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 الدورات غير المقّررة والدورات الملغاة

 
   لماايف ، مل عاازد دواايف    مل  1967ملؤعتماايف ن فجربمت/رياااااااااااااااا،   مل  ااز   21/67أجاز  ملؤمتر،  وججاق ا،مل ر  ا   -1

خلتملء غري رلك ملؤجملربق دليهز ن ب،فزمج مل عمل  ملؤيزملفية  ش، طة إبالغ ملجمللس بذ ك ن    ره ملأجهزة ملؤنظمة  ميز  مل  
(  دلى إ  ملج ملؤعلجمز  1992مل  ز   خالل    ره مل  زفية بعيف ملؤزئة )فجربمت/ري،   ن  ات الحق مل تز ية.   ملربق ملجمللس 

دلى  هذمل ملؤلحقملؤتعلوة بز يف  مل  غري ملؤوّ، ة  مل يف  مل  ملؤلغزة  ملدتبز مًل م  ذ ك مل جات  ن روز  ، رنفيذ مل تملمج.   ويّفد 
إ ااااااااااى  2018 نز ،/كزفجن مل  ز   1معلجمز  د  مل يف  مل  غري ملؤوّ، ة  ملؤلغزة بز نسبة إىل ربرتة مل سنتني ملؤمتيفة م  مل ج ق 

 .2019  سمت/ كزفجن ملأل ل  31
 
 ايّفمتمل يت  ازئمة مل يف  مل  ملؤو،ّ ةن  2019-2018 رتم ل فوطة مل بيفمل ة  إلبالغ بز نساااااااااااااااابة إىل ربرتة مل ساااااااااااااااانتني  -2

لة ملؤسااا ّ  ملألفياااطة.  رلخص مل بيزفز  مل تز ية 2019-2018بتفزمج مل عمل  ملؤيزملفية  لفرتة  دلى مل ج ق 12ؤلحق ملبزدتبز هز 
    ة ملغزة. 15ري موّ، ة  ة غ     73مل يت  يملهز مل تو، ،  مل يت رضمنت  2019-2018خالل مل فرتة 

 
  ، مل ساااازبوة.  ر ريف ج  ر،  رفزصاااايل هذر مل يف  مل  دلى مل تاااافحز  مل تز ية مل يت رتب  مل تاااايغة ملؤسااااتخيفمة ن مل توز -3
أمزفة ملؤنظمة م  أصاااااااااااحز  مل يت أج،هتز ياااااااااااز  مل  ملؤهذر مل وزئمة ملالجتمزدز  مل يت ال حتمل طزبعزً حكجميزً    يًز  م ل  ن

 لمم لني مل يفملئمني  ملالجتمزدز  غري مل تزبعة  لمنظمة مل يت ُرعويف ن ملإلحزطز  ملإلدالمية غري مل ،مسية   كذ كملؤتاااااااااااااااالحة  
 مو،هز مل ،ئيسي. 

 
 (73) 2019-2018الدورات غير المقرّرة الموافق عليها في الفترة 

الباب 
والناتج 
 التنظيمي

التكاليف  العنوان رقم الدورة
المباشرة المقدرة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

 المادة من الدستور

2-04 AGA 902  ملجتمزع مل تفزمج مل عزؤي  لتيف  ق دلى دل  ملأل بئة ن ملؤييفملن
  ألطبزء مل بيط، ني

0 6-4 

2-04 AGA 903   مز بعيف حلوة مل عمل مل عزؤية ألصحز  ملؤتلحة بيأن أم
 مل طزدجن مل بو،يمل وضزء دلى 

0 6-4 

2-04 AGA 904  حلوة مل عمل  جض  منزذج خزصة بز  ، ة ملحليجملفية: ركزمل شبكة
 منجذج مل تويي  مل بيئي مل عزؤي  ل ، ة - مل  ، ة ملحليجملفية ن مل عزر

فظزد ملؤنظج مل  مل ز ملدية مل عزؤية/ مل نمجذج مل يف يل -ملحليجملفية 
  تحليل مل سيزسز  ملؤتعلوة بز سل  ملألسزسية مل ز ملدية

0 6-4 

2-04 AGA 905   ملالجتمزع ملأل ل جملمجدة مل عمل مل فنية إلطز  م،ملكز دمليز
 حزال  مل طجمل ئ ن جمزل صحة ملحليجملن 

0 6-4 

2-04 AGA 906  تيف  بية  لميس،   بيأن دملية صحة  ملحيفة مل حلوة مل عمل
 تحيف يف ملأل  ج ز  ن مز  تعلق بزألم،ملض ملحليجملفية ملؤنيأ  

0 6-4 

http://www.fao.org/3/a-ms873a.pdf
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الباب 
والناتج 
 التنظيمي

التكاليف  العنوان رقم الدورة
المباشرة المقدرة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

 المادة من الدستور

2-03 AGD 803  مل نيف ة مل يف  ية ؤنظمة ملألغذ ة  مل ز ملدة بيأن ملالبتكز  مل ز ملدي
إطالق مل عنزن  ويف مل  ملالبتكز  مل ز ملدي  : لمزمل دني ملألس، ني

 م  أجل حتويق أهيفملف مل تنمية ملؤستيفملمة

55 000 6-4 

4-01 AGF 801  ملؤمتر، مل يف يل ملأل ل حجل سالمة ملألغذ ة ملؤيرتك بني منظمة
 ملألغذ ة  مل ز ملدة  منظمة مل تحة مل عزؤية  ملالحتز  ملألرب، وي

0 6-3 

4-01 AGF 802 بني منظمة ملألغذ ة  مل ز ملدة  منظمة  ملؤنتيفى مل يف يل ملؤيرتك
مل تحة مل عزؤية  منظمة مل ت ز ة مل عزؤية بيأن سالمة ملألغذ ة 

  مل ت ز ة

0 6-3 

4-01 AGF 901   حلوة مل عمل بيأن رعز ز ملؤيز كة ن مل يفستج  مل غذملئي م
 خالل ملالستخيفملد مل فعزل  أل  مل  ملإل كرت فية  ليفستج  مل غذملئي

6 500 6-4 

2-01 AGP 902   حلوة دمل منظمة ملألغذ ة  مل ز ملدة بيأن مل تويي  ملؤتعيف
 ملألبعز   لز ملدة ملإل كج ججية

12 500 6-4 

2-01 AGP 903 4-6 0 حلوة مل عمل بيأن ميفمل س ملؤزمل دني ملحلولية  مل ،امنة 

2-01 CBC 901  حلوة مل عمل ملؤيرتكة بني مل جكز ة مل يف  ية  لطزاة مل ذ  ة  منظمة
 2018ملألغذ ة  مل ز ملدة بيأن مل طزاة مل بيج ججية  عزد 

0 6-4 

2-01 CBC 901  ملجتمزع جممجدة مل عمل مل يف  ية ملؤعنية بزالاتتز  مل بيج ججي
 ملؤستيفملد

0 6-4 

2-01 CBD 801-1  حبوجق ملؤزمل دني رب، ق ملخلتملء مل توين ملؤختص ملؤعين
 ملأل ل( )ملالجتمزع

12 500 6-4 

2-01 CBD 801-2 4-6 000 40 رب، ق ملخلتملء مل توين ملؤختص ملؤعين حبوجق ملؤزمل دني 

2-01 CBD 802   ملحلجمل  ملأل ل ألصحز  ملؤتلحة ملؤتعيف    ملؤعنيني بتعمي
 مل تنجع مل بيج ججي دت مل وطزدز  مل ز ملدية

18 500 6-4 

2-01 CBD 902  حلوة دمل مكتق ملؤسزديفة  ليفدجة مل ،ملبعة إىل رويفمي
 لمعزهيفة  مورتحز  ن إطز  صنيف ق روزس  ملؤنزرب  مل تزب 

 مل يف  ية بيأن ملؤجمل   مل ج ملثية مل نبزرية  ألغذ ة  مل ز ملدة

0 6-4 

2-01 CBL 804 4-6 0 مل نيف ة مل عزؤية بيأن رآكل مل رتبة 

2-01 CBL 901  4-6  ملأل   بية بيأن مل رتبةحلوة مل عمل مل ،ملبعة  لي،ملكة 

2-01 CBL 902  ركزمل أ  مل  بيأن حلوة مل عمل  تحيف يف   ض  ملسرتملري ية
 منظمة ملألغذ ة  مل ز ملدة حلجكمة ملأل ملضي ن آسيز مل جسطى

17 000 6-4 

2-01 CBL 903 ؤي، ع "ملست مز مل  أك ، ربعز ية  ملستيفملمة  حلوة مل عمل مل نهزئية
 "ن ملؤيزر  لحيف م  مل فو،

8 500 6-4 

2-01 CBL 904 4-6 0 حلوة مل عمل مل سز سة  لي،ملكة ملأل   بية بيأن مل رتبة 

10-01 CC 704  أ ب  جلسز  ملست نزئية بيأن ملؤسزئل ملؤتعلوة جلنة ملؤز ية(
 (بتفزمج ملألغذ ة مل عزؤي

0 5-6 (1) 
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الباب 
والناتج 
 التنظيمي

التكاليف  العنوان رقم الدورة
المباشرة المقدرة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

 المادة من الدستور

YYY CIO 801 4-6 30000 مل تحّجل مل ز ملدي مل ،امي: مل تحيف ز  مل يت  نبغي مجملجهتهز 

4-01 CX 706-32  جلنة رنسيق مل يفستج  مل غذملئي ن أ   بز ملؤيرتكة بني منظمة
 ملألغذ ة  مل ز ملدة  منظمة مل تحة مل عزؤية

35 000 1-6 

4-01 CX 715-22  ،جلنة مل تنسيق  ليفستج  مل غذملئي ن أم، كااز مل الرينياااة  مل بح
 مل كز  يب

22 000 1-6 

4-01 CX 727-22  ليفستج  مل غذملئي ن آسيز ملؤيرتكة بني منظمة جلنة مل تنسيق 
 ملألغذ ة  مل ز ملدة  منظمة مل تحة مل عزؤية

17 000 1-6 

4-01 CX 732-16   ،جلنة رنسيق مل يفستج  مل غذملئي ن أم، كز مل يمز ية  جنج  غ
ملحمليط ملهلز ئ ملؤيرتكة بني منظمة ملألغذ ة  مل ز ملدة  منظمة 

 مل تحة مل عزؤية

0 1-6 

4-01 EST 720-40  ملالجتمزع ملؤيرتك بني مل يف  ة ملأل بعني  ل مزدة ملحلكجمية
مل يف  ية ملؤعنية بزأل يزف مل تلبة  مل يف  ة مل  زفية  ملأل بعني 

 ل مزدة ملحلكجمية مل يف  ية ملؤعنية بزجلج   مل تيل  ملأل يزف 
ملؤمزثلة  مل يف  ة ملحلز  ة  مل عي،    لم مجدة مل ف،دية  لبليفملن 

 ملؤنت ة  لسيزملل

10 000 6-4 

4-01 EST 720-Int  ملجلمزدة ملحلكجمية مل يف  ية ملؤختتة بزأل يزف مل تلبة  ملجلمزدة
 ملحلكجمية مل يف  ية ملؤختتة بزجلج   مل تيل  ملأل يزف ملؤمزثلة

0 6-4 

4-01 EST 801-16  ملجملمجدة ملؤعنية بزؤعلجمز  مل تزبعة  نظزد ملؤعلجمز  ملؤتعلوة
 بزألسجملق مل ز ملدية

0 6-4 

4-01 EST 901  حلوة دمل ملخلتملء بيأن رطبيق أط، مل نظ  ملالجتمزدية
ملإل كج ججية  تحسني ملالستخيفملد ملؤستيفملد  أل ملضي  رعز ز ايف ة 

 مل نظ  مل غذملئية مل ز ملدية دلى مل تمج  ن ظل فيف ة ملؤيزر

0 6-4 

2-03 FI 716-42  ،مل يف  ة مل  زفية  ملأل بعجن  لهيئة مل عزمة ؤتز يف أمسزك مل بح
 ملؤتجسطملألبيض 

22 000 14 

2-03 FI 716-42  مل يف  ة مل  زفية  ملأل بعجن ملؤستأففة  لهيئة مل عزمة ؤتز يف أمسزك
 مل بح، ملألبيض ملؤتجسط

4 500 14 

2-03 FI 720-20  14 000 40 ملالستيز  ة ملؤعنية وتز يف ملألمسزك مل علميةمل ل نة 

2-03 FI 805   ملؤتتلة وتز يف ميز  ة ملخلتملء بيأن مل ت ز ة ن ملخليفمز
 ملألمسزك

0 6-4 

2-03 FI 806  ملالجتمزع مل  ز   ألط،ملف ن ملالرفزق بيأن مل تيفملبري مل يت
رتخذهز    ة ملؤينزء مل تز   د  منظمة ملألغذ ة  مل ز ملدة ن دزد 

2009 

80 000 6-4 

2-03 FI 807 " ملؤمتر، مل ،ربي  ملؤستجى د  مبز  مل  مل تييف مل بح،ي ملؤستيفملد 

MedFish4Ever" 

23 000 6-4 

2-03 FI 808  4-6 0 مل نيف ة مل عزؤية بيأن أدزيل مل بحز 
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الباب 
والناتج 
 التنظيمي

التكاليف  العنوان رقم الدورة
المباشرة المقدرة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

 المادة من الدستور

2-03 FI 809  مل نيف ة مل يف  ية ؤنظمة ملألغذ ة  مل ز ملدة بيأن ملإل مل ة ملؤستيفملمة
 ؤتز يف ملألمسزك: رعز ز مل تفزدل بني مل علجد  مل سيزسز 

60 000 6-4 

2-03 FI 816-2  ملؤختتة ملؤعنية بزؤجمل   جممجدة مل عمل مل فنية ملحلكجمية مل يف  ية
 مل ج ملثية ملؤزئية  ألغذ ة  مل ز ملدة

45 000 6-4 

2-03 FI 901  جممجدة مل عمل ملؤعنية بز نظ  ملإل كج ججية مل بح، ة ملهلية مل تزبعة
  لهيئة مل عزمة ؤتز يف أمسزك مل بح، ملألبيض ملؤتجسط

0 6-4 

2-03 FI 902  مل تزبعة ؤي، ع ملالجتمزع ملؤيرتك بني جممجدة مل عمل مل فنية
(  جممجدة مل عمل مل فنية ملؤعنية BlueBRIDGEملجلس، ملأل  ق )

بز س ل مل عزؤي  أل صيفة مل سمكية  متز يف ملألمسزك مل تزبعة 
 (FIRMS نظزد  صيف ملؤجمل   مل سمكية )

0 6-4 

2-03 FI 903 4-6 0 حلوة مل عمل بيأن منتة ملألم  مل غذملئي 

2-03 FI 904  جممجدة  -ملالرفزق بيأن مل تيفملبري مل يت رتخذهز    ة ملؤينزء
م  ملالرفزق ملؤعنية  21مل عمل ملؤختتة ملؤنيأة وججق ملؤز ة 

 وتطلبز  مل يف ل مل نزمية

0 6-4 

2-03 FI 905  جممجدة مل عمل ملؤعنية بزؤنزطق مل بح، ة ملحملمية  وز ن ذ ك
دمل ميرتكة جلسة بيأن ملؤجملئل ملألسزسية  ألمسزك  حلوة 

بني هيئة متز يف أمسزك مل بح، ملألبيض ملؤتجسط/ منظمة  دز ة 
ملحمليطز  حجل مل ض يج حتت ملؤزئي  أث،ر دلى ملألمسزك 

  مل الربوز  ز   ملؤجمل   مل سمكية

0 6-4 

2-03 FI 906  حلوة مل عمل مل يف  ية بيأن مل تخفيف م  ملآلثز  مل بيئية ؤتز يف
 ملجل،ملربةبز يبزك  أمسزك مل تجفة ملالستجملئية

12 500 6-4 

2-03 FI 907 ملالجتمزع ملخلزمس جملمجدة مل عمل ملؤعنية بز س ل مل عزؤي 
جملمجدة مل عمل مل فنية  مز ج/أ ز (  ملالجتمزع مل  ز  13-14)

ملؤفتجحة مل عضج ة ملؤعنية بتبز ل ملؤعلجمز  مل تزبعة  الرفزق بيأن 
 (2019مز ج/أ ز   15-17مل تيفملبري مل يت رتخذهز    ة ملؤينزء )

35 000 6-4 

2-03 FI 908  حلوة مل عمل بيأن ملؤ،جزن ملألمح،  بيأن إ مل ة ملألفوليس
 ملأل   يب

0 6-4 

2-03 FI 909  جممجدة مل عمل ملؤعنية بز تييف غري مل وزفج    ن إبالغ    ن
رنظي   وز ن ذ ك    ة بيأن دملية مل تجضيح  جممجدة مل عمل 

 ملؤعنية بنظزد  صيف مل سف 

17 000 6-4 

2-03 FI 910  مل يف  ة ملؤ،جعية  لهيئة مل عزمة ؤتز يف أمسزك مل بح، ملألبيض
ملؤتجسط  تويف ، أ صيفة ملألفجملع مل سطحية مل تغرية ن مل بح، 

 ملأل   زريكي

0 6-4 
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الباب 
والناتج 
 التنظيمي

التكاليف  العنوان رقم الدورة
المباشرة المقدرة 

)بالدوالر 
 األمريكي(

 المادة من الدستور

2-03 FI 911  حلوة دمل ملهليئة مل عزمة ؤتز يف أمسزك مل بح، ملألبيض ملؤتجسط
مل تغرية ن مل بح، رويي  ريفملبري إ مل ة ملألفجملع مل سطحية بيأن 

 ملأل   زريكي

0 6-4 

2-03 FI 912  حلوة دمل ملخلتملء  يفد  ملإلفيزء ملأل يل  نظزد معلجمز  دزؤي
  ألفجملع ملؤستز دة م  ملؤجمل   مل ج ملثية ملؤزئية

0 6-4 

2-03 FO 702-Special  14 500 6 مل يف  ة ملخلزصة  لهيئة مل يف  ية ملؤعنية بأش ز  ملحلج 

2-03 FO 702-Special  14 500 6 مل يف  ة ملخلزصة  لهيئة مل يف  ية ملؤعنية بأش ز  ملحلج 

2-03 FO 801  : ملؤمتر، مل يف يل بيأن  اف إ مل ة مل غزبز     ز ة مسزحة مل غزبز
 م  مل طمجح إىل مل عمل

18 500 6-4 

2-03 FO 802    ملالجتمزع مل توين  لم،ملسلني مل جطنيني مل تزبعيني  تويي  ملؤجمل
 مل ي،كزء ن ملالستبيزن مل تعز    2020ملحل،جية ن مل عزر  عزد 

  لمجمل   ملحل،جية 

0 6-4 

2-03 FO 901  حلوة مل عمل بيأن أهيفملف مل تنمية ملؤستيفملمة: آثز هز دلى
 مل غزبز   مل نزس

0 6-4 

2-03 FO 902  مل تزسعة جملمجدة مل عمل ملؤعنية بزحل،ملجة ن ملؤنزطق حلوة مل عمل
ملحلض، ة  شبه ملحلض، ة مل تزبعة  ل نة ملؤعنية وسزئل غزبز  

 مل بح، ملألبيض ملؤتجسط )سيلفز ميف رتملفيز(

0 6-4 

2-03 FO 903  4-6 000 22 مي، ع مل عمل ؤكزربحة مل تتح، -مل تيف  ق دلى مل ،صيف 

2-03 FO 904  4-6 0 مي، ع مل عمل ؤكزربحة مل تتح، -مل تيف  ق دلى مل ،صيف 

2-03 FO 905   ملالجتمزع ملالربتتزحي جملمجدة مل عمل ملؤعنية بز غزبز   مل نظ
 مل ز ملدية ملؤختلطة بز غزبز   ملؤ،ملدي ن ملأل ملضي ملجلزربة

12 500 6-4 

2-03 FO 906  حلوة مل عمل بيأن ملإلبالغ د  ملألهيفملف  مل غز ز  مل عزؤية
 بز غزبز  خلطة ملألم  ملؤتحيفة ملالسرتملري ية  لغزبز  ملؤتعلوة

0 6-4 

2-03 FO 907  د   ض  دنزص، ازفجفية رججيهية  -جممجدة مل عمل مل فنية 
 إل مل ة مل غزبز   إفتزج  جتز ة ملألخيز 

0 6-4 

2-03 FO 908 4-6 0 حلوة دمل ملخلتملء بيأن ملأل ملضي ملخل ية 

2-03 FO 909  لي،ملكة مل تعز فية ن جمزل مل غزبز  حلوة دمل ملخلتملء  دًمز 
 بيأن   ز ة حتسني ملجملمجدة ملألسزسية مل عزؤية ؤمتش،مل  مل غزبز 

12 500 6-4 

2-01 RAF 701-26 4-6 000 22 مل يف  ة مل سز سة  مل عي، ن هليئة ملإلحتزءمل  مل ز ملدية ملألرب، وية 

2-03 RAF 710-8 أمسزك ش،ق  مل يف  ة مل  زمنة  ل نة مل ف،دية مل علمية هليئة متز يف
  سط ملألطلسي

17 000 6-4 

2-03 RAF 740-22  مل يف  ة مل  زفية  مل عي، ن  ل نة متز يف أمسزك ش،ق  سط
 ملألطلسي

13 000 6-4 
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المادة من الدستور 
 والفئة

2-04 AGA 709-16  ملجملمجدة ملالستيز  ة  لمنسوني مل تزبعة جملمجدة ملخلتملء ملؤعنية
 وكزربحة أم،ملض مل رت بزفج  مز ن أرب، ويز

0 14 

2-04 AGA 709-17  ملجملمجدة ملالستيز  ة  لمنسوني مل تزبعة جملمجدة ملخلتملء ملؤعنية
 مل رت بزفج  مز ن أرب، ويزوكزربحة أم،ملض 

0 14 

4-01 AGFF 705-89  جلنة ملخلتملء ملؤيرتكة بني منظمة ملألغذ ة  مل ز ملدة  منظمة
 مل تحة مل عزؤية  ملؤعنية بزؤجمل  ملؤضزربة ملىل ملألغذ ة

0 6-2-3 

4-01 CX 713-29 6-1 0 جلنة مل يفستج  مل غذملئي ملؤعنية بز فزكهة  ملخلض، ملؤتنعة 

4-01 CX 730-25  جلنة مل يفستج  مل غذملئي ملؤعنية وخلفز  مل عوزاري مل بيط، ة ن
 ملألغذ ة

0 1-6 

4-01 CX 733-25   جلنة مل يفستج  مل غذملئى ملؤعنية بفحص مل جمل  مل   مل تز  مل
 صيفمل  مل يهز مل إمل غذملئية  فظ  

0 1-6 

2-04 ESS 801 4-6 0 ملؤزئيفة ملؤستيف ،ة د  مل تعيفمل  ن ملحمليط ملهلز ئ 

4-01 EST 802  مل تجاعز  مل ز ملدية ملؤيرتكة بني منظمة مل تعز ن  مل تنمية ن
 ملؤييفملن ملالاتتز ي  منظمة ملألغذ ة  مل ز ملدة: ملجتمزع ملؤتعز فني

7,000 6-3 

4-01 EST 803  2-6 22,000 ملؤمتر، مل عزؤي  لمنتيفى مل عزؤي  لمج 

2-03 FI 803-11  لهيئة مل عزمة ملجتمزع مز بني مل يف  مل   ل نة ملالمت زل مل تزبعة 
 ؤتز يف أمسزك مل بح، ملألبيض ملؤتجسط

0 6 

2-03 FI 803-12  ملجتمزع مز بني مل يف  مل   ل نة ملالمت زل مل تزبعة  لهيئة مل عزمة
 ؤتز يف أمسزك مل بح، ملألبيض ملؤتجسط

0 6 

2-03 RAP 711-35 1-14 3,000 هيئة متز يف أمسزك آسيز  ملحمليط ملهلز ئ 

2-03 RLC 758-16  متز يف ملألمسزك مل يفملخلية  ر،بية ملألحيزء ملؤزئية ن أم، كز هيئة
 مل الرينية  مل بح، مل كز  يب

22,000 6-1-1 

2-03 RNE 708-8 1-1-6 22,000 هيئة مل ز ملدة  ملستخيفملد ملأل ملضي  ملؤيزر ن مل ي،ق ملأل ىن 

2-03 SLC 801-5 مل ل نة ملالستيز  ّة مل فنّية هليئة متز يف ملألمسزك  ر،بية ملألحيزء 
 ملؤزئية ن آسيز مل جسطى  مل وجاز 

0 6-3 

 


