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ODG
العـام املديـر

العـام املديـر نائب

العام املفتش مكتب AUD

القانونية الشؤون مكتب LEG

العام للمدير اخلاصون املستشارون SAD

اإلدارية املعاونة وحدة ODGX

وامليزانية والتقييم البرنامج مكتب PBE

AG
الزراعة مصلحة

املدير العام املساعد

البرنامج تنسيق وحدة AGDP

اإلنتاج احليواني قسم AGA

احليوان وصحة

احليوان إدارة صحة AGAH

احليواني اإلنتاج إدارة AGAP

والتحليل القطاعي املعلومات فرع AGAL

وسياسات الثروة احليوانية
املنظمة والوكالة بني املشترك القسم AGE

التقنيات  الستخدام الذرية  الدولية للطاقة
األغذية والزراعة في النووية

واملياه تنمية األراضي قسم AGL

وإدارتها املياه موارد تنمية إدارة AGLW

النباتات وتغذية األراضي إدارة AGLL

النباتات قسم اإلنتاج النباتي ووقاية AGP

الدعم الزراعي قسم نظم AGS

والتسويق شؤون اإلدارة إدارة AGSF

الزراعي  والتمويل

الزراعية الهندسة تقانات إدارة AGST

 والغذائية

الوراثية البذور واملوارد إدارة AGPS

 النباتية

العشبية واألراضي احملاصيل إدارة AGPC

النباتات وقاية إدارة AGPP

ES
واالجتماعية االقتصادية الشؤون مصلحة

املدير العام املساعد

البرنامج تنسيق وحدة FIDP

العاملية املنظورية الدراسات وحدة ESDG

الزراعي واإلمنائي االقتصاد قسم ESA

الزراعية  املشروعات حتليل إدارة ESAF

الغذائي واألمن

املقارنة الزراعية التنمية إدارة ESAC

في  القطاع الزراعي إدارة دور  ESAE

االقتصادية التنمية

قسم السلع والتجارة ESC

األساسية الغذائية السلع إدارة ESCB

واملنتجات  اخلام املواد إدارة ESCR

والبستانية االستوائية

لإلعالم  العاملي النظام إدارة ESCG

املبكر واإلنذار

السلعية والتوقعات السياسات إدارة ESCP

التغذية برامج إدارة ESNP

األغذية والتغذية قسم ESN

ومواصفاتها األغذية جودة إدارة ESNS

وتقديرها  التغذية تخطيط إدارة ESNA

 وتقييمها

الغذائي الدستور هيئة أمانة ESNC

اإلحصاء قسم ESS

اإلحصائي التحليل إدارة ESSA

اإلحصاءات تطوير إدارة ESSS

والزراعي  الغذائي اإلنتاج إدارة ESSB

والتحليل التجارية واإلحصاءات

FI
األسماك مصايد مصلحة

املدير العام املساعد

وحدة تنسيق البرنامج  ESDP

والبيانات وحدة املعلومات FIDI

السمكية واإلحصاءات

والتخطيط السياسات قسم FIP

األسماك مصايد قطاع في

اإلمنائي التخطيط إدارة FIPP

واالتصال الدولية املؤسسات إدارة FIPL

املوارد السمكية قسم FIR

البحرية املوارد إدارة FIRM

وتربية املياه الداخلية موارد إدارة FIRI

املائية األحياء

قسم الصناعات السمكية FII

املصايد تقانة إدارة FIIT

وتسويقها األسماك استخدام إدارة FIIU

FO
الغابات مصلحة

املدير العام املساعد

واملعلومات السياسات قسم FON

احلرجية

البرنامج تنسيق وحدة FODP

واالتصال املعلومات إدارة FONL

احلرجي القطاع في

واملؤسسات السياسات إدارة FONP

احلرجية

احلرجية املوارد قسم FOR

الغابات صيانة إدارة FORC

احلرجية املوارد تنمية إدارة FORM

احلرجي واالقتصاد املنتجات قسم FOP

احلرجي االقتصاد إدارة FOPE

احلرجية املنتجات إدارة FOPP

املعيارية  النشاطات تنسيق مكتب OCD

والالمركزية والتنفيذية

(أكرا) ألفريقيا اإلقليمي املكتب RAF

ألفريقيا الفرعي اإلقليمي املكتب SAFR

والشرقية اجلنوبية

واحمليط آلسيا املكتب اإلقليمي RAP

(بانكوك)  الهادي

اإلقليمي الفرعي جلزر املكتب SAPA

الهادي احمليط

الالتينية ألمريكا اإلقليمي املكتب RLC

(سانتياغو) الكاريبي  والبحر

للبحر الفرعي اإلقليمي املكتب SLAC

 الكاريبي

األدنى للشرق اإلقليمي املكتب RNE

 (القاهرة)

لشمال الفرعي اإلقليمي املكتب SNEA

 أفريقيا

(روما) ألوروبا اإلقليمي املكتب REU

ألوروبا الفرعي اإلقليمي املكتب SEUR

والشرقية  الوسطى

أمريكا الشمالية مع االتصال مكتب LOWA

العاصمة)  (واشنطن

املتحدة األمم مع االتصال
نيويورك مكتب LONY

مكتب جنيف LOGE

اليابان مع مكتب االتصال LOJA

األوروبي االحتاد االتصال مع مكتب LOBR

 وبلجيكا

SD
املستدامة التنمية مصلحة

املدير العام املساعد

البرنامج تنسيق وحدة SDDP

والتدريب واإلرشاد قسم البحوث SDR

التابع مجلس العلوم أمانة SDRC
االستشارية للبحوث   للجماعة

الدولية  الزراعية

واالتصاالت والتعليم اإلرشاد إدارة SDRE

والتكنولوجيا البحوث تطوير إدارة SDRR

الطبيعية واملوارد البيئة إدارة SDRN

بني اجلنسني املساواة قضايا قسم SDW

 والسكان

والتنمية شؤون السكان إدارة SDWP

اجلنسني بني املساواة قضايا إدارة SDWW

 والتنمية

قسم التنمية الريفية SDA

األراضي حيازة إدارة SDAA

واملشاركة الريفية املؤسسات إدارة SDAR

TC
التقني التعاون مصلحة

املدير العام املساعد

البرنامج تنسيق وحدة TCDP

والشراكات وحدة املوارد TCDS

االستراتيجية

االستثمار مركز قسم TCI

الهادي واحمليط آسيا إدارة TCIP

والبحر الالتينية أمريكا إدارة TCIL

 الكاريبي

واجلنوبية الشرقية أفريقيا إدارة TCIS

أفريقيا وغرب وسط إدارة TCIW

امليدانية العمليات قسم TCO

وتنسيق بإدارة املعنية اإلدارة TCOS

الغذائي لألمن اخلاص البرنامج

امليدانية البرامج وتنسيق رصد إدارة TCOM

الفني التعاون برنامج إدارة TCOT

السياسات مجال قسم املساعدة في TCA

الزراعية السياسات دعم إدارة TCAS

السياسات تنسيق إدارة TCAR

امليدانية تنمية البرامج إدارة TCAP

الطوارئ واإلحياء قسم عمليات TCE

الطوارئ عمليات إدارة TCEO

اإلنسانية والسياسات اإلحياء وحدة TCER

اخلاصة اإلغاثة برامج إدارة TCES

األدنى والشرق أوروبا إدارة TCIE

الوسطى وآسيا أفريقيا  وشمال

AF
واإلدارية املالية الشؤون مصلحة

املدير العام املساعد

البرنامج تنسيق وحدة AFDP

الطبية الوحدة AFDM

املعلومات وتقانة نظم قسم AFI

واملشاريع املعلومات نظم إدارة AFIS

واإلشراف التقنية

واالتصاالت املعلومات تقانة إدارة AFIT

املالية الشؤون قسم AFF

للحسابات املركزية اإلدارة AFFC

املالية والنظم العمليات إدارة AFFR

اخلزانة عمليات فرع AFFT

املوارد البشرية إدارة قسم AFH

البشرية املوارد تنمية إدارة AFHO

البشرية املوارد سياسات إدارة AFHP

ونظمها  وتخطيطها

اخلدمات اإلدارية قسم AFS

واملرافق األساسية البنى إدارة AFSI

التوريدات إدارة AFSP

والنقل األمن فرع AFSS

السلع واخلدمات مجمع AFSCM

اإلداري الدعم إدارة AFDS

واالدخار التسليف صندوق AFDC

GI
واإلعالم العامة الشؤون مصلحة

املدير العام املساعد

البرنامج تنسيق وحدة GIDP

الوطنية اللجان االتصال مع وحدة GIDN

اخلاصة األحداث تنسيق وحدة GIDT

تليفود برنامج بيوم األغذية العاملي/

وشؤون والس املؤمتر قسم GIC

املراسم

املراسم فرع GICP

والتوثيق االجتماعات برمجة إدارة GICM

اإلعالم قسم GII

النشر إدارة فرع GIII

اإلعالمية والوسائط األنباء إدارة GIIM

املتعددة

ونظم التوثيق املكتبة قسم GIL

الزراعية/ املركز العاملي للمعلومات بيانات إدارة فرع GILF
في املنظمة اإلحصائية البيانات قاعدة

ونشرها املنظمة  معلومات قاعدة ة ر ا د إ فرع GILW
اعية ر لز ا للمعلومات  لعاملي ا ملركز ا ر اطا في

التذكارية لوبني دافيد مكتبة GILB

والعالقات والس املؤمتر فرع GICO

احلكومات مع

العـام العـاماملديـر األميـن
لألمـم املتحدة

األغذية العاملي برنامج

املنظمة ممثليات
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