الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 16-13نوفمبر/تشرين الثاني 2017
معلومات تكميلية للمشاركين
إضااااااااقتاا"معلومات ملمشالمااق معالجااااااااقي مللمقل"ع اا ق م"ع م م"عل ا ل م"علتااق تملمعاىم"علل عم"عجااااااثا معلوااقس م"عل اذم"عت م ا م
ميسرمأمقن"م"عل اذمأنمتا مم"علشالمق م"عتالمام"مأدنقه .م
()http://executiveboard.wfp.org/ar/board-documents
ّ

الجدول الزمني لألحداث التي ستجري على هامش اجتماعات المجلس الرسمية
الوقت

المكان

االثنين 13 ،نوفمبر/تشرين الثاني
"علاتبم"إل امل معا لبم"ألتريا م–ممجققيةممعم"عللثاملم"ع "سلملمع ق م"إل امم

09:45-08:30

"عاقع"م0R00

ثمجقنث مبرعقي"مبمرق:متلم"عطه م أد"ةمعاح مملم"ع لعمقسلءم"عتغ ي" م

14:45-13:00

قع"م"الجتلقعق م"عرسمسم"م( )Auditoriumم
(عاغ "ء) م
يا"م"عسالمم()Peace Garden

لم صم"عجريطمبل قسث"ممشرضم"عصليم"عخقصمب لهليي"م"عالنغلم"ع يلار"طم"م 15:00-14:45
بش ل"نملTuko Pamojaم–منحلممشقمل
م

م
الثالثاء 14 ،نوفمبر/تشرين الثاني

الوقت

ث مجقنث مبرعقي" م"عللاا" م"علتح ة :ممجرقع م"عشقس معاى م"الستثلقي م"ع قتج معلم 09:45-08:30
"الستش "دمعحقال م"عطل"يئ م
"علاتبم"إل امل مآلسمقمق"علحمطم"عهقدئم–ممجققيةممعم"عللثاملم"ع "سلملمع ق م"إل امم

14:45-13:00

"علاتبم"إل امل معاجرقم"ألقسطمقشلق مأتريامقمقأقيقبقم"عجر م"مقآسمقم"علسطىم–م 14:45-13:00
مجققيةممعم"عللثاملم"ع "سلملمع ق م"إل امم م
ثمبرعقي"مأعلقنمق:م مفمي د م"البتاقيمإعىم"#عاضقءمعاىم"ع لعم
( )#ZeroHungerم
م

14:45-13:00
م

األربعاء 15 ،نوفمبر/تشرين الثاني

الوقت

ي لملSeed to Feedل
م
المكان
قع"م"علتلدم1م(م )Aula Delegatisم
"عاقع"م6R00
قع"م"عل ت ىم()Forum
قع"م"علتلدم1م(م )Aula Delegatisم
م
المكان

ثمجقنث مبرعقي"مماتبم"عتاممم:متش ي مواقت"م"عتاممممت مالبرنامجم–م"الست قدمإعىم
"علسقءع"مق"عتشام م

09:45-08:30

قع"م"علتلدم1م(م )Aula Delegatisم

ثمجقنث مبرعقي"مقز"يةم"ع ي"ع"مت م"علاليق م"علتح ة:مبرنقمجممق غ رن-دق م
"ع قع معألغ ي"مملمأجلم"عتشامممقتغ ي"م"ألط ق مقشر" "م"علجثق م"عل يسم"مت م
البرنامج م

14:45-13:15

قع"م"الجتلقعق م"عرسمسم"م( )Auditoriumم

"علاتبم"إل امل معغربمأتريامقم–ممجققيةممعم"عللثاملم"ع "سلملمع ق م"إل امم

20:00-19:00

قع"م"علتلدم1م(م)Aula Delegatisم م

م

م
الخميس 16 ،نوفمبر/تشرين الثاني

الوقت

"علاتبم"إل امل مألمرياقم"عالتم م"مق"عثحرم"عاقييث م– ممجققيةممعم"عللثاملم"ع "سلملم 14:45-13:00
ع ق م"إل امم

م
المكان
"عاقع"م6R00

1

معارض الصور
ستاقمم"علشقيضم"عتقعم"مطل" مدقيةم"عل اذ:

•

مشرض مصلي معل معلامق مالبرنامج مت مجلهليي" م"عالنغل م"ع يلار"طم" مت مي ل ملSeed to Feedل ممل م"عرده"م
"عرسمسم"؛

•

مشرض مبش ل"ن مل"ألصل ممل م"ع ضقءل مأع ته مق ة مإنجقء م"ألصل مقسثل م"عشمش مبقعتشققن ممع مق ة متحامل مهجقش"م
"ألقضقع ميساطم"عضلءمعاىمنتقسجم"علجرقعم"عر"س مع ظقمميص مأورم"ألصل مبقستخ "مم"عصليم"عسقتام" مت مي لمعرضم
"عصليمت م"عثرجم"أل لرم(.)Red Tower

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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