
CFS 2016/43/Inf/1 Rev.1 الوثیقة
17-21 أكتوبر/ تشرین األول 2016

النسخة االلكترونیة من الجدول الزمني ھذا متاحة على الموقع االلكتروني للدورة الثالثة واألربعین للجنة األمن ا 

تُعقد كافة الجلسات في القاعة الكبرى، الطابق الثالث، المبنى A، منظمة األغذیة والزراعة، روما، إیطالیا
الجمعة 21 أكتوبر/تشرین األوّلالخمیس، 20 أكتوبر/تشرین األوّلاألربعاء 19 أكتوبر/تشرین األوّلالثالثاء 18 أكتوبر/تشرین األوّلاالثنین 17 أكتوبر/تشرین األوّل

رابعاً (أ)أوالً

ثانیاً 

خامساً 

  استراحة الغداء 13:00 - 15:00
سادساً رابعاً (ج)ثالثاً (ب) ثالثاً (أ) 

المسائل األخرىسابعاً
الترتیبات الخاصة بالدورة الرابعة (أ)

(التخاذ قرار)ثالثاً (أ) رابعاً (د)
اعتماد التقریر النھائي(ب)

(التخاذ قرار)

21.30-18.3021.30-18.30
لجنة الصیاغةلجنة الصیاغة

D-209 قاعة لبنانD-209 قاعة لبنان

سالسل القیمة الشاملة لتحقیق 
الزراعة المستدامة والنھوض بنتائج 

األمن الغذائي والتغذیة
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المسائل التنظیمیة (التخاذ قرار)

افتتاح الدورة الثالثة واألربعین للجنة 
األمن الغذائي العالمي: النظم الغذائیة 

المستدامة والتغذیة وتغیر المناخ 
(لإلحاطة والمناقشة)

اإلطار االستراتیجي العالمي لألمن الغذائي 
والتغذیة (التخاذ قرار)

مشاركة لجنة األمن الغذائي العالمي في 
النھوض بالتغذیة (التخاذ قرار)

تقییم لجنة األمن الغذائي العالمي (لإلحاطة)

برنامج العمل المتعدد السنوات (التخاذ قرار)

حدث خاص
من االتفاق إلى العمل لتنفیذ خطة التنمیة 

المستدامة لعام 2030:  الدروس المستفادة 
من عملیات االستعراض الوطنیة التطوعیة 

األولى

التقارب بین السیاسات: مناقشة - 
التنمیة الزراعیة المستدامة لتحقیق 

األمن الغذائي والتغذیة، بما في ذلك 
دور الثروة الحیوانیة (لإلحاطة 

والمناقشة)

التقارب بین السیاسات (تكملة):
اعتماد التوصیات في مجال السیاسات - 
التنمیة الزراعیة المستدامة لتحقیق األمن 
الغذائي والتغذیة، بما في ذلك دور الثروة 

الحیوانیة (التخاذ قرار)

مشاركة اللجنة في النھوض بخطة التنمیة 
المستدامة لعام 2030 (التخاذ قرار)

حالة انعدام األمن الغذائي في العالم وخطة 
التنمیة المستدامة لعام 2030 (لإلحاطة 

والمناقشة)

رصد تنفیذ قرارات لجنة األمن الغذائي
العالمي وتوصیاتھا: الخطوط التوجیھیة
الطوعیة بشأن الحوكمة المسؤولة للحیازة -

حدث عالمي مواضیعي (لإلحاطة والمناقشة)

المنتدى بشأن التحضّر والتحول الریفي 
واالنعكاسات على األمن الغذائي والتغذیة 

(للمناقشة والتخاذ قرار)

مشروع الجدول الزمني للدورة الثالثة واألربعین للجنة األمن الغذائي العالمي 

www.fao.org/cfs/cfs43

حدث خاص: 19.30-18.00

رابعاً (ب) (1)

رابعاً رابعاً (ب) (2)
(ھـ)

رابعاً (و) التقارب بین السیاسات: ربط أصحاب 
الحیازات الصغیرة باألسواق: التوصیات 

في مجال السیاسات (التخاذ قرار)

رصد تنفیذ قرارات لجنة األمن الغذائي 
العالمي وتوصیاتھا: االختصاصات لتشاطر 
التجارب والممارسات الجیدة (التخاذ قرار)

http://www.fao.org/cfs/cfs43
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