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 مقدمة
5شLLLباط و/ فLLبراير 23 وذلLLك بيLLن   ، والسLLنغال، وغينLLيا  موريتانLLيا زار وفLLد مLLن أعضLLاء المجلLLس التنفLLيذي آLLال مLLن          -1

الصLين، وهاييتLي، ومالLي، وموريتانLيا، وباآسLتان، وسلوفينيا، إلى       : وضLم الوفLد مLندوبون عLن الLبلدان التالLية           . ارآذ/مLارس  
واشتملت الزيارة على اجتماعات مع المندوبين الحكوميين،   وتLرأس الوفLد سفير مالي       . جانLب مكتLب ارتLباط أفريقLيا الغربLية         

، والجهLات المعنLية ، إلLى جانLب زيارات ميدانية      الZبرنامج ى، وموظفLي    ووآLاالت األمLم المLتحدة، والهيLئات الشLريكة األخLر           
، بينما آرندا داسيلفا، المدير اإلقليمي ألفريقيا.  الوفد السيد م    رافق بالنسLبة لزيارتLي موريتانLيا والسLنغال       و .الZبرنامج لعملLيات   

 علLى قائمLLة  لاألوق حL ويحLLتوي المل.  لغينLيا فيرشLن المديLLر اإلقليمLي المشLارك ألفريقLيا الغربLLية فLي زيارتLه      . أ.رافقLه السLيد م  
ق الثالث قائمة بأسماء المندوبين الحكوميين ح ويضم المل.بأسLماء أعضLاء الوفLد، بيLنما يرد برنامج الزيارة في الملحق الثاني      

 . الذين التقى بهم الوفدىاألخروممثلي الجهات الشريكة والمعنية 

2-   

 اموريتاني
 غير أنه .2002آانون األول عام  / بحلول نهاية ديسمبر   2002-1998آLان مLن المقLرر إنهLاء البرنامج القطري للفترة              -3

 ضمنا بغية استنفاد األرصدة القائمة بانتظار وصول  2003عام  حزيران  /ونLي تLم الLتقدم بطلLب لLتمديد فLترة الLبرنامج حLتى يو              
النهوض  )أ: (وتتمLثل أهLداف الLبرنامج المذآور بما يلي        . 2008-2003صLة للLبرنامج القطLري الجديLد للفLترة           السLلع المخص  

الحد من معدالت سوء  )ب(بتعلLيم األطفLال فLي المLناطق الريفLية مLع اهLتمام خLاص بمعدالت حضور الفتيات إلى المدارس؛               
ترسLيخ األمن الغذائي   ) ج( الصLحية والLتغذية لألمهLات؛         فLي المLناطق الفقLيرة وتوفLير الLرعاية          لالLتغذية فLي صLفوف األطفLا       

وجLرت الموافقة على  . لألسLر الريفLية الفقLيرة والحLد مLن مسLتوى هشاشLتها إزاء المخاطLر المناخLية مLن خLالل حمايLة البيLئة                         
التوزيع وآان من المزمع بدء .  مليون دوالر7.5 بتكلفة إجمالية قدرها 2002آذار عام  / في مارس  10147عملLية الطوارئ    

أيلLول ألن اسLتجابة الجهات المانحة لم تتضح إلى أن أعلنت   /نيسLان، غLير أن ذلLك تأخLر حLتى سLبتمبر      / أبLريل  1اعتLبارا مLن     
آانون / ديسمبر16 في  10249وتمت الموافقة على عملية الطوارئ اإلقليمية       . أيلول/ سبتمبر 1الحكومLة حالLة الطوارئ في       
وجLاءت هLذه العملLية اسLتجابة لظLروف الجفاف وعجز         . يون دوالر لفLترة سLنة واحLدة        ملL  27.8األول بLتكلفة إجمالLية قدرهLا        

 في المائة 80 طنا أي ما يعادل 43 632وسLيوجه مخصLص الموارد في موريتانيا البالغ      . اإلنLتاج فLي إقلLيم السLاحل الغربLي         
 مLLنهم فLLي 120 000يLLن يعLLيش  مسLLتفيد فLLي جLLنوب الLLبالد، والذ420 000 طLLنا إلLLى 55 365مLLن االلLLتزام اإلجمالLLي وقLLدره 

 .مناطق هشة بشكل شديد

والLتقى الوفLد فLي موريتانLيا برئLيس الLوزراء، ووزراء شLؤون المLرأة والتخطLيط، والصLحة، والتعلLيم، ومفوض األمن               -4
سLLية بأآملهLا عLLن احLترامها العمLLيق   وأعربLLت القLيادة السيا . ورافLق هLLذا المفLوض الوفLLد فLي زياراتLLه الميدانLية أيضLا     . الغذائLي 

وأشLLار رئLLيس الLLوزراء إلLLى شLLدة موجLLة الجفLLاف التLLي دخلLLت اآلن عامهLLا الثالLLث علLLى   . الZZبرنامجواهLLتمامها الشLLديد بجهLLود 
 Lتجابة         . يالتوالLره السLن تقديLرب عLبرنامج وأعZد السمات البارزة لخطة الطوارئ الحكومية الممولة من             الLة وأآLذه الموجLله 

وشملت القضايا المطروحة خالل .  والسLاعية إلLى حمايLة الLثروة الحيوانية إلى جانب إنقاذ األرواح البشرية            ميزانLية خاصLة،   
مLدى التغطLية التي يوفرها البرنامج القطري التابع لبرنامج األغذية العالمي، وسالل األغذية بالمقارنة   : االجLتماعات مLا يلLي     

المدرسLية وبLناء القLدرات فLي وزارة التربLية، وتفشLي فLيروس نقLص المناعة         مLع األذواق الغذائLية المحلLية؛ وبLرامج الLتغذية       
 .اإليدز، وتكاليف نقل السلع في ظل االحتكار الفعلي الذي تفرضه الشرآات الناقلة، وتمويل البرنامج القطري/ البشرية

كة غLير الحكومLية، وهLي االتحLاد العالمLي اللوثري، ووآالة           وعقLد الوفLد اجLتماعات مفLيدة للغايLة مLع المLنظمات الشLري                 -5
الLتعاون والبحLث فLي مLيدان التنمLية، ولجLنة أوآسفورد لإلغاثة من المجاعة ومنظمة وورلد فيجن، التي تنفذ عناصر مختلفة              

ضا إزاء مشارآة  ولموقف الحكومة أيالبرنامجوقد أعربت هذه المنظمات جميعها عن تقديرها الشديد ألنشطة   . من البرنامج 
 . وأآدت هذه المنظمات خطورة الوضع الناشئ عن الجفاف. المنظمات غير الحكومية في عمليات الطوارئ

وتLLتعلق هLLذه المجLLاالت . وأبLLرز مLLندوبو وآLLاالت األمLLم المLLتحدة الشLLريكة مجLLاالت الLLتعاون السLLابقة والمقLLبلة المحLLتملة     -6
   Lات المشLبرمجة المشترآة        بالدراسLتية، والLتراتيجيات اللوجسLة، واالسLيل الهشاشLية، وتحلLوح الغذائLوأآد ممثل . ترآة، والمس

 .االتحاد األوروبي الحاجة إلى تعزيز استراتيجية األمن الغذائي وخطة العمل الوطنيتين

حLاالت الطLوارئ، وبLرامج التغذية المدرسية، وأنشطة الغذاء     وشLملت المواقLع التLي زارهLا الوفLد مراآLز الLتوزيع فLي                   -7
وآLان مLن واضح أن النساء في المواقع المزارة يشكلن الفئة المستفيدة الرئيسية، وأن تعاون      . مقLابل العمLل، ومراآLز الLتغذية       

 .المنظمات غير الحكومية مفيد للغاية، وأن برامج الغذاء مقابل العمل تحقق نتائج مستدامة
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 نتاجات والتوصياتاالست
.  فLي أنشLطة الطوارئ والتنمية على حد سواء      الZبرنامج رأت البعLثة أن موريتانLيا هLي حالLة تسLتحق مواصLلة انخLراط                   -8

 .وتبدي الحكومة التزاما متينا برصد االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر، وبتلبية احتياجات البالد الغذائية
آLLLان التنسLLLيق بيLLLن الجهLLLات المانحLLLة جLLLيدا للغايLLLة، وإن آLLLان بالمسLLLتطاع تعزيLLLزه مLLLن خLLLالل المLLLبادرات التعاونLLLية        -9

 .االستراتيجية

ع شرآات النقل  فLي موريتانLيا مLن خLالل مسLاعدة الحكومLة فLي الLتفاوض م        الZبرنامج يمكLن الLنهوض بكفLاءة مLبادرات         -10
 .لخفض تكاليف نقل السلع

 .يمكن تعزيز فعالية تنفيذ البرنامج من خالل المبادرات المناسبة لبناء القدرات المحلية  -11

 السنغال
روعات، وقد جرت الموافقة ألول مرة على  بمزيج متنوع من المش  1999تمLثل حضور البرنامج في السنغال قبل عام           -12

وفLي الوقLت الحاضر فإن البرنامج يقوم بتنفيذ البرنامج القطري للجيل الثاني     . 2001-1999بLرنامج قطLري متناسLق للفLترة         
الصحة والتغذية، والتغذية المدرسية، ومنع   : ويضLم هLذا الLبرنامج ثالثLة أنشLطة أساسية هي           . 2006-2002الخLاص بالفLترة     

 Lوارئ           . اتاألزمLيات للطLدة عملLيذ عLم تنفLا تLوهناك اآلن عملية طوارئ لحالة النزاع في إقليم آازامانس األدنى، وآذلك  . آم
عمليLتا طLوارئ إقليميLتان أحداهمLا موجهLة إلLى السLكان المتضLررين مLن الفيضانات في وادي نهر السنغال واألخرى تهدف             

 .إلى مساعدة سكان األرياف في المناطق األشد ضعفا

وفLي السLنغال اسLتمع الوفLLد إلLى عLرض ألوضLLاع الLبالد قدمLته وزيLLرة شLؤون األسLرة والتضLLامن الوطنLي والتLي آLLان              -13
آما استمع إلى عرض منفصل . برفقLتها فLي هLذه المناسLبة األميLن العLام المسLاعد لمكتب الرئاسة ومدراء الخدمات المرآزية             

 . تقدم به المدير القطري، وقام بعدة زيارات ميدانيةعن العمليات القطرية

ونقلت الوزيرة رسالة من رئيس الوزراء بشأن سياسات الحكومة وأولوياتها، ويحظى قطاع التعليم باألولوية القصوى         -14
 نهLLج حكومLLتها المLتدرج إزاء األمLLن الغذائLLي  وأآLLدت الوزيLرة . تلLيه قطاعLLات الصLحة والLLتغذية، والLLزراعة، والمLياه، والبيLLئة   

وفLي الفLترة االنتقالLية فLإن الحكومLة تسLعى إلLى اسLتمرار المعونة         . والسLاعي إلLى إنهLاء المعونLة الغذائLية فLي األجLل الطويLل            
واطنين وأعربت الوزيرة عن قلقها من حالة الطوارئ الناشئة للم  . الغذائLية والدعLم الفنLي، والسLيما في مجال تحليل الهشاشة           

 فقد أبرزت الوزيرة تطوير البرنامج القطري البرنامجومن حيث عالقات الشراآة مع . السLنغاليين العائدين من آوت ديفوار  
وأخيرا، . ضLمن إطLار األمLم المLتحدة للمسLاعدة اإلنمائLية وملكLية الحكومLة لدراسLة تحلLيل هشاشة األوضاع ورسم خرائطها                  

 . الختيار داآار آمقر لمكتب العمليات اإلقليميةأعربت الوزيرة عن ترحيبها وتقديرها

 هذه ذوعرضLت السلطات المدرسية أرقاما عن األوضاع قبل التنفي     . وزار الوفLد بLرامج الLتغذية المدرسLية فLي آLاوالك              -15
لنتائج المدرسية بفضل برامج الLبرامج وبعLد ذلLك، بمLا يشLير إلLى حLدوث تحسLن فLي معLدالت الحضLور إلLى المدارس وفي ا                  

آمLا أآLدت هLذه السLلطات أهمLية تقديLم وجبتيLن بغLية تحقLيق األثLر المطلLوب علLى معLدالت الحضور إلى                       . الLتغذية المدرسLية   
وشLددت السLلطات أيضLا علLى أهمLية رابطLات اآلبLاء والمعلميLن فLي اإلشLراف علLى بLرامج التغذية                     . المLدارس وعلLى الLتعلم     

 في توفير البرنامجوتمثلت المساندة التي قدمها   .  وغLيره من الجهات    الZبرنامج مرآLزا صLحيا يدعمLه       وزار الوفLد    . المدرسLية 
وقLام الوفLد أيضLا بLزيارة اثنيLن من عنابر      . الدقLيق المقLوى لLتوزيعه علLى األطفLال ناقصLي الLتغذية، والحوامLل والمرضLعات            

 .البرنامج

وجرى التأآيد على إنجازات هذا المكتب حتى     . مLي وفLريقه للوفLد أنشطة مكتب العمليات اإلقليمية         وشLرح المديLر اإلقلي      -16
ودارت مناقشLLة حLLرة . 2003اآلن ومLLا يواجهLLه مLLن تحديLLات وفLLرص، آمLLا سLLلط الضLLوء علLLى بLLرنامج عمLLل المكتLLب لعLLام     

اإلقليمLي أيضLا صLورة شLاملة عن حالة     وصLريحة فLيما يتصLل بعملLية تطبLيق الالمرآLزية وتكالLيفها ومLنافعها، وقLدم المديLر             
وأشLار علLى وجLه خLاص إلLى محLنة إقلLيم الساحل بسبب موجات الجفاف المتكررة، وأآد               . األمLن الغذائLي فLي اإلقلLيم بأسLره         
 .وأبرز آذلك تزايد الصراعات المسلحة وأثرها الضار على األمن الغذائي اإلقليمي. الحاجة إلى نظام لإلنذار المبكر

  والتوصياتاالستنتاجات
رأى الوفLLLد أن أنشLLLطة بLLLرامج الLLLتغذية المدرسLLLية والدعLLLم الLLLتغذوي لألطفLLLال ناقصLLLي الLLLتغذية، واألمهLLLات الحوامLLLل      -17

 .والمرضعات، تسهم في تحقيق األولويات القصوى للحكومة في ميداني التعليم والصحة
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 للسLنغال فLي هذا السياق خالل المرحلة االنتقالية حسب ما طلبت الحكومة،   الZبرنامج اجLب أن تتواصLل مسLاندة     مLن الو    -18
 .وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البالد إلى تحمل جانب أآبر من األعباء بغية إنهاء المعونة الغذائية

حكومLية فLي مجLال بLناء القLدرات، والسيما فيما يتعلق بتحليل الهشاشة، بالتعاون مع      ينبغLي العLناية بأمLر االحتLياجات ال         -19
 .الجهات الشريكة األخرى لألمم المتحدة

 .قد تتطلب الجوانب المالية واإلدارية لمكتب العمليات اإلقليمية المزيد من التعزيز  -20

 غينيا
فقد بدأ البرنامج . ظLل بLرنامج األغذيLة العالمLي يعمLل فLي مجالLي التنمLية والطLوارئ طLوال مLا يقرب من أربعين عاما                     -21

 فLLي شLLهر 2005-2002واعLLتمد الLLبرنامج القطLLري للفLLترة .  بخطLLة إلطعLLام تالمLLيذ المLLدارس الفنLLية 1964عملLLياته فLLي عLLام 
وبLLدأ بLLرنامج الLLتغذية المدرسLLية عملLLيات الLLتوزيع فLLي شLLهر   .  دوالر ملLLيون15، بقLLيمة إجمالLLية قدرهLLا  2001آب /أغسLLطس

وباإلضافة إلى البرامج اإلنمائية المختلفة، . 2003آذار، بيLنما مLن المقLرر أن ينتهLي بLرنامج التنمLية الريفLية في عام            /مLارس 
فطوال األشهر االثنى . رئآLان عمLل بLرنامج األغذيLة العالمLي فLي غينLيا مسؤوال عن عدة عمليات لالستجابة لحاالت الطوا                   

عشLر الماضLية، ومLLنذ انLدالع الحLرب األهلLLية فLي ليبLLيريا، استضLافت غينLيا مLLئات األلLوف مLن الالجئيLLن، وتسLببت هجمLLات           
تشرين /، التي ووفق عليها في نوفمبر6312المتمرديLن في نزوح مئات األلوف في غينيا، وآان الهدف من عملية الطوارئ          

وقدمLت المسLاعدات إلLى الالجئيLن مLن خالل عملية اإلغاثة الممتدة واإلنعاش           . هLؤالء النازحيLن   ، هLو مسLاعدة      2000الثانLي   
 2002في عامي ) التوسع األول (10064 و 10064 ثLم من خالل عمليتي اإلغاثة الممتدة واإلنعاش          2001 فLي عLام      6271

، 2002أيلول /فمنذ سبتمبر. لالجئينولكLن الLنزاع الLذي نشLب فLي آLوت ديفLوار مؤخرا تسبب في موجة ثالثة من ا             . 2003و
وآلها أغذية وفرتها .  طLنا مLن األغذيLة علLى الالجئيLن الفاريLن مLن آLوت ديفLوار                 551قLام بLرنامج األغذيLة العالمLي بLتوزيع           

 ).التوسع األول (10064عملية اإلغاثة الممتدة واإلنعاش 

زراء الشؤون الخارجية، واإلدارة المحلية والالمرآزية، والزراعة، والتعليم المدني      وقLد عقدت البعثة اجتماعات مع و        -22
وقLد أوضLحوا آلهLم األبعLاد السياسLية واالقتصLادية واالجتماعLية للصLراعات الموجLودة في بلدان الجوار                   . ومLا قLبل الجامعLة     

ربوا عLLن تقديLLرهم العمLLيق للدعLLم الLLذي يقدمLLه آمLLا أعLL. وتأثLLيرها علLLى غينLLيا، السLLيما بالنسLLبة لالجئيLLن والعائديLLن والنازحيLLن 
 من خالل مبادراته في حاالت التنمية والطوارئ، واسترعوا االنتباه إلى التنظيم الالمرآزي الجديد الذي بدأ تطبيقه  البرنامج

يل سلة األغذية وأشاروا في هذا المجال إلى تعد. وأعربوا أيضا عن تقديرهم لبرنامج التغذية المدرسية. للتنسيق مع البرنامج
وبLناء علLى طلLب ممثلLي الLبرنامج فقLد أثLار الوفLد مشLكلة عدم احترام بعض               . بحيLث تLتفق مLع األذواق والمشLتريات المحلLية          

 .وقد جرى تقديم تأآيدات آاملة بأن الممثلين المذآورين سيتمتعون بكل اإلعفاءات المالية المستحقة. االمتيازات

وعقLLد الوفLLد اجLLتماعات مLLع وآLLاالت األمLLم المLLتحدة األخLLرى الشLLريكة والمLLنظمات غLLير الحكومLLية، والجهLLات المانحLLة     -23
، وفرص وتحديات الشراآة التي يمثلها الوضع البرنامجوأوضLح ممLثلو وآLاالت األمLم المLتحدة طبLيعة تعLاونهم مع           . الثنائLية 

وحصل الوفد . ، وأبرزوا مجاالت التعاون المتبادل معهالبرنامجم ألداء ولكLنهم أعLربوا جميعا عن تقديره      . المعقLد فLي غينLيا     
. علLى معلومLات عLن وضLع إطLار عمLل األمLم المتحدة للمساعدة اإلنمائية ووثيقة استراتيجية التخفيف من وطاة الفقر الريفي               

فالمساعدات . لفقLر الريفLي  وآLان هLناك تأآLيد علLى أن حسLن اإلدارة هLو حجLر الLزاوية فLي اسLتراتيجية التخفLيف مLن وطLأة ا                    
وقLد أشير هنا أيضا إلى أن الجهات المانحة قد   . اإلنمائLية لغينLيا فLي المسLتقبل سLتتوقف علLى التسLليم بمعايLير تLتعلق بLاإلدارة                   

 .أرهقت بسبب النزاعات التي طال أمدها في تلك المنطقة

 قام بها الوفد بقدر آبير في تعزيز االنطباعات التي خرج بها الوفد من مداوالته         وقLد سLاهمت الLزيارات الميدانLية التLي           -24
فقLد أعLرب حLاآم نيLنزارآوري عLن قلقLه الشLديد مLن تدفLق الالجئيLن والعائديLن مLن آLوت ديفLوار، حيث ال يمكن                    . فLي المقLر   

ى البنية األساسية االجتماعية وعلى اسLتيعابهم فLي المعسLكرات الحالLية، باإلضLافة علLى تأثLيرهم علLى االقتصاد المحلي وعل             
وأثLLيرت أثLLناء هLLذه  . وأثLLناء زيLLارة مراآLLز اإليLLواء المؤقLLتة عايLLن الوفLLد بنفسLLه تأثLLير تكLLدس الالجئيLLن وقلLLة المLLرافق    . األمLLن

 .الزيارات مسألة تقديم سالل أغذية مناسبة لألذواق المحلية

عLLدة بLLرامج للLLتغذية المدرسLية، والحLLظ اإلحسLLاس القLLوي بيLن المجLLتمعات المحلLLية المسLLتفيدة   وقLام الوفLLد أيضLLا بLزيارة     -25
وآLان ممLثلو هذه   . بملكLية هLذا الLبرنامج، آمLا أن رابطLات اآلبLاء والمدرسLين آانLت تقLوم بنشLاط إيجابLي فLي اإلشLراف علLيه                    

.  سلة األغذية بحيث تتفق مع األذواق المحليةوهLنا أيضا أثيرت مسألة تعديل   . الLرابطات هLم أآLثر المتحمسLين لهLذه المLبادرة           
. وآLان مLن الواضLح أن مLبادرة التغذية المدرسية قد ساهمت في زيادة معدالت االنتظام في الدراسة، وخاصة بالنسبة للبنات              

داية وأعLرب الممLثل اإلقليمLي عLن تقديLره للLتعاون مLع الLبرنامج فLي مجالLي األغذيLة مLن أجLل التدريب ومساندة النساء في ب                         
 .مواسم العسر

وآان هناك ارتياح لتعاون المسؤولين عن األمن في  . وحصLل الوفLد علLى معلومLات آاملLة عن حالة األمن في المنطقة                -26
وأعLرب الLبعض عLن ضLرورة استخدام طائرات عمودية     . الLبرنامج وفLي مفوضLية األمLم المLتحدة السLامية لشLؤون الالجئيLن          
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وآان الوفد ينتقل في زيارته لمختلف المواقع بطائرة تابعة لبرنامج      . خلص من االتكال على المطارات ومدارج الطائرات      للLت 
وآانت فائدتها في غاية الوضوح، آما أن الوآاالت الشريكة األخرى اثنت على      . األغذيLة العالمLي ممولLة مLن عملLية خاصLة           

 .الخدمات التي تؤديها

واشLترك المكتLب القطLري أيضLا مع الوفد في التحقيق في االتهامات بالفساد واستخدام األغذية في االستغالل الجنسي،                 -27
 .واإلجراءات التي اتخذت بشأن هذه االتهامات

 االستنتاجات والتوصيات
وقد اثنى آل المشارآين . برنامجا يتسم بدرجة عالية من التنسيق في غينيايLرى الوفLد أن بLرنامج األغذيLة العالمي ينفذ             -28

 .على عمل البرنامج

 .وسيعمل البرنامج على تعزيز عالقات شراآته مع السلطات الغينية

وينبغي إيالء اهتمام . المجاورةأن غينLيا بحاجLة إلLى دعLم مجLتمع المانحيLن، نظLرا النعLدام األمن المستمر في المناطق             -29
 .خاص لتلبية احتياجات النازحين والمعاد توطينهم

 . أن يفكر جديا في الطلبات المتعلقة بتعديل سلة األغذية بحيث تناسب األذواق والمشتريات المحليةللبرنامجينبغي   -30

مكتLب القطري للبرنامج تعزيز مراقبته الداخلية، بحيث يضمن آشف حاالت الغش والفساد على الفور واتخاذ         ينبغLي لل    -31
آمLLا ينبغLLي أن يظLLل منتLLبها إلLLى الحLLاالت التLLي قLLد تLLؤدي بموزعLLي المعونLLات الغذائLLية إلLLى إسLLاءة  . اإلجLLراء المناسLLب بشLLأنها
 .استخدام هذه المعونات
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 الملحق األول
 2003لس التنفيذي في عام زيارات أعضاء المج
  غينيا� السنغال �موريتانيا 

 2003آذار / مارس5 �شباط / فبراير22
 

 2003شباط / فبراير22: المغادرون من روما
 2003آذار / مارس6: العودة إلى روما

 
 قائمة المشارآين

 Ibrahim Bocar Daga/ سعادة السفير
 سفارة جمهورية مالي

 :القائمة ألف

  
 حمود ولد علي/ يرسعادة السف

 سفارة جمهورية موريتانيا اإلسالمية
 

  
 Adnan Bashir Khan/ السيد

 المستشار الزراعي
 سفارة جمهورية باآستان اإلسالمية

 :القائمة باء

  
 Ma Shiqing/ سعادة السيد

 الوزير المفوض
 الممثلية الدائمة لجمهورية الصين الشعبية

 

  
 Patrick Saint-Hilaire/ السيد

 السكرتير األول
 سفارة جمهورية هايتي

 :القائمة جيم

  
 :القائمة دال 
  

 Bojana Hocevar/ سعادة السيد
 الوزير المفوض

 الممثلية الدائمة لجمهورية سلوفينيا

 :القائمة هاء

  
 Manuel Aranda da Silva/ السيد

 مدير المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا
 :أمانة البرنامج

  
 Thomas Lecato/ السيد

 موظف اتصال غرب أفريقيا
 المكتب اإلقليمي

 

17/02/2003  

  26:02:03الساعة 

 

 الملحق الثاني

 زيارة أعضاء المجلس التنفيذي إلى موريتانيا والسنغال وغينيا
 )آذار/ مارس5 �شباط / فبراير22(
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 البرنامج
 شباط/ فبراير22السبت  

 07:00الساعة  AF 2305لة  الرح�المغادرة من روما إلى باريس 
 09:10الساعة  الوصول إلى باريس

 11:00الساعة  AF 764 الرحلة �مغادرة باريس إلى نواآشوط 
 الوصول إلى مطار نواآشوط

 ممLثل الLبرنامج فLي    Philippe Guyon le Bouffy/ حيLث يكLون فLي اسLتقبال الوفLد السLيد      
 موريتانيا

 15:35الساعة 

  Mercureالمغادرة إلى فندق 
  Mercureقضاء بعد الظهر والمساء في فندق 

 :55 50 529) 222( 

 

 شباط/ فبراير23األحد 
 مغادرة الفندق بعربة البرنامج للتوجه إلى مكتب البرنامج

 08:00الساعة  جلسة إطالعية في المكتب القطري
 09:00الساعة  :يةاجتماعات مع السلطات الحكوم

  )رهنا بالتأآيد(اجتماعات مع وزارة التعليم 
 10:00الساعة  )رهنا بالتأآيد(اجتماعات مع وزارة التنمية الريفية 

 11:00الساعة  اجتماعات مع رئيس الوزراء
 12:00الساعة  اجتماعات مع مفوض األمن الغذائي

  Mercureغداء في فندق 
  زيارات ميدانية

 15:00الساعة  )برًا( نواآشوط إلى بوغي مغادرة
 19:30الساعة  الوصول إلى بوغي

 20:00الساعة  Azurعشاء في فندق 

 

 

 شباط/ فبراير24االثنين 
   آايدي� منغويل � ماال � أليغ �بوغي : الزيارات الميدانية

 07:00الساعة  فطور
 08:00الساعة  ) أليغ�سي بوغي :أ(المغادرة إلى أبري موالن دي موندي 

 08:40الساعة  الوصول إلى موندي 
 08:55الساعة  المغادرة إلى أليغ

 09:30الساعة  الوصول إلى أليغ وزيارة منطقة دي مايفيسا
 10:00عة السا ) آايدي� مونغويل � ماال �أآسي أليغ (المغادرة إلى أبديبي بينار 

 10:45الساعة  زيارة المناطق المنكوبة بالجفاف في أيديبي بينار
 11:00الساعة  المغادرية إلى ماال
 11:45الساعة  الوصول إلى ماال

  حفل غداء يقيمه الوالي
 14:00الساعة  المغادرة إلى بوفال

 14:15الساعة  الوصول إلى بوفال وزيارة آاك دي بوفال
 14:30الساعة  اواتاالمغادرة إلى س
 15:10الساعدة  زيارة سد ساواتا
 15:25الساعة  المغادرة إلى سادا
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 15:55الساعة  زيارة المناطق المنكوبة بالجفاف في سادا
 16:10الساعة  المغادرة إلى موات

 16:25الساعة  الوصول إلى موات وزيارة المناطق المنكوبة بالجفاف
 16:40 الساعة المغادرة إلى منغويل

 17:05الساعة  الوصول إلى سد تيزيكرا وزيارته
 17:30الساعة  الوصول إلى منغويل
 17:30الساعة  المغادرة إلى آايدي
 18:30الساعة  الوصول إلى آايدي

 20:00الساعة  حفل عشاء يقيمه الوالي
  Fabolyقضاء الليلة في فندق 

 
 

 

 شباط/  فبراير25الثالثاء 
   نواآشوط� أليغ � بوغي �آايدي : زيارات ميدانية
 07:00الساعة  فطور في الفندق

 08:00الساعة  زيارة منطقة ماريشيه دي غويديم
 08:30الساعة  زيارة موقع إعادة التحريج في آايدي

 08:45اعة الس  في آايدي(SECF)زيارة مرآز محو األمية 
 09:00الساعة  المغادرة إلى ديباي الحجاج 

 09:30الساعة  زيارة المقصف المدرسي في ديباي الحجاج
 10:00الساعة  الوصول إلى أباري وزيارتها
 10:30الساعة  المغادرة إلى بي دي تيال

 11:15الساعة  زيارة بي دي تيال
 11:45الساعة  المغادرة إلى بوحديدة

 12:15الساعة  ى بوحديدة وزيارة مقصف المدرسةالوصول إل
 12:30الساعة  المغادرة إلى أليغ

 13:00الساعة  حفل غداء يقيمه الوالي
 16:00الساعة  المغادرة إلى نواآشوط

  

 
 شباط / فبراير26األربعاء 

  ندق بعربات البرنامج إلى مجمع األمم المتحدةمغادرة الف
منظمة وورلد فيجن، واالتحاد اللوثري العالمي، ولجنة      (اجLتماع مLع المLنظمات غLير الحكومLية           

 في مكتب البرنامج) أوآسفورد لإلغاثة من المجاعة، ووآالة التعاون في مجال التنمية
 08:30الساعة 

 المLتحدة القطLري فLي قاعLة مؤتمLرات بLرنامج األمم       اجLتماع مLع الجهLات المانحLة وفLريق األمLم           
 المتحدة اإلنمائي

 10:00الساعة 

  غداء
  جلسة إطالعية مع المكتب القطري للبرنامج

  المغادرة إلى المطار
 17:00الساعة  V7 321المغادرة إلى داآار على الرحلة 
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بال الوفLLد السLLLيد  الوصLLول إلLLى مطارليوبولدسLLيدار سLLنغور فLLي داآLLار حيLLث يكLLون فLLي اسLLتق          
Richard Verbeeckممثل البرنامج في السنغال  

 18:00الساعة 

 شباط/ فبراير27الخميس 
 08:45ساعة ال المكتب القطري للبرنامج/ مغادرة الفندق بعربات البرنامج إلى مكتب العمليات اإلقليمية

 09:00الساعة  )غرفة اجتماعات الطابق األرضي(جلسة إطالعية مع المكتب القطري في السنغال 
 11:30الساعة  ، وزيرة األسرة والتكافل الوطنيAwa Gueye Kebe/ اجتماع مع معالي السيدة

 14:30 � 13:00الساعة  1غداء في الغون 
 14:45ساعة ال المغادرة إلى آادالك بحافلة البرنامج

 17:45الساعة   Relais de Kaolackالوصول إلى فندق 
 19:30الساعة  Souleymane Ly/ عشاء مع الحاآم السيد

 
 شباط/ فبراير28الجمعة 

 08:30 � 07:15الساعة  اسورزيارة إلى مشروع التغذية المدرسية في سيب
 10:20 � 09:00الساعة  زيارة إلى مرآز الصحة الكاثوليكي في ماآاآاهوني

 11:00 � 10:30الساعة  زيارة مجمع عنابر مفوضية األمن الغذائي في آاهوني 
 11:30الساعة  العودة إلى الفندق وتناول الغداء هناك

 16:45 � 13:45الساعة  رحلة العودة إلى داآار

 
 آذار/ مارس1السبت 

 صباحا جلسة إطالعية في مكتب العمليات اإلقليمية

 
 آذار/ مارس2األحد 

 14:15الساعة  V7 724 آوناآري على الرحلة المغادرة إلى
 16:35الساعة  الوصول على آوناآوري

 MyrtaحيLLLث يكLLLون فLLLي اسLLLتقبال الوفLLLد مLLLندوب وزارة الخارجLLLية والLLLتعاون السLLLيدة  
Kaulardمديرة المكتب القطري للبرنامج في غينيا بالوآالة ، 

 

  Camayenneالوصول إلى فندق 
   واستعراض برنامج الزيارةCamayenne جلسة إطالعية أمنية في فندق

   مع مديرة المكتب القطري للبرنامج في غينيا بالوآالةCamayenneعشاء في فندق 

 

 آذار/ مارس3االثنين  
 08:00: الساعة مغادرة الفندق على مكتب البرنامج 

 08:15: الساعة عية مع المكتب القطري للبرنامججلسة إطال
 10:00: الساعة )في الوزراة(اجتماع مع وزير الخارجية 
 10:45: الساعة )في الوزارة(اجتماع مع وزير الداخلية 
 11:30: الساعة )في الوزارة(اجتماع مع وزير الزراعة 

 12:15: الساعة )في الوزارة(اجتماع مع وزير التعليم 
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 13:15: الساعة  مع وزير العمل االجتماعيCamayenneفي فندق غداء 
 14:30: الساعة اجتماع مع الفريق القطري لألمم المتحدة والشرآاء المنفذين في مكتب البرنامج

 16:30: الساعة اجتماع مع الجهات المانحة في مكتب البرنامج
 18:00: الساعة ، أمسية حرةCamayenneالعودة على فندق 

 :(224) 41 29 91 

 

 آذار/ مارس4الثالثاء  
 07:15: الساعة مغادرة الفندق إلى مطار آوناآوري

 08:00: الساعة المغادرة بطائرة البرنامج إلى نزيريكوري

 10:00: الساعة الهبوط في مطار نزيريكوري

 10:40: ساعةال اجتماع مع حاآم نزيريكوري

المغLادرة بعLربة الLبرنامج علLى معLبر ثوالحLدودي مLع ليبLيريا لمراقLبة تدفLق الLناس بسبب                       
أزمLLة آLLوت ديفLLوار، زيLLارة مرآLLز عLLبور بوسLLو، زيLLارة مشLLروع مLLدارس الطLLوارئ فLLي   

 منطقة لوال المحاذية للحدود مع آوت ديفوار

 11:30: الساعة

 16:30: الساعة ، واالستراحةNimbaالعودة إلى نزيريكوري، الوصول إلى فندق 

 18:00: الساعة اجتماع مع األمم المتحدة والشرآاء المنفذين

 20:00: الساعة  مع الشرآاء الرئيسيينNimbaعشاء في فندق 

 Mount Nimba (224) 91 15 57  

 

 
 

 آذار/ مارس5األربعاء  
 07:15: الساعة  إلى مطار نزيريكوريNimbaمغادرة فندق 

 08:00: الساعة مغادرة مطار نزيريكوري بطائرة البرنامج
 10:00: الساعة )مقاطعة آانكان(الوصول إلى مطار سيغويري  

 10:30: الساعة مقابلة حاآم المقاطعة والشرآاء الرئيسيين
 11:30: الساعة زيارة مشروع التغذية المدرسية في سيغويري ضمن البرنامج القطري

 13:00: الساعة ر سيغويري مغادرة مطا
 13:30: الساعة مغارة سيغويري إلى آوناآري بطائرة البرنامج

 15:30: الساعة الوصول إلى آوناآوري
 16:00: الساعة  واالستراحةCamayenneالوصول إلى فندق 

 17:00: الساعة استالم موظفي البرنامج للحقائب وبطاقات السفر والجوازات إلتمام الشكليات
 17:30: الساعة Camayenneلسة إطالعية مع منسق الشؤون اإلنسانية والممثل المقيم في فندق ج

 18:30: الساعة Camayenneجلسة إطالعية مع آبار موظفي البرنامج في غينيا في فندق 
 19:30: الساعة Camayenneوجبة عشاء خفيفة مع آبار موظفي البرنامج في فندق 

 21:00: الساعة  إلى مطار آوناآوريCamayenneمغادرة فندق 
موعد الوصول المتوقع في  (AF 767المغLادرة إلLى رومLا علLى رحلة الخطوط الفرنسية     

 )6/3/2003 صباح يوم 6باريس الساعة 
 22:55: الساعة
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 الملحق الثالث
 

 قائمة بأسماء المندوبين الحكوميين الرئيسيين

 موريتانيا
 2003شباط / فبراير22-26

 
 ، رئيس مجلس الوزراءالشيخ العافية ولد محمد ُخونا/  رئيس الوزراءمعالي

 ، وزير االقتصاد والتنمية محمد ولد الناني/ معالي الوزير
 محمد محمود ولد جعفر، وزير الصحة والشؤون االجتماعية/ معالي الوزير
 أبو باآرين ولد أحمد، وزير التهذيب الوطني/ معالي الوزير

 ، مفوض األمن الغذائي د بيى سيد محمد ول/السيد
 ، آاتبة الدولة لشؤون المرأة منتات منت أحديد/ السيدة

 السنغال
 2003آذار / مارس2 �شباط / فبراير27

 
 ، وزيرة األسرة والتكافل الوطني Awa Guèye KEBE/ معالي الوزيرة

 ، نائب سكرتير عام مكتب الرئيس Mbaye DIACK/ السيد
  حاآم إقليم آادالك،Mr Souleymane LY/ السيد

 غينيا آوناآري
 2003آذار / مارس5 � 2

 

 ، وزير الخارجية Lounceny Fall/ معالي الوزير
 ، وزير إدارة األراضي وتطبيق الالمرآزية Moussa Solano/ معالي الوزير
 ، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغاباتJean Paul Sarr/ معالي الوزير
 ، وزير التعليم قبل الجامعي والمدني Galéma Guilavogui/ معالي الوزير
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