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من أجل الحّد من تأثيرات عمليات المنظمة على البيئة والمساهمة في عدم التأثير على المناخ. ويرجى من  ُطبع عدد محدود من هذه الوثيقة

السادة المندوبين والمراقبين التكّرم بإحضار نسخهم معهم إلى االجتماعات وعدم طلب نسخ إضافية منها. ومعظم وثائق اجتماعات المنظمة 
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 المالية لجنة نم المطلوبة التوجيهات

   علىىىى التوتىىىيات الىىىواردة فىىىي برنىىىامأل ايةذيىىىة العىىىالمي إدارة تحىىىيل علمىىىا بىىىرد أن يرجىىىى مىىىن لجنىىىة الماليىىىة

 .حاطةإلى المجلس التنفيذي لإليم الوثيقة تقد، وأن تؤيد المراجع الخارجي عن استخدام النقد والقسائم تقرير 

 مشورةال مشروع

لجنة المالية في منظمة األغذية والزراعة  شيرت، من النظام األساسي لبرنامج األغذية العالمي عشرةالرابعة فقا للمادة و

المراجع الخارجي عن  تقرير الواردة في د اإلدارة على التوصيات ي للبرنامج بأن يحيط علما برالمجلس التنفيذعلى 

 .استخدام النقد والقسائم

 

 ملخص

  وقامت إدارة برنامأل ايةذية العالمي  .توتية 11استخدام النقد والقسائم  ه عنتقريرقدم المراجع الخارجي في

تعزز وتساند نموذج ايعمال الذي وضعته مبىادرة النقىد مقابىل الترييىر فىي التي  هذه التوتياتاعتماد وبتحليل 

 أعدت استجابة وجدوال زمنيا لتنفيذها.كما ، برية تيسير توسيع نطاق تحويالت النقد والقسائم 2112عام 



 

 

A A 

 

 

 المجلس التنفيذي

 الدورة السنوية
 

 6/6/3103-3روما، 

 

الموارد مسائل 
 والمالية والميزانية

 األعمال جدول من 6 البند

 

 

 

 

 

 

 

 

 للنظر  

التوصيات الواردة في تقرير رد اإلدارة على 

 المراجع الخارجي عن استخدام النقد والقسائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 على وثائق المجلس التنفيذي  االطالعطبعت هذه الوثيقة في عدد محدود من النسخ. يمكن 

 (http://executiveboard.wfp.org)نترنت على العنوان التالي: اإلشبكة  علىفي صفحة برنامج األغذية العالمي 
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 مذكرة للمجلس التنفيذي
 

 

 

 نظرلمقدمة للمجلس التنفيذي ل الوثيقةهذه 

االتصال بمووففي برنوامج  إلى تتعلق بمحتوى هذه الوثيقة أسئلة فنيةلديهم قد تكون تدعو األمانة أعضاء المجلس الذين 

 المجلس التنفيذي بفترة كافية. دورةقبل ابتداء  ذلكأن يتم  ويفضلأدناه،  المذكوريناألغذية العالمي 

شعبة ابتكار السياسات والبرامج، مدير  ةنائب A. Conte ةالسيد -066513  2086رقم الهاتف:

 ابتكار البرامج: دائرة ةورئيس

 
 (.344560-8552/8465لالستفسار عن توفر وثائق المجلس التنفيذي، يرجى االتصال بوحدة خدمات المؤتمرات )هاتف: 
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مشروع القـرار

 

 

 

ي عوون اسووتخدام النقوود رد اإلدارة علووى التوصوويات الووواردة فووي تقريوور المراجووع الخووارج"بالوثيقووة  علمووايحوويا المجلووس التنفيووذي 

  (. WFP/EB.A/2013/6-G/1/Add.1)   "والقسائم

  

                                                      
  ،على القرار النهائي الذي اعتمده المجلس، يرجى الرجوع إلى وثيقة القرارات والتوصيات الصادرة في نهاية الدورة. ولالطالعهذا مشروع قرار 
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 الخلفية

مبووادرة النقوود مقابوول  وضووعت الووذي بهووذا االسووتعرات وبتوصوويات  التووي تسوواند نموووذ  األعمووال  البرنااام ترحووإ إدارة   -6

 بغية تيسير توسيع نطاق تحويالت النقد والقسائم. 8368في عام التغيير 

وقد جرى تصميم وتنفيذ معظم العمليات المستعرضة في مراجعة األداء خالل فتورة تجريوإ تحوويالت النقود والقسوائم.   -8

ي حددتها المراجعة، عن طريق استحداث عمليات وأدوات وتوجيهوات معياريوة جديودة وعولجت عدة مشاكل من بين تلك الت

 . على أن التطبيق المنهجي من جانوإ المكاتوإ القطريوة سويتطلإ م يودا8360ستعممها وحدة النقد مقابل التغيير خالل عام 

اجع الخوارجي، فوي سوياق تع يو  إدارتو  إلى النتائج والتوصيات التي خلص إليها المر البرنام من تنمية القدرات. وسيستند 

 للنقد والقسائم.

 وترد في المصفوفة المرفقة ردود اإلدارة على التوصيات المحددة.  -0
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 المراجع الخارجي عن استخدام النقد والقسائم رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير 

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

 :1التوصية 

 كوامال بغية توسيع نطاق تدخالت النقود والقسوائم توسويعا  أ(

ون  البرناام  ، ينبغوي علوى أن ينشو  أدوات مؤسسوية تمك 

من مقارنة الكفاءة والفعالية من حيث التكلفوة فوي مختلوف 

طرائووق التحويوول اسووتنادا إلوووى معووايير ومقوواييس محوووددة 

 وذلك في أقرب وقت ممكن.سلفا، 

ينبغوووي فوووي المكاتوووإ القطريوووة إكموووال التحليووول المقوووارن   ب(

لكفوواءة وفعاليووة التكوواليف فووي تحووويالت النقوود والقسووائم، 

 وذلك الختيار طريقة التحويل المناسبة.

ينبغوي أن تسووتخدم المكاتووإ القطريووة األدوات المؤسسووية    (

 ة والماليوةلتقييم القدرات القطاعية )فوي قطاعوات التج ئو

وتكنولوجيا المعلوموات واألمون( لتحديود طريقوة التحويول 

 األنسإ.

 ؛وحدة النقد والقسائم

 ،العملياتتسيير إدارة 

تسيير الموارد  إدارة

 والمساءلة

 موافقة.

 ينبغي تحليل كفاءة وفعالية تكلفة خيارات االستجابة.

أنشأت وحودة النقود والقسوائم عمليوات ومؤشورات مؤسسوية جديودة للتحليول المسوبق لكفواءة   أ(

 وفعالية تكلفة تحويالت النقد والقسائم والتحويالت النوعية.

ستقدم وحدة النقد والقسائم، هي وموففوو بورامج النقود والقسوائم، الودعم للمكاتوإ القطريوة   ب(

 جديدة وتعميمها.فيما يتعلق بتطبيق األدوات المؤسسية ال

المكاتوإ القطريوة وتقوم واختبارها.  األدوات المؤسسية لتقييم القدرات القطاعيةتم تطوير   (

 بالتوسع في استخدامها تدريجيا مع زيادة قدرات الموففين وخبرتهم.

 

 8366ديسمبر/كانون األول 

 :2التوصية 

إلوووى وضوووع الصووويغة النهائيوووة للمبووواد   البرناااام  أ( يحتوووا 

التوجيهيووة الختيووار الشووركاء المتعوواونين العوواملين علووى 

مشوواريع النقوود والقسووائم، والسوويما بالنسووبة لتوزيووع النقوود 

معوووايير  اعتموووادوالتفعيووول النقووودي للقسوووائم، مووون خوووالل 

موضووووعية وموثقوووة توثيقوووا جيووودا، مووون قبيووول قووودراتهم 

 ومهاراتهم.

مكاتووووإ القطريووووة بقائمووووة للشووووركاء ب( ينبغووووي أن تحووووتف  ال

نظوووام سوووليم لتقيووويم  المتعووواونين، وأن يتووووفر لوووديها أيضوووا

 ؛وحدة النقد والقسائم

 ؛العمليات تسيير إدارة

الموارد  رإدارة تسيي

 والمساءلة

 موافقة.

في معظم الحاالت، تتولى المؤسسوات الماليوة أو غيرهوا مون مقودمي الخودمات مسوؤولية تسوليم 

 النقد والقسائم. غير أن :

موع شوريك متعواون لتسوليم النقود إلوى المسوتفيدين أو للتفعيول النقودي  البرناام عندما يتعاقد  أ( 

من القدرة والتدريإ لدى الشوريك.  وى التج ئة، فإن األمر يتطلإ م يداللقسائم على مست

وتعمل وحدة النقد والقسوائم علوى إعوداد برنوامج تودريبي عون برمجوة عمول الشوركاء علوى 

 للنقد والقسائم. البرنام تحويالت 

وستدر  المبواد  التوجيهيوة الختيوار الشوركاء المتعواونين فوي نشورة التعليموات المشوتركة  

اصوووة بالنقووود والقسوووائم والتوووي ستصووودرها شوووعبة الماليوووة والخ ينوووة وشوووعبة السياسوووات الخ

 

 8366ديسمبر/كانون األول 
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 المراجع الخارجي عن استخدام النقد والقسائم رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير 

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

هؤالء الشركاء ألغرات مشاريع النقد والقسوائم فوي كول 

مكتوووإ قطوووري، ويمكووون اسوووتخدام هوووذه القووووائم للمتابعوووة 

 والمشاركة فيما بعد في برنامج من البرامج.

 

 

والبرامج واالبتكار، والتي تقضي بتقييم قدرة الشريك المالية على أساس نهج منسوق إزاء 

 (.0-6-6معايير التحويالت النقدية )البند 

علووى  نقوود والقسووائميعتموود توووافر وقوودرات الشووركاء المتعوواونين العوواملين علووى مشوواريع ال ب( 

علوى وجووب االحتفواف بقائموة الشوركاء، وعلوى تحسوين التقيويم.  البرناام . ويوافق السياق

ويجري العمل على وضع توجيهات مؤسسية بخصوص الرصد والتقييم. يرجى الرجووع 

الووواردة فووي "تقريوور المراجووع الخووارجي عوون العموول مووع  9إلووى رد اإلدارة علووى التوصووية 

 (.WFP/EB.A/2013/6-F/1ن" )الشركاء المتعاوني

 :3التوصية 

أن يسووووتخدم بصووووورة مت ايوووودة مقوووودمي للبرنااااام   أ( ينبغووووي

الخوووودمات الماليووووة ألغوووورات التحووووويالت الماليووووة فووووي 

المشاريع القائمة على النقد والقسائم، وذلك لالستفادة مون 

كوان مقودمو مهاراتهم المالية والبنية التحتية لديهم، حيثموا 

الخوودمات الموثوقووة متوواحين وفووي السووياقات التووي تعتبوور 

 مشاركتهم فيها ممكنة.

ب( ينبغووي االنتهوواء موون إعووداد المبوواد  التوجيهيووة المؤسسووية 

 للتفاوت على رسوم مقدمي الخدمات المالية.

 ( ينبغووووي اختيووووار مقوووودمي الخوووودمات الماليووووة علووووى أسوووواس 

ن عقوودهم دائموا المساءلة وقدرة األداء وينبغي أن تتضوم

 ج ائية للقصور في األداء. شروطا

 ؛وحدة النقد والقسائم

الموارد  رإدارة تسيي

 والمساءلة

 موافقة.

من المهوارات والهياكول األساسوية الماليوة المتاحوة  البرنام توافق اإلدارة على وجوب استفادة 

أدوات وتوجيهوات جديودة . ويجري تعميم البرنام لدى مقدمي الخدمات المالية، لدعم تدخالت 

علووى المكاتووإ القطريووة، وهووي تشوومل قوالووإ لطلبووات العووروت موون مقوودمي الخوودمات الماليووة 

 ولالتفاقات القانونية.

 

 8366)أ( ديسمبر/كانون األول 

 )ب( تم التنفيذ

 8366) ( ديسمبر/كانون األول 
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 المراجع الخارجي عن استخدام النقد والقسائم رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير 

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

 :4التوصية 

فوووي حسووواب  باألولويوووات الجنسوووانية  البرناااام  يجوووإ أن يأخوووذ

 المحددة، عند إدخال طرائق النقد والقسائم.

 

 وحدة النقد والقسائم

 

 موافقة.

الجنسووانية علووى أنشووطة النقوود والقسووائم. ولتحسووين فهووم المشوواكل  البرنااام يجووإ تطبيووق سياسووة 

ومفوضووية األمووم المتحوودة  البرنااام الجنسووانية المحتملووة فووي توودخالت النقوود والقسووائم، أجوورى 

لشووؤون الالجئووين دراسووة مشووتركة عوون أثوور تحووويالت النقوود والقسووائم علووى المسووائل الجنسووانية 

علووى العناصوور التووي يجووإ  البرنااام ومسووائل الحمايووة والووديناميات االجتماعيووة. وقوود وافووق 

نقوود لل مواضوويعيا تقييموا 8366فوي عووام  البرنااام مراعاتهوا عنوود تصوميم التوودخالت. وسويجري 

موون المعلومووات حووول الجوانووإ الجنسووانية وأن يتضوومن  والقسووائم موون شووأن  أن يوووفر م يوودا

 (.66التوصية  نظر أيضااتوصيات في هذا الشأن )

 

 تم التنفيذ

 :5التوصية 

ينبغوووي إدارة المخططوووات المتوقعوووة لطرائوووق النقووود والقسوووائم 

لضمان توافر الموارد بصورة كافية وفي الوقت المناسإ من 

 التنفيذ السلس لمشاريع النقد والقسائم. أجل

 

 ؛وحدة النقد والقسائم

الموارد  رإدارة تسيي

 والمساءلة

 موافقة.

تتشوواب  إدارة المكاتووإ القطريووة إلموودادات أنشووطة النقوود والقسووائم مووع إدارتهووا لتوزيووع األغذيووة. 

فووي ويجووري العموول علووى تع يوو  أدوات إدارة هووذه اإلموودادات حيووث سوويؤخذ بقوالووإ موحوودة 

. على أن من الجدير بالمالحظة أن إدارة اإلمدادات ال يمكنها أن تعالج بالكامول 8360-8366

النقص في الموارد أو تأخرها. وال يكمن السبإ الجذري في االفتقار إلى التخطيا بل االفتقوار 

 إلى موارد يمكن التنبؤ بها.

طريوة وتقووم المكاتوإ اإلقليميوة مون المكاتوإ الق التي ترد شوهريا -وتعتبر معلومات اإلمدادات 

أحود العناصوور التوي تنظور فيهوا لجنووة التخصويص االسوتراتيجي للمووارد بغيووة  –علوى توحيودها 

لشوووعبة الشوووراكات موووع  توجيووو  تحديووود أولويوووات المووووارد وتخصيصوووها، وهوووي متاحوووة أيضوووا

 الحكومات وشعبة الشراكات مع القطاع الخاص.

 

 8366ديسمبر/كانون األول 
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 المراجع الخارجي عن استخدام النقد والقسائم رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير 

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

 :6التوصية 

ينبغووي األخووذ بووإجراءات العموول الموحوودة لتوووفير  ليووات بديلووة 

محددة مسبقا لمعالجة القضايا التنفيذية، التي قد تؤخر صور  

 النقد والقسائم في الوقت المناسإ للمستفيدين.

 

 ؛وحدة النقد والقسائم

الموارد  رإدارة تسيي

 والمساءلة

 موافقة.

تجريبيوة للنقود والقسوائم عون االفتقوار إلوى الخبورة فوي نتجت توأخيرات التنفيوذ فوي عودة مشواريع 

مودفوعات تجوار التج ئوة. وقود أصوبحت  –مجال التحويالت النقديوة أو التفعيول النقودي للقسوائم 

المكاتووإ القطريووة ابن، بعوود أن تعلمووت موون هووذه الخبوورة، قووادرة علووى تفووادي صووعوبات التنفيووذ 

 لطوار  في إجراءات التشغيل الموحدة.المحتملة، كما يجري العمل على إدرا  تدابير ا

 

 8366ديسمبر/كانون األول 

 :7التوصية 

ينبغي تع ي  الرصد بعد التوزيع، ورصد األمن الغوذائي  أ( 

والسوق فوي المكاتوإ القطريوة موع التركيو  علوى النوواتج 

 والحصائل .

إلوووى تعمووويم النظوووام المؤسسوووي إلدارة  البرناااام  يحتوووا  ب( 

المسووووتفيدين، علووووى أسوووواس األولويووووة، لتسووووجيل وإدارة 

ورصد المستفيدين في جميوع المكاتوإ القطريوة، علوى أن 

يتمثوول الهوود  النهووائي لووذلك فووي تسووهيل اإلبووال  الشووامل 

 وفي الوقت المناسإ فيما يتعلق بمساعدة المستفيدين.

 

 ؛وحدة النقد والقسائم

 العملياتإدارة 

 موافقة.

أ( يعتبوور رصووود التنفيووذ ورصووود وتقيوويم البووورامج عمليووات شوووديدة األهميووة فوووي توودخالت النقووود 

 والقسائم.

ب( يجري العمل على تجريإ نظوام مؤسسوي للعمليوات النقديوة، وذلوك فوي جمهوريوة الكونغوو 

 الديمقراطية وكينيا والصومال والسودان.

 

 8366)أ( ديسمبر/كانون األول 

 

 8366ديسمبر/كانون األول )ب( 

 :8التوصية 

يتعووين علووى المكاتووإ اإلقليميووة أن تقوووم ببنوواء القوودرات   أ(

على مستوى المكاتإ القطرية من خالل الخبوراء الفنيوين 

أقوووى فووي تقووديم  المعينووين حووديثا لووديها، وأن تلعووإ دورا

 الدعم التقني إلى المكاتإ القطرية.

 

 ؛وحدة النقد والقسائم

الموارد  رإدارة تسيي

 والمساءلة

 موافقة.

تتووولى المكاتووإ اإلقليميووة مسووؤولية تقووديم الوودعم التقنووي إلووى المكاتووإ القطريووة. علووى أن هنووا  

حاجة إلى م يد مون تنميوة القودرات، بموا فوي ذلوك تعيوين مووففين خوارجيين لوديهم الخبورة فوي 

 الدور.مجال تنفيذ النقد والقسائم لدعم المكاتإ اإلقليمية على القيام بهذا 

 

 8366ديسمبر/كانون األول 
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 المراجع الخارجي عن استخدام النقد والقسائم رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير 

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

اإلقليميوووة، بالتعووواون موووع المقووور ب( يتعوووين أن تقووووم المكاتوووإ 

الرئيسي، بإعداد قوائم مرجعية لمراقبة المشاريع القائموة 

علووووى النقوووود والقسووووائم وضوووومان اسووووتخدام  ليووووة الرقابووووة 

المناسبة، في سياق المسؤولية المع زة لهذه المكاتوإ فوي 

 التصميم التنظيمي الجديد )مناسإ للغرت(.

 :9التوصية 

باعتبار أن طرائوق تنفيوذ النقود والقسوائم هوي فوي طوور توسويع 

نطاقهوووا، فإننوووا نوصوووي بوضوووع توجيهوووات وأدوات مؤسسوووية 

للتوحيوود وتخفيووف المخوواطر، علووى أسوواس األولويووة. وينبغووي 

دورا رقابيوا أكثور نشواطا فيموا  البرناام  النظر فوي توولي مقور

بتعموويم هووذه الطرائووق بوووتيرة متسووارعة وبجمووع أفضوول يتعلووق 

 الممارسات ونشرها عبر جميع المكاتإ القطرية.

 ؛وحدة النقد والقسائم

الموارد  رإدارة تسيي

 والمساءلة

 موافقة.

استحدثت وحودة النقود والقسوائم أدوات وتوجيهوات مؤسسوية لتوحيود أنشوطة النقود والقسوائم، بموا 

المسوتوى العوام والمسوتوى الج ئوي، موع التركيو  علوى المخواطر في ذلك تقيويم المخواطر علوى 

 المتعلقة بقدرات الشركاء والمخاطر التشغيلية.

 

 8365يونيو/ح يران 

 :10التوصية 

إصوودار مبوواد  توجيهيووة ألنشووطة التوودريإ  البرنااام  نوصووي

وبناء القدرات التي يتعوين االضوطالع بهوا كجو ء مون أنشوطة 

في المكاتوإ  البرنام  ما قبل المشروعات التي تشمل موففي

اإلقليميوة/المكاتإ القطريووة، والبوورامج القطريووة، والمجتمعووات 

المحلية. وينبغي زيادة ال خم في مجال بناء القدرات، بموا فوي 

موون خبوورات  ك إجووراء اسووتعرات لمووا هووو متوووافر داخليوواذلوو

المووووففين فوووي تنفيوووذ أنشوووطة النقووود والقسوووائم، موووع االسوووتعانة 

 بمتخصصين خارجيين، إذا ل م األمر.

 

 وحدة النقد والقسائم

 

 موافقة.

 اإللكترونوويفووي بورامج الووتعلم  ، يُوننظر حاليووا8368لوجوو  فوي عووام  بعود إجووراء التودريإ وجهووا

، وذلوك بهود  الوصووول إلوى أكبور عوودد اإلنترنووتوغيوره مون بورامج تنميووة القودرات باسوتخدام 

ممكن من الموففين. وهنا  حاجة إلى الم يد من االسوتثمار فوي تنميوة القودرات، بموا فوي ذلوك 

 تعيين موففين خارجيين لديهم الخبرة في مجال تنفيذ النقد والقسائم.

عداد برنامج تدريبي للشوركاء المتعواونين لمعالجوة االحتياجوات كما تقوم وحدة النقد والقسائم بإ

 المحددة في مجال تصميم وتنفيذ تدخالت النقد والقسائم.

 

 8366ديسمبر/كانون األول 
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 المراجع الخارجي عن استخدام النقد والقسائم رد اإلدارة على التوصيات الواردة في تقرير 

 آخر موعد للتنفيذ واإلجراء المتخذرد اإلدارة  جهة التنفيذ التوصيات

 :11التوصية 

حاجة إلى إجوراء تحليول دوري ألثور مشواريع النقود  هنا  أ( 

 والقسائم.

إلوووى وضوووع مجموعوووة مووون المبووواد   البرناااام  يحتوووا   ب(

التوجيهيووة لتقيوويم أثوور طرائووق النقوود والقسووائم، مووع تحديوود 

واضوووووا لمجووووواالت التركيووووو  الرئيسوووووية، مثووووول تحديووووود 

/مقوودمي الخوودمات المتعاونينالمسووتفيدين، وأداء الشووركاء 

الماليووة، والتفاعوول مووع اإلدارة المحليووة، وقضووايا الشووؤون 

رو ، واألثوووور الجنسووووانية، واسووووتراتيجية الوووودخول والخوووو

القصير األجل على انعدام األمن الغوذائي وعلوى الجووع، 

واألثر المتوسا األجل على استعادة سوبل كسوإ العوي ، 

واألثوور الطويوول األجوول علووى قوودرات البلوودان علووى رعايووة 

باألوضواع علوى األرت، يمكون لتقيويم  مواطنيها. ورهنوا

األثور أن يوسوع األبحواث فوي بعوج المجواالت، علوى أنو  

ين اإلبووال  عوون جميووع المجوواالت للووتمك ن موون تكوووين يتعوو

 صورة كاملة لجدوى طريقة النقد والقسائم.

 ؛وحدة النقد والقسائم

الموارد  رإدارة تسيي

 والمساءلة

 موافقة.

لسياسوة النقوود والقسوائم بهود  تقودير النتووائج  تقييموا 8366سويجري مكتوإ التقيويم فووي عوام  أ( 

ن هذا التقييم وغيره من التقييمات الموذكورة فوي مبنوعية األدلة المتأتية  حتى ابن. ورهنا

 النقطة ب(، سينظر مكتإ التقييم في إجراء سلسلة من تقييمات األثر.

يجري العمل على وضع توجيهات وأدوات للتقييمات الالحقوة للمشواريع/العمليات، وهوي   ب(

 ستشمل معايير لتقييم األثر.

فووي مجتمووع الممارسووين األعووم بووأربع دراسووات حالووة تقووارن  ثووار   البرنااامكمووا يسوواهم  

 تحويالت األغذية والنقد والقسائم على تع ي  األمن الغذائي لدى المستفيدين.

 

 8366ديسمبر/كانون األول 
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