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 الدورات غري املقررة والدورات امللغاة

 

، للدم نر الاماع تقم     1967يف نوفدرب/تشمرن  الامان     المي  اتتدم ه  ، 21/67 رقم   املؤمتر مبقتضى قراره أجاز -1

 وامليزانيمة، لخرباء غري تلك املوافق تليهما يف ررنماما الادم     لومشاورات  منظدة األغينة والزراتة )الفاو(ألجهزة دورات 

 املائمة  رام   الاانيمة  دورتم   وقم  حقمق، وافمق اللم ،  مغ       . ويفالتاليمة رميلك يف دورتم    إرمغ  اللم     ةطنشر

 يف الوقم ،  ذلك م  اتتبارا وامللغاة، املقررة رال ورات غري املتالقة املالومات إدراج تلى ،(1992 الاان  تشرن /نوفدرب)

 ننانر/كمانو   1 مم   املدتم ة  فرتة السمنت   وامللغاة  غ  املقررة ال ورات غري ت  امللحق هيا ونبّي  .الرباما تنفيي تقارنر

 .2015 األو  كانو / دنسدرب 31 إلمى 2014الاان  

 

 امللحمق الم  وردت يف   قائدة ال ورات املقمررة يف  2015-2014وتتدا  نقطة الب انة لإلرغ  ت  فرتة السنت   -2

وتلخم  البيانمات التاليمة    . 2015-2014لربناما الاد  وامليزانية للفرتة  م  امللحقات تلى شبكة الونباحلاد  تشر 

 ة.ملغادورة  24وغري مقررة ة دور 135 تتضد ال  نشدلها التقرنر وال   2015-2014املسجلة يف الفرتة  احلركات

 

مل تم رج  و .الصيغة املستخ مة يف التقارنر السمارقة وترد تفاصي  هيه ال ورات تلى الصفحات التالية ال  تتبع  -3

ما  مشماورات أمانمة املنظدمة ممع أصمحال املصملحة،        ًا،دولي ًاقكومي ًاال  ح حتد  طارا يف هيه القائدة احجتداتات

فضًغ ت  اإلقاطات اإلتغمية غري الرمسية مع املدال  ال ائد  واحجتداتات غري التاراة للدنظدة الم  تعاقم  يف مقرهما    

 الرئيس . 

 

 (135) 2015-2014 يف املوافق عليها املقررة غري الدورات

 الكيان

 الرباجمي
 والتاريخ واملالحظات واملوقع العنوان رقم الدورة

 املباشرة التكاليف

 بالدوالر)املقدرة 

 (األمريكي

والفئة  املادة

 الدستور من

TF AGA-701-41  القغتيمة )الم ورة    احلدمى  ملكافحمة  األوروريمة  ال ورة الاامة للهيئمة

 احلادنة واألرراو (

0 14 (1) 

TF AGA-705  المم ورة املفتوقممة للجنممة الفنيممة ال ائدممة التاراممة للهيئممة األوروريممة

 ملكافحة احلدى القغتية

0 14 (3) 

TF AGA-807-87   اللجنة التنفيينة للهيئة األورورية ملكافحة احلدى القغتية )الم ورة

 الساراة والادانو (

0 14 (1) 

TF AGA-807-88   اللجنة التنفيينة للهيئة األورورية ملكافحة احلدى القغتية )الم ورة

 الاامنة والادانو (

0 14 (1) 

TF AGA-807-89   اللجنة التنفيينة للهيئة األورورية ملكافحة احلدى القغتية )الم ورة

 التاساة والادانو (

0 14 (1) 
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 الكيان

 الرباجمي
 والتاريخ واملالحظات واملوقع العنوان رقم الدورة

 املباشرة التكاليف

 بالدوالر)املقدرة 

 (األمريكي

والفئة  املادة

 الدستور من

TF AGA-807-90   اللجنة التنفيينة للهيئة األورورية ملكافحة احلدى القغتية )الم ورة

 التساو (

0 14 (1) 

TF AGA-901  (4) 0 قلقة تد  تقنية للدنسق  الوطني 

TF AGA-903 ASFORCE –   قلقمممات تدممم  إقليديمممة للوكممماحت احلكوميمممة

(GCP/GLO/405/EC) 

0 (4) 

2-01 AGAH-808  املؤمتر ال ول  املشرتك ر  منظدة األغينة والزراتة واملنظدة الااملية

 لصحة احليوا  ملكافحة طاتو  الرتات الصغرية واستئصال 

45,000 6-4 (3) 

5-03 AGAH-902 (4) 0  قلقة تد  للخرباء رشأ  طاتو  الرتات الصغرية 

TF AGD-803  يف وراثيما  احملمورة  احملاصمي   مستونات ت ن  ت  التقنية املشاورة 

 واألتغف راألغينة ال ولية التجارة

30,000 6-5 (2) 

4-01 AGD-805-1     اجتدما  اربممرباء املشمرتك رمم  منظدممة األغينمة والزراتممة ومنظدممة

 الصحة الااملية رشأ  تقيي  املخاطر امليكروريولوجية

1,000 6-4 (3) 

401 AGD-805-2     اجتدما  اربممرباء املشمرتك رمم  منظدممة األغينمة والزراتممة ومنظدممة

رشمأ  مكافحمة    الصحة الااملية رشأ  تقيي  املخاطر امليكروريولوجية

 واربنازنر األرقار الساملونيغ يف

1,000 6-4 (3) 

1-04 AGD-806-6        اجلهاز الرئاس  للدااهم ة ال وليمة رشمأ  املموارد الوراثيمة النباتيمة

 والزراتة )ال ورة السادسة(لألغينة 

105,000 14 (1) 

TF AGD-808    قلقة تد  ترادفية جلهات احتصا  الوطنية ل ى املااهم ة ال وليمة

رشأ  املوارد الوراثية النباتية لألغينة والزراتة واللجنمة احلكوميمة   

املانيمة راحلصمو  تلمى املموارد وتقاسم        ال ولية لربوتوكمو  ناغونما  

منافاهمما والمم  شممارك  يف استضممافتها املااهمم ة ال وليممة والوكالممة 

 األملانية للتااو  ال ول  واملنظدة ال ولية للتنو  البيولوج 

0 (4) 

4-01 AGD-809-1  منظدة األغينة والزراتة ومنظدة  اجتدا  جلنة اربرباء املشرتكة ر

الصحة الااملية رشأ  السغمة اجلرثومية لألغينة املكدلة والاغجية 

 اجلاهزة لغستادا  والقائدة تلى الشحوع )ال ورة األوىل(

0 6-4 (3) 

4-01 AGD-810-1   ومنظدممة منظدممة األغينمة والزراتممة  رمم  املشمرتك  اربممرباء اجتدما 

 احليوا  رالف املتصلة املخاطر ت  الااملية الصحة

0 6-4 (3) 

4-01 AGN-705-80  جلنة اربرباء املشرتكة ر  منظدة األغينة والزراتة ومنظدة الصحة

 )ال ورة الادانو ( األغينة إىلالااملية واملانية راملواد املضافة 

0 6-4 (3) 

1-01 AGN-801-2  رم  الم ورات لدوتمة الادم  املشمرتكة التارامة        احجتدا  املناق

  للدؤمتر ال ول  الاان  املاين رالتغينة

15,000 5 (1) 
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 الكيان

 الرباجمي
 والتاريخ واملالحظات واملوقع العنوان رقم الدورة

 املباشرة التكاليف

 بالدوالر)املقدرة 

 (األمريكي

والفئة  املادة

 الدستور من

1-01 AGN-801-3          اجتدا  جمدوتمة الادم  املشمرتكة التارامة للدمؤمتر الم ول  الامان

 املاين رالتغينة

15,000 5 (1) 

1-01 AGN-801-4    التارامة للدمؤمتر الم ول  الامان       اجتدا  جمدوتمة الادم  املشمرتكة

 املاين رالتغينة

15,000 5 (1) 

1-01 AGP-806-27      املشاورة التقنية الساراة والاشرو  رم  املنظدمات اإلقليديمة لوقانمة

 النباتات

0 (4) 

TF AGP-808   الم ورة السمماراة للدنتمم ى احلضممر  الاممامل  ممم  أجمم  ممم   أكاممر

 ا ضرارًا يف أمرنكا الغتينية

0 (1) 

TF AGP-809 (3) 4-6 0  املؤمتر ال ول  التاسع والاشرو  للبستنة 

TF AGP-810  (4) 0 احجتدا  رشأ  التكايف املست اع لإلنتاج احملصول 

2-03 AGP-813-7         مجاتة الادم  الفنيمة احلكوميمة ال وليمة املانيمة رماملوارد الوراثيمة

 )ال ورة الساراة( النباتية لألغينة والزراتة

30,000 6-5 (2) 

TF AGP-815-11       جلنة استاراض املواد الكيدائيمة التارامة حتفاقيمة روتمرداع )الم ورة

 احلادنة تشرة(

0 6-5 (2) 

TF AGP-816-11 (2) 5-6 0 الاارتة )ال ورة احلادنة تشرة( الاضونة امللوثات استاراض جلنة 

TF AGP-819 (3) 4-6 0 جمدوتة تد  اربرباء املانية راأل شال 

TF AGP-820   (4) 0 الدوتة ال ولية للبحوث املانية راحلجر احلرج اجتدا 

TF AGP-822   التنمو  البيولموج  و م مات النظماع      رشمأ  املنرب احلكوم  ال ول

احجتدما  الاالممل ملام   نصموت التقيمي  اربمات        – اإلنكولوج 

 رادلية التلقيح

0 6-4 (4) 

TF AGP-902 (4) 0  الفطر  املوز ذرو  املشاورة التقنية رشأ  مرض 

TF AGP-902         قلقة تد  ألصمحال املصملحة رشمأ  اإلمم ادات واملشمرتنات مم

 مبي ات اآلفات ملكافحة اجلراد

0 (4) 

TF AGPM-801  (4) 0 اجتدا  رشأ  نظاع متون  مكافحة اجلراد الصحراو 

TF AGPM-806       احسمرتاتيجيات  مشاورة تاملية إلتم اد اربطموا التوجيهيمة رشمأ

 الوطنية للدوارد الوراثية النباتية لألغينة والزراتة

0 14 (1) 

TF AGPM-901  قلقممة تدمم  توجيهيممة لغجتدمما  الااشممر للجنممة اسممتاراض املممواد

 الكيدائية

0 (4) 

4-02 AGS-801         اجتدا  للخمرباء رشمأ  الشمراكات رم  القطمات  الاماع واربمات

  لتطونر مشارنع األتدا  الزراتية

0 (4) 
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 الكيان

 الرباجمي
 والتاريخ واملالحظات واملوقع العنوان رقم الدورة

 املباشرة التكاليف

 بالدوالر)املقدرة 

 (األمريكي

والفئة  املادة

 الدستور من

4-02 AGS-901       ن وة مشرتكة ر  منظدمة األغينمة والزراتمة ومشمروGLAMUR 

رشأ  سغس  القيدة احمللية / الااملية وتأثرياتها تلمى احسمتهغك   

  املست اع 

0 (4) 

10-01 CC-704         جلنة املاليمة )سم  دورات  اصمة تم  مسمائ  ررنماما األغينمة

 الاامل (

0 5-6 (1) 

4-01 CX-716-29         جلنة ال سمتور الغميائ  املانيمة راملبمادع الااممة )الم ورة التاسماة

 والاشرو (

0 6 (1) 

4-01 CX-736-1       جلنة ال ستور الغيائ  املانيمة رالتوارم  وأتشمال الطهم  )الم ورة

 األوىل(

0 6 (1) 

4-01 CX-736-2       جلنة ال ستور الغيائ  املانيمة رالتوارم  وأتشمال الطهم  )الم ورة

 الاانية(

0 6 (1) 

TF DDN-901    الم ول   قلقة الاد  املشرتكة ر  منظدة األغينة والزراتمة واملاهم 

 الغيائيممة و ممو رصمم  أفضمم  لغسممتادارات    السياسممات لبحمموث

 Impresa ExComيف البحوث الزراتية يف أوروراو واجتدا  

0 (4) 

2-01 DDN-902  (4) 0 استاراض املدارسات اجلي ة –قلقة تد  ت  دراسة الشراكات 

6-01 ESA-901  (4) 0 2015قلقة تد  ت  قالة األغينة والزراتة يف 

3-03 ESA-901-2 (3) 0  قلقة تد  م  احلدانة إىل اإلنتاج 

3-03 ESA-902-3          قلقة تدم  تشماورنة تم  تازنمز احتسماا رم  الزراتمة واحلدانمة

 احجتداتية

8,000 (4) 

TF ESD-901 تد  للوكاحت ال  توج  مقارها يف روما ت  مرقلة مما رام     قلقة
2015  

0 (4) 

6-04 ESD-902  تازنز دور منظدة األغينة والزراتة وتدلها يف جما  دت  السياسات

 القطرنة. قلقة تد  ملطبق  سياسات املنظدة

0 (4) 

TF ESN-800 (4) 0 تقنية ت  مشرو  حتس  األم  الغيائ  واألغينة املكدلة مشاورة 

1-01 ESN-802-5         اجتدا  لدوتة الادم  املشمرتكة املانيمة رماملؤمتر الم ول  الامان

 املاين رالتغينة

15,000 5 (1) 

1-01 ESN-802-6  لدوتة الادم  املشمرتكة املانيمة رماملؤمتر الم ول  الامان         اجتدا

 املاين رالتغينة

15,000 5 (1) 

1-01 ESN-802-7         اجتدا  لدوتة الادم  املشمرتكة املانيمة رماملؤمتر الم ول  الامان

 املاين رالتغينة

15,000 5 (1) 

5-04 ESN-803-  (4) 0 2014احجتدا  السنو  لدوتة التغينة الااملية لااع 
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 الكيان

 الرباجمي
 والتاريخ واملالحظات واملوقع العنوان رقم الدورة

 املباشرة التكاليف

 بالدوالر)املقدرة 

 (األمريكي

والفئة  املادة

 الدستور من

TF ESP-801  (4) 0 اجتدا  لدوتة اربرباء –مسح تامل  ت  دور املرأة يف التندية 

3-01 ESP-901    قلقة تد  تقنية ت  اناكاسات الزراتة احجتداتية تلى احل  مم

 –الفقممممر، منظدممممة األغينممممة والزراتممممة، روممممما، إنطاليمممما    

 2014دنسدرب/كانو  األو   15

4,000 (4) 

TF ESS-801-1 (4) 0  احجتداتات اإلقصائية 

TF ESS-803  (4) 0 اجتدا  لدوتة اربرباء رشأ  الكلفة الزراتية لإلنتاج 

TF ESS-804  اجتداتممات اربممرباء اإلقصممائي  املانممي  راحسممرتاتيجية الاامليممة

رشأ  البيانات اإلدارنة وتقم نرات احملاصمي  والغمغ  وتقم نرات     

  الفواق  ما را  احلصاد

0 (4) 

TF ESS-901           ن وة تم  احسمرتاتيجية الاامليمة إلطمار املسمح املتكامم  مم  أجم

 حتس  اإلقصاءات الزراتية والرنفية

0 (4) 

TF ESS-901         قلقممة تدمم  للجممرد واسممتخغت المم رو  ممم  تطبيممق نظمماع

CountrySTAT  يف رل ا  منطقة التااو  احقتصاد 

0 (4) 

TF EST-801     التوقاات الزراتية املشرتكة ر  منظدة التااو  والتنديمة يف امليم ا

  احقتصاد  ومنظدة األغينة والزراتة: اجتدا  املتااون 

0 (4) 

4-01 EST-801-6 راألسواا املتالقة املالومات احجتدا  الرارع للجنة التوجيهية لنظاع 

 التاراة هليا النظاعوال ورة السادسة للدجدوتة اإلتغمية  الزراتية

0 6-4 (3) 

TF EST-802 (4) 0 فرنق اربرباء الفني  املاين مبخزونات واقتياطيات األغينة 

4-01 EST-803 (4) 8,000  اجتدا  اللجنة التوجيهية للدنت ى الاامل  رشأ  املوز 

6-01 EST-804        احجتدا  الوزار  الاالممل تم  احلوكدمة واألسمواا ال وليمة للسملع

 األساسية

15,000 5 (1) 

2-03 FI-709-14         اللجنة الفرتية املختصمة رتجمارة األمسماك التارامة للجنمة مصمان

 األمساك )ال ورة الراراة تشرة(

75,000 5-6 (1) 

TF FI-716        جمدوتة الاد  املانيمة رتام ن  الغئحمة ال ا ليمة للهيئمة الااممة

املالية واحجتدا  مما  ملصان  أمساك البحر األريض املتوسط وحئحتها 

 ر  ال ورات للجنة احمتاا 

0 14 (1) 

TF FI-716-38  ال ورة السنونة الاامنة والاغثو  للهيئة الاامة ملصان  أمساك البحر

 األريض املتوسط

0 14 (1) 

TF FI-716-39   اهليئة الاامة ملصان  أمساك البحر األريض املتوسط )ال ورة التاسماة

 والاغثو (

0 14 (1) 
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 الكيان

 الرباجمي
 والتاريخ واملالحظات واملوقع العنوان رقم الدورة

 املباشرة التكاليف

 بالدوالر)املقدرة 

 (األمريكي

والفئة  املادة

 الدستور من

TF FI-716-ES         ال ورة احسمتانائية للهيئمة الااممة ملصمان  أمسماك البحمر األرميض

  املتوسط

0 14 (1) 

TF FI-716-ES (a)         ال ورة احسمتانائية للهيئمة الااممة ملصمان  أمسماك البحمر األرميض

 جلسة إضافية –املتوسط )تكدلة( 

0 14 (1) 

TF FI-719-9         اللجنمة   –اهليئمة الااممة ملصمان  أمسماك البحمر األرميض املتوسمط

 املختصة ررترية األقياء املائية )ال ورة التاساة(

0 14 (1) 

TF FI-720-16 (1) 14 0 ال ورة السادسة تشرة للجنة الالدية احستشارنة 

TF FI-720-17  اهليئة الاامة ملصان  أمساك البحر األريض املتوسط: اللجنة الالدية

 احستشارنة )ال ورة الساراة تشرة(

0 14 (1) 

2-03 FI-733-18    أمسماك  ال ورة احلادنة تشرة للجنة احمتاا  التاراة هليئمة مصمان 

اهلنم   والم ورة احلادنمة تشمرة للجنمة ال ائدمة        احمليط يف التونة

 )ال ورة الاامنة تشرة( واملالية التاراة للهيئة واهليئةلإلدارة 

30,000 14 (1) 

TF FI-734-18  اللجنممة الالديممة التاراممة هليئممة مصممان  أمسمماك التونممة يف احملمميط

 اهلن   )ال ورة الاامنة تشرة(

20,000 14 (1) 

2-03 FI-812        شارك  الفاو ررتانة النم وة الاانيمة تم  املالوممات املاتدم ة تلمى

  مصان  األمساك

8,000 (4) 

2-03 FI-813   (4) 0 اجتدا  ما ر  ال ورات للجنة احمتاا  ت  موضو  احمتاا 

2-01 FI-815        احجتدا  املشرتك ر  منظدمة األغينمة والزراتمة واححتماد الامامل

  حلفظ الطبياة ت  احملاصي  املتوازنة

0 (4) 

1-03 FI-816  (4) 0 املصي مشاورات اربرباء رشأ  توثيق 

2-03 FI-818-1 املائيممة الوراثيممة رمماملوارد املانيممة الادمم  احستشممارنة  جمدوتممة 

  الصلة ذات والتكنولوجيات

0 6-4 (4) 

TF FI-903       قلقة تد  ت  إطمغا املشمارنع واإلدارة املسمت امة ملصمان  أمسماك

التونة وصمو  التنمو  البيولموج  يف املنماطق الواقامة  مارج نطماا        

 الوطنية الوحنة

0 (4) 

2-03 FI-904     قلقة تد  مشرتكة ر  منظدة األغينة والزراتمة واملبمادرة الاامليمة

 السدكية والزنوت للدساقيق ال ولية ألمساك السلدو  واملنظدة

0 (4) 

TF FI-906       جمدوتة الاد  املانية رتام ن  اإلطمار القمانون  واملؤسسم  للهيئمة

  املتوسط الاامة ملصان  أمساك البحر األريض

0 (4) 
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TF FI-907   قلقة تدMedSUIT    اإلقليدية األوىل رشأ  املؤشمرات والغانمات

لضدا  قالة ريئية جي ة لألنوا  البحرنة املستغلة جتارنًا يف منطقة 

 تد  اهليئة الاامة ملصان  أمساك البحر األريض املتوسط

0 (4) 

TF FI-908        قلقة تد  ت  تنفيي اربطموا التوجيهيمة الطوتيمة رشمأ  مصمان

 األمساك الصغرية احلج  

0 (4) 

TF FI-910    احجتدما  اربممام  اللجنممة التوجيهيمة للدشممرو  اربممات رالنظمماع

  اإلنكولوج  لتيار كنار  البحر  الكبري

0 (4) 

2-03 FI-911       قلقة تد  ت  المررط رم  املسمتونات الاامليمة واإلقليديمة يف إدارة

  املناطق البحرنة الواقاة  ارج نطاا الوحنة الوطنية 

0 (4) 

2-03 FI-912       2009قلقة تد  ت  تنفيي اتفماا منظدمة األغينمة والزراتمة لاماع 

رشأ  الت ارري ال  تتخيها دولة امليناء ملنمع الصمي  غمري القمانون      

 دو  إرغ  ودو  تنظي  وردت  والقضاء تلي  

0 (4) 

TF FI-913      تلمى غمغ  مصمان      قلقة تدم  تم  تمأثري تم ارري اإلدارة املكانيمة

 األمساك وصياد  األمساك وجمتداات الصي  والنظ  اإلنكولوجية

 

0 (4) 

TF FI-914   قلقة تد  ملنظدة األغينة والزراتة ت  تنفيي اتفاا منظدة األغينمة

رشأ  الت ارري ال  تتخيها دولمة املينماء ملنمع     2009والزراتة لااع 

 الصي  غري القانون  دو  إرغ  ودو  تنظي  وردت  والقضاء تلي  

0 (4) 

TF FI-915  الااممة  جمدوتة الاد  املانية رالتشرناات وجمدوتة قرارات اهليئة

 ملصان  أمساك البحر األريض املتوسط

0 (4) 

2-03 FO-702-1 )(1) 14 0 اللجنة التنفيينة هليئة احلور ال ولية )ال ورة احستانائية األوىل 

6-01 FO-720-27  (1) 6 12,000 ال ورة الساراة والاشرو  هليئة الغارات يف أمرنكا الشدالية 

6-01 FO-726-38 (1) 1-6 30,000 الاامنة والاغثو  هليئة الغارات األورورية ال ورة 

2-03 FO-734-55 تلممى القائدممة املسممت امة رالصممناتات املانيممة احستشممارنة اللجنممة 

 الغارات )ال ورة اربامسة واربدسو (

0 6-2 (4) 

2-03 FO-734-56        ال ورة السادسمة واربدسمو  للجنمة احستشمارنة رشمأ  الصمناتات

 القائدة تلى الغارات املست امة

0 6-2 (2) 

2-03 FO-802    احجتدا  التحضري  للجنة احستشارنة رشأ  الصمناتات املسمت امة

  القائدة تلى الغارات

0 6-2 (2) 

2-03 FO-811-47     ال ورة الساراة واألرراو  للجنة التنفيينة )وأطمراف الادم ( هليئمة

 احلور ال ولية

0 14 (1) 
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والفئة  املادة

 الدستور من

TF FO-901   ت  رص  األراض  اجلافة وتقييدهما: الغارمات واملراتم     قلقة تد

  واألشجار والنظ  الزراتية والرتونة

0 (4) 

TF NRC-801  مممؤمتر لاممرض التقممارنر تمم  غممازات احقتبمما  احلممرار  يف إطممار

 الغارممات إزالممة تمم  النامجممة احنبااثممات املبممادرة املاممززة ربفممض

 النامية البل ا  يف وت هورها

0 (4) 

TF NRC-901          قلقة تد  دولية تم  ومما هم  التوقامات رالنسمبة إىل نظم  المر

  رواسطة الطاقة الشدسية يف البل ا  الناميةو

0 (4) 

TF NRL-801 (4) 0  اجتدا  فرنق اربرباء الفني  احلكوم  ال ول  املاين رالرترة 

TF NRL-802-2 )(2) 6 0 الشراكة الااملية م  أج  الرترة )ال ورة الاانية 

TF NRL-802-3 )(2) 6 0 الشراكة الااملية م  أج  الرترة )ال ورة الاالاة 

TF NRL-803 (2) 6 0 الشراكة األورورية م  أج  الرترة 

TF NRL-902          قلقة تدم  تم  الركيمزة اربامسمة: تنسميق األسماليب واملقماني

 واملؤشرات ارباصة راإلدارة املست امة ملوارد الرترة ومحانتها

0 (4) 

TF NRL-903   قلقة تد  مواضياية ت  املشروGCP/INT/166/SWI 0 (4) 

TF NRL-904       قلقة تد  إلطغا املشرو  الامامل  رشمأ  دتم  القمرارات ارباصمة

  رتوسيع نطاا اإلدارة املست امة لألراض  وتبسيطها

0 (4) 

TF NRLD-901 تد  مشرتكة ر  الرارطة األورورية للبميور ومنظدمة األغينمة     قلقة

والزراتة واملشرو  الاامل  لنظ  امليماه تم  وتدليمات مراقبمة األرض     

 وحمور املياه والطاقة والغياءو

0 (4) 

TF OPC-805 (4) 0  قلقة تد  لتصدي  منهاج  ات رالتغينة والنظ  الغيائية 

TF OPC-901 (4) 0 املفردات / ال ححت الزراتية قلقة تد  جلرد 

TF OPCA-803  التدممع يف اإلتمغع  ووسمائ   التنديمة  أجمم  مم   التواصم   منتم ى 

 احملل  م  أج  الزراتة األسرنة

0 (4) 

TF OPCA-804 (4) 0  احلوار الاامل  رشأ  الزراتة األسرنة 

2-03 RAF-701-24 ) (1) 1-6 16,000 هيئة اإلقصاءات الزراتية األفرنقية )ال ورة الراراة والاشرو 

2-03 RAF-710-7 أمسماك  مصمان   ال ورة الساراة للجنة الفرتية الالدية التاراة للجنة 

 األطلس  وسط شرا

18,000 6-2 (1) 

2-03 RAF-745-19    املائيمة يف أفرنقيما    جلنة مصان  األمساك ال ا ليمة وترريمة األقيماء

 )ال ورة احستانائية التاساة تشرة(

4,000 6 (1) 

6-01 REU-701-38 ) (1) 1-6 16,000 اهليئة األورورية للزراتة )ال ورة الاامنة والاغثو 

6-01 REU-701-39 ) (1) 6 16,000 اهليئة األورورية للزراتة )ال ورة التاساة والاغثو 
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TF REU-801 (4) 0  الرمسية ألورورا وآسيا الوسطى املشاورة غري 

2-03 RLC-703-13  أمرنكمما يف احليوانيممة الاممروة تنديممة المم ورة الاالاممة تشممرة هليئممة 

 الكارنيب والبحر الغتينية

16,000 6-1 (1) 

2-03 RLC-713-29 الكممارنيب )المم ورة  البحممر ومنطقممة الغتينيممة أمرنكمما غارممات هيئممة

 التاساة والاشرو (

30,000 6-1 (1) 

2-03 RLC-758-13 أمرنكما  وترريمة األقيماء املائيمة يف    ال ا ليمة  األمسماك  مصان  هيئة 

 الغتينية والبحر الكارنيب )ال ورة الاالاة تشرة(

12,000 6-1 (1) 

2-03 RLC-758-13-B وترريمة   ال ا ليمة  األمسماك  مصان  احجتدا  ما ر  ال ورات هليئة

الغتينية والبحر الكارنيب )الم ورة الاالامة    أمرنكا األقياء املائية يف

 راء( -تشرة 

8,000 6-1 (1) 

2-01 RNE-718-22 (1) 1-6 35,000 األدنى  الشرا يف واملرات  الغارات ال ورة الاانية والاشرو  هليئة 

TF RNE-901  (4) 0  قلقة تد  للدصادقة تلى اإلطار الرباجم  القطر 

3-01 RNE-902   (4) 8,000  ت  الزراتة الصغرية النطاااجتدا  إقليد 

3-03 RNE-903         قلقة الاد  الاانية تم  املبمادرة اإلقليديمة للشمرا األدنمى و ما

  أفرنقيا رشأ  الزراتة الصغرية النطاا م  أج  تندية شاملة

14,000 (4) 

2-03 SAFR-735-7 (1) 1-6 16,000 اهلن   )ال ورة الساراة( احمليط غرل جنول أمساك مصان  هيئة 

2-03 SAFR-801-6     اللجنة الالدية التاراة هليئة مصان  أمساك جنمول غمرل احملميط

 اهلن   )ال ورة السادسة(

16,000 6-1 (1) 
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 من املادة

 الدستور

 والفئة

2-03 AGP-713  الااملية الصحة ومنظدة والزراتة األغينة منظدة ر  املشرتك احجتدا 

 املبي ات إدارة رشأ 

0 6-4 (3) 

2-03 EST-703-44 / 
EST 709-33 / 

رم  جمدوتمات الادم  احلكوميمة ال وليمة املانيمة        املشرتكاحجتدا  

راألرّز )ال ورة الراراة واألرراو ( واحلبول )ال ورة الاالاة والاغثمو (  

 والبيور الزنتية والزنوت وال هو  )ال ورة احلادنة والاغثو (

40,000 5-6 (1) 

4-03 EST-716-6 احستوائية )ال ورة  والفاكهة راملوز املختصة ال ولية احلكومية اجلداتة

 السادسة(

48,000 5-6 (1) 

2-03 EST-727-23 األلبا  )ال ورة  ومنتجات راللحوع املختصة ال ولية احلكومية اجلداتة

 الاالاة والاشرو *(

40,000 5-6 (1) 

6-03 FI-709-15  التاراممة للجنممة مصممان   األمسمماكرتجممارة  املختصممةاللجنممة الفرتيممة

 تشرة( األمساك )ال ورة اربامسة

1,000 5-6 (1) 

2-03 FI-751-25    مصمان  األمسماك )الم ورة اربامسمة      رإقصماءات فرنق الادم  املامين

 والاشرو (

0 6-2 (1) 

2-03 FI-802 (2) 5-6 47,000  املائية الوراثية راملوارد املانية ال ولية احلكومية الفنية الاد  جمدوتة 

2-03 FI-803 يف وانبااثمات غمازات ال فيئمة    الطاقة مشاورة اربرباء رشأ  استخ اع 

  إنتاج األغينة البحرنة يف مصان  األمساك وتررية األقياء املائية أنظدة

0 6-4 (3) 

2-03 FI-804 املائية األقياء تررية أداء لتحس  الرص  البيئ  رشأ  اربرباء مشاورة 

  املناخ تغري ذلك يف مبا اربارجية املخاطر تلى والرد

0 6-4 (3) 

2-03 FI-806  واحجتداتية واحقتصادنة والبيئية  مشاورة اربرباء رشأ  الشروا الفنية

لنظ  مصمان  األمسماك الصمغرية احلجم  يف مما نتالمق رمالفقر واألمم          

 الغيائ 

0 6-4 (3) 

2-03 FI-807     كفمماءة تلممى القمائ   التممأثري املممنخفض مشماورة اربممرباء رشممأ  الصمي 

 الوقود استخ اع

0 6-4 (3) 

2-03 FI-808  والل  الم ول    والزراتة األغينة الفرنق الاام  املشرتك ر  منظدة

  حستكشاف البحار املاين رتكنولوجيا الصي  وسلوك األمساك

0 )( 

2-03 FI-810 املنظدمات والادم  اجلدمات  يف مصمان       تازنمز  قالمة رشمأ    دراسات

 الق راتإلت اد اسرتاتيجية لتندية  الصغرية احلج  األمساك

26,250 6-4 (3) 

2-03 FI-901      اسمتزرا  األتشمال البحرنمة تلمى املسمتوى       قلقة تدم  فنيمة رشمأ

 احلالة والتوقاات يف املستقب  – الاامل 

0 (4) 
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2-03 FI-902 ت  التكنولوجيا ارباصمة راألمسماك واسمتخ امها وضمدا       تد  قلقة

  أفرنقيا يف جودتها

0 (4) 

2-03 FO-702-47 ) (1) 14 12,000 هيئة احلور ال ولية )ال ورة الساراة واألرراو 

2-03 FO-702-Ex1 (1) 14 3,000 احجتدا  احستانائ  هليئة احلور ال ولية 

2-03 FO-702-Ex2 (1) 14 1,000  احجتدا  احستانائ  للجنة التنفيينة هليئة احلور ال ولية 

2-03 FO-801   للجنمة املانيمة مبسمائ  الغارمات يف منطقمة      اللجنة التنفيينة املوسماة

 البحر األريض املتوسط

27,000 )( 

2-01 RAF-707-20 (1) 1-6 0 أفرنقيا )ال ورة الاشرو ( يف الربنة واحلياة الغارات هيئة 

2-02 RAP-702-39 اهلمادع   واحملميط  آسميا  يف احليوانية والصحة احليوان  هيئة اإلنتاج

 ()ال ورة التاساة والاغثو 

6,000 14 (1) 

2-02 RAP-710-26 (1) 1-6 25,000 اهلادع )ال ورة السادسة والاشرو ( واحمليط آسيا غارات هيئة 

6-03 REU-704-17   فرنق الاد  التارع للهيئة األورورية للزراتة واملاين راملرأة واألسمرة يف

 التندية الرنفية )ال ورة الساراة تشرة(

0 6-1 (1) 

2-03 RNE-708-8 األدنمى )الم ورة    الشمرا  يف وامليماه  األراضم   واسمتخ اع  الزراتمة  هيئة

 الاامنة(

12,000 6-1 (1) 

 


