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 برنامج األغذیة العالمي  من  بیان صحفي    

 2022ینایر  کانون الثاني /     24

 وسیع نطاق التغذیة المدرسیة ت   یعلنان عن   العراقیة   التربیة   ووزارة   العالمي   األغذیة   برنامج   للتعلیم،   العالمي   الیوم   في  

. للتعليم  العالمي  اليوم  في  الوطني  المدرسية  التغذية  برنامج  مدی  توسيع  اليوم  وزارة التربية العراقيةو  (WFP)  المتحدة لألمم العالمي األغذية برنامج بدأ -بغداد

 . العراقيين األطفال تعليم بدعم الراسخ حكومةال  لتزاما وهو ما يجسد بالكامل،  البرنامج هذا العراق حكومة   مول  وت  

 التعلم   استئناف  التربية  وزارة  أعلنتفقد  .  مباشرة  هاوجبات  وتسليم  التغذية المدرسيةبرنامج    بتنفيذ  التعليم  وزارة  فيها  تبدأ  البرنامج  من  جديدة  مرحلة  ذلك  مثل  وي  

 (. 19 – جائحة فيروس کورونا المستجد )کوفيد بسبب بعد عن التعلم من  طويلة فترة بعد الحالي الدراسي للعام الدراسية الفصول فيبحضور الطالب 

 21,000  من  يقرب  ما  إلى  باإلضافة  بغداد،   في  الصدر  مدينة  في  طفل  113,000  من  يقرب  ما  ستدعم  حيث  مباشرة،   البرنامج   العام  هذا  التربية  وزارة  نفذوست  

  التقنية   المشورة   العالمي   األغذية   برنامج  قدمسي    والنظافة،  والصحة   التغذية  مجاالت  في  التثقيف عن    الا وفض.  البصرة  في  طفل  50,000  وحوالي   قار  ذي  في   طفل

 . المدرسية التغذية برامج  تنفيذ  في خبرته سنوات على معتمداا  واللوجستيات المشتريات مجال في والدعم

  ـل  مدرسية   وجبات   وتوفير  محافظة  13  في  البرنامج  تنفيذ  على  قدراتال  العالمي  األغذية   برنامج  زعز    الصحة، و  التربية  وزارتي   مع   الدؤوب  التعاون   خالل  ومن

جميع في    المدارس  في  طفل  مليون  3.6  لوصول لنحو ل  المدرسية  التغذية  أنشطةنطاق    لتوسيع  2021  عام  في  اتفاق  بعد  ذلك  ويأتي.  العام  هذا  طالب  ألف  449

 .  2024/2025  الدراسي العام بحلول أنحاء البالد

 لتنفيذ   العراق  حكومة  مع  المستمر  العالمي  األغذية  برنامج  تعاون   إِن    "  العراقعلي رضا قريشي، ممثل برنامج األغذية العالمي في  السيد    قال  وفي هذا السياق

 من   سنوات  ب نَي علىوالذي    المدرسية،  ناجح للتغذية  برنامج  للقيام بتنفيذ   التربية   وزارة  التزام  إِن    ". وأضاف  "عملنا  دعائم  أهم  أحد  هو  المدرسية   التغذيةبرنامج  

ا أس    ضع  ي  هن  أ  كما.  المستقبل  في  العراق  في  الصغار  لألطفال  أفضل  آفاقوبلوغ    المستمر  التعليم  أهمية  على  ب رهانخير  لهو    سوية،   العمل  تنفيذل  للحكومة  متينة  سا

 ". الناس حياة من المختلفة المراحل طوال  االجتماعية الحماية برامج

إلى الم ساهمة في تحسين نتائج التعلم من خالل توفير الوجبات الغذائية في المدرسة والمساهمة في التحاق األطفال بالمدارس   برنامج التغذية المدرسيةويهدف   

  وقد أعيد العمل به م جدداا اآلن.  19 –وإتمامها. وقد تم تعليق البرنامج في العام الدراسي المنصرم بسبب کوفيد 

في   وإستبقائهم  المستمر  تعليمهم  ودعم  الصغار  لألطفال  ومغذية  صحية  وجبات  لتوفير  المباشرة  اآلثارمن  أبعد    هو  ما  الى  ذهب ت  ةالمدرسي  التغذية  برامج  أهمية  إِن  

أ  .المدرسة تعبئتها  المحلية  االقتصادات  مد  ت    البرامج  هذه  ن  کما    شاريعالم  من  المدرسية  الطعام  وجبات  على  الحصول  سيتم  حيث  وتعزيزها،   بالدعم من خالل 

حد سواء   على  والفتيات  الفتيان  تشجيع  يتم  حيث   الجنسين  بين  المساواة  تعزيز  إلى  المدرسية   الوجبات  توفير  وفضالا عن ذلك، يهدف  .  المحلية  التجارية  والمحالت

 . وإكمالها بالمدارس اللتحاقل

 مستقرة   آليات  بناء  حيث  من  المزيدالی تحقيق    العالمي  األغذية  برنامج    توصل  ي  ستقل، م    بشكل  المدرسية  التغذية  برنامج  لتنفيذ   العراقية  الحكومة  دعم  خالل  ومن

 موضوعة   -ثيمة  من  جزء  وهو  األطفال،   مستقبل  ودعم  العوائل  تنميةمستوی أعلی من    في  ذلك  ويسهم.  البالد  في  األمان  وشبكات  االجتماعية  لحمايةا  لدعم  وموثوقة

 .العام لهذا للتعليم العالمي اليوم
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أكبر منظمة إنسانية في العالم تقوم بإنقاذ األرواح في حاالت الطوارئ  وهو. 2020علی جائزة نوبل للسالم لعام  ئزبرنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة هو الحا

 تغي ر المناخ. وتستخدم المساعدة الغذائية من أجل تمهيد السبيل نحو السالم واالستقرار واالزدهار للناس الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وآثار 

 WFP_Iraq @wfp_mena @wfpgovts@  تابعونا علی تويتر علی

 للمزید من المعلومات یرجی التواصل مع 

  sharon.rapose@wfp.org+،   9647809150962، اربیل WFP، ابوسر شارون 

    saif.altatooz@wfp.org، +6198 915 780 964، بغداد WFP، وزطاط سیف ال
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