الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 28–26فبراير/شباط 2018
معلومات تكميلية للمشاركين – التنقيح 1
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 26 ،فبراير/شباط 2018
"علاتبم"إل امل معا لبم"ألتريا م–ممجققيةممعم"عللثاملم"ع "سلملمع ق م"إل امم

09:45-08:45

"عاقع"م6R00

"جتلقعمعتثقد م"آلي"ءمبملم"ع ق م"ألعضقءمت م"التحقدم"ألقيقب

10:00-09:00

قع"م"علتلدم1م()Aula Delegatisم

م

م

الوقت

المكان

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

09:45-08:45

قع"م"علتلدم1م()Aula Delegatisم

"علاتبم"إل امل مآلسمقمق"علحمطم"عهقدئم–ممجققيةممعم"عللثاملم"ع "سلملمع ق م"إل امم

14:45-13:15

"عاقع"م6R00

م

م

الوقت

المكان

الثالثاء 27 ،فبراير/شباط 2018

م
األربعاء 28 ،فبراير/شباط 2018

ثمجقنث مبرعقي"مالبرنامجم–مإنهقءم"ال تمقجق م"ع قيي":متر"بطم"ألنجط"م"إلنسقنم"م 09:45-08:30
ت م"ع لبم"ألتريا مقم طا"م"عسق ل

قع"م"علتلدم1م()Aula Delegatisم

"علاتبم"إل امل مألمرياقم"عالتم م"مق"عثحرم"عاقييث م– ممجققيةممعم"عللثاملم"ع "سلملم 14:45-13:15
ع ق م"إل امم

"عاقع"م6R00

م

1

نظام لوحات األسماء اإللكترونية
تممتطثم منظقممعل ق م"ألسلقءم"إلعاترقنم"م"عتثقي"ًمملم1مسثتلثر/أيال م 2017مب ضلم"ع عمم"ع م متهم الم"مإيطقعمقمعلجرقعم
ت ي م"علار.مقتا مملخطل" معال قبمللم"عل"يدةمأدنقهمإيشقد" مسها"مبجأنم م م"م"ستخ "مم"ع ظقمم"إلعاترقن م"ع ي .مقسمتممإعطقءم
أعضقءم"عل اذمبطق "مإعاترقنم"ميتممتلريرهقمعاىمعل ق م"ألسلقءم"إلعاترقنم"مقعاىم"علمارقتلنمعتس ملم"ع خل مإعىم"ع اس".م
قبقإلضقت"مإعىمذعك ميتمحمه "م"ع ظقممعالتح ثمأنميح مما مق ًمع مقميرغبمت م"عاالممبقعضغطمعاىمزيمممارقتلنه؛مقيتحل م
"عضلءمإعىم"عالنم"ألخضرمقي يجم"عل قبلنمتااقسمقًمت م قسل"م"علتح وملم"عت مير"هقم"عرسمذمق"ألممل.م(مال ظ":مبقع سث"مع قي" م
"عل اذ مستالممأمقن"م"عل اذمبتحضمرم"عاقع"؛مقسمالنم متممت م م"عخطل" مملم1مإعىم3م"عل"يدةمأدنقه).م
م

قيحتل م"ع ظقمم"إلعاترقن مأيضق ًمعاىمنظقممتل م مج ي .مقتثملم"عصليمأدنقهم مفمسمث قمنظقمم"عتل م مبش متتحم"علمارقتلن.م
قبقع سث"معال قبم"ع ميأخ م"عاال" مستالنمه قكمد"سرةمت مأعاىميلملم"عجقش"متجمرمإعىم"عل م"علح دممسثاق.مقع مقمتتثاىمد ما"م
ق" ة مسمتحل معلنم"ع "سرةمإعىم"أل لرمقسمص يم"علمارقتلنمق"ع يم الهلقمقممضقمأ لر.مقبش م"نتهقءم"عل م"علح د مسمتل فم
"علمارقتلنمتااقسمق.مق مطاث مهمئ"م"علاتبمإياقفم"عتجغملم"عتااقس مت م"جتلقعهقم"علشالدمت م12ميلعمل/تللزم.2017

2

قيحتل منظقمم"علمارقتلنم"ع م يل م"ع متم مت ريثهمألق ممرةمت مي قير /قنلنم"عثقن م 2017مب ضلم"ع عمم"علا ممملم الم"م
إيطقعمقمعلجرقعمت ي م"علار معاىمشقش"متشللمبقعالذمتسلحمعال قبمبقختمقيم"عاغ"مقمستلىم"عصل مقيؤي"مماثر" م"عصل م
ق"عتح ثمبر" "مملمماش همدقنم"عحقج"مإعىم"النح قءمعألمقممب ضلمسش"منطققم"علمارقتلن.مقتلضحم"عصليةمأدنقهم"علم " مبلقمت م
ذعكم"عسقع"مت م"ع "قي"م"عمل ىم"عشامقمعالسقع ةمت م"علحقتظ"معاىم"عل ):م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
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