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 في منطقة الشرق األوسط

2015اكنون الأول ديسمرب/  برنامج األغذية العالمي   

عامل
 ال

يف
ع 

جلو
ة ا

اكحف
 م



2 

 برانمج الأغذية العاملينبذة عن 

نسانية منظمةبرانمج الأغذية العاملي هو أأكرب   ا 

ملاكحفة اجلوع يف العامل وتقدمي املساعدات الغذائية 

يف حاالت الطوارئ والعمل مع اجملمتعات احمللية 

. عىل الصمود لتحسني التغذية، وبناء القدرة

رؤية عامل يضع نصب عينيه هدفًا وهو  والربانمج

فيه مجيع الأطفال والنساء والرجال حيصلون عىل 

 ياة نططة ويحية.ب  ليمتتعواالغذاء اذلي حيتاجونه 

 80 حوايل العاملي الأغذية برانمج يساعد عام، لك

  .بدلاً  80 حوايل يف خشص مليون

 التربعات خالل من لكياً  الربانمج متويل يمت

 .الطوعية

ىل الأغذية الربانمج يوصل الطوارئ، حاالت يف  ا 

 جراء املترضرين حياة لينقذ املطلوب املاكن

 .الطبيعية والكوارث الأهلية والرصاعات احلروب

ىل أأيضاً  الربانمج ويسعى  عىل اجلوع حدوث منع ا 

ىل الطويل املدى  تمتتع أأقوى جممتعات بناء وا 

 تنفيذ خالل من وذكل الغذايئ، ابلأمن

 لتعزيز كوس يةل الغذاء تس تخدم تمنوية مرشوعات

 املرأأة ومتكني الصحية والرعاية والتوظيف التعلمي

 ودمع البيئية والاس تدامة الزراعة وتعزيز

 .احمللية الاقتصادات

 

 وجبات برانمج الأغذية العاملي املدرس ية  من خاللدمع يحة الأطفال وتعلميهم 

ج مرشوع رائد ينفذه برانم الوجبات املدرس ية

 20الأغذية العاملي ويس تفيد منه ما يزيد عن 

مليواًن من الأطفال احملرومني حول العامل. هذا 

رسال  املرشوع هو مبثابة حافز للأرس عىل ا 

ىل املدارس ويساعدمه عىل الرتكزي يف  الأطفال ا 

 .دراس هتم، بداًل من الرتكزي عىل بطوهنم اخلاوية

وجبات برانمج الأغذية العاملي ما يه 

 درس ية؟ امل

  الربانمج : يُقدماملدرسةداخل الوجبات 

طفال وجب الغداء أأو  وأأ اال فطار  ةللأ

لكتهيام أأثناء وجودمه يف املدرسة. وميكن 

عداد الوجبات يف املدرسة أأو يف  ، احليا 

من مطاخب مركزية. وتقدم  يمت توصيلهاأأو 

بيامن وجبات اكمةل،  املرشوعاتبعض 

ين أأخرى البسكويت الغ تقدم مرشوعات

، أأو املعزز ابلفيتامينات واملعادن ابلطاقة

الوجبات اخلفيفة املغذية، مثل 

ىلتلمتر اب البسكويت احلليب  ابال ضافة ا 

 الطازج أأو العصري.

  تتلقى الأرس حصصاً املزنليةاحلصص : 

ىل  أأطفالهاغذائية مرشوطة بأأن يذهب  ا 
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املدارس ابنتظام. وتساعد الوجبات 

، عىل ةاملزنلياملدرس ية جبانب احلصص 

بقاء الفتيات يف املدارس و  احلد من ا 

 .التعلمي معدالت الترسب من

  ًبرانمج الأغذية  يقوم: الغذاء املزروع حمليا

أأو  الأغذية ن برشاءبقدر اال ماك العاملي

يعود  الوجبات اخلفيفة حمليًا، وهو ما

 .ابلنفع عىل الاقتصاد احمليل

 

 

 

ية العاملي هو أأكرب مزود للوجبات برانمج الأغذ

بناء يف احلكومات  يساعداملدرس ية يف العامل. و 

دارة مرشوعات وطنية ل قدراهتا عىل  لتغذية ا 

 .املس تدامةاملدرس ية 

" املدرس ية الوجبات" مرشوع جناح ويرجع

ىل العاملي الأغذية بربانمج اخلاص  من عدد ا 

 :العوامل

 الأطفال يحة حتسني  

 تعلميال  معدالت زايدة  

 املدرسة من الترسب معدالت ختفيض 

 الفقرية الأرس دمع 

 اجلنسني بني التعلمي يف الفجوة ختفيض 

 الأطفال عامةل ماكحفة 

 القارصات زواج من احلد 

 احمللية الاقتصادات تعزيز 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 :يف املتوسط

  0.25 دوالر أأمرييك = وجبة مدرس ية واحدة  

 50   دوالر أأمرييك = وجبات مدرس ية لطفل

 yearعام طوال واحد
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 تقدمي الوجبات املدرس ية يف الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا

الغذائية و/أأو احلصص  –معظمها يُنتج حمليًا  –غذية العاملي الوجبات املدرس ية اليومية يقدم برانمج الأ 

ملئات الآالف من الأطفال يف مرص والعراق والأردن واتلمين والسودان. يف املغرب وتونس، يدمع  املزنلية

 الربانمج بناء قدرات احلكومات لتعزيز براجمها الوطنية للتغذية املدرس ية.

 مرص

 580دف برانمج الأغذية العاملي حوايل يس هت

أألف تلميذ من أأطفال املدارس ابلوجبات اخلفيفة 

املدرس ية اليومية اليت تتكون من البسكويت 

ابتلمتر الغين ابلفيتامينات واملعادن. وهذا يطمل ما 

أألفًا من أأطفال املدارس حصلوا  470يقرب من 

مدرسة ابتدائية  700عىل املساعدات الغذائية يف 

ىل  آالف من أأطفال  110حكومية ابال ضافة ا  أ

آالف مدرسة  5املدارس اجملمتعية فامي يقرب من  أ

من  %25جممتعية. ويليب البسكويت ابتلمتر 

طفال وهو ما  الاحتياجات الغذائية اليومية للأ

يساعد يف ماكحفة اجلوع عىل املدى القصري، 

 ة.وحتسني قدرهتم عىل الرتكزي يف ادلراس

 

ىل ذكل، يقدم برانمج الأغذية العاملي  وابال ضافة ا 

لأرس الأطفال املسجلني يف املدارس اجملمتعية ذات 

الفصل الواحد حصصًا مزنلية شهرية مرشوطة 

بنس بة احلضور. فالأطفال اذلين ال يقل معدل 

من أأايم ادلراسة شهراًي  %80حضورمه عن 

يس تحقون هذه احلصص. وتتكون هذه احلصص 

ىل  املزنل من الأرز والزيت اليت يأأخذها الأطفال ا 

رس ال رسال أأطفاهلم  النبايت، ويه تطلك حافزًا للأ

بقاهئم فهيا. وهكذا يمت ختفيض  ىل املدارس وا  ا 

معدالت الترسب من التعلمي بني الأطفال الأكرث 

 .ضعفًا، وخاصة الفتيات

 

ويعمل برانمج الأغذية العاملي حاليًا عىل بدء نظام 

احلصص الغذائية  القسامئ الغذائية ليحل حمل

دوالرات أأمريكية  10املزنلية. وتبلق قمية القس مية 

للك طفل يف الطهر؛ وسيس تفيد من هذا النظام 

أألفًا من الأطفال وأأرسمه. وميكن  18اجلديد 

رس استبدال القسامئ يف املتاجر احمللية  للأ

املتعاقدة مع برانمج الأغذية العاملي. وس تكون 
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مبواظبة الطالب عىل القس مية الغذائية مرشوطًة 

ىل املدرسة، وقد س بق أأن متت جتربة  احلضور ا 

هذا النظام بنجاح يف حمافظتني يف بداية عام 

2015. 

، هيدف برانمج الأغذية العاملي 2015وبهناية عام 

جاميل أأكرث من مليون طفل وأأرسمه  ىل مساعدة ا  ا 

من خالل أأنططة "الغذاء مقابل التعلمي" اليت 

-2015مج. يف الس نة ادلراس ية ينفذها هبا الربان

، يعزتم الربانمج تنفيذ أأنططة التغذية 2016

املدرس ية يف املدارس اجملمتعية الابتدائية ذات 

 16الفصل الواحد يف املناطق النائية الفقرية يف 

 .من احملافظات املرصية؛ ومعظمها يف صعيد مرص

وسينفذ برانمج الأغذية العاملي مرشوع التغذية 

يضًا يف املدارس احلكومية يف مخس املدرس ية أأ 

حمافظات يف مرص؛ يه: اال سكندرية وأأس يوط 

ودمياط والفيوم وسوهاج. وهذا يطمل احملافظتني 

اللتني هبام أأعىل تركز لالجئني السوريني؛ وهام: 

 اال سكندرية ودمياط.
 

، يساعد عىل ادلراسةالأطفال من خالل تطجيع 

ية يف ماكحفة برانمج الأغذية العاملي احلكومة املرص 

تعوض ما قد  املزنلية عامةل الأطفال. فقمية احلصص

 . التحاقه بسوق العمليكس به الطفل يف حال 

كام يساعد برانمج الأغذية العاملي احلكومة املرصية 

يف وضع برانجمها الوطين للتغذية املدرس ية اذلي 

 17أأصل  من طفل ماليني 10يس تفيد منه 

يف املدارس لدلمع  الأطفال املس تحقني ماليني من

. ويعمل برانمج الأغذية العاملي ابلتعاون احلكومية

مع وزارة التعلمي وغريها من املؤسسات الوطنية 

عىل وضع خطة معل دلمع احلكومة يف تنفيذ 

أأنططة التغذية املدرس ية وتطوير س ياساهتا 

 .الوطنية للتعلمي
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 العراق

املي مع احلكومة العراقية يعمل برانمج الأغذية الع

والرشاكء للحد من سوء التغذية بني أأطفال 

املدارس يف املناطق املعرضة للخطر، وخباصة 

 أأثناء حاالت الطوارئ.

التعاون  2015بدأأ برانمج الأغذية العاملي يف عام 

وجبات املدرس ية يف ال مرشوعمع احلكومة لتنفيذ 

ذي قار، ويه واحدة من احملافظات الأكرث 

/ يف مايو املرشوعيف العراق. قد انهتىى  حتياجاً ا

، ومن خالهل قدم برانمج الأغذية 2015 أأاير

 اً أألف 20العاملي وجبات مدرس ية مغذية لأكرث من 

 73من تالميذ املدارس الابتدائية الضعفاء يف 

 العراق. مدرسة يف جنويب

 

اليت تتأألف من اخلزب واجلنب املدرس ية وجبات ال

عن احلليب أأو العصري، يمت  والفاكهة فضالً 

 قدم. وترشاؤها يف العراق لتعزيز الاقتصاد احمليل

ال رسال  لوجبات املدرس ية اليومية الآابء حافزاً ا

بقاهئم هبا، وتدمع التمنية  ىل املدارس وا  أأطفاهلم ا 

ساعد عىل كرس حلقة ت  وبذكلالبدنية والعقلية. 

 اجلوع والفقر.

 

ية حملافظة ذي ميثل حتسني الصحة والتعلمي أأولو 

 قار، حيث يعد انعدام الأمن الغذايئ مصدراً 

 للقلق، ال س امي يف املناطق الريفية.

من معل برانمج  ومتثل الوجبات املدرس ية جزءاً 

الأغذية العاملي عىل تعزيز قدرة احلكومة العراقية 

وذكل ابلتنس يق مع  والتمنية،عىل تعزيز التغذية 

ن مع برانمج وزاريت التعلمي والصحة. ابلتعاو 

الأغذية العاملي، قدمت الوزاراتن التدريب 

براز أأمهية  ملديري املدارس واملعلمني والآابء عىل ا 

طفال.  الوجبات املدرس ية للأ
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 الأردن

الأول  مرشوعهنفذ برانمج الأغذية العاملي 

من عام بداية للوجبات املدرس ية يف الأردن 

ىل عام  1975 ىل أأ  وصل خاللها، 1998ا  كرث من ا 

أألف طفل، معظمهم يف املناطق الفقرية. يف  140

، سمل برانمج الأغذية العاملي برانجمه 1998عام 

ىل وزارة الرتبية والتعلمي الأردنية.  ا 

يف الس نوات الأخرية، أأدت القيود املفروضة عىل 

ىل ختفيض كبري يف جحم مرشوع التغذية  املزيانية ا 

وجه من ملاملساعدة ا. وبناء عىل طلب املدرس ية

احلكومة، يساعد برانمج الأغذية العاملي احلكومة 

يف تنفيذ برانمج وطين للوجبات املدرس ية من 

ىل أأكرث ل  2016حىت عام  2013هناية عام  يصل ا 

 أألف تلميذ يف أأكرث املناطق ضعفاً  350من 

 .من انعدام الأمن الغذايئ ومعاانة

 ينفذ برانمج الأغذية العاملي التغذية املدرس ية يف

يف املناطق اليت تأأثرت ابلأزمة الاقتصادية  الأردن

عداد أأ تدفق  وتفامقت بسبباليت طال أأمدها، 

 كبرية من الالجئني السوريني. 

ويعمتد هذا املرشوع عىل اخلربة السابقة لربانمج 

الأغذية العاملي، ويمُكل الربانمج الوطين اجلاري. 

الهدف اتلهنايئ هو دمع احلكومة يف توس يع نطاق 

أأمان ابعتباره ش بكة الوجبات املدرس ية  مرشوع

، وزايدة معدالت الالتحاق انتاجية ةاجامتعي

 مرشوعابملدارس وتعزيز نوعية واس تدامة 

 .الوجبات املدرس ية الوطين

 

تلمتر البسكويت ابيوزع برانمج الأغذية العاملي 

نتج حمليًا ثالثة أأايم يف الأس بوع، بيامن تقدم امل 

عايل الطاقة والفواكه الطازجة احلكومة البسكويت 

خالل اليومني املتبقيني من الأس بوع ادلرايس. 

وتليب الوجبات اخلفيفة يف املدرسة معظم 

احتياجات الأطفال اليومية من املغذايت ادلقيقة 

سن س نة وست  اذلين ترتاوح أأعامرمه بني

 س نوات.

 جتريبياً  بدأأ برانمج الأغذية العاملي أأيضا مرشوعاً 

تلميذ يف  2300وجبات املدرس ية حلوايل لتوفري ال

مدارس يف حمافظة ماداب يف وسط الأردن.  10

س تغرق ي ومن خالل هذا املرشوع التجرييب اذلي 

ثالثة أأشهر، قدم برانمج الأغذية العاملي ابلتعاون 

مع وزارة التعلمي وامجلعية امللكية للتوعية الصحية 

وجبة خفيفة يومية للتالميذ يف املدرسة تتكون 

ىل  املعجنات حملية الصنعمن  ابال ضافة ا 
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اخلرضوات والفواكه. وهيدف املرشوع التجرييب 

زيز عادات لتحسني الصحة والوعي الغذايئ وتع

الألك الأكرث يحية، من خالل تقدمي املعلومات 

الطامةل عن التغذية، واملوارد التعلميية بني مدارس 

 اجملمتعات احمللية.

 

املعمتدة عىل وهذه املبادرة للتغذية املدرس ية 

تنفذ من خالل مؤسسة خريية  املنتجات احمللية

عداد وجبات الطعام عىل  حملية مس ئوةل عن ا 

. وتوظف ت ك امجلعية موظفني من أأساس يويم

داخل اجملمتع احمليل وتطرتي مكوانت وجبات 

الطعام حمليًا، مما يعطي يف الوقت نفسه دفعة قوية 

  .لالقتصاد احمليل

كام يقدم برانمج الأغذية العاملي، ابلتعاون الوثيق 

مع واكالت الأمم املتحدة الأخرى واملنظامت غري 

ورشاكء التمنية، املطورة  احلكومية احمللية وادلولية

ىل احلكومة يف جمال الس ياسات وادلمع التقين  ا 

القدرات القامئة هبدف تطوير وزايدة 

 والاسرتاتيجيات.

تلمتر اب بسكويت يوفر برانمج الأغذية العاملي أأيضا

للتالميذ السوريني الالجئني يف الأردن يف خمميي 

غين  و بسكويتالزعرتي والأزرق. وه

واملعادن اليت تعزز الطاقة دلى ابلفيتامينات 

الأطفال وتساعدمه عىل الاس مترار يف الرتكزي أأثناء 

أألف طفل  16اليوم املدريس. ويس تفيد حوايل 

 .شهرايً  املرشوعسوري يف الأردن من هذا 
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 سوراي

ىل من أأجل  الآاثر السلبية للأزمة التصدي ا 

ية عىل الأطفال، ينفذ برانمج الأغذ السورية

يف مناطق للتغذية املدرس ية  مرشوعاً العاملي 

سوراي ابلتعاون الوثيق مع الرشاكء يف خمتلفة ب 

ىل تعزيز الالتحاق  التعلمي.قطاع  يسعى الربانمج ا 

ابملدارس عرب تقنني ذهاب الأطفال اذلين يبلغون 

السن للمدارس الابتدائية يف وقت تعاين فيه 

نسانية حادة  .البالد أأزمة ا 

 

، يس تفيد 2016-2015الس نة ادلراس ية وخالل 

 مرشوعمن تالميذ املدارس من  اً أألف 315

التغذية املدرس ية اذلي يقدمه برانمج الأغذية 

العاملي يف حلب واحلسكة وحامة ومحص وريف 

الأطفال  املرشوعدمطق وطرطوس. يس هتدف 

ىل  4بني يف املرحةل العمرية  ويوفر هلم س نة  12ا 

 البسكويت ابتلمترة من الوجبات اخلفيفة املكون

ابملغذايت ادلقيقة أأثناء اليوم املدريس  عززامل

ىل املدارس،  رسال أأطفاهلم ا  لتطجيع الآابء عىل ا 

التخفيف من حدة اجلوع يف الأجل  من أأجل

 املرشوعالقصري. تسهل وزارة التعلمي من معل 

ىل جانب غريه من مبادرات الأمم املتحدة يف  ا 

واليت تس هتدف املدارس يف أأحناء سوراي، 

 .الأطفال الأكرث ضعفاً 

للتغذية  مرشوعهبدأأ برانمج الأغذية العاملي 

آباملدرس ية يف سوراي يف أأغسطس  ،2014 / أ

من تالميذ  1500مبجموعة جتريبية تتكون من 

س نة( يف  12-4)الضعفاء املرحةل الابتدائية 

 2014هناية العام ادلرايس ويف حمافظة طرطوس. 

ليطمل ما مجموعه  رشوعامل ، مت توس يع 2015-

أألف طفل يف ريف دمطق،  164حوايل 

 .ومدينيت حلب وطرطوس

 

، مت توجيه وتدريب املدرسني يف 2014يف عام 

جراءات التخزين  ةعرفم من أأجلاملدارس  ا 

واملناوةل والتوزيع السلمي. كذكل ُأجري التدريب 

عىل بناء القدرات ملعلمي املدارس يف حمافظة 
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ال رسال ول عىل املوافقة احلسكة. مت احلص

دلمع املزيد من الأطفال يف  املساعدات عرب احلدود

نقل  ومن مث مت ،2015 / أأايراحلسكة يف مايو

نصيبني عىل احلدود  معرب عرب البسكويت ابتلمتر

 السورية.-الرتكية

أأنططة املتابعة املنتظمة اليت جيرهيا موظفو برانمج 

فعل أأظهرت ردود ، ورشاكؤهالأغذية العاملي 

التغذية املدرس ية عىل اجيابية واس تحسان ملرشوع 

بل مجيع أأيحاب املصلحة مس توى املدرسة من ق  

آخذ يف الارتفاع  ذوي الصةل. فااللتحاق ابملدارس أ

 أأن التالميذ مواظبني عىلاملعلمون ب أأخطرانو 

 احلضور.

جيايب يف الاقتصاد احمليل  ومن أأجل التأأثري بطلك ا 

بدأأ برانمج الأغذية عن طريق الرشاء حمليًا، 

دراسة اس تقصائية لرشاكت القطاع بعمل العاملي 

تلمتر. ونتيجة جلهود اب للبسكويتاخلاص املصنعة 

برانمج الأغذية العاملي، فقد مت التعاقد مع مورد 

نتاج مكية مبدئية تقدر بـ  من  اً طن 22واحد ال 

، يف حني جيري بذل مزيد من البسكويت ابتلمتر

عزيز القدرات داخل البدل اجلهود من أأجل دمع ت

 مكيات أأكرب من داخل سوراي. توريدبيث ميكن 
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  اتلمين

 

اكنت وال تزال معدالت سوء تغذية دلى الأطفال 

يف اتلمين من بني أأعىل املعدالت يف العامل حىت قبل 

. والآن، 2015بداية الزناع يف البالد يف عام 

هناك أأكرث من نصف مليون طفل دون سن 

سة عرضة خلطر اال صابة بسوء التغذية احلاد اخلام 

وهو ما يزيد بأأكرث من ثالثة أأضعاف العدد  –

 .2014املذكور يف عام 

يعمل برانمج الأغذية العاملي يف اتلمين دلمع التعلمي 

واحلد من سوء التغذية وتعزيز التمنية يف أأوقات 

طارالأزمات وحاالت الطوارئ. ويف  تقدمي ادلمع  ا 

ة الأجيال عىل اتلمنو والازدهار، التغذوي ملساعد

ينفذ برانمج الأغذية العاملي مرشوعات التغذية 

املدرس ية اليت توفر وجبات للطالب من 

البسكويت الغين ابلطاقة أأو الوجبات اخلفيفة يف 

 املدارس.

، نفذ برانمج 2015-2014خالل العام ادلرايس 

الأغذية العاملي مرشوعًا للتغذية املدرس ية اس تفاد 

أألف من أأطفال املدارس يف  300أأكرث من  منه

مخس من احملافظات الأشد معاانة من انعدام 

أألف من البنني  225الأمن الغذايئ. تلقى أأكرث من 

والبنات يف حمافظات احلديدة واحملويت وجحة 

وذمار وصنعاء، وجبات مدرس ية مغذية وتلقت 

أألف تلميذة حصصًا مزنلية مكونة من  92أأرس 

ت النباتية، قُدمت ت ك املساعدات احلبوب والزيو 

ىل املدارس  لأرس الفتيات كحافز ال رسال بناهتم ا 

بقاهئن فهيا. وهذا يساعد عىل تعزيز تعلمي  وا 

الفتيات وعىل تضييق الفجوة بني البنني والبنات 

بطأأن معدالت الالتحاق ابملدارس يف املناطق 

 الريفية.
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 يبلغ معدل الأمية بني اال انث البالغات حوايل

بني الرجال. تؤدي هذه  %18مقارنة بنحو  51%

الفوارق بني اجلنسني )اخنفاض نس بة التحاق 

ىل  الفتيات ابملدارس وارتفاع معدالت الترسب( ا 

ماكنية حصول املرأأة عىل فرص  جفوات كبرية يف ا 

اقتصادية واجامتعية وس ياس ية. ونظرًا لأنه يمت 

من الأغذية يف اتلمين عن طريق  %90اس ترياد 

أأساس ية، مفن الصعب تأأمني السلع  بصفةحر، الب

الأساس ية للساكن. كام يمت رشاء الزيوت النباتية 

 دوليًا.

  

ىل مواصةل تقدمي  هيدف برانمج الأغذية العاملي ا 

ىل  أألف من  500الوجبات املدرس ية اخلفيفة ا 

البنني والبنات يف حمافظات احلديدة واحملويت 

ب ورمية وتعز يف العام ادل -2015رايس وجحة وا 

2016. 
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لتغذية املدرس ية، ويزود رشوع ايف تونس واملغرب، يدمع برانمج الأغذية العاملي تمنية القدرات الوطنية مل 

 التغذية املدرس ية الوطنية. مرشوعاتاحلكومتني ابملساعدة التقنية بغية تعزيز 

 

 

 تونس

ة العاملي ، أأطلق برانمج الأغذي2013يف عام 

أأنططة  القدرات الوطنية بطأأنتمنية ل  اً مرشوع

 وذكل من خاللالتغذية املدرس ية يف تونس 

 املرشوعتزويد احلكومة ابملساعدة التقنية لتعزيز 

الوطين للتغذية املدرس ية. يساعد برانمج الأغذية 

ىل حتسني  العاملي احلكومة يف هجودها الرامية ا 

للوجبات الوطين  املرشوعوتصممي وتنفيذ 

املدرس ية، ويوفر الربانمج ادلمع التقين من خالل 

ىلعدد من الأنططة  تعزيز جودة  هتدف مجيعها ا 

 الوجبات املدرس ية.

عىل التعاون الناحج، فقد طلبت احلكومة  بناءً 

التونس ية من برانمج الأغذية العاملي أأن يس متر يف 

املطاركة يف تقدمي املساعدات لها يف تنفيذ 

ا املس تدامة للتغذية املدرس ية يف الفرتة اسرتاتيجيهت

2015-2018. 

ثالث س نوات هيدف  يس تغرقاملرشوع اذلي 

ىل تعزيز الأطر التنظميية والأدوات رفع مس توى ل ا 

 لتوفريالتغذية املدرس ية احلايل  وكفاءة نظام

وجبات مغذية وساخنة، وطرق جديدة رائدة 

ة. دلمع املزارعني احملليني أأيحاب احليازات الصغري 

سيسعى برانمج الأغذية العاملي من خالل و 

ىل املسامهة يف التمنية احمللية من خالل  أأنططته ا 

نتاج الزراعي احمليلتطجيع   .اال 
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 املغرب

طلبت حكومة املغرب مساعدة  2013يف عام 

 املرشوعبرانمج الأغذية العاملي يف مراجعة 

ىلالوطين للتغذية املدرس ية   من أأجل التصدي ا 

، وحتسني التغذية وتعزيز التعلميمن الترسب 

يف املناطق  خاصةلتعلمي، معدالت الالتحاق اب

الريفية. ويعمل برانمج الأغذية العاملي مع احلكومة 

لوضع اللمسات الأخرية عىل مرحةل التقيمي الطامل 

 رباتاخلعن تطجيع تبادل  ؛ فضالً للمرشوع

 اليت لتغذية املدرس ية وأأفضل املامرساتاب املتعلقة

 يف بدلان أأخرى. تمت

 الغذايئتقيمي ال وقد أأدت ت ك النتاجئ مع نتاجئ 

ىل صياغة جل خطة "ودة الوجبات املدرس ية، ا 

الوطين للتغذية  "املرشوعلتحسني  "معل

 "املدرس ية.
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 السودان

 

 

 
جيريه برانمج  مرشوعأأطول  يهالتغذية املدرس ية 

، 1969ام الأغذية العاملي يف السودان. مفنذ ع

يقوم برانمج الأغذية العاملي مبساعدة مئات الآالف 

التغذية  مرشوعاتمن تالميذ املدارس من خالل 

 املدرس ية.

يس هتدف برانمج الأغذية العاملي بلول عام 

 2300يف أأكرث من  طفل ، حوايل مليون2015

، ستتلقى حوايل مدرسة يف السودان. وأأيضاً 

بحر الأمحر تلميذة يف والييت كسال وال  3600

سيتلقى  العام. وقرب هناية املزنلية احلصص

طالبات املدارس والأوالد يف والايت كسال 

وشامل كردفان والبحر الأمحر وغرب كردفان 

 ابملغذايت ادلقيقة. عززةالوجبات املدرس ية امل

طعام الأطفال  املرشوعيركز  اذلين يعانون عىل ا 

والفقرية  الأمن الغذايئ يف املناطق الريفية انعدام

واملترضرة من الزناع، واليت تكون فهيا معدالت 

واملساواة بني  احلكومية الالتحاق ابملدارس

 اجلنسني منخفضة.

 عني الاعتباريف  برانمج الأغذية العاملي أأيضاً  يضع

الالتحاق  اخنفاض نس بةالفوارق التعلميية، مثل 

ابملدارس واحلضور وارتفاع معدالت الترسب، 

ق بني اجلنسني بني املناطق الريفية وكذكل الفوار 

.واحلرضية




