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 الدورات غير المقّررة والدورات الملغاة

 
، للمدير العام عقد دورات أجهزة 1967املعتمد يف نوفمرب/تشرررررررررررين الثا   21/67أجاز املؤمتر، مبوجب قراره رقم  -1

خلرباء غري تلك املوافق عليها يف برنامج العمل وامليزانية، شرررررريالة إبالس اذلك بذلك يف دورتا التالية.  ااملنظمة ومشررررراورات 
(، على إدراج املعلومات املتعلقة 1992لثا  خالل دورتا الثانية بعد املائة )نوفمرب/تشرررررررررررررين ا يف وقت الحق،ووافق اذلك 

 معلومررات  مللحقهررذا ابررالرردورات غري املقرورة والرردورات امللعرراة، اعتبررارال من  لررك الوقررت، يف تقررارير تنّيررذ الربامج. ويقرردوم 

 ديسرررررررمرب/  31 إلرررررررررررررررررررررى 2016يناير/كانون الثا   1عن الدورات غري املقرورة وامللعاة بالنسررررررربة إىل فتة السرررررررنت  املمتدة من 

 .2017كانون األول 
 قدومتاليت  قائمة الدورات املقرورةيف  2017-2016وتتمثل نقالة البداية لإلبالس بالنسرررررررررررررربة إىل فتة السررررررررررررررنت   -2

 . وتلخص البيرررانرررات 2017-2016من امللحقرررات على الويرررب بربنرررامج العمرررل وامليزانيرررة للّتة  مللحق الثرررامنابررراعتبرررارهرررا 

 من الدورات غري املقرورة  103اليت يشررررررررملها التقرير واليت ت ررررررررمنت  2017-2016لة خالل الّتة املسررررررررجو  األنشررررررررالةالتالية 

 دورة ملعاة. 24و

 
 وترد تّاصرررريل هذه الدورات على الصررررّحات التالية اليت تتبع الصرررريعة املسررررتخدمة يف التقارير السررررابقة. و  تدرج  -3

ع أصرررررررررحا  أمانة املنظمة ماليت أجرهتا شررررررررراورات امليف هذه القائمة االجتماعات اليت ال حتمل طابعال حكوميال دوليال، مثل 
 لممثل  الردائم  واالجتمراعرات غري الترابعرة للمنظمرة اليت ت عقرد لاإلحراطرات اإلعالميرة غري الر يرة  وكرذلركاملصررررررررررررررلحرة، 

 يف مقرها الرئيسي. 
 

 (103) 2017-2016الدورات غير المقّررة الموافق عليها في الفترة 

 
الباب 
والناتج 
 التنظيمي

 العنوان رقم الدورة
التكاليف المباشرة 
المقدرة )بالدوالر 

 األمريكي(

المادة من 
الدستور 

 والفئة
2-04 AGA 905  (4) 6 0 عمل بشأن لقاح طاعون اذتات الصعرية املتحمل للحرارةالحلقة 

TF AGA 903  االجتمرراع الرردوأ بشرررررررررررررررررأن ما ّرراع على خلو العررا  من الالرراعون
 البقريم

0 6 (4) 

TF AGA 904  حلقة عمل اسرررررررررررررررتعرا  األقران لربنامج طاعون اذتات الصرررررررررررررررعرية
 املشتك ب  منظمة األغذية والزراعة واملنظمة العاملية لصحة ا يوان

0 6 (4) 

4-01 AGD 809 (4) 6 0 ب  املنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات املشاورة التقنية 
4-01 AGD 808  اجتماع اخلرباء املشتك ب  منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة

 العاملية بشأن عوامل تكافؤ السمية للسموم البيولوجية البحرية
0 6 (4) 

4-01 AGD 705-
حة والزراعة ومنظمة الصررررررررجلنة اخلرباء املشرررررررررتكة ب  منظمة األغذية  85

 العاملية واملعنية باملواد امل افة إىل األغذية
0 6-2 (3) 

TF AGL 901  عمل مع شرررررررركاء منظمة األغذية والزراعة والصرررررررندو  الدوأ الحلقة
 للتنمية الزراعية بشأن تكييف الري الصعري النالا  مع تعري املناخ يف

 أفريقيا العربية والوسالى

0 6 (4) 
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الباب 
والناتج 
 التنظيمي

 العنوان رقم الدورة
التكاليف المباشرة 
المقدرة )بالدوالر 

 األمريكي(

المادة من 
الدستور 

 والفئة
5-04 AGP 703-

EX  الدورة االسرررتثنائية ةيئة مكافحة اجلراد الصرررحراوي يف املنالقة العربية
 واجتماع جلنتها التنّيذية

0 14 (1) 

2-01 AGP 902  (4) 6 13,000 عمل بشأن رفع التقارير عن حالة املوارد الوراثية النباتيةالحلقة 
2-01 AGP 804  ة بشرررررررررررررأن دور التكنولوجيات البيولوجية الزراعيالدولية الدولية الندوة

 والتعذية املستدامةيف نظم األغذية 
20,000 6 (4) 

2-01 AGP 901  توجيهيررة حت رررررررررررررررريا لالجتمرراع الثررا  عشرررررررررررررررر للجنررة العمررل الحلقررة
 استعرا  املواد الكيميائية

0 6 (4) 

2-01 AGP 806-28  ة لوقاية اإلقليمين ب  املنظمات و املشرررررررررررررراورة التقنية الثامنة والعشررررررررررررررر
 النباتات

0 6 (4) 

TF CBC 901 (4) 6 0 حلقة العمل بشأن الشّافية يف جمموعة الناطق  بالّرنسية 
TF CBD 901  حلقة عمل جمموعة العمل املواضررررررررررريعية املنشرررررررررررأة يف إطار الشرررررررررررراكة

عذائي بالزراعة واألمن الاملتعلقة باملسررررررادات اطددة وطنيا و  اخلاصررررررة
 واستخدام األراضي 

0 6 (4) 

TF CBD 902  حلقة عمل نظم التاث الزراعي  ات األدية العاملية ألوروبا وآسرررررررررريا
 الوسالى

0 6 (4) 

TF CBD 903  حلقة عمل نظم التاث الزراعي  ات األدية العاملية بشرررررررأن الرصرررررررد
 والتنّيذ

0 6 (4) 

TF CBD 904  (4) 6 0 البذور اذتمعيحلقة عمل بنك 
TF CBL 801 (4) 6 0 الندوة العاملية عن الكربون الع وي يف التبة 
TF CBL 803 (4) 6 0 الشراكة األوروبية بشأن التبة 
TF CBL 803  (4) 6 0 الرابع للشراكة األوروبية بشأن التبة العاماالجتماع 
TF CBL 901  من أهداف التنمية  4-6حلقة العمل الّنية بشرررررررأن رصرررررررد املقصرررررررد

 املستدامة املتعلق باستخدام املياه بشكل مستدام
0 6 (4) 

TF CBL 902  (4) 6 0 حلقة العمل الدولية بشأن مشروع مرصد الزراعة يف العا 
10-01 CC 704  ربنامج بشررررررأن املسررررررائل املتعلقة باسررررررتثنائية  دوراتجلنة املالية )مخك

 األغذية العاملي(
0 5-6 (1) 

10-01 CC 703-123 (6) 5 9,000 جلنة الربنامج 
TF CPC 902  حلقة العمل الدولية: االستثمارات يف تكنولوجيات الالاقة املستدامة

 يف قالاع األغذية الزراعية
0 6 (4) 

4-01 CX 702-74 (1) 6 44,000 اللجنة التنّيذية ةيئة الدستور العذائي 
4-01 CX 804-5  (1) 4-6 0 الدوأ املعين مبقاومة م ادات امليكروباتفريق املهام ا كومي 
4-01 CX 714-44 (1) 6 0 جلنة الدستور العذائي املعنية بتوسيم األغذية 

TF CX 733-23 ذائية واردات والصرررررادرات العجلنة الدسرررررتور العذائى املعنية بّحص ال
 صدار الشهادات )الدورة الثالثة والعشرون(إونظم 

0  6(1) 
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الباب 
والناتج 
 التنظيمي

 العنوان رقم الدورة
التكاليف المباشرة 
المقدرة )بالدوالر 

 األمريكي(

المادة من 
الدستور 

 والفئة
1-01 ESA 901  حلقررررة العمررررل الّنيررررة بشرررررررررررررررررررأن التحول الريّي وحتول نظم الزراعررررة

 واألغذية
0 6 (4) 

6-05 ESN 802  من أهداف التنمية املسرررتدامة  3-12مشررراورة اخلرباء بشرررأن املقصرررد
القياس والعمل من أجل حتقيق املقصررررررد املتعلق با د من الّاقد   -

 واملهدر من األغذية

0 6 (4) 

6-05 ESN 904  جمموعة العمل املعنية بتقييم جودة الربوتينات يف مسرررررررررررررررتح ررررررررررررررررات
 املتابعة واألغذية العالجية اجلاهزة لالستعمال

0 6 (4) 

6-05 ESN 903  التنسرررريق العاملي للنهج املنهجية املعتمدة لوضررررعبشررررأن عمل الحلقة 
 من املعذيات  باملتداولتوصيات متعلقة 

0 6 (4) 

6-05 ESN 905 الّنية ملنظمة األعذية والزراعة: تعزيز املؤسرررررررررررررررسرررررررررررررررات حلقة العمل م
 مواملتوسالة ا جم لتحس  التعذية الصعرية

0 6 (4) 

6-05 ESN 901  التعليم من ب عمل للتجريب الالحق للدورة التدريبية املتعلقةالحلقة
 أجل التعذية الّعالة 

0 6 (4) 

6-05 ESN 902  وضررررررررررررع اسررررررررررررتاتيجية متجددة بشررررررررررررأن ا د األدىن من درجة التنوع
شرررتكة ملاعمل السرررتعرا  ا الة والتخالي  الالعذائي للنسررراء: حلقة 

 ب  منظمة األغذية والزراعة واالحتاد األورويب 

0 6 (4) 

6-05 ESN 801  الندوة الدولية عن نظم األغذية املسرررررررررررررررتدامة من أجل نظم غذائية
 حمسونةصحية وتعذية 

30,000 6 (4) 

5-03 ESP 803 (4) 6 0 مشاورة اخلرباء بشأن نظم اخلدمات املتعددة 
5-03 ESP 804  ا دث الرفيع املسررررررتوى ملنسررررررتح و اخلالى معال لتمك  املرأة الريّية

 الق اء على اجلوع والّقرم من
15,000 6 (4) 

6-02 ESS 804  االجتماع االسرررتعراضررري الّين بشرررأن الربنامج العاملي للتعداد الزراعي
 2020لعام 

0 6 (4) 

TF ESS 805  ا دث املتعدد االجتماعات املشرررررررررررررررتك ب  منظمة األغذية والزراعة
االجتماع الرابع عشرررررررررررررررر لّريق املهام  واللجنة االقتصرررررررررررررررادية ألوروبا:

رباء البيئية؛ ومنتدى اخلاملشررررررررررتك املعين باإلحصرررررررررراءات واملؤشرررررررررررات 
للقائم  على إعداد اإلحصاءات املتعلقة بتعري املناخ ومستخدميها؛ 

 وفريق املهام املعين بقياس الظواهر الشديدة

 0 6 (4) 

6-02 ESS 801  اجتماع اخلرباء الّني  الدوأ بشرررررررررررررأن موضرررررررررررررع نظام معلومات عن
الثروة اصررريل و األضررررار واخلسرررائر النااة عن الكوارث يف جماالت اط

 ا يوانية ومصايد األ اك وتربية األحياء املائية والعاباتم

0 6 (4) 

6-02 ESS 802  مشاورة اخلرباء بشأن مقياس استهالك األغذية باستخدام املسوحات
 اخلاصة باستهالك األسر املعيشية وإنّاقهام

0 6 (4) 

6-02 ESS 803  مشررررررراورة اخلرباء بشرررررررأن نظام املعلومات  - 3الربنامج االسرررررررتاتيجي
 عن سبل العيش يف الريف

0 6 (4) 
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الباب 
والناتج 
 التنظيمي

 العنوان رقم الدورة
التكاليف المباشرة 
المقدرة )بالدوالر 

 األمريكي(

المادة من 
الدستور 

 والفئة
4-01 EST 806  اجتماع اخلرباء املشرررتك ب  منظمة األغذية والزراعة واةيئة ا كومية

الدولية املعنية بتعري املناخ بشررررررررررأن تعري املناخ واسررررررررررتخدام األراضرررررررررري 
 واألمن العذائي

0 6 (4) 

4-01 EST 801-11  اذموعة املعنية باملعلومات التابعة لنظام املعلومات املتعلقة اجتماع
 باألسوا  الزراعية

0 6 (4) 

6-01 EST 808 (4) 6 12,000 املؤمتر العاملي للمنتدى العاملي للموز 
6-01 EST 807 (4) 6 18,000 املؤمتر الّين الدوأ بشأن تعري املناخ والتجارة الزراعية واألمن العذائي 
6-01 EST 809  (4) 6 7,000 2030التجارة وخالة التنمية املستدامة لعام 
4-01 EST 801-9   اذموعة املعنية باملعلومات التابعة لنظام املعلومات املتعلقة باألسوا

 الزراعية
0 6 (4) 

6-01 EST 802  اجتاهات أسعار السلع األساسية وآفا  التنمية  -االجتماع الوزاري
 الزراعية املستدامة

15,000 6 (4) 

4-01 EST 801-10   اذموعة املعنية باملعلومات التابعة لنظام املعلومات املتعلقة باألسوا
 الزراعية

0 6 (4) 

4-01 EST 803  مشررراورة اخلرباء بشرررأن تعميم املسررراواة ب  اجلنسررر  يف االقتصرررادات
 الريّية واألسوا  الزراعية

0 6 (4) 

4-01 EST 805 (4) 6 0 مشاورة اخلرباء بشأن التجارة والتعذية 
TF FI  817-3  الدورة املسرررتأنّة للمشررراورة التقنية بشرررأن اخلالوي التوجيهية الالوعية

 خلال  توثيق املصيد
0 6 (4) 

TF FI 733  هيئة مصررررررررررررايد أ اك التونة يف اطي  اةندي )الدورة الرابعة عشرررررررررررررة
ل الرابعة عشررررة للجنة الدائمة املعنية باملسرررائللجنة االمتثال، والدورة 

 ن إجراءات اإلدارة والدورة ا اديةأاإلدارية واملالية وا وار الرابع بشررررررر
 يئة مصايد أ اك التونة يف اطي  اةندي(  ةوالعشرون 

0 14 (1) 

6-01 FI 802  االجتماع األول لألطراف يف االتّا  بشرررررررررررررررأن التدابري اليت تتخذها
 2009دولة امليناء الصادر عن منظمة األغذية والزراعة يف عام 

45,000 14 

6-01 FI 709-16 (1) 6-5 60,000 جلنة مصايد األ اك: اللجنة الّرعية املختصة بتجارة األ اك 
2-03 FI 803  21االجتماع األول ذموعة العمل املخصررصررة املنشررأة مبوجب املادة 

من االتّا  بشرررررررررررررأن التدابري اليت تتخذها دولة امليناء الصرررررررررررررادر عن 
 منظمة األغذية والزراعة

0 6 (4) 

2-03 FI 910  حلقة عمل حتديثية لربنامجHidden Harvest 0 6 (4) 
2-03 FI 911  يئة شرررررررتكة ب  منظمة األغذية والزراعة واةاملفتتاحية االعمل الحلقة

العامة ملصرررررررررررررايد أ اك البحر األبيي املتوسررررررررررررر : تعزيز فهم الرعاية 
 منالقة يف النالا بالنسرررربة إىل مصررررايد األ اك الصررررعرية االجتماعية 

 البحر األبيي املتوس 

0 6 (4) 
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الباب 
والناتج 
 التنظيمي

 العنوان رقم الدورة
التكاليف المباشرة 
المقدرة )بالدوالر 

 األمريكي(

المادة من 
الدستور 

 والفئة
2-03 FI 912  لعامة ملصررررررررايد اجمموعة العمل املعنية بتقييم األرصررررررررردة التابعة للهيئة

 أ اك البحر األبيي املتوس 
0 6 (4) 

TF FI 901  اجتماع ما ب  الدورات للجنة االمتثال التابعة للهيئة العامة ملصرررررايد
 أ اك البحر األبيي املتوس 

0 6 (4) 

2-03 FI 801 (4) 6 0 املشاورة التقنية بشأن وسم معدات الصيد 
2-03 FI 902  إدراج التنوع الوراثي واملؤشرات  ات الصلة حلقة عمل اخلرباء بشأن

 يف اإلحصاءات وعملية رصد األنواع املائية املستزرعة وأقارهبا الربية
0 6 (4) 

TF FI  817-2  الدورة املسرررتأنّة للمشررراورة التقنية بشرررأن اخلالوي التوجيهية الالوعية
 خلال  توثيق املصيد

0 6 (4) 

TF FI 903  للهيئة العامة ملصررررررررايد أ اك البحر األبيي اجتماع ما ب  الدورات
 املتوس  بشأن االستاتيجية املتوسالة األجل

0 14 

TF FI 904  حلقة العمل بشرررأن تقدل البيانات متاشررريا مع اإلطار املرجعي للهيئة
 العامة ملصايد أ اك البحر األبيي املتوس  اخلاص جبمع البيانات

0 6 (4) 

2-03 FI 905 األغذية والزراعة بشررررررررررأن إدارة مصررررررررررايد أ اك املياه  حلقة عمل منظمة
العميقة والن ظم اإليكولوجية البحرية اةشررررررة يف البحر األبيي املتوسرررررر  

 )بالتعاون مع اةيئة العامة ملصايد أ اك البحر األبيي املتوس (

0 6 (4) 

TF FI 906 ايد صررررراجتماع ما ب  الدورات للجنة االمتثال التابعة للهيئة العامة مل
 أ اك البحر األبيي املتوس 

0 6 (4) 

TF FI 907  االجتماع ا ادي عشررررر للجنة االمتثال التابعة للهيئة العامة ملصررررايد
 أ اك البحر األبيي املتوس 

0 6 (4) 

2-03 FI 908  رباء العاملية بشررررررررررررررررأن كيّية تالبيق النهج القائم على اخلحلقة عمل
حقو  اإلنسرران يف سرريا  تنّيذ اخلالوي التوجيهية الالوعية ل ررمان 

 النالا استدامة مصايد األ اك صعرية 

0 6 (4) 

2-03 FI 909  تراعي  اليت النالا  اك صررعرية األحلقة عمل اخلرباء بشررأن مصررايد
املسررررررراواة ب  اجلنسررررررر  يف سررررررريا  تنّيذ اخلالوي التوجيهية الالوعية 

 األ اك صعرية النالا ل مان استدامة مصايد 

0 6 (4) 

2-03 FO 903  ّنيررة جنرررة التوجيهيرررة الفتتررراحيرررة واالجتمررراع األول للاالعمرررل الحلقرررة
 RESSOURCEملشروع 

0 6 (4) 

TF FO 803  ي املتحرررردة للتعرررراون يف جمررررال خّاذلك التنّيررررذي لربنررررامج األمم
 االنبعاثات النااة عن إزالة العابات وتدهورها يف البلدان النامية

0 6 (4) 

2-03 FO 904  املناظر االسررررتثمار اطلي يف إعادة العابات و بالنسرررربة إىل تمويل الآليات
دة الالبيعية إىل هيئتها األصرررررررررلية: دليل توجيهي لتوزيع املوارد املالية إلعا

 العابات واملناظر الالبيعية إىل هيئتها األصلية: حلقة عمل

0 6 (4) 

2-03 FO 905  رصرررد إعادة العابات واملناظر الالبيعية إىل هيئتها األصرررلية: التقدم اطرز
 حلقة عمل -وطريق امل ي قدما يف تنّيذ خارطة الالريقة التعاونية 

0 6 (4) 

2-03 FO 802  (4) 6 0 واملناظر الالبيعيةمنتدى االستثمار يف العابات 
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الباب 
والناتج 
 التنظيمي

 العنوان رقم الدورة
التكاليف المباشرة 
المقدرة )بالدوالر 

 األمريكي(

المادة من 
الدستور 

 والفئة
6-01 FO 804 (4) 6 12,000 املؤمتر املعين باخلشب املستدام من أجل عا  مستدام 
2-03 FO 906 (5) 4-6 0 حلقة العمل التدريبية بشأن مؤشر العالاء األخ ر اجلبلي 
2-03 FO 901 (5) 4-6 0 حلقة عمل برنامج  وم الالرائد 

TF FO 801  األراضرررررري اجلافة والعابات واملناظر الالبيعية إىل أسرررررربوع رصررررررد إعادة
 هيئتها األصلية

0 6 (4) 

TF FO 902  نظم رصرررررد العابات الوطنية لعر  اإلبالس عن األنشرررررالة اإلضرررررافية
خلّي االنبعرراثررات النررااررة عن إزالررة العررابررات وترردهورهررا يف البلرردان 

 حلقة عمل لبناء القدرات -النامية 

0 6 (4) 

6-01 NRC 901  (4) 6 0 قعمل بشأن القياس واإلبالس والتحقو الحلقة 
6-01 NRL 901  (4) 6 0 حلقة عمل الشراكة األوروبية من أجل التبة 
6-01 NRL 902 (4) 6 0 حلقة العمل الثانية للشبكة الدولية ملؤسسات املعلومات املتعلقة بالتبة 
6-01 OPC 902  وي التعلم لتنّيذ اخلالتشرررررررررررررررراورية متصرررررررررررررررميم برنامج العمل الحلقة

التوجيهية الالوعية بشرررأن ا وكمة املسرررؤولة  يازة األراضررري ومصرررايد 
 األ اك والعابات يف نيبالم

0 6 (4) 

6-01 OPC 901  عمل بشرررررأن دور منظمة األغذية والزراعة والقالاع اخلاص يف الحلقة
تراة املبادئ اخلاصررررررررررررة باالسررررررررررررتثمارات املسررررررررررررؤولة يف الزراعة ونظم 

 ية إىل إجراءات ملموسةاألغذ

0 6 (4) 

TF OPC 801  (4) 6 0 حوار عاملي  - 2016السنة الدولية للبقول 
6-01 RAF 701-25 (1) 1-6 15,000 هيئة اإلحصاءات الزراعية األفريقية 

TF RAF 707-20 (1) 1-6 15,000 هيئة العابات وا ياة الربية ىف أفريقيا 
TF RAF 740-21 (1) 2-6 0 شر  وس  األطلسي جلنة مصايد أ اك 

5-04 RNE 802 (4) 6 22,000 املشاورة العلمية واالجتماع الرفيع املستوى عن سوسة النخيل ا مراء 
5-04 RNE 801  مشاورة اخلرباء بشأن مسادة الثروة ا يوانية يف حتقيق األمن العذائي

 يف إقليم الشر  األدىن ومشال أفريقيا
15,000 6 (4) 

6-01 SAFR 801 (4) 6 15,000 جنو  غر  اطي  اةندي أ اك اللجنة العلمية ةيئة مصايد 
6-01 SAFR 735-8 (1) 1-6 15,000 جنو  غر  اطي  اةندي أ اك هيئة مصايد 
4-01 SP3 801 ّية االسرررررررتثمارات والتنمية الزراعية والري مشررررررراورة اخلرباء بشرررررررأن تركيز

 من أهداف التنمية املستدامة 2و 1على حتقيق اةدف  
0 6 (4) 

2-03 TCI 901  حلقرة عمرل الشرررررررررررررررراكرة ب  منظمرة األغرذيرة والزراعرة والبنرك الردوأ
 بشأن املياه يف منالقة الشر  األوس  ومشال أفريقيا

0 6 (4) 

TF TCI 902  الدورة التدريبية على أداة مسرررررررتوى املشرررررررعل اخلاصرررررررة بالالاقة ا يوية
 )املخلّات الزراعية(واألمن العذائي 

6,000 6 (4) 
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 (13) 2017-2016 الفترةالدورات المقّررة الملغاة في 
 

الباب 
والناتج 
 التنظيمي

 العنوان رقم الدورة
التكاليف المباشرة 
المقدرة )بالدوالر 

 األمريكي(

المادة من 
الدستور 

 والفئة
2-01 AGP-801-1  (4) 4-6 12,000 والزراعة )الدورة األوىل(بناء رؤية مشتكة الستدامة األغذية 
2-01 AGP-801-2 )(4) 4-6 12,000 بناء رؤية مشتكة الستدامة األغذية والزراعة )الدورة الثانية 
2-01 AGP -802  شرررررررررررربكات املزارع  والباحث  املعنية بالزراعة اإليكولوجية مبا يف  لك

 مدارس املزارع  ا قلية
 0 6-4 (4) 

2-01 AGP-803  اسررررررتاتيجيات االسررررررتثمار لعر  الزراعة اإليكولوجية مع التكيز على
 الشعو  األصلية

 0 6-4 (4) 

2-03 AGA-902  حلقة العمل الدولية بشرررررررررررررررأن العالقات الرعوية ألغرا  حتقيق األمن
 العذائي واإلدارة املستدامة

 0 6-4 (2) 

2-03 AGP-718-
األغذية والزراعة ومنظمة الصرررررررررررررررحة االجتماع املشرررررررررررررررتك ب  منظمة  11

 العاملية بشأن إدارة املبيدات )الدورة ا ادية عشرة(
0 6-2 (3) 

2-03 FO-731-1 )اللجنة املعنية مبسائل غابات البحر األبيي املتوس  )سيلّا مديتانيا 
 )الدورة األوىل(

32,000 6-1 (1) 

4-01 AGD-807-1 ب  منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصرررررحة  اجتماع اخلرباء املشرررررتك
  املخلّررررات يف األغررررذيررررةتقييم خمرررراطر منهجيررررات العررررامليررررة بشرررررررررررررررررررأن 
 )الدورة األوىل(

0 6-4 (3) 

4-01 CX-722-35  جلنة الدسرررررررررتور العذائي املعنية باأل اك واملنتجات السرررررررررمكية )الدورة
 اخلامسة والثالثون(

0 6 (1) 

4-01 EST-703-44  املشرررررررررررررررتك ب  الردورة الرابعرة واألربع  للجمراعرة ا كوميرة االجتمراع
الدولية املختصرررررررررررررررة باألرز والدورة الثالثة والثالث  للجماعة ا كومية 
الدولية املختصة با بو  والدورة ا ادية والثالث  للجماعة ا كومية 
الرردوليررة املختصرررررررررررررررررة بررالبررذور الزيتيررة والزيوت والرردهون )الرردورة الرابعررة 

 بعون(واألر 

44,000 5-6 (1) 

4-01 EST-716-6  اجلماعة ا كومية الدولية املختصررررة باملوز والّاكهة االسررررتوائية )الدورة
 السادسة(

53,000 5-6 (1) 

5-03 AGA-801 اةامة ثار املشرراورة التقنية بشررأن األمرا  التنّسررية للمجتات  ات اآ
 على االقتصاد والصحة العامة

 0 6-4 (4) 

5-03 AGA-802   املشرررررراورة التقنية بشررررررأن األمرا  ا يوانية العابرة للحدود يف السرررررريا
 الزراعي الرعوي

 0 6-4 (4) 

 


