الدورة العادية األولى للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 27-25فبراير/شباط 2019
معلومات تكميلية للمشاركين – التنقيح 1
باإلضافة إلى الوثيقتين "معلومات للمشاركين" و"الجدول الزمني المؤقت" المتاحتين على الموقع الشبكي لوثائق المجلس التنفيذي
يسر أمانة المجلس أن تقدم المعلومات التكميلية أدناه .وترد مذكرات المفاهيم
(ّ ،)https://executiveboard.wfp.org/meetings-documents
والدعوات لألحداث الجانبية تحت عنوان "المعلومات التكميلية" على الرابط التالي على الموقع الشبكي للمجلس التنفيذي:
.https://executiveboard.wfp.org/ar/meeting/518

الجدول الزمني لألحداث التي ستجري على هامش اجتماعات المجلس الرسمية
االثنين 25 ،فبراير/شباط

الوقت

المكان

قص شريط افتتاح معرض صور برعاية مكتب البرنامج لمنطقة الخليج لعرض
إسهامات الكويت والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة في دعم 13:30 - 13:15
عمليات البرنامج :شراكات استراتيجية من أجل إنقاذ األرواح وتغيير الحياة

ركن ""Seed to Feed

حدث جانبي تستضيفه نيوزيلندا وأستراليا حول موضوع متصل بمنطقة المحيط
الهادئ :هيلين كالرك تطرح أفكارها حول تحديات التنمية في منطقة المحيط 14:45 - 13:30
الهادئ

قاعة االجتماعات الرئيسية ()Auditorium

الثالثاء 26 ،فبراير/شباط

الوقت

المكان

حدث جانبي تستضيفه حركة تعزيز التغذية باالشتراك مع شعبة التغذية في
البرنامج :الخبرات المكتسبة من بلدان حركة تعزيز التغذية

09:45 - 08:30

قاعة االجتماعات الرئيسية ()Auditorium

المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي – مشاورة مع الممثلين الدائمين لدول اإلقليم

09:45 - 08:30

القاعة 6R00

المكتب اإلقليمي لوسط أفريقيا – مشاورة مع الممثلين الدائمين لدول اإلقليم

09:45 - 08:30

القاعة 6Y08

حدث جانبي يستضيفه المكتب اإلقليمي في بنما حول التعاون المشترك مع
الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها خالل السنوات الخمس األخيرة في إقليم 14:45 - 13:15
أمريكا الالتينية والبحر الكاريبي

قاعة االجتماعات الرئيسية ()Auditorium

األربعاء 27 ،فبراير/شباط

الوقت

المكان

حدث جانبي يستضيفه المكتب اإلقليمي في جوهانسبرغ حول "كسر حلقة الجوع
في مالوي"

09:45 - 08:30

قاعة الوفود – الغرفة األولى
()Aula Delegatis – Aula I

حدث برعاية مشتركة بين الدانمرك والواليات المتحدة األمريكية إللطال التقييم
الذي أجرته شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األلطراف لبرنامج األغذية
14:45 - 13:15
العالمي (( )2018-2016صدر التقرير في فبراير/شبالط )2019
(الدول األعضاء وعدد محدود من موظفي البرنامج)

قاعة الوفود – الغرفة األولى
()Aula Delegatis – Aula I

المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا – مشاورة مع الممثلين الدائمين لدول اإلقليم

14:45 - 13:15

قاعة المنتدى ألف ()Forum A

حفل استقبال بمناسبة تقديم خطة البرنامج االستراتيجية القطرية للجمهورية
الدومينيكية ( )2023-2019للمجلس التنفيذي الموافق للعيد الولطني للجمهورية
الدومينيكية

فور ختام دورة
المجلس التنفيذي

قاعة  Gazeboالملحقة بالكافتيريا

المكان

المعارض

الوقت

معرض صور برعاية مكتب البرنامج لمنطقة الخليج لعرض إسهامات الكويت
والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة في دعم عمليات البرنامج:
شراكات استراتيجية من أجل إنقاذ األرواح وتغيير الحياة

لطوال األسبوع
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مالوي :معرض صور عن األنشطة المتصلة بالخطة االستراتيجية القطرية

لطوال األسبوع

البرج األحمر

أحداث أخرى

الوقت

المكان

القاعة اإلعالمية للمكتب اإلقليمي للبرنامج آلسيا والمحيط الهادئ تقدم عرضا
ألول حافظة قطرية مستكملة للخطط االستراتيجية القطرية ،يمكن خالله
ألعضاء المجلس التنفيذي ،الذين ستقدم لهم صورة عامة للحافظة ،استخراج
المعلومات من لوحة عرض تفاعلية فضال عن التحدث مع الموظفين العاملين
في اإلقليم.

لطوال األسبوع

البرج األحمر

