الدورة السنوية للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 22-18يونيو/حزيران 2018
معلومات تكميلية للمشاركين -التنقيح 1
باإلضاااااااا إلى وثيقتي "معلومات للمشاااااااا"ايج" و"الزموي الممقي الملمت"ح المتا تيج على المومع الشااااااثاي لوثاجل المزلف التق ي
ااااان اماااس ا المزلف اع وقااما المعلومااات التاميلي ا ا سااا وون
()https://executiveboard.wfp.org/meetings-documentsح يسا ة
الم انات الم اهيمي والمعوات لأل ماث الزاسثي وحت عقواع "المعلومات التاميلي " على النابط التالي على المومع الشااااااثاي للمزلف
التق ي https://executiveboard.wfp.org/meeting/492 :

الجدول الزمني لألحداث التي ستجري على هامش اجتماعات المجلس الرسمية
االثنين 18 ،يونيو/حزيران 2018

الوقت

المكان

ل مص الشنيط معنض صو" بنعاي جمهو"ي جقوب ا نيقيا بشأع ال انى
المئوي لميال سيلسوع ماسميال "اج األسطو"ة"

09:45-09:30

"اج ""Seed to Feed

مث جاسثي بنعاي مشتنا مج إيطاليا وبقما وإسثاسيا :ل وسليم "جاس نيل
اصمماء مستو ع األمم المتحمة لالستزاب للحاالت اإلسساسي واال ت اي بالسقوي الثامق
عشنةح بمشا"ا غاساح وماليمياح واإلما"ات العنبي المتحمة

13:45-13:15

ميق السالا

الثالثاء 19 ،يونيو/حزيران 2018

الوقت

المكان

مث جاسثي بنعاي السويم بشأع الصل بيج المساعمة اإلسساسي والتقمي والسالا:
الصل الثالثي و و" البرنامج | مقع الحاج ووخ يف الحاج والقضاء على الحاج

09:45-08:30

ماع الو و )Aula Delegatis( 1

مث جاسثي بنعاي سويسنا بالتعاوع مع شعث السياسات والثنامج ي البرنامج:
الوصوي إلى األاثن وخل ا عج الناب – سهج البرنامج المتاامل إزاء الحماي

14:45-13:15

ماع االجتماعات النجيسي ()Auditorium

الماتب اإلمليمي لغنب ا نيقيا – مشاو"ة مع الممثليج الماجميج لموي اإلمليم

14:45-13:15

ماع الو و )Aula Delegatis( 1

الماتب اإلمليمي ألمنياا الالويقي والاا"يثي – مشاو"ة مع الممثليج الماجميج لموي
اإلمليم

14:45-13:15

القاع 6R00

الماتب اإلمليمي للشنق األوسط وشماي ا نيقيا واو"وبا الشنمي وآسيا الوسطى
ومقطق او"وبا الشنمي – مشاو"ة مع الممثليج الماجميج لموي اإلمليم

14:45-13:15

وق سطح الطابل السابع

األربعاء 20 ،يونيو/حزيران 2018

الوقت

المكان

9:45-8:30

القاع 6R00

14:45-13:15

ماع االجتماعات النجيسي ()Auditorium

الماتب اإلمليمي للزقوب األ نيقي – مشاو"ة مع الممثليج الماجميج لموي اإلمليم
مث جاسثي بنعاي البرنامج بشأع إض اء الطابع المحلي على خط  :2030وا"
" يع المستوى بشأع االستعناضات االستناويزي الوطقي بشأع القضاء على الزوع
بمقسقيج "جيسييج مج ا غاسستاع وغواويماال والسقغاي
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الخميس 21 ،يونيو/حزيران 2018

الوقت

المكان

مث جاسثي بنعاي شثا خنيزي البرنامج بشأع إطالق اتاب "االبتاا"ات ي
البرنامج"

09:45-08:30

ماع الو و )Aula Delegatis( 1

مث جاسثي بنعاي البرنامج بشأع إسقاذ مستقثلقا :سماء للعمل لعاف العوامب الوخيم
لسوء التغ ي ي جمهو"ي الاوسغو الميمقناطي

14:45-13:15

ماع الو و )Aula Delegatis( 1

الماتب اإلمليمي لشنق ووسط ا نيقيا – مشاو"ة مع الممثليج الماجميج لموي اإلمليم

14:45-13:15

ماع المقتمى الف ()Forum A

معارض الصور
ستقاا المعا"ض التالي طواي و"ة المزلف:

•

معنض صو" بنعاي جمهو"ي جقوب ا نيقيا بشأع ال انى المئوي لميال سيلسوع ماسميال "اج األسطو"ة" ي "اج
" "Seed to Feedمج الن ه النجيسي ؛

•

معنض و اعلي ينعا مسم الطيناع ي البرنامج وي خممات األمم المتحمة للققل الزو للمساعمة اإلسساسي " :خممات
األمم المتحمة للققل الزو للمساعمة اإلسساسي  :ووصيل األ"واح" ي مقطق المعا"ض بالثنج األ من؛

•

معنض بنعاي شثا مستو ع األمم المتحمة لالستزاب للحاالت اإلسساسي ي البرنامج يشمل اسشط و اعلي وعنض
عمل شثا مستو ع األمم المتحمة لالستزاب للحاالت اإلسساسي ي مقطق المعا"ض بحميق السالا
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نظام لوحات األسماء اإللكترونية
وم وطثيل سظاا لو ات األسماء اإللاتنوسي اعتثا"ا ً مج  1سثتمثن/ايلوي 2017ح ب ضل المعم ال مممته اوم إيطاليا لمشنوع
وزميم المقن ووقما "خطوات للمقموبيج" الوا" ة ا سا إ"شا ات سهل بشأع اي ي استخماا القظاا اإللاتنوسي الزميم وسوف يتيح
ه ا القظاا للمتحمث اع يحزم مقمما ً عقمما ينغب ي الاالا بالضغط على ز" ميانو وسه؛ ويتحوي الضوء إلى اللوع األخضن
ويم"ج المقموبوع ولقاجيا ً ي ماجم المتحمثيج التي يناها النجيف واألميج (مال ظ  :بالقسث لمو"ات المزلفح ستقوا اماس المزلف

بتحضين القاع ؛ وسياوع مم وم وق ي الخطوات مج  1إلى  3الوا" ة ا سا )

ويحتو القظاا اإللاتنوسي ايضا ً على سظاا ووميت جميم ووثيج الصو" ا سا ايف سيثمو سظاا التوميت بعم تح الميانو وع
وبالقسث للمقموب ال يأخ الالم ح ستاوع هقاك اجنة ي اعلى يميج الشاش وشين إلى الومت المحم مسثقا وعقمما وتثقى ميق
وا مةح سيتحوي لوع الماجنة إلى األ من وسيصم" الميانو وع والم" االهما وميضا ا من وبعم استهاء الومت المحم ح سيتومف
الميانو وع ولقاجيا ومم طلثت هيئ الماتب إيقاف التشغيل التلقاجي ي اجتماعها المعقو ي  12يوليو/وموز 2017
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ويحتو سظاا الميانو وع ال يميو ح ال وم وزنيثه ألوي منة ي يقاين/ااسوع الثاسي 2017ح ب ضل المعم المقما مج اوم
إيطاليا لمشنوع وزميم المقنح على شاش وعمل باللمف وسمح للمقموب باختيا" اللغ ومستوى الصوتح و"ؤي ماثنات الصوتح
والتحمث بنا مج مقعم وع الحاج إلى االسحقاء لألماا ب ضل سع سطاق الميانو وع وووضح الصو"ة ا سا الميمات بما ي
ذلك الساع ي الماوي اليمقى العليا للمساعمة ي المحا ظ على الومت):
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