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 383در حدود    19  کووید  گیريهمهز  ا  پیش   تا.  است  بشري   حقوق موضوع   یک  کودکانگذاري در زمینه خوراك و تغذیه  سرمایه
.  بود کرده  ایجاد  دنیا  تمام  در را  سالمت شبکه   ترینوسیع خود  که کردند می دریافت غذایی هايوعده کشور   161 در  میلیون دانش آموز 

براي بسیاري تنها غذاي   که  چیزي به  دسترسی در  را  آموز  دانش  هامیلیون  و   کرد تغییر  گیريهمه  نتیجه  در  مدارس تعطیلی دنبال  به   شرایط
هاي  مندي آنان از حق دسترسی به خوراك کافی را مختل کرد؛ به یک دهه رشد جهانی در برنامهمغذي روز بود، ناتوان کرد. این امر بهره 

 .غذایی کمک نمود تغذیه مدارس پایان داد و به افزایش ناامنی

اندازي شد تا این  راه   ائتالف غذاي مدارس،  سازمان ملل متحدگیري و در چارچوب اجالس اخیر نظام هاي خوراك  در بطن همه 
کشور به رهبري    60هاي ایمنی حیاتی را بازگرداند. این گروه شامل بیش از  معکوس کند و دسترسی به این شبکه   2030روند را تا سال  

 .و سایر سازمان ها است  سازمان بهداشت جهانی، یونسکو، یونیسف، برنامه جهانی غذا،  فائوبا حمایت   فنالندو فرانسه  

ها و بهبود کیفیت آن ها است. این  پذیرترینها براي آسیبآن  پوشش  ، تقویت بازیابی برنامه هاي موجود، گسترشائتالفهدف  
شده است؛ اما این اولین بار نیست که رهبران صداي خود را براي اطمینان از دسترسی هر کودك    سپرده تعهدات مهم در مواجهه با بحران  

 .کنندبه غذاي مغذي، ایمن و کافی بلند می

هاي محیطی غذایی و دسترسی به آب  و تغذیه، سیاست   خوراك  تکمیلی مانند آموزش  مداخالتهاي غذایی مدرسه با  اگر برنامه 
  توانند می  ها   آن.داد  خواهند  تغییر  کافی  غذايویژه حق  سالم و خدمات بهداشتی همراه باشند، بازي را براي تحقق حقوق بشر کودکان، به

 .ی کودکان کمک کنندفیت رژیم خوراك و شیوه هاي غذایکی بهبود  و  گرسنگی رفع به

در مورد بهداشت و آموزش حمایت کنند؛ زیرا حضور در مدرسه را تشویق نموده و از    کودكآن ها همچنین می توانند از حقوق  
اشتغال زود رس کودکان ممانعت می کنند. این امر به ویژه در مورد حقوق دختران صادق است؛ زیرا در صورت همراه شدن با سایر 

  در   و   کنند   کمک  جنسیت  بر  مبتنی  خشونت  و   زودرس  بارداري   همسري،  کودك   خطر  کاهش  به   توانندمی  هابرنامه  د،مداخالت هدفمن
 .سازند برطرف  را سوءتغذیه نسلی  بین چرخه حال عین

وعده سیاست" جامع  میهاي  تقویت  را  محلی  جوامع  و  کودکان  تنها حقوق  نه  حقوق  بر  مبتنی  مدارس  غذایی  بلکه  هاي  کنند، 
 ."ها و اقتصاد آن ها ایجاد کنند توانند در بلندمدت تفاوت بزرگی در رفاه مردم، ملتمی

است.وي ادامه   رهبر گروه حقوق خوراك در فائو  Juan Carlos García y Cebolla  خوان کارلوس اي سبوالاین اظهارات  
 :می دهد
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 بلندپروازي  و  پایدارتوانند به کاهش فقر و سوء تغذیه در همه اشکال آن یاري داده و از کشورها براي دستیابی به اهداف توسعه  آن ها می "
 ."کنند حمایت ها آن اقلبمی  هاي

مند شوند. براي نمونه  می توانند به دیگران کمک کنند تا از حقوق انسانی خود بهره  خوراك مدرسهتحت عنوان    فائو برنامه هاي جامع نگر  
هاي حمایتی کشاورزي و تدارکات محلی و ابتکارات بازار مرتبط هستند،  پا یا تولیدکنندگان زن را زمانی که با برنامهتوانند مالکان خردهها می آن

و   طراحی  آن،  بر  عالوه  کنند.  برنامهتوانمند  زیستاجراي  پایداري  مالحظات  با  مدرسه  خوراك  می هاي  نیز  زیستی  تنوع  و  توانند محیطی 
.  کنند  کمک  تغییرات  این  با  مقابله  به  و   شده  سازگار  اقلیمی   تغییرات  تأثیرات  با  خود  که  گردند  پایدارتري  تولید  هايشیوه   ترویج  و   درخشش   موجب

 .است کافی  وراكخ داشتن  حق براي جدي تهدیدي تغییرات این

اي است که به چندین حوزه ها نیازمند یک رویکرد فرابخشی، چند بخشی و چند رشتهبه کارگیري استانداردهاي حقوق بشر در این نوع برنامه
 :معتقد است بخش تغذیه فائومسئول ارشد  Fatima Hachim م چیها امتیفامانند کشاورزي، بهداشت، آموزش و حمایت اجتماعی بپردازد. 

یل  خوراك مدرسه و سایر فعالیت هاي تغذیه موجود در مدارس سهم مهمی از رژیم خوراکی کودکان و نوجوانان در سراسر جهان را تشک"
اي آنان و امکانات نظام خوراکی محلی باشند و در  هاي تغذیهدهند. بنابراین ضروري است که این موارد قابل قبول و مطلوب بوده و در اولویتمی 

ها و دستورالعمل  تعریف .  آموزند هماهنگ باشداي مدرسه باید با آن چه کودکان در مورد رژیم هاي خوراك سالم می همان حال کل فضاي تغذیه
 پذیر آسیب  گروه  این  براي  خوراك  حق  از  حمایت   تواند تمامی این موارد را تسهیل کند که ابزار کلیدياستانداردهاي خوراك براي غذاي مدارس می 

 ."ی استجمعیت

  از    .سازندمشخص می کنند،  رعایت میهایی که حقوق کودکان را  تعهداتی را براي کشورها در اجراي قوانین و سیاست،  چندین سند حقوق بشر

توسط میثاق   12، نظر عمومی شماره  (ICESCR)    فرهنگی   و   اجتماعی   اقتصادي،  حقوق  المللی   بین  میثاق  بشر،  حقوق  جهانی   اعالمیه  جمله،
 .بین المللی حقوق اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی، و کنوانسیون حقوق کودك

هایی در خصوص سیاست، از به تصویب رسید نیز توصیه   2004در نوامبر    شوراي فائوهاي حق خوراك، که توسط  دستورالعمل
   .دهدجمله در مورد تغذیه، آموزش و ایمنی مواد خوراکی ارائه می
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