الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لبرنامج األغذية العالمي
 21-18نوفمبر/تشرين الثاني 2019
معلومات تكميلية للمشاركين
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/517

الجدول الزمني لألحداث التي ستجري على هامش اجتماعات المجلس الرسمية
االثنين 18 ،نوفمبر/تشرين الثاني
المكتب اإلقليمي لغرب أفريقيا – مشاورة مع الممثلين الدائمين لدول اإلقليم

الوقت

المكان

09:45 - 08:30

القاعة 6R00

حفل المكتب اإلقليمي لغرب إفريقيا إلطالق وقطع شريط معرض التصوير
الفوتوغرافي :تفعيل البرنامج وشركائه للحزم المتكاملة للقدرة على الصمود في 13:25 - 13:15
منطقة الساحل :التقدم والتحديات والفرص
المكتب اإلقليمي للشرق األوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا
الوسطى – مشاورة مع الممثلين الدائمين لدول اإلقليم

14:45 - 13:15

حدث جانبي مشترك بين سويسرا وشعبة الطوارئ في البرنامج :الصورة
المرئية لحاالت الطوارئ :عرض عمل وحدة الدعم الجغرافي المكاني ونظم 14:45 - 13:25
المعلومات الجغرافية
حدث ثقافي وحفل استقبال يستضيفه الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية
لالحتفال بالدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي لعام 2019

ابتداء من الساعة
19:00
(حال انتهاء جلسة
المجلس)

ركن ""Seed to Feed

القاعة 6R00
قاعة الوفود – الغرفة األولى
()Aula Delegatis – Aula I

قاعة االجتماعات الرئيسية ()Auditorium
وقاعة"( "Gazeboلحفل االستقبال)

الثالثاء 19 ،نوفمبر/تشرين الثاني

الوقت

المكان

المكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي – مشاورة مع الممثلين الدائمين لدول اإلقليم

09:45 - 08:30

القاعة 6R00

المكتب اإلقليمي لشرق أفريقيا – مشاورة مع الممثلين الدائمين لدول اإلقليم

09:45 - 08:30

القاعة 6Y08

حدث جانبي لهولندا وشعبة الشراكات مع القطاع الخاص وجمع األموال منه
حول الشراكة من أجل التأثير :البرنامج :قصة شركة DSM

09:45 - 08:30

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

حدث جانبي للمكتب اإلقليمي لغرب إفريقيا :تفعيل البرنامج وشركائه للحزم
المتكاملة للقدرة على الصمود في منطقة الساحل :التقدم والتحديات والفرص

14:45 - 13:15

قاعة االجتماعات الرئيسية ()Auditorium

المكتب اإلقليمي ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبي – مشاورة مع الممثلين 14:45 - 13:15
(يؤكد فيما بعد)
الدائمين لدول اإلقليم

القاعة 6R00

األربعاء 20 ،نوفمبر/تشرين الثاني
حدث جانبي لشعبة التغذية :تحسين النظم الغذائية والتغذية في النيجر ومالي

الوقت

المكان

09:45 - 08:30

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

حدث جانبي مشترك بين البرنامج واالتحاد األفريقي وكندا واالتحاد الروسي
حول التغذية المدرسية :المضي قدما في الشراكة :الترويج لحزمة متكاملة 14:45 - 13:15
للصحة والتغذية في المدرسة
الخميس 21 ،نوفمبر/تشرين الثاني

الوقت

حدث جانبي برعاية لكسمبورغ ،وبدعم من موزامبيق وشركة نيبون للكهرباء
وشعبة التكنولوجيا في البرنامج :مسؤولية البيانات في العمل اإلنساني في العصر 09:45 - 08:30
الرقمي

قاعة االجتماعات الرئيسية ()Auditorium
المكان
قاعة الوفود – الغرفة األولى
()Aula Delegatis – Aula I

المكتب اإلقليمي آلسيا والمحيط الهادئ – مشاورة مع الممثلين الدائمين لدول
اإلقليم

14:45 - 13:15

القاعة 6R00

حدث جانبي للمكتب اإلقليمي للجنوب األفريقي وزمبابوي :زمبابوي :توسيع
نطاق الترابط الثالثي في أعقاب استجابة إنسانية غير مسبوقة

14:30 - 13:30

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

المعارض

الوقت

المكان

معرض صور للمكتب اإلقليمي لغرب إفريقيا :تفعيل البرنامج وشركائه للحزم
المتكاملة للقدرة على الصمود في منطقة الساحل :التقدم والتحديات والفرص

طوال األسبوع

ركن ""Seed to Feed

معرض لشعبة الشراكات الخاصة وجمع األموال :الشراكة من أجل التأثير :دور
القطاع الخاص في تحقيق هدف التنمية المستدامة 2

طوال األسبوع

ركن المعارض في البرج األحمر
ومجمع السلع والخدمات سابقا

ركن العروض

الوقت

المكان

عرض لكندا وشعبة السياسات والبرامج حول المبادرة المتعددة السنوات للقدرة
على الصمود التي تقوم بها الوكاالت التي تتخذ من روما مقرا لها في النيجر
ابتداء من الثالثاء،
والصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية
 19نوفمبر/تشرين
الثاني
عرض لفرع االستعداد للطوارئ واالستجابة لها التابع لشعبة تكنولوجيا
المعلومات حول استجابة البرنامج المشتركة في موزامبيق
عرض لشعبة الخدمات اإلدارية حول منصة الحجوزات اإلنسانية

قاعة المنتدى ألف ()Forum A

نظام لوحات األسماء اإللكترونية
تم تطبيق نظام لوحات األسممممممماء اإللكترونية اعتبارا من  1سممممممبتمبر/أيلول  ،2017بفضممممممل الدعم الذي قدمته حكومة إيطاليا لمشممممممروع
" "Landmarkلتجديد المقر.
وستجد عندما تكون في مقعدك أن النظام مفتوح وجاهز لالستعمال.
ويتيح هذا النظام للمندوب أن يحجز ُمقدما عندما يرغب في الكالم بالضغط على زر ميكروفونه؛ ويتحول الضوء إلى اللون األخضر ويُدرج
المندوبون تلقائيا في قائمة المتحدثين التي يراها الرئيس واألمينة.
وفيما يلي إرشادات للمندوبين بشأن كيفية استخدام النظام اإللكتروني الجديد.

إرشادات للمندوبين
لكي تطلب أن تتكلم:
•

اضغط على زر الميكروفون ،وسيتحول الضوء إلى اللون األخضر،
وستكون على قائمة المتكلمين

•

عند إعطائك الكلمة ،سيعمل الميكروفون تلقائيا ،بضوء أحمر كالمعتاد

•

يرجى إيقاف الميكروفون عند االنتهاء من اإلجراء العادي عن طريق
الضغط على زر الميكروفون مرة أخرى

ويحتوي النظام اإللكتروني أيضممما على نظام توقيت .وتبين الصمممور أدناه كيف سممميبدو نظام التوقيت بعد فتح الميكروفون .وبالنسمممبة للمندوب
الذي يأخذ الكلمة ،ستكون هناك دائرة في أعلى يمين الشاشة تشير إلى الوقت المحدد مسبقا .وعندما تتبقى دقيقة واحدة ،سيتحول لون الدائرة
إلى األحمر وسمممميُصممممدر الميكروفون والزر كالهما وميضااااا أحمر .وبعد انتهاء الوقت المحدد ،سمممميتوقف الميكروفون تلقائيا .وقد طلبت هيئة
المكتب إيقاف التشغيل التلقائي في اجتماعها المعقود في  12يوليو/تموز .2017

ويحتوي نظام الميكروفون الفيديوي ،الذي تم تجريبه ألول مرة في يناير/كانون الثاني  ،2017بفضمممممممل الدعم المقدم من حكومة إيطاليا
لمشروع " " Landmarkلتجديد المقر ،على شاشة تعمل باللمس تسمح للمندوب باختيار اللغة ومستوى الصوت ،ورؤية مكبرات الصوت،

والتحدث براحة من مقعده دون الحاجة إلى االنحناء إلى األمام بفضممل سممعة نطاق الميكروفون .وتوضممح الصممورة أدناه الميزات بما في لك
الساعة في الزاوية اليمنى العليا للمساعدة في المحافظة على الوقت:
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