
 
  مصلحة الصحافة-املديرية املكلفة بتدبري جمال التواصل 

 2527867055: الفاكس  2527867050 : باب الرواح ـ  الرباط  ـ  اهلاتف ـاملقر املركزي للوزارة 
 

  ت

 

 

 حصفي   بالغ

   الأقسام ادلاخلية واملطامع املدرس ية ابملؤسسات التعلميية انطالق برانمج جتويد خدمات

 
يل اعلوالتعلمي ا أأعطى الس يد سعيد أأمزازي وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين -9191يونيو 91مراكش 

الأقسام  خدماتالانطالقة الرمسية لربانمج جتويد  ،املسؤولني املركزيني واجلهويني  حبضور  ،والبحث العلمي، اليوم
رافعة دلمع المتدرس وحماربة الهدر  الإطعام املدريسجتويد خدمات :" ، حتت شعارواملطامع املدرس ية ادلاخلية

 ."املدريس
طار تفعيل التوجهيات امللكية السامية ادلا  عطاء دفعة قوية ويندرج هذا الربانمج يف اإ ىل اإ دمع  لربامجعية اإ

المتدرس وحماربة الهدر املدريس، وكذا تزنيل برانمج العمل امللزتم به أأمام صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه 
ىل جتويد خدمات وهيدف  .9192ش تنرب  91هللا بتارخي  ابلأسالك التعلميية واملطامع املدرس ية لأقسام ادلاخلية ااإ

والفئات العمرية املس هتدفة وتراعي التوازانت الغذائية واملالية من خالل  وذكل ابعامتد برامج تغذية تتالءم ،الثالثة
 .حتسني الوجبات الغذائية كام وكيفا

 
مت الرفع من املنح ادلراس ية اخملوةل عن لك ثالثة أأشهر لالس تفادة من خدمات الأقسام ادلاخلية  وقد       

درمه عن لك تلميذ ابلنس بة للمنحة الاكمةل اخلاصة ابلقسم  9211مبؤسسات الرتبية والتعلمي العمويم، حددت يف 
مت ختصيص مزيانية حيث  (صف داخيلن)درمه عن لك تلميذ ابلنس بة للمنحة اخلاصة بوجبة غذاء  111ادلاخيل، و

ضافية لهذه اخلدمات بلغت  حوايل مليار  الإجاملية الكفهتلتصل  ،ايلمليون درمه برمس املومس ادلرايس احل 011اإ
 .مليون درمه 510و

طعام املدريس ابملدارس الابتدائية املتواجدة ابجملالني القروي والش به  كام        مت ختصيص منحة يومية لالإ
 .حددت يف درمهني عن لك تلميذ مس تفيد حرضي،

 
ىل ذكل               املقرتح للأقسام س بوعي برانمج التغذية الأ  ،الصحة قطاعبتنس يق مع  ،حددت الوزارة ،اإ

 ،للوجبات الغذائية املالية والسعرات احلرارية احتساب اللكفةو  سالك التعلمييةرس ية هبذه الأ واملطامع املد ادلاخلية
أأن  رشيطة ،السكري وارتفاع الضغط ادلموي حالت مرض بعني الاعتبار يف حتضري الوجبات الغذائيةتؤخذ حيث 
 .يثبت ذكل طيب مبلف أأدىلقد  املس تفيديكون 

 الأقسام ادلاخلية واملطامع املدرس ية أأعدت الوزارة عدة متاكمةل جتويد خدماتوجتدر الإشارة، أأنه لضامن 
 .أأفق اقرتاح منط تدبري فعال وانجع مناط التدبري وتقيمي مدى جناعهتا، يفطرق الرصف وأأ تتضمن 


