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 مشروعبرنامج األغذية العالمي ووزارة التعليم العراقية يعيدان إطالق 
 التغذية المدرسية

ن، إطالق يه المنفذئوشركابالتعاون مع وزارة التعليم أعاد برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة  - بغداد

 .2018خالل عام  في غرب الموصل نسخته التجريبية التغذية المدرسية، بعد نجاح مشروع

 

التغذية المدرسية، يقوم برنامج األغذية العالمي بتوزيع وجبات طازجة خالل العام الدراسي  أنشطةفي إطار و 

مدرسة ابتدائية في جميع أنحاء البالد. وتضمن الوجبة البسيطة المقدمة  1200ألف طفل في  330على 

وزارة التخطيط. ويغطي  لألطفال ما يكفيهم من الطاقة لبدء اليوم الدراسي. وقد تم اختيار المدارس بالتنسيق مع

 .محافظة في جميع أنحاء البالد بما في ذلك الموصل والبصرة واألنبار وديالى 11البرنامج 

 

وعلى الرغم من مرور أكثر من عامين على استعادة المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة الدولة اإلسالمية، 

 .النظام التعليمي في العراق ال يزال يتعافى من عقود من نقص االستثمارات وعدم االستقرارف

 

مشروع التغذية المدرسية في العراق للعام يمثل " رئيس قسم األبحاث بوزارة التعليم: وقال د/علي سلمان حسن،

انطالقة جديدة لمشروع وطني وشامل ومستمر إن شاء هللا وفاًء لتالميذنا األعزاء  2020-2019الدراسي 

 د."مر بها البالتالية التي حالظروف ال ظل خاصة فيلهم عطائهم حقهم وتوفير بيئة مدرسية مناسبة إل

  

 

 



 

 3من   2الصفحة 

أداة قوية بمثابة قال عبد الرحمن ميجاج المدير القطري لبرنامج األغذية العالمي في العراق: "إن التعليم و 

طازجة ال تقديم الوجباتمن خالل و . أجمع أن تساعدهم على تطوير بالدهم والعالم  من شأنهالألجيال الشابة 

، باإلضافة إلى ةالغذائي ويلبي احتياجاتهمهم نمو  ، يدعم برنامج األغذية العالميارسألطفال في المدلمغذية الو 

 تشجيع أسرهم على إرسالهم إلى المدرسة بانتظام."

 

وثمرة  ،والجبن ،والخبز العراقي الطازج ،وتحتوي الوجبة المدرسية على زجاجة من المياه أو عصير الفاكهة
الفصول الدراسية. حضور  توفر هذه الوجبة المتوازنة الطاقة التي يحتاجها أطفال المدارس للتركيز أثناء  و فاكهة.  

 ،وأسواق الفاكهة ،مخابز محليةموردين محليين و باإلضافة إلى ذلك، يتم شراء جميع المواد الغذائية من 
مئات من فرص كسب الرزق اليجاد هذا يعزز قدرة أصحاب األعمال الصغيرة، وييسر إو .  والمشروعات الصغيرة 

 النظم الغذائية الوطنية والمحلية. كما أنه ينعشالبرنامج،  فيها يعملفي المناطق التي 
 

هي  : "التغذية المدرسيةوزارة التربيةبالصحة المدرسية التوعية البيئية و رئيس قسم  ،رجب توفيقفوزي  وقال د/

أركان العملية التربوية والتعليمية والصحية في أي بلد، فال تعلم بدون العصب الرئيسي وركن أساسي ومهم في 

يجب أن تكون السلة الغذائية ذات قيمة غذائية متوازنة،  يتحقق ذلكوال صحة بدون غذاء، ولكي  ،صحة

 تتناسب ومكانة الطفل العراقي االجتماعية، وهو حق طبيعي على الدولة أن تكفله."

 
لضمان أن يكون  والشركاء الشقيقةالعمل بالتنسيق مع وكاالت األمم المتحدة  العالمياألغذية  يواصل برنامجو 

ضمان ، و المتاحة لهم  فرصالتحسين مما يؤدي إلى على مستقبل أطفال العراق،  مستدامللتعليم والتعلم تأثير 
 .فيما بينهم صحتهم ورفاهيتهم، وتعزيز المساواة 

 
#   #   # 

 

وبناء في حاالت الطوارئ  معنية بإنقاذ األرواحهو أكبر منظمة إنسانية في العالم برنامج األغذية العالمي لألمم المتحدة 
 الرخاء ودعم مستقبل مستدام للمجتمعات التي تتعافى من النزاعات والكوارث الطبيعية وتأثير التغير المناخي.

 



 

 3من   3الصفحة 

   فيسبوكو   WFP_AR@تويتر   تابعتنا علىوم   www.wfp.org/ar للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة  
 :التصالاأو 

 
 

 ، بغداد األغذية العالمي، ، برنامجإسالم العنبكي
  0989 915 780 964+ هاتف:

 islam.anbagi@wfp.orgبريد إلكتروني: 
 

 األغذية العالمي، القاهرة، ، برنامجريم ندا
 4522 663 20106+جوال:   ،2610توصيلة  1730 2528 202+ هاتف:

 reem.nada@wfp.orgبريد إلكتروني: 
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