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مذكرة للمجلس التنفيذي

هذه الوثيقة مقدمة للمجلس التنفيذي للنظر
تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين قد تكون لديهم أسئلة فنية تتعلق بمحتوو ذوذا الوقي وة إلو االتصوا بمووي
برنامج األغذية العالم المذكورين أدناا ،وي ضل أن يتم ذلك قبل ابتداء دورة المجلس التن يذي ب ترة كافية.
مدير شعبة إدارة ورصد األداء:

السيد C. Kaye

رقم الهاتف066513-7912 :

كبيوووور مستشوووواري البوووورامج ،إدارة خوووودما

السيد P. Rodrigues

رقم الهاتف066513-7639 :

العمليا :
مستشووووارة البووووورامج ،شوووووعبة إدارة ورصووووود

السيدة K. Oppusunggu

رقم الهاتف066513-6633 :

األداء:
يمكنكم االتصا بالسيدة  ،I. Carpitellaكبيرة المساعدين اإلداريين لوحودة خودما الموتتمرا  ،إن كانو لوديكم أسوئلة
تتعلق بتوفر الوقائق المتعل ة بأعما المجلس التن يذي وذلك عل الهاتف رقم.(066513-2645) :
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خلفية
-9

ذذا أحد ت ييما األقور األربعوة التو يصودرذا مكتوق الت يويم التواب للبرناام ودائورة وعو السياسوا والت يويم التابعوة
لم وعوية األمووم المتحوودة لشووتون الالئووين )الم وعوويةم .وذووو ي ويدم تووأقير المسوواعدة اليذائيووة بالنسووبة لالئووين موون لمهوريووة
أفري يا الوسط منذ وصولهم إل لنوب تشاد ف عام .7667

-7

ويحدد الت ييم دروسا تتعلق بمساذمة المساعدة اليذائية ف إيجاد حلو دائموة لالئوين .ويرحوق البرناام والم وعوية
بتوصوويا الت يوويم الت و تهوودم عل و الموود الطويوول إل و تحسووين إدارة البوورامج ،ورصوود وت يوويم أنشووطة المسوواعدة اليذائيووة،
والتيذية ،والحماية.

-6

وترد ردود األمانة عل التوصيا ف المص وفة المرف ة.
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4

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك
بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنام األغذية العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية
في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في تشاد
جهة التنفيذ

التوصيات

الموعد النهائي للتنفيذ

رد اإلدارة والتدابير المتخذة

توصيات بشأن االستراتيجيات الطويلة األجل والحلول الدائمة
التوصية  :8ينبغي أن تقود مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين عملية

الم وعية

مواف ة.

للوصاول إلاى توافاي فاي ا ران باين الجهاات التاي تقادد المسااعدة لالجئاين

وعع

بشأن استراتيجية للتحول إلاى االعتمااد علاى الاذات ينبيو تحديود م ول ذوذا

ذذا االستراتيجية ف

االسوووتراتيجية مووو الجهوووا ال اعلوووة المعنيوووة باإلغاقوووة والتنميوووة فووو المنط وووة

غرب تشاد ،ف فبراير/شباط  .7697وطوا ال ترة من  7696إل ،7693

المضي ة؛ ووع أذودام واقعيوة لاعتمواد علو الوذا واالنودماج فو عووء

الم دم لتحسين سبل كسق العيل

الم وعية استراتيجية للتحو إل االعتماد عل الذا ؛ وقد اعتمد
حل ة عمل لمدة أربعة أيام ع د

سيتم بالتدريج تخ يض الدعم اإلنسان

السياق المحل ؛ واالعترام بأن االعتماد عل الذا  ،ف سياقا معينة م ول

واالعتماد عل

تشواد حيوي يعويل السوكان تحو عتبوا المسواعدة ،سويعن تودذور ال وروم

لنوب تشاد.

المعيشووية لالئووين .وعوودم التسووليم بهووذا الح ي ووة سيس و ر عوون اسووتمرار عوودم

الذا

ف

تم التن يذ

موندو بجنوب

لالئين ال ادمين من لمهورية أفري يا الوسط

ف

وسيتم اعتماد االستراتيجية م شركاء آخرين ف الرب األو من عام .7696

مارس/آذار 7696

اتساق اإللراءا وعدم ولود توافق ف اآلراء بين الشركاء.
التوصية  :2على برنام األغذية العالمي ومفوضية األمم المتحادة لشاؤون

البرنام والم وعية

مواف ة.

الالجئين مواصلة االضطالع بأنشاطة بديلاة وململاة للتو ياع العااد ل غذياة

تلتزم كلتا المن متين بعمليا

تلون منسجمة مع أهداف االعتماد على الذات

استراتيجية االعتماد عل الذا إل لانق البدائل الن دية الستكمالها.



ينبي أن ين ر البرناام علو ولوا السورعة فو إدخوا طرائوق
مساعدا غذائية م ل الن ود وال سائم ،أو اليذاء م ابل العمول ،أو

البرنام

توزي األغذية باعتبارذا لزءا ال يتجزأ من



من المخطط أن يُستهل مشروع تجريب للن د وال سائم ف عام .7696

بحلو نهاية 7696



تحديد مزيد من الشركاء الذين لديهما قدرة الت نية والمالية لإلشرام

فبراير/شباط 7696

للتوزي العام لألغذية.

والسكان المضي ين.


ستتضمن بع ة الت دير المشتركة ف

نوفمبر/تشرين ال ان

وديسمبر/كانون األو  7697مناقشة استهدام الالئين الذين يعانون
من ذشاشة األوعاع وخيار ت ديم التيذية المدرسية ألط ا الالئين
بالمدارس االبتدائية.

ديسمبر/كانون األو
7697
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برامج التيذية المدرسية ،أو تيذيوة المجموعوا الضوعي ة كبودائل

عل أنشطة اليذاء م ابل العمل والن د م ابل العمل لصالح الالئين

التوصيات


جهة التنفيذ
ينبي أن تعزز م وعية األموم المتحودة لشوتون الالئوين دعمهوا

الم وعية

رد اإلدارة والتدابير المتخذة
سيستمر البرنامج الذي بدأ ف

الموعد النهائي للتنفيذ
الذا

عام  7661لتشجي االعتماد عل
الجديدة الت أدخل

لسووبل كسووق العوويل الت ليديووة )الزراعووةم وتزيوود األنشووطة البديلووة

واالك ت اء الذات  ،ولكن من المتوق أن تتدي الت نيا

والتكميلية التو أقبتو فعاليتهوا محليوا )زراعوة الخضور وزراعوة

ألل تحسين خصوبة التربة وتوزي األسمدة إل تعزيز االستخدام المستدام

األرز المرويوووة وتجديووود التربوووة والخصووووبة واألنشوووطة المووودرة

للموارد ف مجاال الزراعة ،وتربية الحيوانا الزراعية ،وتوليد الدخل.

سبتمبر/أيلو 7696
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك
بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنام األغذية العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية
في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في تشاد

من

الدخل والتدريقم.
التوصاااية  :2ينبغاااي أن تااااع المفوضاااية معاااايير محاااددة الختياااار موا اااع

الم وعية

المخيمات مع مراعاة أهداف االعتماد على الاذات وسيسواعد ذلوك السولطا

مواف ة.
تولد م ل ذذا المعايير وقد طُب

المحليووة فو اختيووار مواقو مناسووبة وت ووادي حالووة الالئووين إلو االنت ووا فو

اسنادا إل

وق الحق.

واللجنة الوطنية الست با

اختصاصا

ف اختيار موق مخيم بيلوم :وتم االختيار

موحدة بواسطة فرقة عم

السلطا

تم التن يذ

المحلية،

الالئين والعائدين وإعادة إدمالهم ،ومختلف

الموي ين ال نيين من الم وعية ،وشركة خاصة لرسم الخرائط.
التوصااية  :4ينبغااي أن ترصااد المفوضااية األماام المتحاادة لشااؤون الالجئااين

الم وعوووووية واللجنوووووة الوطنيوووووة السوووووت با

مواف ة.

واللجنااة الوينيااة السااتقبال الالجئااين والعائاادين وإعااادة إدماااجهم عاان ا

الالئين والعائدين وإعادة إدمالهم

الالئون السودانيون ف شرق تشاد :التم ف يوليو/تموز  7697زعماء

تاانقالت الالجئااين وتسااهل العااودة التلقائيااة لالجئااين إلااى بلاادانهم األصاالية

الالئين ف  97مخيما ف شرق تشاد م السلطا

السودانية ف حضور

ينبي أن تحسن الم وعية واللجنة الوطنية رصدذما وفهمهما لدواف تون ا

السلطا

الالئووين .كمووا ينبي و ت وووم الم وعووية بتشووجي اللجنووة الوطنيووة عل و إعطوواء اإلذن

وأقار مم لو الالئين الشروط المتعل ة باألمن واحترام ح وق اإلنسان ،والت

الرسم بالتن ا عبر الحدود وتدعم زيارا الالئين لبلدانهم األصلية مون

يتعين تح ي ها قبل عودة الالئين.

ألل ت ييم األوعاع فيها واتخاذذم ل رارا مستنيرة بشأن عودتهم .وأخيورا،
ينبيوو أن يعووزز البرنااام والم وعووية التنسووويق بووين بوورامج كوول منهووا فووو
لمهورية أفري يا الوسط لمن االست ادة المزدولة من البرامج.

تم التن يذ

التشادية والم وعية لمناقشة عودة الالئين السودانيين إل دارفور.

وف ن س الشهر ،تباد مكتبا الم وعية ف كل من السودان وتشاد المعلوما
بشأن التن ا

عبر الحدود .ومن المخطط تن يم زيارا

للمشاذدة إل غرب

دارفور ف أوائل عام .7696
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك
بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنام األغذية العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية
في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في تشاد
جهة التنفيذ

التوصيات

الموعد النهائي للتنفيذ

رد اإلدارة والتدابير المتخذة
اللئو لمهورية أفري يا الوسط ف لنوب تشاد :ف عام  ،7697ناقل مكتق

يوليو/تموز 7696

الم وعية ف تشاد م مكتق الم وعية ف لمهورية أفري يا الوسط ف
التماعين موعوع التن ا
الوسط

معلوما

عبر الحدود .وأتاح مكتق لمهورية أفري يا

عن عدد من حاال

العودة التل ائية لالئين إل

أوذام بندي .ويجري بصورة منت مة تحديي قاعدة بيانا

منط ة

مكتق الم وعية

ف تشاد لتحديد أولئك الذين عادوا.
البرنام والم وعية

سيتم بصورة منت مة تباد المعلوما
والبرنام

ف

بشأن العائدين بين مكتب الم وعية

يناير/كانون ال ان

من

 7696وما بعدا

لمهورية أفري يا الوسط  .وسيشمل ذيك معلوما

لمهورية أفري يا الوسط عن برامج التيذية ال ريبة من حدود تشاد والت تعد
مصادر محتملة للحصو عل حصص مزدولة من لانق اللئ لمهورية
أفري يا الوسط ف تشاد .وستبذ لهود لتحديد من يحصلون عل حصص
مزدولة واتخاذ تدابير تصحيحية.
سيجري تحديي قوائم الالئين الرئيسية شهريا لمراعاة الالئين الذين عادوا
إل لمهورية أفري يا الوسط أو أُعيد توطينهم.

السياسات والبارام علاى المساتول العاالمي اإلحاياة علماا بالتوصايات -8

للبرنااااام ؛ شووووعبة دعووووم البوووورامج واإلدارة

يتطلق التحو إل االعتماد عل الذا نهجا تدريجيا وأسس قياس مت ا عليها

 ،4المحتمل أن تكون قابلة للتطبيوق ،فو سوياقا تشوريد أخور خوارج تشواد

ودائوورة وعو السياسووا والت يوويم التووابعتين

لتخ يض المساعدة اليذائية .وينبي التصدي بصورة مشتركة للعوامل التالية

تصاغ فيهوا أذودام االعتمواد علو الوذا  .ومون األذميوة بمكوان فو السونوا

للم وعية

الت تتقر عل التن يذ:

األول بعد التشوريد أن ت ووم الم وعوية بالودور ال يوادي لصوياغة اسوتراتيجية



تواف ية للتحو إل االعتماد علو الوذا وأن ي ووم البرناام بإدخوا طرائوق
مساعدا غذائية بديلة للتوزي العام لألغذية ف وق مبكر لودعم االنسوحاب

االفت ار إل ال درا

الت نية لتن يذ استراتيجيا

شاملة لاعتماد عل

الذا ولضمان الرقابة ال عالة والرصد؛


وعدم ك اية التمويل لبرامج الم وعية الخاصة باالعتماد عل الذا ؛

يجري التن يذ
WFP/EB.1/2013/6-A/Add.1

التوصاااية  : 5ينبغاااي علاااى ملاتااا البرناااام والمفوضاااية المعنياااة بااادعم

شووعبة ابتكووار السياسووا والبوورامج التابعووة

مواف ة.

يجري التن يذ

التوصيات

رد اإلدارة والتدابير المتخذة

جهة التنفيذ


السري من التوزي العام لألغذية.

والسياسا

الموعد النهائي للتنفيذ

الحكومية بشأن قضايا من قبيل الحق ف العمل ،وحرية
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك
بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنام األغذية العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية
في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في تشاد

التن ل ،والحصو عل األراع .
وسيب د
ي البرنام والم وعية معا ف إدخا طرائق بديلة للمساعدة اليذائية ف
سياق استراتيجية التحو .

توصيات بشأن تنفيذ البرام
التوصية  :6ينبغي أن يعز البرنام والمفوضية إدارة المساعدة ورصدها
وتقييمها

البرنام والم وعية

مواف ة.
أُلري خا عام  7699و 7697رصد لما بعد التوزي .

تم التن يذ

بع ة الت ييم المشتركة لارية.


ينبي تعزيز ن م الرصد للسماح باتخاذ قرارا أك ر استنارة.



تولد لد الوكالتين بال عل ن س الشواغل .وف إطار ن ام محسن للرصد بعد
التوزي وع ف أبريل/نيسان  ،7697بدأ

تم التن يذ

ت ارير الرصد بعد التوزي ت دم

ف نوفمبر تشرين ال ان  7697معلوما أك ر اكتماال لم رري السياسا .
سيستمر الت ييم السنوي المشترك لتيذية الالئين والسكان المضي ين.

ديسمبر/كانون األو
7697

ن ورا الخووتام ولهوا الن وور بوين البرنااام والم وعوية بشووأن

سيتدي الرصد المحدد لتأقير التيييرا عل مستو المساعدة إل تحسين فهم

كلما تيير الحصص

االنسووحاب التوودريج موون التوزي و العووام لألغذيووة ،ينبي و إلووراء

تأقيرذا.

اليذائية

بع ة ت دير مشتركة قريبا .وينبي إلراء رصد منوت م عون ك وق

لري إي اد بع ة الت دير المشتركة ف نوفمبر/تشرين ال ان – ديسمبر/كانون

ديسمبر/كانون األو

لحالة األمن اليذائ لالئين وحصولهم عل الخودما األساسوية

األو 7697

7697

عندما يتم خ ض التوزي العام لألغذية أو وق ا.
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8

رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك
بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنام األغذية العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية
في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في تشاد
جهة التنفيذ

التوصيات
يشااجع البرناااام علااى تعزياااز اسااتخداد الح ااا
التوصااية  :7ينبغاااي أن
ب

البرنام والم وعية

الموعد النهائي للتنفيذ

رد اإلدارة والتدابير المتخذة
مواف ة.

الغذائية من بل المستفيدين عن طريق احترام بنوود موذكرة الت واذم المتعل وة

سيستعرض البرنام تكاليف طحن اليا الت يتحملها الالئون ،وتأقير ذلك

بتووووفير الم وعوووية لألغذيوووة الطازلوووة وتيسوووير البرناااام لطحووون الحبووووب

عل

يحصل عليها الالئون م ارنة م احتيالاتهم

وينبيو أيضووا تنسوويق وتيوورة عمليووا التوزيو العووام لألغذيووة عبوور المخيمووا

الم ررة .ويطبق ذذا بشكل خاص ف حالة الالئين الذين يعانون من ذشاشة

وت ادي التوزيعا الت تجري كل شهرين.

األوعاع لضمان حصولهم عل المساعدة المناسبة

مستو

سيتواءم توقي

المساعدة الت

عمليا

التوزي الشهرية ف

لمي المخيما

م بتوافر

نهاية مارس /آذار
7696

مارس/آذار 7696

التمويل من لانق الم وعية.
التوصية  :1الحماية


الم وعية

مواف ة
مجتمعية لتحديد قضايا الحماية .وتجتم لجان

ينبي و أن تض و الم وعووية ن امووا للرصوود لتتب و حوودو مشوواكل

تولد ف لمي المخيما آليا

الحماية وتطورذا ،وال سيما تلك المتعل ة بالعنف الجنس .

معنية بالعنف الجنس والعنف ال ائم عل نوع الجنس ف كل مخيم لتحديد
الحواد  ،وإحالة المتضررين إل الخدما
وتع د التماعا
السلطا

تم التن يذ

الطبية ،وااللتماعية ،وال انونية.

تنسيق شهرية أو كل أسبوعين لتمكين المعنيين ،بما ف ذلك

المحلية ،من تنسيق استجاباتهم .وتن م لالئين حما

توعية

ومناقشا لماعية عن العنف الجنس والعنف ال ائم عل نوع الجنس.


ينبي أن تسع الم وعوية أيضوا إلو منو العنوف الزولو الوذي

توفر الم وعية والشركاء أنشطة مدرة للدخل للنساء المعرعا

يحووود بعووود التوزيووو  ،وأن تووووفر خيوووارا بديلوووة إلدرار الووودخل

والمتضررا من العنف الجنس والعنف ال ائم عل نوع الجنس

وخاصة استبعاد النساء ذوا االحتيالا الخاصة.

الزول

بعد التوزب ؛ وقد امتد

ذذا الخما

إل

نوفمبر/تشرين ال ان  ،7697وستستمر بصورة دورية.

لمي المخيما

ف
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للنساء غير قيوامهن بتخميور الكحوو ؛ وتجنوق أخطواء االسوتبعاد،

ن م

ف فارشانا ف أكتوبر/تشرين األو  7697حملة توعية عن العنف

تم التن يذ

التوصيات


جهة التنفيذ
ينبي و أن توودعو الم وعووية إل و زيووادة مشوواركة الجهووا ال اعلووة

رد اإلدارة والتدابير المتخذة
تشج لجان من مم ل الالئين والمجتمعا
ومعالجة الحواد

الموعد النهائي للتنفيذ

المحلية المضي ة الحل السلم

ذا الصوووولة بمووووا فوووو ذلووووك وكوووواال األمووووم المتحوووودة األخوووور

للنزاعا

والحكومووة لمعالجووة مس وائل الحمايووة الخاصووة ،بمووا ف و ذلووك تلووك

حما

المرتبطة بالنزاعا بين المزارعين والرعاة.

وخاصة بعد موسم األمطار عندما يهالر الرعاة م حيواناتهم .وستواصل

تم التن يذ
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بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنام األغذية العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية
في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في تشاد

ال ردية .وتن م الم وعية وشركاؤذا والسلطا
بين الالئين والمجتمعا

توعية لتعزيز التعايل السلم

المضي ة

الم وعية الدعوة م السلطا المحلية لمعالجة ذذا ال ضايا الخاصة بالحماية.


أخيرا ،عل الجها المانحوة أن تواصول تمويول الم ورزة األمنيوة

الم وعية والبرنام م المانحين

كان تمويل الم رزة األمنية المتكاملة صعبا ف عام  7697وال يزا يم ل

المتكاملوووة طالموووا كوووان ذنووواك اللئوووون مووون لمهوريوووة أفري يوووا

تحديا بالنسبة لعام  .7696وستواصل الوكالتان الدعوة إل التمويل م الجها

الوسط .

المانحة.
ست دم كل من الم وعية والبرنام معلوما
المناطق غير المأمونة لتسهيل الب

ف

مستكملة بصورة منت مة عن

يجري التن يذ

يجري التن يذ

مسألة أمن الس روتعزيز خدما

الم رزة األمنية المتكاملة.
التوصاااية  :1ينبغاااي أن تعاااز مفوضاااية األمااام المتحااادة لشاااؤون الالجئاااين

الم وعية

مواف ة.

أهمية استراتيجيات التغذية وتحسن تنفيذها ورصدها


ينبيو أن تعتموود الم وعووية نهجووا مرنووا محوودد السووياق وأن تض و

الالئون ف مخيم دوساي ذم من الرعاة ولهم أسلوب حياة خاص ،ومعرفة
األنشطة الزراعية .وتستمرالممارسا

اسووتراتيجية محووددة للصووحة العامووة ف و دوسوواي ،حيووي معوودال

محدودة ،ويميلون إل

سوووء التيذيووة الحوواد الشووامل أعل و موون المعوودال ف و المخيمووا

الرغم من حدو

األخر وتستحق المنط ة اذتماما خاصا .وينبيو أن يشومل ذلوك

استراتيجية خاصة لمخيم دوساي.

تيييرا

ك يرة ف

الحياة ف

أبريل/نيسان 7696

الت ليدية عل

المخيما  .وستوع

إلراءا قوية لتعزيز التيذية تستهدم األمها واآلباء.


وعع
ينبي أيضا صياغة اسوتراتيجية لمكافحوة ف ور الودم وينبيو تن يوذ
فحووص شووهري نشووط للكشووف عوون سوووء التيذيووة لجمي و األط ووا

الم وعية ف

عام  7699مبادئ توليهية عن استخدام المنتجا

التيذوية الخاصة للحد من ف ر الدم وسوء التيذية بين لموع الالئين.

تم التن يذ
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رد اإلدارة على التوصيات الواردة في التقرير الموجز عن التقييم المشترك
بين مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين وبرنام األغذية العالمي ألثر مساهمة المساعدات الغذائية
في إيجاد حلول دائمة لالجئين في األوضاع الممتدة في تشاد
جهة التنفيذ

التوصيات

الموعد النهائي للتنفيذ

رد اإلدارة والتدابير المتخذة

دون سوون الخامسووة فو لميو المخيمووا لتحسووين تحديوود األط ووا
الذين يعانون من سوء التيذية.


تجري الم وعية است صاءا سنوية لرصد الوع التيذوي لجموع الالئين.

ينبي و أن تضوومن الم وعووية إلووراء مسوووح تيذويووة خ وا ن ووس

غير أن الوصو

ال ترة من العام من ألل تحسين تحليل التييرا الت تطورأ علو

إل

بعض المخيما

ال يزا

تم التن يذ

يم ل تحديا أقناء موسم

األمطار.

سوء التيذية.

يوليو/تموز 7696


ينبي  ،لتحسين إدارة وتن يذ أنشطة التيذية ،أن يست مر البرناام
والم وعوووية فووو تنميوووة الك ووواءا الت نيوووة الخاصوووة بموي يهموووا
وبموووووي

الشووووركاء؛ وينبيوووو أن تُ وووويم الم وعووووية شووووراكا

البرنام والم وعية

سينشر البرنام مزيدا من أخصائي التيذية التابعين لا
ستض كل من الم وعية والبرنام خطة لزيادة ك اءة موي يهما ف مجا
التيذية

متوسووطة األلوول موو المختصووين فوو الوقايووة موون سوووء التيذيووة

ست يم الم وعية والبرنام شراكا

وعالا وذلك بهدم الحد من ارت اع معد دوران الشركاء.

غير الحكومية الت لديها ال درة عل الوقاية من سوء التيذية ومعالجتا.

متوسطة األلل م الحكومة والمن ما

ستض الم وعية والبرنام خطة لزيادة قدرة الشركاء العاملين ف
التيذية.
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