 3:  

سنة االنتهاء شهر االنتهاء سنة البدء شهر البدء

2020  nn  يوليو/متوز  nn nn  يناير/كانون الثاين 2020  nn  يوليو/متوز  nn nn  يناير/كانون الثاين
2021  nn  أغسطس/آب  nn nn  فرباير/شباط nn  أغسطس/آب nn  فرباير/شباط

nn  سبتمرب/أيلول nn  مارس/آذار nn  سبتمرب/أيلول nn  مارس/آذار
nn  أكتوبر/ترشين األول nn  أبريل/نيسان nn  أكتوبر/ترشين األول nn  أبريل/نيسان
nn  نوفمرب/ترشين الثاين nn  مايو/أيار nn  نوفمرب/ترشين الثاين nn  مايو/أيار
nn  ديسمرب/كانون األول nn  يونيو/حزيران nn  ديسمرب/كانون األول nn  يونيو/حزيران

ما هو عدد أيام الدراسة يف السنة الدراسية؟ أ 4:  

 

متى كانت معظم املدارس مفتوحة أو مغلقة عىل مدار العام الدرايس الذي بدأ يف عام 2020؟ أ 5:  
حدد نوع الحالة لكل شهر   

الحالة

بعض املدارس 

مفتوحة وبعضها 

تعمل عن بعد*

مغلقة بسبب 

كوفيد19 أو 

بسبب حالة 

طوارئ – وال 

تعمل عن بعد*

مغلقة بسبب كوفيد19 

أو بسبب حالة طوارئ 

– ولكن املدارس تعمل 

عن بعد*

مغلقة إلجازة 

رسمية
مفتوحة

السنة

)2021 وأ 2020(
الشهر

nn nn nn nn nn يناير/كانون الثاين

nn nn nn nn nn فرباير/شباط

nn nn nn nn nn مارس/آذار

nn nn nn nn nn أبريل/نيسان

nn nn nn nn nn مايو/أيار

nn nn nn nn nn يونيو/حزيران

nn nn nn nn nn يوليو/متوز

nn nn nn nn nn أغسطس/آب

nn nn nn nn nn سبتمرب/أيلول

nn nn nn nn nn أكتوبر/ترشين األول

nn nn nn nn nn نوفمرب/ترشين الثاين

nn nn nn nn nn ديسمرب/كانون األول

* يشار اىل العمل عن بعد “بالتعليم عن بعد” أو “التعليم االفرتايض”

أ
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القسم ب: السياق الوطني الثاين

هل هناك قوانني أو سياسات أو معايري وطنية متصلة بالتغذية املدرسية؟  ب 1:  

nn  نعم  nn  ال  

إذ كانت باء 1 = نعم، يرجى استيفاء الجدول الوراد أدناه: باء 1-1:    

اسم القانون/السياسة/ املعيار الوطني )القوانني/السياسات/املعايري الوطنية(  املوضوع:

السياسة الوطنية للتغذية املدرسية

التغذية

الصحة

سالمة الغذاء

الزراعة

مشاركة القطاع الخاص

ب 2:   هل ساهمت الحكومة الوطنية مالياً يف أي برنامج )برامج( تغذية مدرسية يف هذا البلد يف آخر سنة دراسية منتهية؟

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ب 2 = نعم، ما هو إجاميل املساهمة املالية الفعلية من الحكومة يف هذه الربامج؟ ب 1-2:    

ما هي العملة املستخدمة يف ب 2-1؟ يرجى كتابة اسم العملة بالكامل ب 1-1-2:     

إذا كانت ب 2 = نعم، هل خصص بند منفصل للتغذية املدرسية يف امليزانية الوطنية؟ ب 2-2:    

nn  نعم  nn  ال   

ب
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هل تُحظر أي مواد غذائية يف برامج التغذية املدرسية؟ ب 3:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ب 3 = نعم، ما هي املواد الغذائية املحظورة؟ ب 1-3:   

إذا كانت ب 3 = نعم، ما هو سبب حظر هذه املواد الغذائية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق ب 2-3:    

nn  أسباب متعلقة بالصحة nn  أسباب ثقافية    
nn  أسباب أخرى:   nn  أسباب دينية     

ما هي الجهة الحكومية الرئيسية املسؤولة عن برامج التغذية املدرسية يف البلد؟ ب 4:  

هل تغريت الجهة يف اخر سنة دراسية منتهية بسبب كوفيد 19؟ ب1.4:    

nn  نعم  nn  ال   

إذا كان ب1.4 = نعم ، الرجاء ذكر ما حدث من تغيريات.  ب1.1.4.     

هل هناك هيئة تنسيق مشرتكة بني القطاعات أو لجنة للتغذية املدرسية عىل املستوى الوطني؟ ب 5:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ب 5 = نعم، يرجى التوضيح. ب 1-5:    

هل هناك نظام عىل نطاق البلد من أجل رصد أو مراقبة برامج التغذية املدرسية؟ ب 6:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ب 6= نعم، يرجى االجابة الجدول التايل.

ب 6-2:  ما هي وترية هذا الرصد أو املراقبة؟
ب 6-1:  هل يشمل النظام 

نات التالية؟ املكوِّ
 ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.

nn  أخرى:  nn  كل ستة أشهر
ً ا nn  سنوي

ً ا nn  شهري
nn  كل ثالثة أشهر

nn  زيارات مدرسية

nn  أخرى:  nn  كل ستة أشهر
ً ا nn  سنوي

ً ا nn  شهري
nn  كل ثالثة أشهر

nn  إبالغ إلكرتوين

nn  أخرى:  nn  كل ستة أشهر
ً ا nn  سنوي

ً ا nn  شهري
nn  كل ثالثة أشهر

nn  إبالغ ورقي

nn  أخرى:  nn  كل ستة أشهر
ً ا nn  سنوي

ً ا nn  شهري
nn  كل ثالثة أشهر

nn  مكونات أخرى:

بالقسم جيم: ملحة عامة عن الربامج
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القسم جيم: ملحة عامة عن الربامج

هل توجد بنوك طعام غري حكومية يقودها املجتمع املدين يف البلد؟ ب 7:  

nn  نعم  nn  ال  

اذ كان ب7   = نعم ، هل تستلم بنوك الطعام دعم من الحكومة؟ ب 1-7:    

nn  نعم  nn  ال   

اذ كان ب7   = نعم ، هل هناك أي عالقة ما بني بنوك الطعام وبرامج التغذية املدرسية؟ ب 2-7:    

nn  نعم  nn  ال   

اذ كان ب7 .2  = نعم ، الرجاء رشح طبيعة العالقة.      ب 1-2-7:     

هل يوجد يف الدولة مخزون احتياطي غذاء حكومي؟ ب 8:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كان ب 8 = نعم ، هل هناك أي عالقة ما بني مخزون احتياطي الغذاء وبرامج التغذية املدرسية؟ ب 1-8:    

nn  نعم  nn  ال   

اذا كان ب 1.8 = نعم ، الرجاء رشح هذه العالقة.  ب 1-1-8:     

إذا كنت قد واجهت أي صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى التوضيح بإيجاز. ب 9:  

ب
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دة، وسيجري اإلجابة عليها لكل برنامج يف الدولة. ن األقسام ج، د، هـ، و، ز، ح، ط أسئلة عن برامج التغذية املدرسية املحدَّ تتضمَّ

يف الربنامج األول ، الرجاء اإلجابة عىل االقسام من ج اىل ط يف األسفل. إذا كان هناك برامج تغذية مدرسية اضافية مفَعلة يف الدولة 
يف آخر سنة دراسية مكتملة، الرجاء تعبئة االقسام من ج اىل ح مرة أخرى لكل برنامج إضايف. ميكن تحميل االستامرة PDF )بعنوان 

»االستبيان العاملي – اقسام ج اىل ط«( من خالل هذا الرابط www.survey.gcnf.org/2021-global-survey. الرجاء ارسال جميع 
االستامرات املكتملة لألقسام من ج اىل ط لكل برنامج اضايف.

أمثلة:
دولة )أ( لديها برنامج تغذية مدرسية واحد. ستقوم دولة )أ( بتعبئة األقسام من ج اىل ط مرة واحدة فقط. توجد هذه األقسام يف 

املستند الرئييس لالستقصاء املرسل.

االستقصاء العاملي لربامج 
التغذية املدرسية لعام 

 2021
استامرة االستقصاء 

الرئيسية

دولة )ب( لديها برنامجني تغذية مدرسية. لكل منها متويل مايل مختلف، منفذون أو رشكاء منفذين مستقلني، وسائل مختلفة للحصول عىل 
الغذاء، وقوائم طعام مختلفة. دولة )ب( ستقوم بتعبئة األقسام من ج اىل ط مرتني. للربنامج األول، ستقوم دولة )ب( بتعبئة األقسام من ج 

اىل ط املوجودة يف استامرة االستبيان الرئيسية. للربنامج الثاين، ستقوم دولة )ب( بتحميل مستند PDF )“االستبيان العاملي – قسم ج اىل ط”( 
واالجابة عىل األقسام من ج اىل ط. ستقوم الدولة بإرسال املستندين معاً.

االستقصاء العاملي لربامج 
التغذية املدرسية لعام 

 2021
استامرة االستقصاء 

الرئيسية

األقسام من ج اىل ط

ارشادات لألقسام من ج اىل ط

ج
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اذكر اسم برنامج التغذية املدرسية.  )هذا الربنامج يحايك الربنامج املدرج يف أ 1.1 (  ج 1:  

ما هي السنة التي بدأ فيها تشغيل برنامج التغذية املدرسية يف هذا البلد؟ ج 2:  

هل كانت هناك جهة حكومية مكلفة باملسؤولية األوىل عن إدارة برنامج التغذية املدرسية؟ ج 3:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ج 3 = نعم، ما هي الجهة الحكومية التي كانت مسؤولة عن إدارة برنامج التغذية املدرسية؟ ج 1-3:    

     
إذا كانت ج 3= ال، من هي الجهة املسؤولة عن إدارة برنامج التغذية املدرسية؟ ج 2-3:    

ج 4:   ما هو حجم األموال التي أنفقت من جميع املصادر )عىل سبيل املثال، الحكومة، املنظامت غري الربحية، القطاع الخاص( عىل برنامج 
التغذية املدرسية أثناء آخر سنة دراسية منتهية؟ يرجى تقدير الرقم إذا مل يكن معلوماً عىل وجه الدقة.

ما هي العملة املستخدمة يف ج 4؟ يرجى كتابة اسم العملة بالكامل ج 1-4:    

      
هل زاد أو انخفض هذا املبلغ ، بالنسبة إىل امليزانية املخططة ، بسبب كوفيد 19؟ ج 2-4:    

nn   مل يتغري املبلغ.   nn  زاد املبلغ.      nn  قل املبلغ.   

ج 5:   عند األخذ يف االعتبار جميع األموال واملساهامت العينية التي تدعم برنامج التغذية املدرسية هذا ، ما هو الجزء الذي يأيت من 
املصادر التالية؟

دعم كيل دعم جزء كبري دعم قليل
دعم قليل 

جداً

ال يشء/ ال 

ينطبق

nn nn nn nn nn منفذ برنامج حكومي

nn nn nn nn nn منفذ برنامج غري حكومي

nn nn nn nn nn
حكومة محلية أو جزئية )عىل سبيل املثال ، والية أو 

مقاطعة أو محافظة أو منطقة أو حكومة محلية(

nn nn nn nn nn أرس الطالب وأفراد املجتمع االخرين

nn nn nn nn nn القطاع الخاص

nn nn nn nn nn أخرى:   

 

القسم ج: ملحة عامة عن الربامج

ج
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ما هو مجموع عدد األطفال الذين حصلوا عىل أغذية من خالل هذا الربنامج يف آخر سنة دراسية منتهية؟ ج 6:  

إىل أي مدى حقق برنامج التغذية املدرسية أهدافه املقررة يف الفئات التالية؟ ج 7:  

مل تتحقق
تحققت بدرجة 

طفيفة

تحققت يف 

معظمها

تحققت 

األهداف

nn nn nn nn عدد الطالب الذين يستلمون غذاء

nn nn nn nn التغذية بوترية متكررة

nn nn nn nn حجم الحصص الغذائية

nn nn nn nn مستوى تنوع السلة الغذائية

nn nn nn nn عدد املدارس التي حصلت عىل غذاء

nn nn nn nn
عدد مستويات املدارس التي حصلت عىل غذاء )مثل املستوى االبتدايئ، 

أو اإلعدادي والثانوي(

 ج 8:   ما هو عدد األطفال الذين يزمع هذا الربنامج خدمتهم أثناء السنة الدراسية الحالية )أو القادمة(؟
 يرجى تقدير العدد إذا مل يكن معلوماً عىل وجه الدقة.

    
إذا كنت قد واجهت صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى توضيحها بإيجاز أدناه. ج 9:  

جالقسم جيم: ملحة عامة عن الربامج
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ماذا كان الهدف الرئييس )األهداف الرئيسية( لربنامج التغذية املدرسية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 1:  
nn  تلبية األهداف التعليمية  

n  توفري شبكة أمان اجتامعي 	n 	
n  تحقيق األهداف التغذوية و/أو الصحية 	n 	

n  الوقاية من السمنة أو التخفيف منها 	n 	
n  تلبية األهداف الزراعية 	n 	

n  غري ذلك:       	n 	

ما هي طريقة التغذية/طرق التغذية التي اسُتخدمت يف هذا الربنامج؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 2:  
n  وجبات كاملة داخل املدرسة 	n 	

n  وجبات خفيفة داخل املدرسة 	n 	
n  حصص غذائية منزلية 	n 	

n  غري ذلك:       	n 	

اذا كان د 2 = وجبات كاملة داخل املدارس، ماهي الوجبات املقدمة؟ د 1-2:    
n  فطور 	n 	  

n  غداء )وجبة منتصف النهار( 	n 	  
n  عشاء )وجبة مسائية( 	n 	  

د 3:   ماذا كانت التكلفة لكل تلميذ يف السنة؟  الرجاء املالحظة  بأن هذه القيمة يجب أن تكون لكل طالب يف السنة. إذا كانت تكاليف 
الوجبة فقط معروفة، فريجى رضبها يف عدد الوجبات التي يستهلكها كل طالب يف العام.

إفطار     

غداء )وجبة منتصف النهار(   

)عشاء( وجبة مسائية    

وجبة خفيفة    

حصص غذائية منزلية    

غري ذلك:      

ما هي العملة املستخدمة يف د 3؟ يرجى كتابة اسم العملة بالكامل. د 1-3:    

   
  

القسم د: التصميم والتنفيذ

د
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القسم د: التصميم والتنفيذ

املراحل الدراسية / العمرية د 4:  

د 4-2:  كم عدد الطالب الذين حصلوا عىل غذاء من خالل برنامج 
التغذية هذا؟

د 4-1:  هل حصل الطالب يف هذه املرحلة الدراسية عىل 
غذاء من خالل برنامج التغذية هذا؟ الرجاء وضع عالمة 

اذا كان الجواب “نعم”
املجموع أوالد بنات

nn  دور حضانة أو روضة )تعليم مبكر(     

nn  مدارس ابتدائية                  

nn  مدارس متوسطة و ثانوية     

nn  مدارس تعليم مهني/تجاري   

nn  أخرى:   

أنواع املدارس  د 5:  

د 5-2:  كم عدد الدارس التي شاركت؟ د 5-1:  هل هذه األنواع من املدارس شاركت يف برنامج التغذية 
املدرسية؟ الرجاء وضع عالمة اذا كان الجواب “نعم”

nn  مدارس حكومية.     

nn  مدارس أهلية.         

nn  أخرى:   

هل كانت املدارس الداخلية مشاركة يف برنامج التغذية هذا؟ د 3-5:    

nn  نعم  nn  ال   

د
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القسم د: التصميم والتنفيذ

وجبات داخل املدارس والوجبات الخفيفة

إذا كان هذا الربنامج يقدم وجبات داخل املدارس أو وجبات خفيفة، الرجاء اإلجابة عىل األسئلة من د6-د11. إذا كان الربنامج ال يقدمها، الرجاء 
االنتقال اىل سؤال د12.

مت فيها الوجبات داخل املدارس أو الوجبات الخفيفة؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. ما هي فرتات السنة التي قدِّ د 6:  
n  أثناء السنة الدراسية 	n 	

n  خارج السنة الدراسية 	n 	

د 7:   هل كانت كانت الوجبات املقدمة داخل املدارس أو الوجبات الخفيفة شاملة لجميع الطالب يف جميع املراحل الدراسية أو املراحل 
العمريةاملستهدفة يف الدولة بأكملها؟

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت د 7= ال، ما هي نسبة التغذية املدرسية الشاملة التي تحققت؟ د 1-7:    
%99-75  n 	 	n 	 	
%75-50  n 	 	n 	 	
%50-25  n 	 	n 	 	
%25-0  n 	 	n 	 	

د 7-2:   إذا كان د7 = ال، كيف تم استهداف التالميذ لتحديد من حصل منهم عىل تغذية مدرسية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.  
n  استهداف جغرايف 	 	n 	 	

n  السامت الفردية للتالميذ  	 	n 	 	
n  أخرى:       	 	n 	 	

ما هي املعايري التي استخدمت يف االستهداف؟      د 1-2-7:     

الصفوف الدراسية/املستويات العمرية د 8:  
امأل هذا الجدول فقط إذا كانت األرقام تختلف عن د4. وإال فانتقل إىل السؤال د9.  

د 8-2:  ما هو عدد التالميذ يف هذا املستوى الذين حصلوا عىل وجبات داخل 

املدارس أو وجبات خفيفة من خالل هذا الربنامج؟

د 8-1:  هل حصل التالميذ يف هذا املستوى عىل وجبات داخل 

املدارس أو وجبات خفيفة من خالل هذا الربنامج؟ ضع عالمة 

إذا كانت اإلجابة ”نعم“.
املجموع أوالد بنات

nn  دور حضانة أو روضة )تعليم مبكر(     

nn  مدارس ابتدائية  

nn  مدارس اعدادية وثانوية   

nn  مدارس تعليم مهني/تجاري   

nn  أخرى:   

د



18

القسم د: التصميم والتنفيذ

د 9:  عدد مرات الوجبات داخل املدارس أو الوجبات الخفيفة والفاصل الزمني بينها

مت فيها هذه الطريقة؟ د 9-2:  ما هو عدد شهور السنة التي قُدِّ مت فيه وجبات  دال 9-1:  ما هو عدد املرات التي قُدِّ
داخل املدارس أو وجبات خفيفة من خالل برنامج التغذية 

ضع عالمة إذا كان الجواب “نعم”املدرسية؟
السنة 

)2020-2021(
نعم، بعض الشهر

املدارس

نعم، كل 

املدارس

nn nn يناير/كانون الثاين  nn  7 مرات أسبوعياً

nn nn فرباير/شباط  nn  6 مرات أسبوعياً

nn nn مارس/آذار  nn  5 مرات أسبوعياً

nn nn أبريل/نيسان  nn  4 مرات أسبوعياً

nn nn مايو/أيار  nn  3 مرات أسبوعياً

nn nn يونيو/حزيران  nn  2 مرة أسبوعياً

nn nn يوليو/متوز  nn  1 مرة يف األسبوع

nn nn أغسطس/آب  nn  كل أسبوعني

nn nn سبتمرب/أيلول  nn  شهرياً

nn nn أكتوبر/ترشين األول  nn  أخرى:  

nn nn نوفمرب/ترشين الثاين 

nn nn ديسمرب/كانون األول 

ما هي فئات املواد الغذائية التي شملتها الوجبات املدرسية أو الوجبات الخفيفة ؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 10:  

nn  خرضوات ورقية خرضاء nn  غالل/حبوب

nn  خرضوات أخرى nn  جذور ودرنات

nn  فواكه nn  بقول، بقوليات، مكرسات

nn  زيت nn  منتجات ألبان )زبادي، جنب(

nn  ملح nn  بيض

nn  سكر nn  لحوم

nn  أخرى:   nn  دواجن

nn  أسامك

د
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ماهي أنواع املرشوبات التي قدمت مع الوجبات املدرسية أو الوجبات الخفيفة؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق د 11:  

محالة مرشوبات  مرشوبات غري محالة

nn  حليب بقري nn  حليب بقري

nn  لنب زبادي nn  لنب زبادي

nn  عصري فواكه nn  عصري فواكه

nn  شاي nn  شاي

nn  ماء nn  ماء

nn  أخرى:   nn  أخرى:  

 

دالقسم د: التصميم والتنفيذ
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القسم د: التصميم والتنفيذ

حصص غذائية منزلية

 إذا كان هذا الربنامج يوزع حصص غذائية منزلية، الرجاء اإلجابة عىل األسئلة من د12-د16 إذا كان الربنامج ال يقدمها، الرجاء االنتقال اىل 
سؤال د17.

ما هي فرتات السنة التي وزعت فيها الحصص الغذائية املنزلية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 12:  
n  أثناء السنة الدراسية 	n 	

n  خارج السنة الدراسية 	n 	

د 13:   هل كانت كانت الحصص الغذائية املنزلية شاملة لجميع الطالب يف جميع املراحل الدراسية أو املراحل العمريةاملستهدفة يف الدولة 
بأكملها؟

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت د 31= ال، ما هي نسبة التغذية املدرسية الشاملة التي تحققت؟ د.1-13:    
%99-75  n 	 	n 	 	
%75-50  n 	 	n 	 	
%50-25  n 	 	n 	 	
%25-0  n 	 	n 	 	

د 13-2:    إذا كان د31 = ال، كيف تم استهداف التالميذ لتحديد من حصل منهم عىل تغذية مدرسية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.  
n  استهداف جغرايف 	 	n 	 	

n  السامت الفردية للتالميذ  	 	n 	 	
n  أخرى:       	 	n 	 	

ما هي املعايري التي استخدمت يف االستهداف؟      د 1-2-13:     

الصفوف الدراسية/املستويات العمرية د 14:  
امأل هذا الجدول فقط إذا كانت األرقام تختلف عن د4. وإال فانتقل إىل السؤال د 15.  

د 14-2:  ما هو عدد التالميذ يف هذا املستوى الذين حصلوا عىل الحصص 

الغذائية املنزلية من خالل هذا الربنامج؟

د 14-1:  هل حصل التالميذ يف هذا املستوى عىل الحصص 

الغذائية املنزلية من خالل هذا الربنامج؟ ضع عالمة إذا كانت 

اإلجابة ”نعم“.
املجموع أوالد بنات

nn  دور حضانة أو روضة )تعليم مبكر(     

nn  مدارس ابتدائية  

nn  مدارس اعدادية وثانوية   

nn  مدارس تعليم مهني/تجاري   

nn  أخرى:  

د
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القسم د: التصميم والتنفيذ

عدد مرات توزيع الحصص الغذائية املنزلية والفاصل الزمني بينها د 15:  

مت فيها هذه الطريقة؟ د.15-2:  ما هو عدد شهور السنة التي قُدِّ مت فيه وجبات  دال 15-1:  ما هو عدد املرات التي قُدِّ
داخل املدارس أو وجبات خفيفة من خالل برنامج التغذية 

ضع عالمة إذا كان الجواب “نعم”املدرسية؟
السنة 

)2020-2021(
نعم، بعض الشهر

املدارس

نعم، كل 

املدارس

nn nn يناير/كانون الثاين  nn  7 مرات أسبوعياً

nn nn فرباير/شباط  nn  6 مرات أسبوعياً

nn nn مارس/آذار  nn  5 مرات أسبوعياً

nn nn أبريل/نيسان  nn  4 مرات أسبوعياً

nn nn مايو/أيار  nn  3 مرات أسبوعياً

nn nn يونيو/حزيران  nn  2 مرة أسبوعياً

nn nn يوليو/متوز  nn  1 مرة يف األسبوع

nn nn أغسطس/آب  nn  كل أسبوعني

nn nn سبتمرب/أيلول  nn  شهرياً

nn nn أكتوبر/ترشين األول  nn  ربع سنوي )4 مرات يف السنة(

nn nn نوفمرب/ترشين الثاين  nn  نصف سنوي )مرتان يف السنة(

nn nn ديسمرب/كانون األول  nn  أخرى:  

ما هي فئات املواد الغذائية التي شملتها الحصص الغذائية املنزلية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 16:  

nn  خرضوات ورقية خرضاء nn  غالل/حبوب

nn  خرضوات أخرى nn  جذور ودرنات

nn  فواكه nn  بقول، بقوليات، مكرسات

nn  زيت nn  منتجات ألبان )زبادي، جنب(

nn  ملح nn  بيض

nn  سكر nn  لحوم

nn  أخرى:   nn  دواجن

nn  أسامك

د
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القسم د: التصميم والتنفيذ

هل جرت تقوية أي مواد غذائية يف برنامج التغذية املدرسية؟ د 17:  

nn  نعم  nn  ال  

د 17-1:   إذا كانت د 17 = نعم، ما هي املواد الغذائية التي جرت تقويتها؟   
 يرجى وضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.

nn  فواكه nn  لحوم nn  غالل/حبوب

nn  زيت nn  دواجن nn  جذور ودرنات

nn  ملح nn  أسامك nn  بقوليات وجوزيات

nn  سكر nn  خرضوات ورقية خرضاء nn  منتجات ألبان )حليب، زبادي، جنب(

nn  أخرى:   nn  خرضوات أخرى nn  بيض

د 17-2:   إذا كانت د 71= نعم، ما هي املغذيات الدقيقة اإلضافية التي استخدمت يف األغذية املقواة؟ ضع عالمة أمام    
كل ما هو منطبق.

nn   سلينيوم nn  ثيامني nn  حديد

nn  فلوريد nn  ريبوفالفني nn  فيتامني ألف

nn  فيتامني د nn  نياسني nn  يود

nn  أخرى:   nn  فيتامني ب 6 nn  زنك

nn  فيتامني ج nn  حمض فوليك

nn  كالسيوم nn  فيتامني ب 12

هل أُجريت تقوية بيولوجية ألي مواد غذائية يف برنامج التغذية املدرسية؟ د 18:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت د 18= نعم، ما هي املواد الغذائية التي أُجريت لها تقوية بيولوجية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.  د 1-18:    

nn  الذرة )زنك( nn  املوز / موز الهند )فيتامني أ( nn  فول أو بقوليات )حديد(

nn  األرز )زنك( nn  كسافا )فيتامني أ( nn  اللوبيا )حديد(

nn  الذرة الرفيعة )زنك( nn  الذرة )فيتامني أ( nn  البطاطا األيرلندية )حديد(

nn  قمح )زنك( nn  البطاطا الحلوة )فيتامني أ( nn  العدس )حديد(

nn  أخرى:   nn  الدخن )حديد(

د
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القسم د: التصميم والتنفيذ

هل أُدرجت يف برنامج التغذية املدرسية أي مكمالت تغذوية أو مساحيق مغذيات دقيقة؟  د 19:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت د 19= نعم، ما هي املكمالت التي قُّدمت؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 1-19:    

nn  حمض فوليك nn  حديد

nn  كالسيوم nn  فيتامني ألف

nn  فيتامني دال nn  يود

nn  أخرى:   nn  زنك

 
إذا كانت دال 91= نعم، كيف أضيفت املكمالت؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.  د 2-19:    

nn  يف الغذاء   
nn  إىل التالميذ   

هل شارك خرباء تغذية يف برنامج التغذية املدرسية يف آخر سنة دراسية منتهية؟ د 20:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت د 02= نعم، كم عدد خرباء التغذية الذين شاركوا يف الربنامج؟ د 1-20:    

  

إذا كانت دال 02= نعم، من دفع أجور خرباء التغذية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 2-20:    
nn  الحكومة الوطنية   

nn  الحكومة اإلقليمية   
nn  الحكومة املحلية   

nn  الرشيك املنفذ يف برنامج التغذية املدرسية   
n  مل تُدفع أجور لخرباء التغذية 	 	n 	 	

nn  جهات أخرى:        

أين أُعدت الوجبات املدرسية الكاملة/الوجبات املدرسية الخفيفة؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 21:  
nn  داخل املوقع )داخل حرم املدرسة(  

nn  خارج املوقع يف مطابخ مركزية )غري خاصة(  
nn  خارج املوقع يف مرافق من القطاع الخاص )متعهدو خدمات املطاعم(  

عة( nn  غري منطبق )اشرُتيت يف شكل أغذية مصنَّ  
عة( nn  غري منطبق )اشرُتيت ووزِّعت يف شكل أغذية غري مصنَّ  

nn  أخرى:       

د 21-1:   إذا كانت د 12= داخل املوقع أو خارج املوقع، ما هي تقريباً النسبة املئوية للمدارس املشاركة يف برنامج التغذية املدرسية   
التي لديها مطابخ داخل الحرم املدريس؟

 %   

د
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القسم د: التصميم والتنفيذ

د 21-2:   إذا كانت د 21= داخل املوقع أو خارج املوقع، ما هي التجهيزات التي كانت موجودة عموما يف مطابخ املدارس املشاركة؟   
ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.

nn  مواقد تعمل بالغاز nn  تخزين nn  منطقة طهي مفتوحة

nn  مواقد تعمل بالكهرباء nn  كهرباء nn  منطقة طهي مغلقة

nn  أدوات مطبخ وتقديم nn  تربيد nn  مياه داخل املوقع )بدون أنابيب(

nn  فحم أو مواقد تعمل بالخشب nn  مياه منقولة باألنابيب

د 21-2-1:   إذا كانت دال 12-2= الفحم أو املواقد التي تعمل بالخشب، هل كان من املتوقع أن يقوم التالميذ     
بتوفري الوقود؟

nn  نعم  nn  ال    

هل كانت هناك آلية للحد من هدر األغذية؟  د 22:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت د 22= نعم، ما هي الخطوات التي اتخذت يف هذا الصدد؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 1-22:    
nn  تخزين األغذية يف أماكن محكمة اإلغالق   

nn  التبخري/مكافحة اآلفات يف منطقة التخزين   
nn  استخدام أغذية شارفت صالحيتها عىل االنتهاء    

nn  عمليات الستخدام سلع أو منتجات ”معيبة“ ولكنها صالحة لالستخدام   
nn  حملة تسويقية للحد من األغذية التي يتخلص منها التالميذ   

nn  أخرى:     

هل كانت هناك آلية للحد من نفايات التغليف؟ د 23:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت د 32= نعم، ما هي الخطوات التي اتخذت يف هذا الصدد؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 1-23:    
nn  استخدام مواد قابلة للتحلل   nn  عادة استخدام األكياس/األوعية    

nn  أخرى:   n  إعادة التدوير    	 	n 	 	

مت إىل جميع أو معظم املستفيدين يف برنامج التغذية املدرسية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. د 24:   ما هي الربامج التكميلية التي ُقدِّ

nn  تنقية املياه nn  فحص العني/توزيع النظارات  nn  غسل األيدي بالصابون

nn  أخرى:   nn  فحص السمع/معالجة السمع nn  قياس الطول

nn  ال يوجد nn  تنظيف األسنان/فحص األسنان nn  قياس الوزن

nn  االهتامم بالنظافة أثناء الدورة الشهرية nn  فحص االنيميا )فقر الدم(

nn  مياه الرشب nn  إزالة الديدان

مالحظة: الربامج التكميلية قد تكون متاحة للمستفيدين من التغذية املدرسية ، حتى لو مل يكن الربنامج جزًءا من برنامج التغذية املدرسية.

د
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 د 25:   ما هي مواضيع التوعوية التثقيفية التكميلية التي شكَّلت جزءاً من املناهج يف املدارس املشاركة؟ 
ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق

nn  التوعية بالصحة اإلنجابية nn  التثقيف الغذايئ

)VIH( التوعية بالوقاية من فريوس نقص املناعة  nn nn  التثقيف الزراعي

nn  الرتبية البدنية nn  الحدائق املدرسية

nn  أخرى:   nn  التوعية بالنظافة الصحية

nn  ال يوجد nn  التثقيف الصحي

د 25-1:  إذا كانت د 25  = الحدائق املدرسية كيف كانت تُستخدم منتجات هذه الحدائق املدرسية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق  
nn  استهلكها التالميذ   

nn  بيعت   
nn  غري ذلك:          

د 26:   هل استخدم برنامج التغذية املدرسية أياً من الطرق التالية للوقاية من فرط الوزن/السمنة أو التخفيف منهام؟ ضع عالمة أمام كل 
ما هو منطبق.

nn  متطلبات تغذوية للسلة الغذائية

nn  قيود غذائية داخل حرم املدرسة أو بالقرب منه

nn  تثقيف غذايئ

nn  توعية صحية

nn  تربية بدنية

nn  أخرى:  

nn  ال يوجد )عىل الرغم من أن السمنة تعترب مشكلة(

nn  ال يوجد )السمنة ال تعترب مشكلة(

إذا كنت قد واجهت صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى توضيحها بإيجاز أدناه. د 27:  

د
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القسم هـ: مصادر الغذاء

مصادر الغذاء هـ 1:  

مشرتاة )من 

الخارج( مشرتاة )محلياً(

تربعات غذائية 

عينية )أجنبية(
تربعات غذائية 

عينية )محلية(

هـ 1-1:  ما هي النسبة املئوية لألغذية التي تم 
الحصول عليها من خالل كل طريقة يف برنامج 

التغذية املدرسية؟
يُرجى التأكد من أن حاصل املجموع يساوي %100

 %  %  %  %

هـ 1-2:  ما هي مصادر املواد الغذائية التي تم الحصول عليها من خالل كل طريقة؟  ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.

nn nn محلية

nn nn إقليمية

nn nn مناطق أخرى داخل الدولة

nn nn من دول قريبة

nn nn من دول بعيدة

nn nn
من احتياطيات األغذية الوطنية )مخزونات األغذية 

الحكومية(

م التربعات الغذائية العينية؟ هـ 1-3:  من قدَّ

nn الوالدين/األرُس

nn القطاع الخاص

nn حكومة )حكومات( أجنبية 

nn
مساعدات متعددة الجنسيات أو متعددة األطراف )مثل 

برنامج الغذاء العاملي أو منظمة أنقذوا األطفال(

nn nn غري ذلك:     

هـ 2:   إذا كان الغذاء قد تم رشاؤه لربنامج التغذية املدرسية )هـ 1-1( واشرُتي بعضه من مصادر محلية )هـ 1-2( فام هي نسبة املشرتيات 
الغذائية من املصادر املحلية؟

 %  

هـ 
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القسم هـ: اختيار مصادر الغذاء

إذا كان الغذاء قد تم رشاؤه لربنامج التغذية املدرسية )هـ 1-1(، فهل اتُبعت إجراءات عطاءات مفتوحة )مناقصات تنافسية(؟  هـ 3:  
nn  نعم  nn  ال  

هـ 3-1:   إذا كانت هـ 3 = نعم، يرجى اختيار الخيار )الخيارات( التي تصف عملية )عمليات( الرشاء لهذا الربنامج. ضع عالمة أمام كل   
ما هو منطبق.

n  تنافسية، ومل ينجح يف املنافسة املزارعون أصحاب الحيازات الصغرية/منظامت صغار املزارعني/ الرشكات الصغرية 	 	n 	 	
n  تنافسية، ونجح يف املنافسة املزارعون أصحاب الحيازات الصغرية/منظامت صغار املزارعني/ الرشكات الصغرية  	 	n 	 	

n  تنافسية، مع معاملة تفضيلية للمزارعني أصحاب الحيازات الصغرية/منظامت صغار املزارعني/ الرشكات الصغرية 	 	n 	 	
n  غري ذلك:      	 	n 	 	

عة معبأة؟ هل اسُتخدمت يف برنامج التغذية املدرسية أغذية مصنَّ هـ 4:  
n  نعم، كلها 	n 	

n  نعم، معظمها 	n 	
n  نعم، بعضها 	n 	

n  نعم، قليل جداً  	n 	
n  ال 	n 	

إذا كنت قد واجهت صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى توضيحها بإيجاز أدناه. هـء 5:  

هـ 
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القسم واو: الحوكمة والقيادة

كيف كانت إدارة برنامج التغذية املدرسية عىل صعيد وطني؟  و 1:  
n  تولت الحكومة الوطنية إدارة الربنامج )اتخاذ القرار عىل نحو مركزي( 	n 	

n  تولت الحكومات اإلقليمية إدارة الربنامج )اتخاذ القرار عىل نحو ال مركزي(  	n 	
n  تولت الحكومات املحلية إدارة الربنامج )اتخاذ القرار عىل نحو ال مركزي(  	n 	

n  مرحلة انتقالية بني املركزية والالمركزية يف اتخاذ القرار )عىل نحو شبه المركزي( 	n 	
n  وكالة مانحة دولية أو جهة رشيكة منفذة تولت إدارة الربنامج 	n 	

n  تم إدارة الربنامج من قبل رشكة خاصة أو مجموعة من الرشكات الخاصة )مبا يف ذلك املدارس الخاصة( 	n 	
n  أخرى:       	n 	

هل تحوَّلت إدارة الربنامج يف أي وقت من األوقات من مستوى أو كيان حكومي إىل مستوى أو كيان آخر؟ و 2:  
nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت و 2= نعم، يُرجى بيان التغيريات واإلشارة إىل وقت حدوثها. و 1.2:    

كيف يتم توزيع األموال )املوارد( لهذا الربنامج؟ و3:  

nn  توزيع املوارد يكون بشكل مركزي بالكامل  
nn  يتم تقديم األموال للحكومات املحلية )مثل املحافظات( لرشاء الطعام  

nn  يتم توزيع األموال عىل املدارس لرشاء الطعام  
nn  أخرى )الرجاء التوضيح(:         

و 4:   ما هي الوزارات أو اإلدارات أو الوكاالت الحكومية التي كان لها دور رئييس يف برنامج التغذية املدرسية فيام يخص اتخاذ القرارات 
أوتقديم دعم فني أو مادي؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق

nn  الحكومة اإلقليمية nn  الشؤون االجتامعية nn  التعليم

nn  الحكومة املحلية nn  الشباب / الرياضة nn  الزراعة

nn  رشكاء التنفيذ والتشغيل nn  التجارة / الصناعة nn  الصحة

nn  أخرى:   nn  العامل nn  التمويل

nn  الضامن االجتامعي

إذا كنت قد واجهت صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى توضيحها بإيجاز أدناه. و 5:  

و
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القسم ز: التمويل وامليزانية

مصادر متويل برنامج التغذية املدرسية ز 1:  

ز 1-3:  ما هي العملة 
املستخدمة يف ز 1-2؟ يرجى 

التوضيح.

ز 1-2:  ما هو مقدار التمويل 
من هذا املصدر؟

د مام ييل مصادر التمويل التي استُخدمت  ز 1-1:  حدِّ
يف آخر سنة دراسية منتهية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو 

منطبق

nn  حكومة وطنية

nn  حكومة إقليمية

nn  حكومة محلية

nn  قطاع خاص

nn  خارجية )دولية(

nn  أخرى:  

ملحوظة: فيام يتعلق مبخصصات التمويل املتعدد السنوات، يرجى اإلشارة إىل قيمة التمويل يف كل سنة.

إذا كانت ز 1-1 = مصادر خارجية )دولية(، فام هي املصادر الخارجية التي موَّلت برنامج التغذية املدرسية؟ ز 4-1:    
nn  برنامج McGovern-Dole Food للتعليم   

nn  أخرى:     

ز 2:   ما هو جزء التكلفة اإلجاملية للتغذية املدرسية )من جميع املصادر( الذي اسُتخدم يف الفئات التالية يف آخر سنة دراسية منتهية؟  
يلزم أن يكون حاصل جمع هذه القيم %100.

 % تكاليف األغذية

 % املناولة ، التخزين ، والنقل

 % تكاليف ثابتة غري متكررة )مثل تكاليف تشييد املطابخ وتجهيزها(

 % تكاليف أخرى

هل كان متويل هذا الربنامج جزءاً من امليزانية الوطنية؟ ز 3:  

nn  نعم  nn  ال  

د قيمة التمويل؟ إذا كان ز 3  = نعم، من قرَّر أو حدَّ ز 1-3:    
nn  مكتب الرئيس/رئيس الوزراء   

nn  الربملان/الكونغرس/الهيئة الترشيعية   
nn  وزارة/إدارة املالية   

nn  غري ذلك:          

ز
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هل ساهمت أرُس التالميذ يف برنامج التغذية املدرسية؟ ز 4:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت زاي 4= نعم، كيف ساهمت أرُس التالميذ؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. ز 1-4:    
nn  دفعت كامل التكلفة   

nn  دفعت جزءاً من التكلفة    
مت مساهامت عينية إلزامية nn  قدَّ   

n  غري ذلك:   	 	n 	 	

هل كان التمويل كافياً لتحقيق أهداف الربنامج يف آخر سنة دراسية منتهية؟ ز 5:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ز 5= ال، يرجى بيان النقص وأثره عىل برنامج التغذية املدرسية. ز 1-5:    

إذا كنت قد واجهت صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى توضيحها بإيجاز أدناه. زاي 6:  

زالقسم ز: التمويل وامليزانية
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القسم ح: الزراعة والتوظيف واملشاركة املجتمعية

هل شارك املزارعون يف برنامج التغذية املدرسية عن طريق البيع املبارش للربنامج أو التفاعل مع برنامج املدارس؟ ح 1:  
n  نعم، املزارعون أصحاب النطاقات الصغرية فقط 	n 	

n  نعم، املزارعون عىل النطاقني املتوسط والكبري 	n 	
n  نعم، جميع أنواع املزارعني )كبار، متوسطني، صغار( 	n 	

n  ال، ال يوحد أي مشاركة مبارشة من املزارعني 	n 	

إذا كان ح 1 = نعم، ماهي املنتجات الزراعية التي قدمها املزارعون؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق ح 1-1:    

nn  خرضوات ورقية خرضاء nn  غالل/حبوب

nn  خرضوات أخرى nn  جذور ودرنات

nn  فواكه nn  بقول، بقوليات، مكرسات

nn  زيت nn  منتجات ألبان )حليب، زبادي، جنب(

nn  ملح nn  بيض

nn  سكر nn  لحوم

nn  أخرى:   nn  دواجن

nn  أسامك

إذا كانت ح 1= نعم، هل قدم أي نوع من أنواع الدعم التالية إىل املزارعني؟ ضع عالمة إذا كانت اإلجابة “نعم”. ح 2-1:    

املزارعون عىل 

النطاقني املتوسط أو 

الكبري

 املزارعون 

أصحاب الحيازات 

الصغرية

nn nn إعانات دعم الزراعة )مبا فيها املدخالت(

nn nn جهود اإلرشاد الزراعي

nn nn املدفوعات باستخدام الهواتف النقالة أو املدفوعات اإللكرتونية

nn nn التدريب الخاص بالتغذية املدرسية

nn nn عقد رشاء اتفاقيات قبل الحصاد )عقود مقدمة(

nn nn nn  أنواع أخرى:     

ح
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كيف شارك القطاع الخاص يف التغذية املدرسية؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق ح 2:  
n  مل يشارك عىل اإلطالق 	n 	

n  تجارة األغذية 	n 	
n  تجهيز األغذية 	n 	

n  النقل 	n 	
n  تقديم الطعام 	n 	

n  لوازم أدوات املطبخ 	n 	

ما هو عدد الطهاة/متعهدي خدمات املطاعم الذين شاركوا يف برنامج التغذية املدرسية؟ ح 3:  

 

إذا كانت ح 3 = صفر، يرجى االنتقال إىل السؤال ح 4.  

ما هي النسبة املئوية للنساء بني الطهاة/متعهدي خدمات املطاعم عىل وجه التقريب؟ ح 1-3:    
%25-0  n 	 	n 	 	

%50-25  n 	n 	  
%75-50  n 	n 	  

%100-75  n 	n 	  

دت أُجورهم عملياً؟ ما هو عدد الطهاة/متعهدي خدمات املطاعم الذين ُسدِّ ح 2-3:    
n  ال يوجد 	 	n 	 	
%25-0  n 	 	n 	 	

%50-25  n 	n 	  
%75-50  n 	n 	  

%100-75  n 	n 	  
 

إذا مل تكن اإلجابة عىل ح 3-2 ”ال يوجد“، ماذا كان شكل املدفوعات؟ ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق. ح 1-2-3:     
n	 نقدية 		n 	   
n	 عينية 		n 	    

د مدفوعات الطهاة/متعهدي خدمات املطاعم؟ ضع عالمة  ح 3-2-2:   إذا مل تكن اإلجابة عىل ح 3-2 ”ال يوجد“، من الذي سدَّ   
أمام كل ما هو منطبق.
n	 الحكومة الوطنية 		n 	   

n  الحكومة اإلقليمية 	n 	   
n	 الحكومة املحلية 		n 	   

n	 الرشيك املنفذ لربنامج التغذية املدرسية 		n 	   
n	 املجتمع املحيل 	 	 		n 	 	 	

n  جهات أخرى:      	n 	   

حالقسم ح: الزراعة والتوظيف واملشاركة املجتمعية
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ح 3-3:   هل كان هناك أي تدريب أو برامج مطلوبة إلصدار شهادات للطهاة/متعهدي خدمات املطاعم؟   
 ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق

n		التغذية 	 			n 	 	
n		الحصص/القياس 	 			n 	 	

n		تخطيط قوائم الطعام  	 			n 	 	
n		سالمة الغذاء/النظافة الصحية 	 			n 	 	

n		األعامل/اإلدارة 	 			n 	 	
n		غري ذلك:      	 			n 	 	

n		ال يوجد 	 			n 	 	

 ح 4:   ما هو عدد الوظائف املدفوعة األجر التي كانت موجودة يف برنامج التغذية املدرسية يف آخر سنة دراسية منتهية؟
 إذا كان الرقم غري معروف، يرجى التقدير.

الطهاة ومجهزو الطعام

الناقلون

املجهزون خارج املوقع

القامئون بتغليف األغذية ومناولتها

الرصد أو املراقبة

إدارة الخدمات الغذائية

مفتشو السالمة والجودة

غري ذلك:     

هل كان هناك تركيز مقصود عىل تهيئة وظائف أو فرص إدرار دخل للنساء؟ ح 5:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ح 5= نعم، يرجى التوضيح. ح 1.5:    

هل كان هناك تركيز مقصود عىل إيجاد مناصب قيادية )بأجر أو بدون أجر( للنساء؟  ح 6:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ح 6 = نعم، يرجى التوضيح.      ح 1-6:    

حالقسم ح: الزراعة والتوظيف واملشاركة املجتمعية



34

هل كان هناك تركيز مقصود عىل تهيئة وظائف أو فرص إلدرار دخل للشباب؟  ح 7:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ح 7= نعم، يرجى التوضيح. ح 1-7:    

هل كان هناك تركيز مقصود عىل تهيئة وظائف إلدرار الدخل  ألي فئات أخرى؟ ح 8:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا ح 8 = نعم، يرجى التوضيح. ح 1-8:    

هل كانت هناك مشاركة مجتمعية )من األهل أو غريهم( يف برنامج التغذية املدرسية؟ ح 9:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ح 9 = نعم، هل كانت املشاركة املجتمعية الزامية؟ ح 1-9:    

nn  نعم  nn  ال   

إذا كانت ح 9 = نعم، هل كانت املشاركة املجتمعية اختيارية ولكنها محل تشجيع؟ ح 9.-2:    

nn  نعم  nn  ال   

إذا كانت ح 9= نعم، يرجى التوضيح. ح 3-9:    

هل شارك التالميذ عملياً يف اإلعداد والخدمة و/أو التنظيف يف برنامج التغذية املدرسية؟ ح 10:  

nn  نعم  nn  ال  

هل شارك املجتمع املدين يف برنامج التغذية املدرسية؟ ح 11:  

nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ح 11 = نعم، يرجى التوضيح. ح 1-11:    

إذا كنت قد واجهت صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى توضيحها بإيجاز أدناه. ح 12:  

حالقسم ح: الزراعة والتوظيف واملشاركة املجتمعية
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القسم ط: التغذية املدرسية خالل جائحة كوفيد-19 

تأثرت معظم دول العامل بشكل مبارش بجائحة كوفيد-19 التي بدأت يف أواخر عام 2019 / أوائل عام 2020.

كيف تغريت عمليات تشغيل برامج التغذية املدرسية عندما )أو إذا( تعطلت يف آخر سنة دراسية مكتملة؟ ط 1:  

nn  مل تتغري nn  قل nn  زاد عدد الطالب الذين حصلوا عىل غذاء

nn  مل تتغري nn  قل nn  زاد نسبة تكرر التغذية املدرسية

nn  مل تتغري nn  قل nn  زاد حجم الحصص الغذائية

nn  مل تتغري nn  قل nn  زاد مستوى تنوع السلة الغذائية 

nn  مل تتغري nn  قل nn  زاد حجم التمويل

nn  مل تتغري nn  نعم، حتى االن nn  نعم، بشكل مؤقت
تغري نهج االستهداف )مثل االنتقال من استهداف 

الطالب اىل استهداف األرس بأكملها(

nn  مل تتغري nn  نعم، حتى االن nn  نعم، بشكل مؤقت تغري يف تغيري موقع )مكان( توزيع / استالم الطعام

nn  مل تتغري nn  نعم، حتى االن nn  نعم، بشكل مؤقت
 تغري يف طريقة التغذية )مثل االنتقال

 من تقديم وجبات داخل املدارس اىل تقديم 

حصص غذائية للمنزل(

nn  مل تتغري nn  نعم، حتى االن nn  نعم، بشكل مؤقت تغري يف مصادر الغذاء

nn  مل تتغري nn  نعم، حتى االن nn  نعم، بشكل مؤقت تغري يف مصادر التمويل

nn  ال nn  نعم، حتى االن nn  نعم، بشكل مؤقت توقف عمليات التغذية

ط 1-1:   اذا كان هناك تغري يف طريقة التغذية أو نقطة توزيع األغذية ، ماهي التغيريات التي طرأت؟     
 ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.

الوجبات/ الوجبات الخفيفة كانت تحرض يف املدارس ولكن...

nn  كانت تقدم يف املدارس بشكل مختلف جدا عن قبل )مثل قلة عدد الطالب الذين يتناولون الطعام يف نفس الوقت(
nn  تم توفريها ليتم استالمها من قبل الطالب أو أولياء األمور وتناولها يف املنزل

الوجبات مل تكن تجهز يف املدارس، ولكن بعض املكونات كان...

nn  يتم توصيلها ملنازل الطالب ليتم تحضري الطعام يف املنزل
nn  يتم اتاحتها للطالب أو أولياء األمور الستالمها من املدرسة وتجهيز وتناول الطعام يف املنزل

مل يتم تقديم وجبات يف املدرسة ، ولكن تم تزويد أرس الطالب بالدعم النقدي أو قسائم لرشاء الطعام ...

nn  من خالل املدفوعات اإللكرتونية أو القسائم اإللكرتونية.
nn  بالعملة )النقدية( أو القسائم الرشائية )القسائم الورقية(.

ط
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القسم ط: التغذية املدرسية يف حاالت الطوارئ

إذا كان هناك تغيري يف مصدر متويل أنشطة التغذية املدرسية استجابة لجائحة كوفيد-19، يرجى وصف ما تغري.    ط 2-1:    

يرجى وصف أي طريقة قد كانت من املمكن أن تستجيب لربنامج التغذية املدرسية بشكل مختلف مع جائحة كوفيد-19.     ط 2:  

ما هي اإلجراءات أو السياسات الجيدة التي ميكن أن تتخذها الحكومة لدعم توفري الغذاء لألطفال يف بلدك أثناء الجائحة؟     ط 3:  

ما هي املامرسات، إن وجدت، التي أحدث فيها جائحة كوفيد-19 تطورات إيجابية لربنامج التغذية املدرسية لديكم؟ ط 4:  

 ط 5:   هل شاركت أي جهات أخرى يف املساعدة يف الوصول إىل أطفال املدارس بالطعام أثناء جائحة كوفيد-19؟ 
ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق

nn  بنوك الطعام  
nn  الجهات الخريية / املؤسسات غري الربحية  

nn  القطاع الخاص  
nn  أخرى:        

nn  ال يوجد  

اذا مل يكن ط 5 “اليوجد”، ماهي طبيعة مشاركتهم؟ ط 1-5:    
nn  يف رشاكة مع برنامج التغذية املدريس هذا   

nn  مستقلون من برنامج التغذية املدريس هذا   

 ط 6:   يف آخر عام درايس تم االنتهاء منه، هل تأثر بلدك بأي حالة طوارئ أخرى )إىل جانب كوفيدـ19(؟
ضع عالمة أمام كل ما هو منطبق.

nn  وباء صحي nn  حالة طوارئ بطيئة الظهور )مثل الجفاف(   
nn  أخرى:      nn  كارثة طبيعية )باستثناء حاالت الطوارئ بطيئة الظهور(   

nn  ال يوجد nn  كارثة اقتصادية/ مالية   
nn  رصاع  

إذا كان ط-6 “اليوجد” ، الرجاء توضيح كيف تأثرت  مجهودات اإلستجابة لحاالت الطوارئ يف ظل جائحة كوفيد - 19 ؟ ط 1-6:    

ط
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القسم ط: التغذية املدرسية يف حاالت الطوارئ

إذا كنت قد واجهت صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى توضيحها بإيجاز أدناه. ط 7:  

م معلومات عنه؟ هل يوجد يف بلدك برنامج تغذية مدرسية آخر مل تقدِّ ط 8:  
nn  نعم  nn  ال  

 إذا كانت ط 8 = نعم، يرجى اإلجابة مرة أخرى عىل أسئلة األقسام من ج إىل ط لربنامج التغذية املدرسية الثاين. هذه
 األقسام متاحة يف مستند منفصل ميكن اإلجابة عليها لكل برنامج تغذية مدرسية، وميكن حفظها عىل حدة، وتقدميها مع االستقصاء. 

 /www.survey.gcnf.org/2021-global-survey وإذا كانت لديك أي أسئلة، يرجى االتصال مبعاون االستقصاء عىل
  globalsurvey@gcnf.org عنوان الربيد اإللكرتوين 

ط
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القسم ي: نظام التعليم والبنية التحتية

ل التحاق التالميذ يف نظام التعليم يف هذا البلد؟ هل يُسجَّ ي 1:  
nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ي 1 = نعم، فهل يُصنَّف االلتحاق حسب نوع الجنس؟ ي 1-1:    
nn  نعم  nn  ال   

ل حضور التالميذ؟ هل يُسجَّ ي 2:  
nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ي 2 = نعم، فهل يُصنَّف الحضور حسب نوع الجنس؟ ي 1-2:    
nn  نعم  nn  ال   

هل تقوم املدارس/الحكومة مبتابعة التحصيل الدرايس للطالب بشكل دوري؟ ي 3:  
nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ي 3 = نعم، هل تصنَّف سجالت التحصيل الدرايس حسب نوع الجنس؟ ي 1-3:    
nn  نعم  nn  ال   

إذا كانت ي 3 = نعم، فام هي املقاييس املستخدمة؟ ضع عالمة عىل كل ماهو منطبق. ي 2-3:    
nn  اختبارات اإلنجاز   

nn  االنتقال من صف درايس إىل الصف الذي يليه   
nn  معدالت التخرج   

nn  غري ذلك:        

ي 3-3:   هل توجد لدى هذا البلد طريقة لربط املؤرشات التالية بالتلميذ الذي حصل عىل تغذية مدرسية؟ ضع عالمة إذا كانت   
اإلجابة “نعم”
n  الحضور 	 	n 	 	
n  االنجاز 	 	n 	 	

n  معدل التخرج 	 	n 	 	

هل يشمل النظام املدريس يف الدولة دور الحضانة أو الروضة؟ ي 4:  
nn  نعم  nn  ال  

يف دولتك، ما هي نسبة الطالب املسجلني يف مدارس الخاصة يف كل مستوى مدريس تقريًبا؟ ي 5:  

 % رياض األطفال )التعليم املبكر(   

% ابتدايئ      

 % اعدادي وثانوي     

ي
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القسم ي: نظام التعليم والبنية التحتية

ما هو عدد املدارس التي لديها املرافق/الخدمات التالية يف هذا البلد؟ ي 6:  

ال يوجد قليل جداً بعضها معظمها كلها

nn nn nn nn nn كهرباء

nn nn nn nn nn مياه األنابيب

nn nn nn nn nn مياه نظيفة

nn nn nn nn nn مراحيض

nn nn nn nn nn مراحيض الدافق املايئ

nn nn nn nn nn أماكن مخصصة لتناول الطعام/مقاصف

nn nn nn nn nn مطابخ

ما هو عدد املراحيض/دورات املياه الخاصة بكل جنس عىل حدة؟ ي 7:  
nn  الجميع  

nn  معظمها  
nn  بعضها  

nn  قليل جداً  
nn  ال يوجد  

إذا كنت قد واجهت صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى توضيحها بإيجاز أدناه. ي 8:  

ي
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القسم ك: النجاحات والتحديات

يرجى وصف ما ال يقل عن ثالثة تطورات أو جوانب قوة إيجابية متصلة بالتغذية املدرسية يف بلدك يف السنوات الخمس األخرية. ك 1:  

يرجى وصف أي تحديات أو مشكالت متصلة بالتغذية املدرسية. ك 2:  

يرجى توضيح أي شأن فيام يخص الفساد/سوء اإلدارة يف برامج التغذية املدرسية. ك 3:  

هل أُجريت أي دراسات أساسية لربنامج )برامج( التغذية املدرسية؟ ك 4:  
nn  نعم  nn  ال  

إذا كانت ك 4 = نعم، يرجى وصف أي أدلة تثبت أثر التغذية املدرسية عىل التالميذ. ك 1-4:    

كاف 4-2: إذا كانت كاف 4 = نعم، يرجى وصف أي أدلة تثبت أثر التغذية املدرسية عىل األرُس/املجتمعات املحلية.  

ك 4-3:   يرجى استخدام هذا الحيز لتقديم أي معلومات مرجعية عن هذه الدراسات. ويرجى ذكر الروابط اإللكرتونية لهذه   
الدراسات إن أمكن.

ما هي البحوث/الدراسات املتصلة بالتغذية املدرسية التي ستكون مفيدة لبلدك؟ ك 5:  

إذا كنت قد واجهت صعوبة يف اإلجابة عىل أي أسئلة يف هذا القسم، يرجى توضيحها بإيجاز أدناه.  ك 6:  

شكراً لك!
إجاباتك موضع تقدير كبري.

ك



نبذة عن املؤسسة العاملية لتغذية الطفل
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