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 مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية 
 

  تبنت وزارة التربية والتعميم بالتعاون مع وزارة التخطيط مشروع تغذية أطفال المدارس الحكومية في
 . 9111المناطق األقل حظًا، والذي تم البدء بتنفيذه اعتبارًا من شير أيار/

  الفقر، وتم التوسع بالمشروع ركز المشروع عمى المدارس النائية والواقعة ضمن مناطق جيوب
تدريجيًا وذلك بإضافة مناطق جديدة مشابية في ظروفيا االجتماعية واالقتصادية لممناطق 

 .المشمولة

  تقديم وجبة غذائية لمطمبة تتكون من : يتم 

 ( يوم في االسبوع2) -      
 عادن .(غم   مدعم بالفيتامينات والم45-44عبوة بسكويت عالي البروتين وزن  )*    
 ( . 444حبة فاكيو )موز ، تفاح، برتقال ،*    
 ( أيام في االسبوع3) -    
 (غم.04) بسكويت برنامج األغذية العالمي مدعم بالفيتامينات والمعادن محشو بالتمر وزن*        

توزع ىذه الوجبة عمى الطمبة داخل الغرفة الصفية وبإشراف مباشر من قبل المعمم بعد التأكد  -
 المتيا.من س

  الرئيسة لممشروع: األىداف
العمل عمى تحسين الوضع التغذوي والصحي ألطفال المدارس الحكومية وذلك منن خنالل  -

 تقديم وجبة غذائية يومية متوازنة. 
 تنمية وتثبيت اتجاىات وعادات غذائية سميمة لدى الطمبة تستمر مدى الحياة .  -
ذكاء تفاع -  . التياضمان جودة عممية التعميم والتعمم وا 

 
 :الفرعية األىداف

 .الحكومية المدارس فيمن ظاىرة التسرب بين طمبو التعميم األساسي  التخفيف -

  المحمي. المجتمعوالمدرسة ومؤسسات  األسرةالتعاون بين  توثيق -

    التربية". يشركاء ف"عمى تحقيق شعار  العمل  --
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 الوضع الحالي لممشروع
  

   2494/2495* بمغ عدد الطمبة المشمولين بالمشروع في الفصل األول من العام الدراسي   
( االساسي وطمبة رياض األطفال الحكومية موزعين 6-9( طالب وطالبة في الصفوف من )354444)

 ( مديرية تربية وتعميم، وثالث مخيمات تابعة لوكالة الغوث.39( مدارس في )9046عمى )

 

 -:مؤشرات النجاح
  

  تقميل المشاكل التغذوية الصحية والمتمثمة بنقص فيتامين )أ( وعنصر الحديد لدى الطمبة
 المشمولين.

 .انخفاض نسبة الغياب والتسرب لدى الطمبة المشمولين 

 .زيادة فاعمية الطمبة ومشاركتيم داخل الغرفة الصفية 

 .تعديل سموكيات واتجاىات الطمبة المتعمقة بالتغذية والصحة 

 ل المصروف اليوم لمطالب وبالتالي تخفيف العبء المالي لرب األسرة.تقمي 
 

 التحديات 
  المخصصات المالية المرصودة لمشروع التغذية المدرسية. عدم ثبات 

 العراقيينو أبناء الالجئين السوريين عداد الطمبة في المدارس بسبب استقبال أفي  الزيادة. 

 

 -: مستقبميةالتطمعات ال
 .وع تغذية أطفال المدارس الحكوميةوالعمودي لمشر  التوسع األفقي -

 زيادة المخصصات المالية المرصودة لتنفيذ المشروع سنويًا. -

 التوسع في عقد ورش عمل تثقيفية لمعاممين في المشروع وعمى مختمف المستويات. -

 إيجاد مصادر تمويل لممشروع تضمن استدامتو. -

 
 

 
 


