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 السادة من ويرجى. املناخ على التأثري عدم يف واملساهمة البيئة على املنظمة عمليات تأثريات من احلّد أجل من الوثيقة هذه من حمدود عدد ُطبع

 اإلنرتنت على متاحة املنظمة اجتماعات وثائق ومعظم. منها إضافية نسخ طلب وعدم االجتماعات إىل معهم نسخهم بإحضار التكّرم واملراقبني املندوبني

 www.fao.org :التالي العنوان على
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 األربعون بعد املائةاخلامسة والدورة 

 2102كانون األول  /ديسمرب 7-3روما، 

 2103-2102التغيريات التحولية يف فرتة السنتني 

 

على النحو اآلتي مع وضع خّط " شبكة أكثر مرونة للمكاتب امليدانية"ضمن القسم بعنوان  02و 81الفقرتان ُتعّدل ( أ)

 :حتت النص الذي مّتت إضافته وخط يف وسط النص الذي مّت حذفه

 

، مت القيام ببعثات ناجحة إىل عدة بلدان لتأسيس شراكات 0280حزيران / يونيوبعد موافقة اجمللس يف - 81

وهناك يف انتظار املوافقة اتفاقات بلدان مضيفة جديدة لتأسيس هذه املكاتب اجلديدة أو اجملددة . ومكاتب اتصال جديدة

متويلي من وتركيا ولفتح مكتب اتصال يف االحتاد الروسي، بدعم وطاجيكستان يف أذربيجان وكازاخستان وقريغيزستان 

وجيري إحراز تقدم، على النحو املتفق عليه، لفتح مكتب يف بابوا غينيا اجلديدة وتعزيز املكاتب يف . احلكومات املضيفة

والعمل جار أيضا على اختاذ إجراءات لتعزيز وجود  .مجهورية كوريا الدميقراطية الشعبية وغواتيماال ومنغوليا والصومال

مساعد املمثل "عضاء يف أوروبا وسسيا الوسىى وايحميط ااهاد  من خلال استحدا  وييفة الفاو يف عدد من البلدان األ

 ".الدائم للمنظمة

 

. أخريًا، جتري حاليًا التغيريات املتفق عليها لتعزيز التعاون والشراكة مع ااهيئات االقتصادية اإلقليمية  -02

وينىبق ذلك بصفة خاصة على هيئات األمم املتحدة االقتصادية اإلقليمية، اليت يتوقع أن توّقع معها مذكرات تفاهم 

، سيدعم هذه العملية نقل بعض مويفي (ألف -ر القسم الثالث أنظ)ومبوجب إعادة هيكلة إدارة التعاون التقين . جديدة

املساعدة السياساتية من املقر الرئيسي وتعيني مسؤولي استثمار يف مواقع ميدانية، كما سيدعمها التعاون مع االحتاد 

وهناك تغيريات . قيومع اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفري( نيباد)األفريقي ومع الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا 

أخرى جتري حاليا لتعزيز التعاون مع ااهيئة احلكومية الدولية املعنية بالتنمية ومع اجلماعة االقتصادية لدول غرب 



2 CL 145/3 Corr.1 
 

ومع منظمات أخرى للتكامل االقتصادي وجلان  .يف سسيا( سسيان)ومع رابىة أمم جنوب شرق سسيا أفريقيا يف أفريقيا 

 .قليميةاألمم املتحدة االقتصادية اإل

 

ااهيكل التنظيمي للمقّر الرئيسي، يرد باللون األمحر اخلّط الذي يشري إىل التسلسل اإلداري (: أ)-8يف امللحق ( ب)

 (.العمليات)املسؤولة أمام نائب املدير العام  دارة اخلدمات املؤسسية واملوارد البشرية والشؤون املاليةإل
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 اخلارجي املراجع      
 الرئيسي اهليكل التنظيمي للمقر: ألف 0امللحق          الرئاسية األجهزة          

           
                                      

            OED  

 التقييم مكتب

     

 العام املدير مكتب

    OCP  

  والدعوة والشراكات االتصاالت مكتب

        
         

                                      
            OIG  

 العام املفتش مكتب

            OSP  

  املوارد وإدارة والتخطيط االسرتاتيجية مكتب

        
   

                                      
            LEG  

 واألخالقية القانونية الشؤون مكتب

            OHR  

 البشرية املوارد مكتب

        
   

                                      
  OSD 

 الالمركزية دعم مكتب

    DDO  

 (العمليات) العام املدير نائب

           DDK 

 (املعرفة) العام املدير نائب

  OEK 

 املعرفة تبادل مكتب

     
                
                  

                                        
  IPA  

 الربامج إدارة وحدة

                                      
   

                                           
  CS  

 املؤسسية اخلدمات إدارة

 والشؤون البشرية واملوارد

 املالية

  CPA  

 املؤمتر شعبة

 وشؤون واجمللس

  املراسم

  CIO 

 تكنولوجيا شعبة

 املعلومات

  TC  

 التقين التعاون إدارة

  RAF 

 ألفريقيا اإلقليمي املكتب

       AG  

 ومحاية الزراعة إدارة

 املستهلك

  FO  

 الغابات إدارة

  FI  

 وتربية األمساك مصايد إدارة

  املائية األحياء

  ES  

 االقتصادية التنمية إدارة

 واالجتماعية

  NR  

 املعنية اإلدارة

 املوارد بإدارة

 والبيئة الطبيعية

 
        

                                       
  CSS  

 املشرتكة اخلدمات مركز

        TCS  

 املوارد تعبئة شعبة

 بني فيما والتعاون

 اجلنوب بلدان

  RAP 

 آلسيا اإلقليمي املكتب

اهلادئ واحمليط

  
  

       AGA  

 احليواني اإلنتاج شعبة

 احليوان وصحة

  FOE  

 االقتصاديات شعبة

 واملنتجات والسياسات

 احلرجية

  FIP  

 واقتصاديات سياسات شعبة

 وتربية األمساك مصايد

 املائية األحياء

  ESA  

  الزراعية التنمية اقتصاديات شعبة

  NRL 

 األراضي شعبة

 واملياه

 
        

                                       
  CSP  

 البشرية املوارد دعم دائرة

        TCI  

 مركز شعبة

 االستثمار

  RLC  

 ألمريكا اإلقليمي املكتب

 والبحر الالتينية

 الكارييب

       AGP  

 النباتي اإلنتاج شعبة

 النباتات ووقاية

  FOM  

 الغابات تقييم شعبة

  وصونها وإدارتها

  FIR 

 مصايد موارد استخدام شعبة

 األحياء وتربية األمساك

 وصونها املائية

  ESN  

 التغذية شعبة

  NRC 

 والطاقة املناخ شعبة

 واحليازة

 
        

                                       

 

 

 CSF  

 املالية الشؤون شعبة

        TCE 

 الطوارئ شعبة

 التأهيل وإعادة

  REU  

 ألوروبا اإلقليمي املكتب

 الوسطى وآسيا

       AGS  

 األساسية البنية شعبة

 والصناعات الريفية

  الزراعية

        ESS  

 اإلحصاء شعبة

    
     

                                       
  CSA  

 اإلدارية الشؤون شعبة

           RNE  

 للشرق اإلقليمي املكتب

 أفريقيا ومشال األدنى

       AGE  

 بني املشرتكة الشعبة

الدولية  والوكالة املنظمة

واملعنية للطاقة الذرية 

بالتقنيات النووية يف 

 جمال األغذية والزراعة

        EST  

  واألسواق التجارة شعبة

    

 

 املدة حمددة  دائرة

   

                                      
                                 ESW  

 والتكافؤ اجلنسانية القضايا شعبة

 الريفية املناطق يف والعمالة

     

 

 
 

 


