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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل QRباستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه الوثيقة 

إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

 

 املقررة الدورات قائمة: الثامن امللحق
 

كافةة   القائمةة  يوتغطة  التنظيميةة   النتائجو امليزانيةمرتبة حسب أبواب  املقررة لالجتماعات الرمسية القائمة امللحق هذا يتضمن -1

 رقة   تفاصةيل  مةع   2015 فرباير/شةبا   13ارًا مةن  بة اعت 2017-2016 لفةةة السةنت    وامليزانية العمل برنامج إطار يف املقررة االجتماعات

 املباشةرة  التكةالي  تقةديرات   وتتةلل   .رةاملقةد   املباشةرة  والتكةالي   واللغةات  والفئة مبوجبها تعقد اليت الدستور من واملادة وعنوانها الدورة

 التشةغيل  ومصروفات والضيافة ل شغ وامُل املنظمة يف الفوري  واملةمج  املؤقت  املوظف  وسفر ةاليومي اإلقامة توبدال املرتبات من األخرى

 املقةر  يف االجتمةاع  خبدمةة  فة  املكّل الفنةي   تكةالي   أو الوثةائق  إعةداد  مثةل  األخةرى   التكالي  االجتماع تكالي  يف درجُت ومل .احمللية

 .الرئيسي
 

 طبقةةا أرقةةام ثالثةةة مةةن مكةةو  بعةةدد الةةدورات إىلويشةةار  .املكتةةب/املسةةؤولة الشةةعبة رمةةز الةةدورة/الشةةعبة رقةة  يتضةةمنو -2

 :التالية للمعايري

 الوصف أرقام الدورة

 من األرقام

 799 إىل 700

 رقة  إضةافة  بكةو   في نفسه اجلهاز يعقدها اليت الدورات أما ترقي  .الفرعية وأجهزتها الدستورية لألجهزة األرقام هذه خصصت

 (.-العالمة )عن الرق  األساسي  هفصلت

 من األرقام

 999 إىل 900
املشةكة  اجلماعي التدريب نشاطات وسائر الدراسية والرحالت العمل وحلقات والندوات التدريبية للدورات األرقام هذه أعطيت

 .(-العالمة )عن الرق  األساسي  تفصله بإضافة رق  إليهايشار ف الندوات  إطار يف املتكررة التدريبية الدورات أما .ب  البلدا 

 من األرقام

800-899 

  سلسةةليت ضةةمن تقةةع ال الةةيت( املؤقتةةة اخلاصةةة النشةةاطات ذلةة  يف مبةةا) الةةدورات األخةةرى لسةةائر األرقةةام هةةذه أعطيةةت

 .900 أو 700 األرقام

 
 300مةا قةدره    2014-2014 يف الصةر   سةعر  مبعدالت  االجتماعات هلذه املباشرة الكلفة وتبلغ .اجتماع 162 القائمة تتضمن -3

 منها. أمريكي دوالر 6 857 000 العادي يغطي الربنامج أ   . ويقد رأمريكي دوالر 7 108
 

 الوصف الفئة

 1الفئة 

 

 واجمللة   املؤمتر هذه دورات وتشمل .وفودًا رمسية األعضاء احلكومات إليها تبعث اليت الدولية احلكومية االجتماعات

 االجتماعات منكبريًا  جزءًاهذه االجتماعات  تشمل كما الدستور  مبوجب املنشلة واألجهزة للمجل  الفرعية واألجهزة

 االجتماعةات  هةذه  حيضةر  أ  وميكةن  .لسياسةات ا قضةايا ب املتصلة واالقتصادية التقنية بشل  املسائل تعقد اليت صةاخلا

 مةع  عالقةات  تقةي   الةيت  احلكوميةة  وغةري  احلكوميةة  الدولية واملنظمات األعضاء غري والدول األعضاء الدول من مراقبو 

 أ  للمنظمةة  وجيةوز  .األساسةية  النصوص من الثاني اجلزء يف املقررة" املبادئ"و للمنظمة العامة الالئحة مبوجب املنظمة

 .األعمال جداول بنود إعداد ذل  يف مبا خمتلفة  بطرق األمانة ملساعدة باستشاري  االجتماعات هذهمثل  يف تستع 

 2الفئة 

 

 ومراقبةو   األعضةاء  احلكومةات  تعي ةنه   خةرباء  وحيضةرها   االقتصةادية  أو/و الفنيةة  الشةؤو   تتنةاول  اليت االجتماعات

 بعد وجيوز  .عينته  اليت احلكومات عن نيابة قرارات اختاذ املشارك  من فيها يطلب وال أعاله  1 الفئة يف مدرجو 

 شةبه  املؤسسةات  ذلة   يف مبةا   الوطنيةة  املؤسسات عن ممثل  إلشراك مناسبة ترتيبات اختاذ احلكومات  مع التشاور

 ذلة   يف مبةا  خمتلفةة   بطةرق  األمانة ملساعدة باستشاري  االجتماعات هذه يف ملنظمةا وقد تستع  .واخلاصة احلكومية

 .األعمال جداول بنود إعداد

 ويشاركو  الشخصية بصفته  املنظمة ختتاره  أفراد من املؤلفة  اخلرباء من العمل وفرق وجلا هيئات  اجتماعات تشمل 3الفئة 

 .املنظمة نفقة علىعادة 

 أساسةي  بشةكل  وحيضةرها  األخةرى   اجلمةاعي  التةدريب  وأنشةطة  العمةل  وحلقات التدريبية والدورات الندوات تشمل 4الفئة 

 .املنظمة نفقة على ويشاركو  العام املدير وخيتاره  احلكومات تعي نه  الذين اخلرباء
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الباب 

والنتيجة 

 التنظيمية

 اللغات النوع املادة العنوان االجتماع رقم
الربنامج 

 العادي

 خارج من

 امليزانية

1-01 

ESA 728-43    الةةدورة الثالثةةة    جلنةةة األمةةن الغةةذائي العةةاملي(

 واألربعو (

العربية والصينية واإلنكليزية  1 5-6

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية 

240,000 0 

1-01 

ESA 728-44 العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-5 واألربعو ( الرابعة)الدورة  جلنة األمن الغذائي العاملي

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

240,000 0 

2-01 

AGD 806-7 الوراثية املوارد بشل  الدولية للمعاهدة الرئاسي جلهازا 

 ()الدورة السابعة والزراعة لألغذية النباتية

العربية والصينية واإلنكليزية  1 14

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

0 208,000 

2-01 

AGP 801-1 الدورة  بناء رؤية مشةكة الستدامة األغذية والزراعة(

 األوىل(

 والفرنسية اإلنكليزية 4 6-4

 واإلسبانية 

12,000 0 

2-01 

AGP 801-2 الدورة  بناء رؤية مشةكة الستدامة األغذية والزراعة(

 الثانية(

 والفرنسية اإلنكليزية 4 6-4

 واإلسبانية

12,000 0 

2-01 
AGP 802  الباحث  بشل  اإليكولوجيا الزراعية  مبا يف ذل  -شبكات املزارع

 املدارس امليدانية للمزارع 

 والفرنسية اإلنكليزية 4 6-4

 واإلسبانية

0 0 

2-01 
AGP 803  اسةاتيجيات االستثمار من أجل اإليكولوجيا الزراعية مع الةكيز

  على الشعوب األصلية

 والفرنسية اإلنكليزية 0 6-4

 واإلسبانية

0 0 

2-01 

AGP 813-8  مجاعة العمل الفنية احلكومية الدولية املعنية باملوارد

 )الدورة الثامنة( النباتية لألغذية والزراعةالوراثية 

العربية واإلنكليزية والفرنسية  2 6-5

 واإلسبانية

0 0 

2-01 

AGP 815-12 اتفاقية أطرا  ملؤمتر الكيماوية املواد استعراض جلنة 

 )االجتماعي الثاني عشر( روتردام

 3,000 0 اإلنكليزية 2 6-5

2-01 

AGP 815-13 اتفاقية أطرا  ملؤمتر الكيماوية املواد استعراض جلنة 

 )االجتماعي الثالث عشر( روتردام

 3,000 0 اإلنكليزية 2 6-5

2-01 

AGP 816-12 الدورة الثانية  الثابتة العضوية امللوثات باستعراض املعنية اللجنة(

 عشرة(

العربية والصينية واإلنكليزية  2 6-5

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

0 3,000 

2-01 

AGP 816-13 الدورة الثالثة  الثابتة العضوية امللوثات باستعراض املعنية اللجنة(

 عشرة(

العربية والصينية واإلنكليزية  2 6-5

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

0 3,000 

2-01 
RAP 805-3 النباتية الصحة لتدابري الدولية املعايري ملشروع اإلقليمي االستعراض 

 )الدورة الثالثة(

 0 40,000 اإلنكليزية 3 6-4

2-01 

AGA 712-9 باملوارد املعنية الدولية احلكومية الفنية العمل مجاعة 

 (التاسعة)الدورة  والزراعة لألغذية احليوانية الوراثية

العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-4

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

65,000 0 



3 C 2015/3 Web Annex  

 

الباب 

والنتيجة 

 التنظيمية
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2-01 AGA 901 0 0 اإلنكليزية 4 4-6 الوطني  للمنسق  الفنية حلقة العمل 

2-03 AGA 902 واإلدارة الغذائي لألمن الرعوية العالقة بشل  الدولية العمل حلقة 

 املستدامة

 والفرنسية اإلنكليزية 2 6-4

 واإلسبانية

0 0 

2-03 AGD 729-11 واإلنكليزية العربية والصينية  2 14 ة النباتية )الدورة احلادية عشرة(هيئة تدابري الصح

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

90,000 0 

2-03 AGD 729-12 العربية والصينية واإلنكليزية  2 14 ة النباتية )الدورة الثانية عشرة(هيئة تدابري الصح

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

90,000 0 

2-03 AGP 717-1 الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك االجتماع 

 )الدورة األوىل( املبيدات مواصفات بشل  العاملية

 0 100,000 اإلنكليزية 3 6-4

2-03 AGP 717-2 الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك االجتماع 

 )الدورة الثانية( املبيدات مواصفات بشل  العاملية

 0 100,000 اإلنكليزية 3 6-4

2-03 AGP 718-1 الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك االجتماع 

 )الدورة األوىل( املبيدات إدارة بشل  العاملية

 0 50,000 اإلنكليزية 3 6-2

2-03 

 

AGP 718-2 الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك االجتماع 

 )الدورة الثانية( املبيدات إدارة بشل  العاملية

 0 50,000 اإلنكليزية 3 6-2

2-03 DDN 725-16 )العربية والصينية واإلنكليزية  1 1-6 هيئة املوارد الوراثية لألغذية والزراعة )الدورة السادسة عشرة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

113,000 0 

2-03 FI 710-18  للهيئة العامة ملصايد أمساك التابعة اللجنة العلمية االستشارية

 املتوسط )الدورة الثامنة عشرة(البحر األبيض 

العربية واإلنكليزية والفرنسية  1 14

 واإلسبانية

0 0 

2-03 FI 716-40  اهليئة العامة ملصايد أمساك البحر األبيض املتوسط )الدورة

 األربعو (

العربية واإلنكليزية والفرنسية  1 14

 واإلسبانية

0 0 

2-03 FI 716-41  البحر األبيض املتوسط )الدورة احلادية اهليئة العامة ملصايد أمساك

 واألربعو (

العربية واإلنكليزية والفرنسية  1 14

 واإلسبانية

0 0 

2-03 FI 719-10 للهيئة العامة ملصايد أمساك  املائية األحياء بةبية املختصة اللجنة

 البحر األبيض املتوسط )الدورة العاشرة(

العربية واإلنكليزية والفرنسية  1 14

 واإلسبانية

0 0 

2-03 FI 720-19 للهيئة العامة ملصايد أمساك  التابعة اللجنة العلمية االستشارية

 البحر األبيض املتوسط )الدورة التاسعة عشرة(

العربية واإلنكليزية والفرنسية  1 14

 واإلسبانية

0 0 

2-03 FI 727-29 املائية األحياء وتربية الداخلية للمصايد األوروبية االستشارية اهليئة 

 )الدورة التاسعة والعشرو (

 0 0 اإلنكليزية 1 6

2-03 FI 733-20 0 0 اإلنكليزية والفرنسية 1 14 )الدورة العشرو ( اهلندي احمليط يف التونة أمساك مصايد هيئة 

2-03 FI 733-21 الدورة احلادية  اهلندي احمليط يف التونة أمساك مصايد هيئة(

 والعشرو (

 0 0 اإلنكليزية والفرنسية 1 16
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2-03 FI 734-19 اهلندي احمليط يف التونة أمساك مصايد يئةاللجنة العلمية هل 

 )الدورة التاسعة عشرة(

 0 0 اإلنكليزية والفرنسية 1 16

2-03 FI 734-20 اهلندي احمليط يف التونة أمساك مصايد يئةاللجنة العلمية هل 

 )الدورة العشرو (

 0 0 والفرنسيةاإلنكليزية  1 16

2-03 FI 739-16 والفرنسية اإلنكليزية 1 6 )الدورة السادسة عشرة( األطلسي وسط غرب أمساك مصايد هيئة 

 واإلسبانية

0 0 

2-03 FI 816 الوراثية باملوارد معنية خمصصة دولية حكومية فنية عمل مجاعة 

 والزراعة لألغذية املائية

العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-4

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

2-03 FI 817 العربية والصينية واإلنكليزية  4 4-6 املصيد توثيق بشل التقنية  شاورةامل

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

50,000 0 

2-03 FI 818-2 والتكنولوجيات املائة عنية باملوارد الوراثية املستشارية اال جلماعةا

 مصايد األمساك )الدورة الثانية(التابعة للجنة 

 0 0 اإلنكليزية 1 6-4

2-03 FO 702-1 0 6,000 اإلنكليزية 1 14 )الدورة األوىل( الدولية احلور هيئة 

2-03 FO 720-28 0 5,000 اإلنكليزية واإلسبانية 1 1-6 )الدورة الثامنة والعشرو ( الشمالية أمريكا غابات هيئة 

2-03 FO 726-39 اإلنكليزية والفرنسية  1 1-6 األوروبية )الدورة التاسعة والثالثو ( غاباتال هيئة

 والروسية واإلسبانية

5,000 0 

2-03 FO 731-1 سيلفا مديةانيا-للجنة املعنية مبسائل غابات البحر املتوسط ا 

 )الدورة األوىل(

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6-1

 واإلسبانية

32,000 0 

2-03 FO 734-57 الدورة  اللجنة االستشارية املعنية بالصناعات القائمة على الغابات(

 السابعة واخلمسو (

 0 0 اإلنكليزية 2 6-2

2-03 FO 734-58 الدورة  اللجنة االستشارية املعنية بالصناعات القائمة على الغابات(

 واخلمسو ( الثامنة

 0 0 اإلنكليزية 2 6-2

2-03 FO 738-4 الوراثية باملوارد املعنية الدولية احلكومية الفنية العمل جمموعة 

 (الرابعة الدورة) احلرجية

6 

 

العربية والصينية واإلنكليزية  4

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

50,000 0 

2-03 FO 802 على القائمة لصناعاتل االستشارية للجنة حتضريي اجتماع 

 للغابات املستدامة

 0 0 اإلنكليزية 2 6-2

2-03 FO 811-48 الدورة الثامنة  للحور اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدولية(

 واألربعو (

 0 70,000 اإلنكليزية 1 14

2-03 NRL 802-4 العربية والصينية واإلنكليزية  2 6 اجللسة العامة )الدورة الرابعة( – الةبة أجل من العاملية الشراكة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

 

 

70,000 0 
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2-03 NRL 802-5 العربية والصينية واإلنكليزية  2 6 اجللسة العامة )الدورة اخلامسة( – الةبة أجل من العاملية الشراكة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

0 0 

2-03 RAP 710-26 0 25,000 اإلنكليزية 1 1-6 ئ )الدورة السادسة والعشرو (اهلاد واحمليط آسيا غابات هيئة 

2-03 RAP 711-34 0 15,000 اإلنكليزية 1 14 ئ )الدورة الرابعة والثالثو (اهلاد واحمليط آسيا غابات هيئة 

2-03 RAP 801-6 أمساك مصايد هليئة التابع اإلقليمي االستشاري املنتدى اجتماع 

 (السادسة الدورة) اهلادئ واحمليط آسيا

 0 60,000 اإلنكليزية 1 14

2-03 RAP 806-76  اللجنة التنفيذية هليئة مصايد أمساك آسيا واحمليط اهلادئ اجتماع

 )الدورة السادسة والسبعو (

 0 15,000 اإلنكليزية 1 14

2-03 RAP 901  حلقة العمل الفنية اإلقليمية هليئة مصايد أمساك آسيا واحمليط

 اهلادئ

 0 35,000 اإلنكليزية 1 14

2-03 RAP 902 0 35,000 اإلنكليزية 1 14 ئاهلاد واحمليط آسيا أمساك مصايد يئةاملشاورة اإلقليمية هل 

2-03 RLC 703-14 الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف احليوانية الثروة تنمية هيئة 

 )الدورة الرابعة عشرة(

 0 100,000 اإلنكليزية واإلسبانية 1 6-1

2-03 RLC 705-28  جمموعة العمل املشةكة ب  املنظمة ومنظمة الدول األمريكية ومعهد

الدول األمريكية لةبية األحياء املائية املعنية باإلحصاءات الزراعية 

والثروة احليوانية يف إقلي  أمريكا الالتينية والبحر الكارييب )الدورة 

 (والعشرو  الثامنة

 0 50,000 اإلنكليزية واإلسبانية 3 6-2

2-03 RLC 713-30 الدورة  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية أمريكا غابات هيئة(

 الثالثو (

اإلنكليزية والفرنسية  1 6-1

 واإلسبانية

80,000 0 

2-03 RLC 758-14  هيئة مصايد األمساك الداخلية وتربية األحياء املائية يف أمريكا

 )الدورة الرابعة عشرة( الالتينية والبحر الكارييب 

 0 80,000 اإلنكليزية واإلسبانية 1 6-1

2-03 REN 708-8 الدورة  األدنى الشرق يف املياه واستعماالت واألراضي الزراعة هيئة(

 الثامنة(

 العربية 1 6-1

 واإلنكليزية

65,000 0 

2-03 RNE 718-22 العربية 1 1-6 )الدورة الثانية والعشرو ( األدنى الشرق يف واملراعي الغابات هيئة 

 واإلنكليزية

35,000 0 

2-03 RNE 739-9 العربية 1 14 )الدورة التاسعة( األمساك ملصايد اإلقليمية اهليئة 

 واإلنكليزية

5,000 0 

2-04 AGA 701-42 300 0 اإلنكليزية 1 14 )الدورة الثانية واألربعو ( القالعية احلمى ملكافحة األوروبية اهليئة 

2-04 AGA 705-1 للهيئة الدائمة الفنية للجنة التابعة البحوث جمموعة اجتماع 

 )الدورة األوىل( القالعية احلمى ملكافحة األوروبية

 

 0 0 اإلنكليزية 3 14

2-04 AGA 807-90 ملكافحة األوروبية لهيئةل األوروبية للمفوضية التنفيذية اللجنة 

 )الدورة التسعو ( القالعية احلمى

 

 

 0 0 اإلنكليزية 1 14
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2-04 AGA 807-91 ملكافحة األوروبية لهيئةل األوروبية للمفوضية التنفيذية اللجنة 

 )الدورة احلادية والتسعو ( القالعية احلمى

 0 0 اإلنكليزية 1 14

2-04 AGA 807-92 ملكافحة األوروبية للهيئة األوروبية للمفوضية التنفيذية اللجنة 

 (والتسعو  الثانية الدورة) القالعية احلمى

 0 0 اإلنكليزية 1 14

2-04 AGA 807-93 ملكافحة األوروبية للهيئة األوروبية للمفوضية التنفيذية اللجنة 

 (والتسعو  الثالثة الدورة) القالعية احلمى

 0 0 اإلنكليزية 1 14

2-04 AGA 807-94 ملكافحة األوروبية لهيئةل األوروبية للمفوضية التنفيذية اللجنة 

 )الدورة الرابعة والتسعو ( القالعية احلمى

14 

 

 0 0 اإلنكليزية 1

2-04 RAP 702-40 اهلادي واحمليط آسيا يف احليوانية والصحة احليواني اإلنتاج هيئة 

 )الدورة األربعو (

 3,000 0 اإلنكليزية 1 14

2-04 RAP 702-41 اهلادي واحمليط آسيا يف احليوانية والصحة احليواني اإلنتاج هيئة 

 )الدورة احلادية واألربعو (

 3,000 0 اإلنكليزية 1 14

2-04 RAP 703-26 ئ )الدورة اهلاد واحمليط آسيا يف الزراعية اإلحصاءات هيئة

 السادسة والعشرو (

 0 19,000 اإلنكليزية 1 6-1

2-04 RAP 803-2 25,000 0 اإلنكليزية 2 5-6 )الدورة الثانية ئاهلاد واحمليط آسيا يف النبات وقاية هيئة 

4-01 AGD 705-82 الدورة  األغذية إىل املضافة باملواد واملعنية املشةكة اخلرباء جلنة(

 الثانية والثمانو (

 0 0 اإلنكليزية 3 6-2

4-01 AGD 705-83 الدورة  األغذية إىل املضافة باملواد واملعنية املشةكة اخلرباء جلنة(

 الثالثة والثمانو (

 0 0 اإلنكليزية 3 6-2

4-01 AGD 705-84 الدورة  األغذية إىل املضافة باملواد واملعنية املشةكة اخلرباء جلنة(

 الرابعة والثمانو (

 0 0 اإلنكليزية 3 6-2

4-01 AGD 728-28 ) واإلنكليزية العربية  3 4-6 اجتماع جلنة املعايري )الدورة الثامنة والعشرو

 واإلسبانية

44,000 0 

4-01 AGD 728-29  العربية واإلنكليزية  3 4-6 والعشرو ( التاسعةاجتماع جلنة املعايري )الدورة

 واإلسبانية

44,000 0 

4-01 AGD 728-30  العربية واإلنكليزية  3 4-6 (الثالثو اجتماع جلنة املعايري )الدورة

 واإلسبانية

40,000 0 

4-01 AGD 728-31  العربية واإلنكليزية  3 4-6 (احلادي والثالثو اجتماع جلنة املعايري )الدورة

 واإلسبانية

44,000 0 

4-01 AGD 804  املؤمتر الدولي بشل  التسلسل الكامل للجينوم  املشةك ب  منظمة

( GMI) للمحددات امليكروبيةاألغذية والزراعة والنظام العاملي 

 )يؤكد الحقا(

  

 0 0 اإلنكليزية 4 6-4

4-01 AGD 805-3 ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك اخلرباء اجتماع 

 )الدورة الثالثة( امليكروبيولوجية املخاطر تقيي  بشل  العاملية الصحة

 0 0 اإلنكليزية 3 6-2
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4-01 AGD 805-4 ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك اخلرباء اجتماع 

 )الدورة الرابعة( امليكروبيولوجية املخاطر تقيي  بشل  العاملية الصحة

 0 0 اإلنكليزية 3 6-2

4-01 AGD 805-5 ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك اخلرباء اجتماع 

)الدورة  امليكروبيولوجية املخاطر تقيي  بشل  العاملية الصحة

 اخلامسة(

 0 0 اإلنكليزية 3 6-2

4-01 AGD 807-1 ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك اخلرباء اجتماع 

 (الدورة األوىل( )امليكروبيولوجية املخاطر تقيي  بشل  العاملية الصحة

 0  اإلنكليزية 3 6-4

4-01 AGP 716 الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك االجتماع 

 )الدورة األوىل( املبيدات خملفات بشل  العاملية

 0  اإلنكليزية 3 6-2

4-01 AGP 716 الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةك االجتماع 

 )الدورة األوىل( املبيدات خملفات بشل  العاملية

 0 208,000 اإلنكليزية 3 6-2

4-01 CX 701-39 ) العربية والصينية واإلنكليزية  1 1-6 هيئة الدستور الغذائي )الدورة التاسعة والثالثو

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

208,000 0 

4-01 CX 701-40  العربية والصينية واإلنكليزية  1 1-6 (األربعو هيئة الدستور الغذائي )الدورة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 702-71 العربية والصينية واإلنكليزية  1 6 )الدورة احلادية والسبعو ( الغذائي الدستور هليئة التنفيذية للجنةا

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

10,000 0 

4-01 CX 702-72 العربية والصينية واإلنكليزية  1 6 )الدورة الثانية والسبعو ( الغذائي الدستور هليئة التنفيذية للجنةا

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 706-30 األغذية منظمة ب  املشةكة أوروبا يف الغذائي الدستور تنسيق جلنة 

 (الثالثو  الدورة) العاملية الصحة ومنظمة والزراعة

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 707-22 منظمة ب  املشةكة أفريقيا يف الغذائي للدستور التنسيق جلنة 

 )الدورة الثانية والعشرو ( العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

10,000 0 

4-01 CX 709-25 الدورة اخلامسة  والزيوت بالدهو  املعنية الغذائي الدستور جلنة(

 والعشرو (

VI 1 والفرنسية اإلنكليزية 

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 711-48 الدورة  األغذية إىل املضافة باملواد املعنية الغذائي الدستور جلنة(

 الثامنة واألربعو (

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 711-49 الدورة  األغذية إىل املضافة باملواد املعنية الغذائي الدستور جلنة(

 التاسعة واألربعو (

 

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 712-48 الدورة الثامنة  األغذية بنظافة املعنية الغذائي الدستور جلنة(

 واألربعو (

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 
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4-01 CX 712-49 الدورة التاسعة  األغذية بنظافة املعنية الغذائي الدستور جلنة(

 واألربعو (

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 713-28 الدورة  املصنعة واخلضر بالفاكهة املعنية الغذائي الدستور جلنة(

 الثامنة والعشرو (

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 714-43 الثالثة  الدورة) األغذية بتوسي  املعنية الغذائي الدستور جلنة

 (واألربعو 

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 715-37 السابعة  الدورة) العينات وأخذ التحليل بطرق املعنية الدستور جلنة

 (والثالثو 

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 715-38 الثامنة  الدورة) العينات وأخذ التحليل بطرق املعنية الدستور جلنة

 (والثالثو 

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 716-30 والفرنسية اإلنكليزية 1 6 (الثالثو  الدورة) العامة باملبادئ املعنية الغذائي الدستور جلنة 

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 718-48 الثامنة  الدورة) املبيدات مبخلفات املعنية الغذائي الدستور جلنة

 (األربعو و

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 718-49 التاسعة  الدورة) املبيدات مبخلفات املعنية الغذائي الدستور جلنة

 (األربعو و

 

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 720-38 لالستخدامات واألغذية بالتغذية املعنية الغذائي الدستور جلنة 

 (الثالثو الثامنة و الدورة) اخلاصة التغذوية

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 720-39 لالستخدامات واألغذية بالتغذية املعنية الغذائي الدستور جلنة 

 (الثالثو التاسعة و الدورة) اخلاصة التغذوية

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 722-35 الدورة) السمكية واملنتجات باألمساك املعنية الغذائي الدستور جلنة 

 (الثالثو اخلامسة و

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 725-20 الكارييب والبحر الالتينية أمريكا يف الغذائي الدستور تنسيق جلنة 

 العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةكة

 (العشرو  الدورة)

 0 0 اإلنكليزية واإلسبانية 1 6

4-01 CX 727-20 األغذية منظمة ب  املشةكة آسيا يف الغذائي الدستور تنسيق جلنة 

 (العشرو  الدورة) العاملية الصحة ومنظمة والزراعة

 0 0 الصينية واإلنكليزية 1 6

4-01 CX 730-23 األغذية يف البيطرية العقاقري مبخلفات املعنية الغذائي الدستور جلنة 

 (الثالثة والعشرو  الدورة)

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 731-20 والفرنسية اإلنكليزية 1 6 (العشرو  الدورة) الطازجة واخلضر بالفاكهة املعنية الدستور جلنة 

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 732-14 غرب وجنوب الشمالية أمريكا يف الغذائي الدستور تنسيق جلنة 

 ومنظمة والزراعة األغذية منظمة ب  املشةكة اهلادي احمليط

 (الرابعة عشرة الدورة) العاملية الصحة

 0 0 اإلنكليزية 1 6
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4-01 CX 733-22 ونظة  األغذيةةة وصةةادرات بواردات املعنية الغذائي الدستةور جلنة 

 (الثانية والعشرو  الدورة) الشةهةةادات إصدار

 

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 734-9 منظمة ب  املشةكة األدنى الشرق يف الغذائي الدستور تنسيق جلنة 

 (التاسعة الدورة) العاملية الصحة ومنظمة والزراعة األغذية

 0 10,000 العربية واإلنكليزية والفرنسية 1 6

4-01 CX 735-10 والفرنسية اإلنكليزية 1 6 (العاشرة الدورة) األغذية مبلوثات املعنية الغذائي الدستور جلنة 

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 735-11 احلادية  الدورة) األغذية مبلوثات املعنية الغذائي الدستور جلنة

 (عشرة

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 CX 736-3 الدورة) الطهي وأعشاب بالتوابل معنية الغذائي للدستور جلنة 

 (الثالثة

العربية واإلنكليزية والفرنسية  1 6

 واإلسبانية

0 0 

4-01 EST 703-45  األرز )االجتماع بشل   الدولية احلكومية ةللجماعملشةك ااالجتماع

اجلماعة ( والزيوت والبذور الزيتية و32( واحلبوب )االجتماع 34

 ( 24ة ر)الدواللحوم ومنتجات األلبا  احلكومية الدولية بشل  

 )الدورة اخلامسة واألربعو (

 والفرنسية اإلنكليزية 1 5-6

 واإلسبانية

44,000 0 

4-01 EST 716-7 االستوائية والفاكهة باملوز املختصة الدولية احلكومية اجلماعة 

 (السابعة الدورة)

 والفرنسية اإلنكليزية 1 5-6

 واإلسبانية

53,000 0 

4-01 EST 720-39 احلكومية للجماعةب  الدورة التاسعة والثالث   املشةك الجتماعا 

الدورة احلادية واألربع  و الصلبة باألليا  املختصة الدولية

 واألليا  والتيل باجلوت املختصة الدولية احلكومية لجماعةل

 (الدورة التاسعة والثالثو ) املماثلة

 والفرنسية اإلنكليزية 1 6

 واإلسبانية

53,000 0 

4-01 EST 722-22 الثانية  الدورة) يبالشا املختصة الدولية احلكومية اجلماعة

 (والعشرو 

 والفرنسية اإلنكليزية 1 5-6

 واإلسبانية

53,000 0 

4-01 RAP 704-30 0 50,000 اإلنكليزية 1 14 (الثالثو  الدورة) ئاهلاد واحمليط آسيا يف النباتات وقاية هيئة 

5-03 AGA 801 يف  بشل  األمراض التنفسية للمجةات مع تلثري هام املشاورة الفنية

 اجملال االقتصادي والصحة العامة. 

 والفرنسية اإلنكليزية 4 6-4

 واإلسبانية

0 0 

5-03 AGA 802 سياق  يف للحدود العابرة احليوانية األمراض بشل  التقنية املشاورة

  الرعوية الزراعية

 والفرنسية اإلنكليزية 4 6-4

 واإلسبانية

0 0 

5-03 ESP 801 قطاع يف  واملراهق: املصلحة أصحاب زراعة التقني  اخلرباء اجتماع 

عاما من عمالة  17-15إخراج الفتيات والفتية يف سن  – الزراعة

 األطفال اخلطرة وإدخاهل  يف عمالة الشباب والتعلي  

 0 0 اإلنكليزية 4 6-4

5-03 ESP 802  اجتماع اخلرباء الثالث بشل  نهج إقليمي قائ  على القضاء على

 اجلوع والفقر يف الري   

 0 0 اإلنكليزية 4 6-4
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5-03 ESP 901 نتائج نع زمبابوي أو أفريقيا جنوب يف فرعية إقليمية عمل حلقة 

 جامعةو فورد مؤسسة ت معأطلق التعل  رحالت االجتماعية احلماية

Stellenbosch (أفريقيا جنوب) 

 0 0 اإلنكليزية 4 6-4

5-03 ESP 902 الشبكة إطالق  قيام البلدا  بالعامليةبشل  حماور التعل   العمل حلقة 

 االجتماعية احلماية التابعة للمراكز التعل  العاملية

 

 0 0 اإلنكليزية 4 6-4

5-04 AGP 701-30 الدورة  آسيا غرب جنوب يف الصحراوي اجلراد مكافحة هيئة(

 الثالثو (

 0 0 اإلنكليزية 1 14

5-04 AGP 703-8 واجتماع اللجنة  الغربية املنطقة يف الصحراوي اجلراد مكافحة هيئة

 التنفيذية )الدورة الثامنة(

 0 0 العربية والفرنسية 1 14

5-04 AGP 704-30 الدورة) الوسطى املنطقة يف الصحراوي اجلراد مكافحة هيئة 

 (الثالثو 

 0 0 اإلنكليزية 1 14

5-04 AGP 713-42 0 0 اإلنكليزية 1 2-6 (الثانية واألربعو  الدورة) الصحراوي اجلراد مكافحة جلنة 

6-01 COAG 701-

25 
العربية والصينية واإلنكليزية  1 5 جلنة الزراعة )الدورة اخلامسة والعشرو (

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

181,000 0 

6-01 EST 701-71 ) العربية والصينية واإلنكليزية  1 5 جلنة مشكالت السلع )الدورة احلادية والسبعو

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

77,000 0 

6-01 FI 701-32 ) العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-5 جلنة مصايد األمساك )الدورة الثانية والثالثو

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

128,000 0 

6-01 FI 702-9  اللجنة الفرعية ملصايد األمساك وتربية األحياء املائية )الدورة

 التاسعة(

العربية والصينية واإلنكليزية  1 5-6

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

128,000 0 

6-01 

 

FI 709-15 مصايد للجنة والتابعة األمساك بتجارة املختصة الفرعية اللجنة 

 )الدورة اخلامسة عشرة( األمساك

 

العربية والصينية واإلنكليزية  1 5-6

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

128,000 0 

6-01 FO 701-23 ) جلنة الغابات )الدورة الثالثة والعشرو 

 

العربية والصينية واإلنكليزية  1 5-6

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

128,000 0 

6-01 REU 701-40 اإلنكليزية والفرنسية  1 1-6 )الدورة األربعو ( للزراعة األوروبية اللجنة

 والروسية واإلسبانية

 

70,000 0 

10-01 CC 701-40 ) العربية والصينية واإلنكليزية  1 3 مؤمتر املنظمة )الدورة األربعو

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

796,000 0 
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10-01 CC 702-154  العربية والصينية واإلنكليزية  1 5 الرابعة واخلمسو  بعد املائة(جمل  املنظمة )الدورة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

208,000 0 

10-01 CC 702-155 )العربية والصينية واإلنكليزية  1 5 جمل  املنظمة )الدورة اخلامسة واخلمسو  بعد املائة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

208,000 0 

10-01 CC 702-156 )العربية والصينية واإلنكليزية  1 5 جمل  املنظمة )الدورة السادسة واخلمسو  بعد املائة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

208,000 0 

10-01 CC 702-157 )العربية والصينية واإلنكليزية  1 5 جمل  املنظمة )الدورة السابعة واخلمسو  بعد املائة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

10-01 CC 702-158 )جمل  املنظمة )الدورة الثامنة واخلمسو  بعد املائة 

 

العربية والصينية واإلنكليزية  1 5

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

10-01 CC 703-119 )واإلنكليزية العربية والصينية  1 6-5 جلنة الربنامج )الدورة التاسعة عشرة بعد املائة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

10-01 CC 703-120 )العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-5 جلنة الربنامج )الدورة العشرو  بعد املائة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

10-01 CC 703-121 )العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-5 جلنة الربنامج )الدورة احلادية والعشرو  بعد املائة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

10-01 CC 703-122 )جلنة الربنامج )الدورة الثانية والعشرو  بعد املائة 

 

العربية والصينية واإلنكليزية  1 5-6

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

10-01 CC 704-160 الستو  بعد املائة( جلنة املالية )الدورة 

 

العربية والصينية واإلنكليزية  1 5-6

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

10-01 CC 704-161 )جلنة املالية )الدورة احلادية والستو  بعد املائة 

 

العربية والصينية واإلنكليزية  1 5-6

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

10-01 CC 704-162 )جلنة املالية )الدورة الثانية والستو  بعد املائة 

 

العربية والصينية واإلنكليزية  1 5-6

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 
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10-01 CC 704-163 العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-5 ورة الثالثة والستو  بعد املائة(جلنة املالية )الد

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

93,000 0 

10-01 CC 705-102  العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-5 بعد املائة( الثانيةجلنة الشؤو  الدستورية والقانونية )الدورة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

31,000 0 

10-01 CC 705-103  والصينية واإلنكليزية العربية  1 6-5 بعد املائة( الثالثةجلنة الشؤو  الدستورية والقانونية )الدورة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

31,000 0 

10-01 CC 705-104  العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-5 بعد املائة( الرابعةجلنة الشؤو  الدستورية والقانونية )الدورة

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

31,000 0 

10-01 CC 705-105  العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-5 والقانونية )الدورة اخلامسة بعد املائة(جلنة الشؤو  الدستورية

والفرنسية والروسية 

 واإلسبانية

31,000 0 

10-01 RAF 706-29 ) العربية واإلنكليزية والفرنسية  1 5-6 مؤمتر املنظمة اإلقليمي ألفريقيا )الدورة التاسعة والعشرو

 واإلسبانية

110,000 0 

10-01 RAP 708-33  مؤمتر املنظمة اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ )الدورة الثالثة

 والثالثو (

العربية والصينية واإلنكليزية  1 6-5

 والفرنسية

120,000 0 

10-01 REU 709-30 ) اإلنكليزية والفرنسية  1 5-6 املؤمتر اإلقليمي ألوروبا )الدورة الثالثو

 والروسية واإلسبانية

90,000 0 

10-01 RLC 710-34 الدورة  الكارييب البحر ومنطقة الالتينية ألمريكا اإلقليمي املؤمتر(

 الرابعة والثالثو (

اإلنكليزية والفرنسية  1 6-5

 والربتغالية واإلسبانية

70,000 0 

10-01 RNE 711-33 العربية واإلنكليزية  1 5-6 )الدورة الثالثة والثالثو ( األدنى للشرق اإلقليمي املؤمتر 

 والفرنسية

80,000 0 

 


