
 

 

    

   

 

 

 حقايق اساسي

تحقيقات نشان مي دهد كه يادگيري بدون غذا و تغذية مناسب براي  •
 .كودكان دشوار است

در حال توسعه  كشورهايميليون كودك دبستاني در سرتاسر  66 •
ميليون نفر از اين تعداد  23وجود دارند كه گرسنه به مدرسه ميروند و 

 .تنها در آفريقا هستند

. ميليون كودك كه در سن مدرسه هستند، به مدرسه نمي روند 67 •
خانواده هاي بي بضاعت اغلب بايد بين فرستادن فرزندانشان به 

ي كشاوزري، يكي را كار روي زمين ها فرستادن آنها براي مدرسه يا
 .انتخاب كنند

يك وعده غذاي روزانه در مدارس مشوقي بسيار قوي  براي فرستادن  •
بچه ها به مدرسه است و به بچه ها مجال اين را  مي دهد تا به جاي 

 .آنكه به فكر شكم خالي خود باشند، بر كسب علم تمركز كنند

 "قرمز  نگفنجان هاي ر "سنت آمريكا مي توان  25تنها با معادل  •
برنامه جهاني غذا كه براي تغذيه كودكان گرسنه استفاده مي شود را 

  به آنها داد  با فرني، برنج و يا حبوبات پر نمود و يك سهميه ماهيانه
مي توان يك كودك را  دالر آمريكا  50با   .خانه هايشان ببرند  به  تا

 .يك سال تحصيلي تغذيه نمود به مدت

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامة جهاني غذاديدگاه 

اين هدفي است كه . هيچ كودكي نبايدگرسنه به مدرسه برود •
. تالش مي نمايد 2015برنامة جهاني غذا براي تحقق آن تا سال  

برنامة جهاني غذا براي دستيابي به اين هدف با شركاي دولتي 
 .خود، سازمان هاي غير دولتي و نيكوكاران همكاري مي نمايد

ميليون كودك  66براي كمك به  الزمبلغ برنامة جهاني غذا م •
ميليارد دالر برآورد كرده  3/ 2، ساليانه  را مدرسه اي گرسنه

ميليون كودك  23ميليارد دالر آن براي كمك به  1/ 2است كه 
 .نياز است مورد  در آفريقا

كشور مسئوليت اجراي برنامة تغذيه در  37سال گذشته،  45در  •
 .بر عهده گرفته اند مدارس برنامة جهاني غذا را

برنامة جهاني غذا استراتژي هايي را با ساير دولت ها وضع نموده  •
كه براساس آن دولتها مجاز به ادامه پروژه هاي برنامه جهاني غذا 

و همچنين ايجاد و اجراي برنامه تغذيه مدارس توسط بودجه 
 . داخلي خود مي باشند

  

 



 

 

 

 

 

 چرا تغذيه در مدارس؟

 هنگاميكه وعده هاي غذايي در مدارس با داروهاي ضد : تغذيه
 .      و ريزمغذي ها غني مي شوند داراي فوايد تغذيه اي مهمتري هستند انگل

 تغذيه در مدارس مي تواند چرخه گرسنگي،  :حمايت اجتماعي
اين برنامه همچنين . فقرواستثماركودكان را در فقيرترين نقاط جهان بشكند

ايدز، بي سر پرست، معلول /تواند به كودكان مبتال به اچ آي وي مي
  .وكودكسربازان سابق نيز ياري رساند

 تغذيه در مدارس ، خانواده هاي بي بضاعت را تشويق  :تحصيل
هدف اين برنامه غالبا . كند تا فرزندان خود را به مدرسه بفرستند مي

دختران مي باشد به نحوي كه آن ها را قادر مي سازد تا به كسب تحصيل 
  آنها  رفتن از مدرسه   مانع   سنتي  بطور كه  جوامعي  حتي در   بپردازند
 .مي شوند

 مدارس مركز بسياري از روستاها و جوامع هستند :مزاياي جانبي .
وعده هاي غذايي معلمين، والدين، كودكان، آشپزان، كشاورزان و بازار 

 .محلي را به يكديگر مرتبط مي سازد

  نقش برنامة جهاني غذا

  ميليون كودك در  25/ 9، برنامة جهاني غذا، براي 2011در سال
 .هم كردكشور وعده هاي غذائي  در مدارس فرا 60

 تغذيه در مدارس چيست؟

 به كودكان صبحانه، ناهار و يا  :وعده هاي غذايي در مدارس
وعده هاي غذايي مي تواند در . هر دو وعده در مدرسه داده مي شود

به مدارس فرستاده  تهييه و آشپزخانه هاي متمركز درجامعه و يا مدرسه، 
برخي ديگر در برخي از برنامه ها وعده هاي كامل غذايي و در . شوند

 .بيسكوييت پر انرژي يا تنقالت مقوي به كودكان داده مي شود
 تمام خانواده ها به : جيره هاي غذايي براي بردن به منزل

. واسطة فرستادن فرزندانشان به مدرسه به طور منظم، غذا دريافت مي كنند
همانند سيستم انتقال وجه مشروط ، ارزش جيرة غذايي، هزينة فرستادن 

براي دانش آموزان آسيب پذيرتر به . كودكان را به مدرسه جبران مي كند
اثير گذاري بيشتر، وعده طور خاص، مانند دختران و يتيمان، به منظور ت

هاي غذايي مدارس مي تواند با جيره هاي غذايي جهت بردن به منزل 
 .     همراه شوند

  تاآنجاكه ممكن است، دركشورهاي درحال توسعه غذا به صورت
محلي تهيه مي شود، كه اين حركت در مقابل به نفع توسعة محلي و 

 . كشاورزان خرد مي باشد

  ميليون دختر و  2، برنامة جهاني غذا  براي 2011همچنين در سال
.هزار پسر جيره هاي غذايي براي بردن به منزل را تهيه كرد  800
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