
االمحليیة تتااألكالعاددااتت االجيیدةة وواالعلى في ااألساسس  ترتكزبوليیفيیا االمدررسيیة باالوجباتت   

فراانز شافيیز كتبهھ  

نكهھاتت بغدااء ووجبة إإفطارر وو ةووجب يیتضمن وواالذيي االناجحبرنامج االوجباتت االمدررسيیة  أأثمرلقد  –) IPS( 2015ماررسس  7البازز٬، 
تقاليید االقانونن جديید يیهھدفف إإلى تعزيیز االنظم االغذاائيیة االصحيیة االقائمة على  عنالبازز  بلديیة ططالب في 140,000إإلى  تقدممااألنديیز 

مكافحة سوء االتغذيیة ووتعزيیز االسيیاددةة االغذاائيیة. إإططاررفي  ووذذلك وواالمنتجاتت االمحليیة في االمدااررسس االبوليیفيیة  

	  
 االتعليیميیة يیونيیداادد إإيیديیوكتيیف مدررسة في االدررااسيیة أأحد االفصولل في االطالبب هھھھذاا ما هھھھتف بهھ!" ااألرربعاء في أأيیامم االفاكهھة نريید"

االمدررسي  االغذااء ووحدةة من كجزء يیتلقونهھا االتي االطعامم ووجباتت لتحسيین ااقترااحاتهھم عن IPS سألتهھم ووذذلك عندما االوااقعة في البازز٬،
.ووططني برنامج ووهھھھو ٬،)ACE(االتكميیليیة   

 

.ماضيیةقليیلة سنوااتت  من تخطر على االباللل كنت لم االشبابب٬، منوواالتي جاءتت  صحي٬، ططعاممبتقديیم  تلك مثل مطالبة  

	  
 ليیتحولل ىنمثم  بوليیفيیا٬، حكومة عدمقووليیدعم  االمديینة٬، هھھھذهه ليیخدمم 2000 عامم في بدأأ يمدررس إإفطاررإإلى نظامم  ACE برنامج  يیعودد
قدمم إإلى ااألططفالل وواالمرااهھھھقيین يیُ االذيي وو محليیا االمزررووعة االطبيیعيیة االغذاائيیة االمواادد أأساسس علىيیقومم  مبتكر ووجباتت برنامجإإلى 
.االبلد هھھھذاا فية متوااجدةة بلديی 327بيین  كبرااأل هھھھذهه االبلدةة وواالتي تعداالمنتشرةة في  االحكوميیة المدااررسسب  

	  
	  

 بنتائج أأخرىى ددووليیة وومؤسساتت) FAO( وواالزررااعة ااألغذيیة وومنظمة) WFP( لألغذيیة االعالمي االمتحدةة ااألمم برنامج ووقد أأشادد
.االمختلفة تقارريیرهھھھا في هھھھذهه االمباددررةة  

	  

االتعليیم  مديیرهھھھذاا ما قالهھ " وواالكيینواا فوللددقيیق االوو ٬،قُطيیفةاال مثل ااألنديیز أأططعمة نم االمدررسيیة االوجباتت إإنتاجج في االروواادد نحن"
 خطة يینسق كانن حيیث االتقشف مكتباالحواارر االذيي دداارر ب أأثناء  ووااضح حماسسب IPS إإلى شبكة  غوميیز خوررخي االمديینة بحكومة

.خمسة عشرةةوو خمسة للمرحلة االعمريیة بيین االعامة االمدااررسس لطالبب اتتوجباال  

	  
 أأمريیكا بمنطقة ااألنديیز في االكولومبيیة االفائتة للثقافاتت االغذاائي االنظامم أأساسس بالبرووتيین االغنيیة وواالكيینواا لقد شكلت حبوبب االقطيیفة

.االجنوبيیة  

 من ااألوولى االثماني االسنوااتتاالبلديیة خاللل  في االعامة االمدااررسس ططالبب االدمم بيین فقر اانخفضت نسبة: ااإليیجابيیة االنتائج بيین وومن
 لحمايیة االدووليیة منظمةاالوو أأندرريیس سانندديي  مايیورر جامعة قبل منأأجريیت  مستقلة لدررااساتت ووفقا %30 نحوما  إإلى  االبرنامج
.ااألططفالل  

 

 ووحدااتت بوااسطة 2005،٬ عامم في االعامة بالبالدد وواالثانويیة ااالبتداائيیة االمدااررسس نظامم في أأنشئ , وواالذييACEتتم إإددااررةة برنامج 
 فقاذذلك وووو االبلد٬، هھھھذاا في ططالب مليیوني إإلى 2013 عامم فيووقد ووصل عددد االطالبب االمدررجيین بالبرنامج  االبلديیة.إإدداارريیة خاصة في 

.االبرنامج عن مسؤوولة هھھھياالتي وو االتعليیم ووززااررةةلتقارريیر   



االمجتمعيیة  اتتنطاقفي اال ةللزررااعددفعة كذلك  تأأعط هھاوولكن ٬،ووحسب لطالببل غذاائيیةاال عاددااتتفي تحسيین اال مباددررةةلم تسهھم اال
.ةةصغيیراال  

 

" االجمع ووااقتصادد االغذاائيیة االسيیاددةة إإططارر في االمدررسيیة االخاصص بالوجباتت االقانونن" فقد نتج عن االبرنامج صدوورر ذذلك٬، إإلى باإلضافة
 في االمعلبة ووااألغذيیة ووررااثيیا االمعدلةااألططعمة  حظرووتم بموجبة  2014،٬ عامم من ااألخيیر االيیومم في االتنفيیذ حيیز ددخل االذييوو

.االجديید االعامم من اابتدااءووذذلك  محليیا٬، منتجة معظمهھااالتي تكونن وو االتقليیديیة٬،بأططعمة ااألنديیز  اووااستبداالهھ االمدااررسس  

	  
البازز نموذذجج  

 من متنوعة قد تم تضميین مجموعة ووبأنهھ لألسرةة٬، االغذاائي االنظامم لتحسيین ووااألمهھاتت ااآلباء إإلى يیتحدثث بأنهھ غوميیز أأووضحقد وو
 389 في وواالمسائيیة ووفترااتت االظهھيیرةة االفترااتت االصباحيیة في تم توززيیعهھايیاالتي  االخفيیفة وواالوجباتت االطعامم ووجباتت في االمنتجاتت
.االمحليیة وواالحكوماتت االمركزيیة االحكومة تديیرهھھھا االتيوو البازز في مدررسة  

 

 293,000وويیأتي نحو . لبالدداالسكاني ل االتعدااددهھھھو  نسمة مليیونن 10أأصل  من 764,617 ووتضم 2كم 2000 البازز مساحة تغطي
.2013 عامم االصاددررةة االرسميیة لألررقامم فقاووذذلك وو االشهھر٬، في ددووالرراا 90 من أأقل ددخل بمتوسط االفقرااء ضمن هھھھؤالء من  

 

 

 

إإقليیمي االسيیاقق  

 االوجباتت فيیما يیخص محدددةة تشريیعاتت االتي تسن االالتيینيیة أأمريیكا في االثالثة االدوولة بوليیفيیا أأصبحت االجديید٬، هھھھذاا االقانونن بصدوورر
ً  وواالزررااعة في تقارريیرهھھھا وواالتي ااألغذيیة لما أأووررددتهھ منظمة ووذذلك ووفقا ووباررااغواايي٬، االبرااززيیل بعد االمدررسيیة ووذذلك  بأنن أأفاددتت أأيیضا

.نيیكاررااغواا وو ووغوااتيیماال وواالسلفاددوورر االدووميینيیكانن ووجمهھورريیة كوستارريیكا ووهھھھي ذذااتت ااالتجاهه نفس في تتحركك أأخرىى ددووالً   

	  
 االجهھودد من جزءاا االبوليیفي االقانونن لقد أأصبح " رراابالو رريیكاررددوو وواالزررااعة بالمنظمة االعالميیة لألغذيیة االغذاائي ااألمن مسؤوولل ووقالل

 للدوولة ووااإلنتاجي االثقافي االتنوعع ااالعتبارر بعيین تأخذ تلك االجهھودد االتي االمدااررسس٬، في صحيیة غذاائيیة نظم االرااميیة لتوفيیر ااإلقليیميیة
ً  االمزررووعة للمنتجاتت أأكبر قيیمة ووتعطي    ".لدوولةعامة ل سيیاسة مثل هھھھذهه االبراامج لجعل أأساسيیة خطوةة إإنن هھھھذاا االقانونن لهھو. محليیا

 

 االتسربب معدالتت من تحد االمدررسيیة االوجباتت براامج أأننإإلى  المنطقةب بلداانن ثمانيیة في االمنظمة أأجرتهھا ددررااسة توصلت ووقد
 االعامة االسلطاتتااألمر على االتكاتف بيین  حقيیقة في يیستند مثل هھھھذهه االبراامج نجاحح أننبوو االتعلم٬، حسيینساعد في تووتاالدررااسي 
.االدووليیة وواالمؤسساتت االمنظم٬، االمدني وواالمجتمع ووااألسر٬، االتعليیمي٬، وواالمجتمع  

	  
 IPS قامت االتي االمدررسة فقد أأخبر ططالبب االملونة٬، االعبوااتت من االطبيیعي االفوااكهھ عصيیر وويیشربونن االخفيیفة االوجباتت يیأكلونن فكما

.لديیهھم االمفضلة هھھھي الشوكوالتهھب االمغطاةة االجراانوال بأنن أأصابع بزيیاررتهھا  



 

 يیةشمالاال االمنطقة االقاددمم من االكاكاوو من االمصنوعةاالجراانوال  أأصابعبأنن  IPS مؤسسة لفرنانديیز  االمدررسة ماررسيیال مديیر قالل ووقد
 اتتوجباال مع توززيیعهھا يیتم االتي يیوممفي االبأنهھ وو للغايیة٬، كبيیرةة بشعبيیة تحظى ااستواائي٬، شبهھذذااتت مناخخ وواالتي هھھھي البازز في  يیةغرباال
.ةقطعأأكثر من  أخذت االطالبب بعض ألننذذلك  للجميیع يیكفي ما منهھايیتبقى  الفعاددةة  خفيیفةاال  

 

 االفاكهھة ووعصيیر ووااللبن االحليیب تشملهھھھي وو االمرااهھھھق٬، أأوو االطفل يیحتاجهھا االتي االيیوميیة االغذاائيیة االمواادد رربع االمدررسيیة االوجباتت توفر
.C وو B وو A ووفيیتاميیناتت االفوليیك٬، ووحامض االحديید٬،تحتويي على  االتيوو وواالشوكوالتهھ٬،  

 

 ررئيیسهھھھذاا ما قالهھ  – "ااألسرةة لميیزاانيیة كبيیرةة مساعدةة إإنهھا". مصارريیفهھا تخفيیضعلى  ااألسر أأيیضا االمدررسيیة االوجباتت تساعدووهھھھذاا 
.IPS مؤسسةل أأليیاجا فرناندوو االوااقعة في البازز االتعليیميیة يیونيیداادد إإيیديیوكتيیف مدررسة إإددااررةة مجلس  

 

االطالبب قد صارر لديیهھم مزيیدااً من االطاقة ااآلنن ووذذلك بسبب االوجباتت ووقالل معلم االتربيیة االبديینة بالمدررسة٬، هھھھوغو كيیتو٬، بأنن 
االصحيیة.  

 

نكهھاتت ااألنديیز٬، مثل خبز االذررةة وواالكعك االمصنوعع من  ذذااتتهھھھذهه االوجباتت هھھھي نتاجج االتخطيیط ووااإلنتاجج االمبتكر باستخداامم منتجاتت 
سمى توواالتي االكيینواا االمطبوخة بالبخارر ووالبيیض وواالشوفانن ووااللوزز وواالبسكويیت ب وواالممزووججاالحبوبب االمحليیة ااألخرىى٬، 

“k’ispiña”.  

	  
 خاللل أأوو ططويیلة لمسافاتت االسيیر أأثناء للتلف قابل غيیر كغذااء تستخدمم كانت حيیث االقديیمة٬، ااألنديیز لتقاليید هھھھو إإحيیاء االبسكويیت
.االغذااء يیندرر فيیهھا االتي االفترااتت  

 

 من االحد علىفي جوهھھھرهھھھا  تركز يتوواال االمديینة٬، في االتغذيیة االغذاائيیة بوااسطة خبرااء االمكوناتتووقد تمت صناعة هھھھذهه االتوليیفة من 
أأوو معجناتت  خبزووهھھھي  –" مباندااااإل" هھھھي ااألمثلةهھھھذهه  أأحد. دداائما سهھلة ليیست االمهھمة وولكن. االطالبب بيین االدمم فقر  السلق٬،ب محشوةة -
.االعفن من هھھھو ناتج االوررقيیة لخضرووااتتل ااألخضر االلونن العتقاددهھھھم بأنن ااألمورر أأووليیاء من مجموعةمنهھا  ااشتكى االتيوو  

 

لزررااعةلددفعة   

ً يیجانب ااً في االطلب على ااألغذيیة االطبيیعيیة تأثيیر للفوررةة لقد كانن ً إإيیجابيی ا ً  ا حبوبب ااألنديیز٬،  فيإإنتاجيیة  ووفرةة نجم عنهھا حيیث٬، أأيیضا
هھھھيیئاتت وو شرااكاتتفي  معيینتاالمجحاليیا بطريیقة منظمة من قبل االمزااررعيین إإنتاجهھا وواالموزز ووغيیرهھھھا من االفوااكهھ٬، وواالتي يیجريي 

.ةتعاوونيی  

 



ططنا من االمواادد االغذاائيیة وواالمشرووباتت من مرااكز ااإلنتاجج  26كل يیومم٬، من ططلوعع االفجر إإلى غرووبب االشمس٬، يیتم توززيیع نحو 
في االودديیانن االوااقعة تلك سطح االبحر٬، أأوو مستوىى متر فوقق  4000 وواالتي تقع على ااررتفاعع يیفوققاالوااقعة في مرتفعاتت بوليیفيیا٬، 

فرصص االعمل وواالتجاررةة.من عززز برنامج االوجباتت االمدررسيیة فقد  ووبذلكبازز. ال فيوواالمناططق ااالستواائيیة   

	  
	  

ااآلثارر ااإليیجابيیة لهھذهه االوجباتت على صحة أأططفالل االمدااررسس ووكذلك إإحيیائهھا ألططعمة ااألنديیز االطبيیعيیة٬، جنبا إإلى جنب مع تنشيیطهھا 
 ACEللزررااعة االمحليیة٬، هھھھو بمثابة االدليیل االمرشد للقانونن االوططني عندما يیتعلق ااألمر بوضع االمباددئئ االتوجيیهھيیة االجديیدةة لبرنامج 

توززيیعهھا في االمدااررسس ااالبتداائيیة وواالثانويیة االعامة.االخاصص بالوجباتت االتي يیتم   

منذ عامم ووهھھھو االرئيیس االحالي للبالدد االقانونن االجديید أأيیضا تمشيیا مع ااألهھھھداافف االتي ووضعتهھا حكومة االرئيیس إإيیفو موررااليیس٬، وويیأتي 
" في ررغد عيیشاال" وواالذيي يیعني -  ”Vivir Bien“ االمتكاملمفهھومم االيیعززز  االذيي٬، ووهھھھو 2006 ااالجتماعيیة. هھتكجوهھھھر لسيیاسا -  

	  
	  

لمكوناتت االمنتجة لوويیهھدفف االقانونن إإلى إإبقاء ااألططفالل في االمدااررسس٬، ووتحفيیز ااإلنتاجج االزررااعي من خاللل إإعطاء أأوولويیة قصوىى 
.االمحليیةمحليیا٬، ووضمانن االمنتجاتت االغذاائيیة االطبيیعيیة االتي هھھھي قريیبة من االثقافة االمحليیة٬، ووتشجيیع االزررااعة   

 

تدرريیب االقاددةة في مجالل من : ىىخرأأ رريیادديیةمرحلة في البازز ببلديیة  ةاالتغذيیة االمدررسيیة االتكميیليیددخلت ووحدةة فقد ووفي االوقت نفسهھ٬، 
االتدرريیب. خوضهھمبعد موحدةة االذيین يیحصلونن على ززيي ووقبعاتت ووااألمورر وواالطالبب٬،  ألووليیاءمشارركة االمعلميین وواالتغذيیة٬،   

 

 ووذذلك ددااخلاالوقايیة من االمشاكل االصحيیة كيیفيیة ووحيیة االصررفع مستوىى االوعي حولل عاددااتت ااألكل وواالتغذيیة  فيهھھھؤالء االقاددةة يیساعد 
صرحح أأحد االخبرااء االفنيیيین االمسؤووليین عن االبرنامج, وواالذيي فضل عدمم االكشف عن  االمجتمع ااألووسع. ووقاللأأفراادد ووبيین  مدااررسهھم

. (االنهھايیة)"وواالمدااررسس عائالتت"نحن نشجع االتغيیيیر٬، على مستوىى االقائالً  IPS هھھھويیتهھ, لوكالة  

	  


