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مشروع التغذية المدرسية في صعيد  يزورون األوروبي االتحاد سفراء

 األوروبي االتحادمن  ولمصر المم
 

 

 في المجتمعية المدارس إلى يومين استغرقت زيارة الهولندية والمملكة بلجيكا سفراء اختتم-القاهرة
 المدرسية التغذية بتقديم العالمي األغذية برنامج يقوم حيث مصر، صعيد في واألقصر سوهاج محافظات

 .األوروبي االتحاد من ممول مشروع خالل من
 

 المدارس ستيغس، جيرارد مصر، في الهولندي والسفير هيفارت، جيل مصر، في البلجيكي السفير زار
 لمكافحة (2017-2014) سنوات أربع مدته مشروع خالل من األوروبي االتحاد يمولها التي المجتمعية

 . التعليم على الحصول في الفتيات، وخاصة   المهمشين، األطفال ومساعدة األطفال عمالة
 
 والحفاظتعليم ى الصول إلفي الح -وبخاصة الفتيات –مساعدة األطفال  في نساهم بأننا فخورون نحن"

قدره من خالل تمويل . المشروع تدخالت من يستفيدون الذين أسرهم أفراد إلى باإلضافة حقوقهم، على

 أهم بعض لمعالجة الجارية الجهود في مليون يورو لهذا المشروع، يساهم االتحاد األوروبي 60
 الحصول فرص وضعف التغذية، نقص وهي مصر، في فقرا   األكثر األطفال على تؤثر التي المشكالت

 األوروبي االتحاد وفد رئيس موران، جيمس السفير قال ،"األطفال وعمالة السليم، األساسي التعليم على
 ."في التعليم،حقه فل من "ال يجب حرمان أي طكما اضاف موران  .مصر في
 

اتاحة الفرص  تعزيز - األوروبي االتحاد يموله الذي المشروع بتنفيذ األغذية العالمي برنامج ويقوم
 المحافظات من محافظة 16 في المجتمعية المدارس في - في مصر األطفال عمالة ومكافحة التعليمية
 .مصر في تهميشا   األكثر

 
 سوق في الدخول خطر في أو سابقا   يعملون كانوا الذين الفتيات، من معظمهم طفل، 100,000 يستفيد
 .الممول من االتحاد األوروبي المشروع من أسرهم أفراد من 400,000 و العمل
كما  للطفل اليومية الغذائية االحتياجات من المئة في 25 تغطي المدرسة، في خفيفة وجبة األطفال يتلقى
 زيت من لتر واحدو األرز من يلو جرامك 10 من تتكون منزلية شهرية غذائية حصة ألسرهم يوفر

 عليها يحصل التي األجور عن تعويضا   المنزلية الغذائية الحصص تعتبرو. بالفيتامينات المدعم الطعام
 .المدرسة من بدال   العمل إلى إرساله تم إذا الطفل

 
 باقون أنهم من للتأكد أيضا بحاجة ونحن المدارس، إلى أطفالهم إرسال على اآلباء نشجع أن نريد نحن"

 إلى أطفالهم إرسال لمواصلة واألمهات لآلباء قويا   حافزا   المنزلية الغذائية الحصة تشكل المدرسة، في
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 أثبت لقد. "لمانأ لبنى مصر، في القُطري والمدير العالمي األغذية برنامج ممثل قالت ،"يوم كل المدرسة
 األسر تدرك الماضي، في جدا   ناجحة استراتيجية أنه الحضور بمعدل المنزلية التموينية الحصة ربط
 نهاية في تموينية حصص على الحصول يريدون كانوا إذا المدرسة الى الطفل إرسال عليهم يجب أنهم
 .لمانأ قالت ،"شهر كل
 

 في يوميا   ومغذية خفيفة وجبة طفال   18 من أكثر يتلقى حيث سوهاج في" بناويت" مدرسة السفراء زار
 مع تحدثوا الزيارة وخالل. الدقيقة والمغذيات بالمعادن المدعم التمر بسكويت عن عبارة المدرسة،
 .حياتهم على المشروع تأثير حول وأسرهم األطفال

 
 ُبعد على األقصر، محافظة في" الكريم جاد" مدرسة السفراء زار الميدانية، البعثة من الثاني اليوم في

 .المشروع من طفال   54 من أكثر يستفيد حيث القاهرة، العاصمة جنوب كم 720

 

 

#                                            #                    # 

 

هو أكبر منظمة إنسانية في العالم لمكافحة الجوع. يقوم البرنامج بتقديم  برنامج األغذية العالمي
لتحسين التغذية وبناء قدرتها على المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ ويعمل مع المجتمعات 

 بلدا . 80 نحو مليون شخص في 80 حواليساعد البرنامج كل عام، ي صمود.ال
 
 

 
 

 :، يرجى االتصالتالمعلوماللحصول على مزيد من 
 

 ، االتحاد األوروبي، القاهرة،رشا سري
 201220700705+ ، جوال: 24619860 202 + هاتف:

  rasha.serry@eeas.europa.euبريد إلكتروني: 

 ,www.eeas.europa.eu/delegations/egyptموقع إليكتروني: 
 www.facebook.com/EUDelegationegyptفيسبوك: 
 EUinEgy@تويتر:  

 
 األغذية العالمي، القاهرة، ، برنامجأمينة القريعي

 01028531535+ ، جوال: 4610، توصيلة  1730 2528 202 + هاتف:
 amina.alkorey@wfp.orgبريد إلكتروني: 

 وفيسبوك  WFP_AR@تويتر  تابعتنا علىوم    www.wfp.org/arلمزيد من المعلومات يرجى زيارة: 

http://www.wfp.org/ar
http://www.wfp.org/ar
mailto:rasha.serry@eeas.europa.eu
http://www.eeas.europa.eu/delegations/egypt
http://www.facebook.com/EUDelegationegypt
mailto:amina.alkorey@wfp.org
http://www.wfp.org/ar
http://twitter.com/#!/WFP_AR
http://twitter.com/#!/WFP_AR
http://www.facebook.com/WorldFoodProgramme.Arabic

