الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 29-26نوفمبر/تشرين الثاني  – 2018التنقيح 1
معلومات تكميلية للمشاركين
باإلضافة إلى الوثيقتين "معلومات للمشاركين" و"الجدول الزمني المؤقت" المتاحتين على الموقع الشبكي لوثائق المجلس التنفيذي
( ،)https://executiveboard.wfp.org/meetings-documentsيس ّر أمانة المجلس أن تقدم المعلومات التكميلية أدناه .وترد مذكرات المفاهيم
والدعوات لألحداث الجانبية تحت عنوان "المعلومات التكميلية" على الرابط التالي على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي:
.https://executiveboard.wfp.org/ar/meeting/512

الجدول الزمني لألحداث التي ستجري على هامش اجتماعات المجلس الرسمية
االثنين 26 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018

الوقت

المكان

غداء وحفل قص الشريط لمعرض صور "عام زايد" برعاية اإلمارات العربية
المتحدة

13:30 - 13:15

ركن ""Seed to Feed

حوار رفيع المستتتتتتتتو حول مستتتتتتتاهمة البرازيل في تعزيز التعاون بين بلدان
الجنوب في إطار خطة عام  :2030حالة التغذية المدرسية الوطنية المستدامة

14:45 - 13:30

قاعة االجتماعات الرئيسية ()Auditorium

الثالثاء 27 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018

الوقت

المكان

حدث جانبي برعاية شعبة السياسات والبرامج وشعبة التغذية في البرنامج حول
التعتتتاون فيمتتتا بين بلتتتدان الجنوب والتعتتتاون المحثي كمحر لتتتتد التنميتتتة
المستتتتتدامة  :2تستتتتفير فرت التعاون بين بلدان الجنوب لتبادل المعرفة والتعلم 09:45 - 08:30
من النظراء ونقل التكنولوجيا في سياق التنمية والتعاون اإلنساني من أجل هد
التنمية المستدامة 2

المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي – مشاورة مع الممملين الدائمين لدول اإلقليم
مناقشتتتتتتتة مع الدول األععتتتتتتتاء ،برعاية المملكة المتحدة ،لتقديم تحدي

09:45 - 08:30

قاعة الوفود )Aula Delegatis( 1

القاعة 6R00

حول

اجتماع شتتتتتر ستتتتبتمبر أيلول  2017إلنقاذ األرواح وبناء القدرة على الصتتتتمود
14:45 - 13:15
وإصتتتتحح النظام :ستتتتياستتتتة حكومة المملكة المتحدة بشتتتت ن إصتتتتحح نظام العمل
اإلنساني

قاعة الوفود )Aula Delegatis( 1

المكتتتب اإلقليمي ألمريكتتا الحتينيتتة والبحر الكتتاريبي – مشتتتتتتتتاورة مع الممملين
الدائمين لدول اإلقليم

14:45 - 13:15

القاعة 6R00

المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا الشرقية
– مشاورة مع الممملين الدائمين لدول اإلقليم

14:45 - 13:15

قاعة االجتماعات فوق الطابق العلوي

المكتب اإلقليمي لشتتتترق ووستتتتط أفريقيا  -مشتتتتاورة مع الممملين الدائمين لدول
اإلقليم

14:45 - 13:15

القاعة 6Y08

األربعاء 28 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018

الوقت

المكان

حدث جانبي عن الحماية االجتماعية برعاية شتتتتتعبة الستتتتتياستتتتتات والبرامج في
البرنامج وإطحق المطبوعة المشتتتتتتتتركة بين البرنامج ومجموعة البنك الدولي
09:45 - 08:30
بعنوان "هل يمكننا أن نربط بشتتتتكل أفعتتتتل بين المستتتتاعدة اإلنستتتتانية والحماية
االجتماعية؟ الدروس المستفادة من التجارب القطرية"

قاعة الوفود )Aula Delegatis( 1

حدث جانبي برعاية إ سبانيا ومكتب ال شؤون الجن سانية في البرنامج حول تبادل
الفبرات في مكافحة العنف الجنستتتاني في الستتتياقات اإلنستتتانية وستتتياقات انعدام 14:45 - 13:15
األمن الغذائي

قاعة االجتماعات الرئيسية ()Auditorium

المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا – مشاورة مع الممملين الدائمين لدول اإلقليم

14:45 - 13:15

قاعة الوفود )Aula Delegatis( 1

المكتب اإلقليمي آلستتتتيا والمحيط التاد – مشتتتتاورة مع الممملين الدائمين لدول
اإلقليم

14:45 - 13:15

القاعة 6R00

الخميس 29 ،نوفمبر/تشرين الثاني 2018

المكان

الوقت

تحديمات بشتتت ن حاالت الطوار الرئيستتتية :تحدي عن استتتتباق التطورات في
االستتتتتتجابة لألزمة اإلنستتتتتانية في جمتورية الكونغو الديمقراطية ،وتحدي عن 09:45 - 08:30
نتائج التصنيف المتكامل لمراحل األمن الغذائي واالستجابة اإلنسانية في اليمن

قاعة الوفود )Aula Delegatis( 1

حدث جانبي برعاية المكتب اإلقليمي لشتتتتتتترق ووستتتتتتتط أفريقيا التابع للبر نامج
والمركز العالمي لمعار وعمليات ما بعد الحصتتتاد ،عن مبادرة القعتتتاء على 14:45 - 13:15
الفسائر في األغذية

قاعة االجتماعات الرئيسية ()Auditorium

المعارض

الوقت

المكان

معرض صتتتتور بعنوان "عام زايد" برعاية اإلمارات العربية المتحدة بمناستتتتبة
الذكر المئوية

طوال األسبوع

ركن ""Seed to Feed

معرض تفاعلي برعاية قستتتتم التندستتتتة في البرنامج عن التركيز على قصتتتتص
النجاح في حاالت الطوار والشراكات ضمن منظومة األمم المتحدة

طوال األسبوع

البرج األحمر وحديقة السحم

معرض برعاية مشتتتتركة من شتتتعبة التكنولوجيا ،وشتتتعبة االتصتتتاالت والدعوة
والتستتتويق ،وشتتتعبة االبتكار وإدارة التغيير ،ووحدة تحليل هشتتتاشتتتة األوضتتتاع
ورسم خرائطتا :تجربة تكنولوجية غامرة

طوال األسبوع

قاعة المنتد ""A

نظام لوحات األسماء اإللكترونية
تم تطبيق نظام لوحات األستتتتتتماء اإللكترونية اعتبارا من  1ستتتتتتبتمبر أيلول  ،2017بفعتتتتتتل الدعم الذي قدمتة حكومة إيطاليا لمشتتتتتتروع
" "Landmarkلتجديد المقر.
وستجد عندما تكون في مقعد أن النظام مفتوح وجاهز لحستعمال.
ويتيح هذا النظام للمندوب أن يحجز مقدما عندما يرغب في الكحم بالعغط على زر ميكروفونة؛ ويتحول ال عوء إلى اللون األخضر ويدرج

المندوبون تلقائيا في قائمة المتحدثين التي يراها الرئيس واألمينة( .مححظة :بالنسبة لدورات المجلس ،ستقوم أمانة المجلس بتحعير القاعة؛
وسيكون قد تم تنفيذ الفطوات من  1إلى  3الواردة أدناه).
وتقدم "خطوات للمندوبين" الواردة أدناه إرشادات ستلة بش ن كيفية استفدام النظام اإللكتروني الجديد.

ويحتوي النظام اإللكتروني أيعتتتتتا على نظام توقيت جديد .وتبين الصتتتتتور أدناه كيف ستتتتتيبدو نظام التوقيت بعد فتح الميكروفون .وبالنستتتتتبة
للمندوب الذي ي خذ الكلمة ،ستتتكون هنا دائرة في أعلى يمين الشتتاشتتة تشتتير إلى الوقت المحدد مستتبقا .وعندما تتبقى دقيقة واحدة ،ستتيتحول
لون الدائرة إلى األحمر وستتتتتتيصتتتتتتدر الميكروفون والزر كحهما وميضااااااا حمر .وبعد انتتاء الوقت المحدد ،ستتتتتتيتوقف الميكروفون تلقائيا.
وقد طلبت هيئة المكتب إيقا

التشغيل التلقائي في اجتماعتا المعقود في  12يوليو تموز .2017

ويحتوي نظام الميكروفون الفيديوي ،الذي تم تجريبة ألول مرة في يناير كانون الماني  2017بفعل الدعم المقدم من حكومة إيطاليا لمشروع
" "Landmarkلتجديد المقر ،على شاشة تعمل باللمس تسمح للمندوب باختيار اللغة ومستو الصوت ،ورؤية مكبرات الصوت ،والتحدث
براحة من مقعده دون الحاجة إلى االنحناء إلى األمام بفعتتتل ستتتعة نطاق الميكروفون .وتوضتتتح الصتتتورة أدناه الميزات بما في ذلك الستتتاعة
في الزاوية اليمنى العليا للمساعدة في المحافظة على الوقت):
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