
AG

من احليوي والتغذية وحماية امل�ستهلك  م�سلحة الزراعة والأ

FI

�سماك  م�سلحة م�سايد الأ

ES

 م�سلحة ال�سوؤون القت�سادية والجتماعية

FO

 م�سلحة الغابات

SD

 م�سلحة التنمية امل�ستدامة

TC

 م�سلحة التعاون التقنى

SLAC
 املكتب االقليمى الفرعى للبحر الكاريبى

GI

 م�سلحة ال�سوؤون العامة والعالم

ESDG
وحدة الدرا�سات املنظورية العاملية

ESDP
 وحدة تن�سيق الربنامج

ESA
 ق�سم االقت�ساد الزراعى واالمنائى

ESAF
من الغذائى  ادارة حتليل امل�رشوعات الزراعية واالأ

ESAC
 ادارة التنمية الزراعية املقارنة

ESAE
 ادارة دور القطاع الزراعى فى التنمية االقت�سادية

ESC
 ق�سم ال�سلع والتجارة

ESCM
�سقاطات �سا�سية وحتليل ال�سيا�سات واالإ اإدارة اأ�سواق ال�سلع االأ

ESCT
اإدارة �سيا�سات التجارة

ESCG
نذار املبكر عالم واالإ  ادارة النظام العاملى لالإ

ESS
 ق�سم الح�ساء

FIDI
 وحدة املعلومات والبيانات واالح�ساءات ال�سمكية

FIDP
 وحدة تن�سيق الربنامج

FIP
�سماك  ق�سم ال�سيا�سات والتخطيط فى قطاع م�سايد الأ

FIPP
 ادارة التخطيط االمنائى

FIPL
 ادارة املوؤ�س�سات الدولية واالت�سال

FIR
 ق�سم املوارد ال�سمكية

FIRM
 ادارة املوارد البحرية

FIRI
 ادارة موارد املياه الداخلية وتربية االحياء املائية

FII
 ق�سم ال�سناعات ال�سمكية

FIIU
�سماك وت�سويقها  ادارة ا�ستخدام االأ

FIIT
ادارة تكنولوجيا ال�سيد

(SAD) امل�ست�سارون اخلا�سون للمدير العام

(AUD) مكتب املفت�ش العام

FODP
 وحدة  تن�سيق الربنامج

FON
 ق�سم ال�سيا�سات واملعلومات احلرجية

FONL
 اإدارة املعلومات واالت�سال يف القطاع احلرجى

FONP
 اإدارة ال�سيا�سات واملوؤ�س�سات احلرجية

FOR
 ق�سم املوارد احلرجية

FORC
 اإدارة �سيانة الغابات

FOPP
 اإدارة املنتجات احلرجية

FOPE
قت�ساد احلرجى  اإدارة االإ

FOP
قت�ساد واملنتجات احلرجية  ق�سم الإ

FORM
 ادارة تنمية املوارد احلرجية

(PBE) مكتب الربنامج وامليزانية والتقييم 

(LEG) مكتب ال�سوؤون القانونية
 

مكتب تن�سيق الن�ساطات املعيارية والتنفيذية والالمركزية

 (OCD)

RAF
فريقيا  املكتب القليمى لأ

RLC
مريكا الالتينية والبحر الكاريبى  املكتب القليمى لأ

SAPA
 املكتب االقليمى الفرعى جلزر املحيط الهادى

SEUR
وروبا الو�سطى وال�رشقية  املكتب االقليمى الفرعى الأ

LOWA
 مكتب الت�سال مع اأمريكا ال�سمالية )وا�سنطن العا�سمة(

LONY
مم املتحدة ، نيويورك مكتب الت�سال مع الأ

SDDP
 وحدة  تن�سيق الربنامج

SDDC
 اأمانة اللجنة اال�ست�سارية الفنية التابعة للجماعة اال�ست�سارية

 للبحوث الزراعية الدولية

SDAA
را�سى  ادارة حيازة االأ

SDRR
ادارة تطوير البحوث والتكنولوجيا

SNEA
 املكتب االقليمى الفرعى ل�سمال اأفريقيا

RNE
دنى  املكتب القليمى لل�رشق الأ

REU
وروبا  املكتب القليمى لأ

LOJA
LIAISON OFFICE WITH JAPAN

Y.Endo, Japan (16/03/47)

AF

م�سلحة ال�سوؤون املالية والدارية

AFDS
 مركز اخلدمات امل�سرتكة

AFFC
دارة املركزية للح�سابات  االإ

A F F
 ق�سم ال�سوؤون املالية

AFIP 
 اإدارة حوكمة م�ساريع نظم املعلومات/ تكنولوجيا املعلومات

واالت�ساالت

AFI
 ق�سم نظم وتكنولوجيا املعلومات

GILB
 مكتبة دافيد لوبني التذكارية

GIL
 ق�سم املكتبة ونظم التوثيق

GII
عالم  ق�سم الإ

GICM
 ادارة برجمة االجتماعات والتوثيق

GICO
 فرع عمليات املوؤمتر

GICP
 فرع املرا�سم

GIC
 ق�سم املوؤمتر واملجل�س و�سوؤون املرا�سم

GIDP
 وحدة  تن�سيق الربنامج

ODG
مكتب املدير العام

املدير العام

مكتب نائب املدير العام

GILW
 فرع اإدارة ن�رش املعلومات التابع للمركز العاملي للمعلومات الزراعية

RAP
�سيا واملحيط الهادى  املكتب القليمى لآ

ESSG
اإدارة االح�ساءات العاملية GILF 

ت�سال فى اإطار املركز العاملى  فرع بناء القدرات واالإ

 للمعلومات الزراعية

AFDM
 الوحدة الطبية

AFHL
فرع اخلدمات القانونية اخلا�سة باملوارد الب�رشية

AFH
 ق�سم ادارة املوارد الب�رشية

AFHO
 اإدارة تنمية املوارد الب�رشية

GIII  
 فرع �سيا�سات الن�رش االلكرتونى والدعم

GIIM
 فرع العالقات مع و�سائل االعالم

FAO
 ممثليات املنظمة

LOBR
وروبي وبلجيكا  مكتب الت�سال مع الحتاد الأ

LOGE
مم املتحدة ، جنيف مكتب الت�سال مع الأ

AFFR 
 اإدارة العمليات والنظم املالية

AFDP
 وحدة  تن�سيق الربنامج

AFDC
 �سندوق الت�سليف واالدخار فى املنظمة

TCDP
 وحدة  تن�سيق الربنامج

AFFT 
 فرع عمليات اخلزانة

TCIW
اإدارة اأفريقيا الغربية والو�سطى

TCIS
اإدارة اأفريقيا اجلنوبية وال�رشقية

TCIL
اإدارة اأمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي

TCIE
دنى و�سمال اأفريقيا واآ�سيا الو�سطى  اإدارة اأوروبا وال�رشق االأ

TCIP
 اإدارة اآ�سيا واملحيط الهادي

TCI
 ق�سم مركز ال�ستثمار

TCOM
 ادارة ر�سد وتن�سيق الربامج امليدانية

TCO
 ق�سم العمليات امليدانية

TCOS
من الغذائى دارة املعنية باإدارة وتن�سيق الربنامج اخلا�ش لالأ  االإ

TCAR
 اإدارة تن�سيق ال�سيا�سات

TCA
 ق�سم امل�ساعدة فى جمال ال�سيا�سات

TCAS
 ادارة دعم ال�سيا�سات الزراعية

TCOT
 اإدارة برنامج التعاون الفنى

 ديوان املدير العام

TCAP
 اإدارة تنمية الربامج امليدانية

TCE
 ق�سم عمليات الطوارئ واإعادة التاأهيل

TCEO
 اإدارة عمليات الطوارئ

TCES
 اإدارة برامج االغاثة اخلا�سة

TCER
ن�سانية  وحدة اإعادة التاأهيل وال�سيا�سات االإ

AFIU
ادارة دعم نظم املعلومات/ تكنولوجيات املعلومات واالت�ساالت

SDRN
 ادارة البيئة واملوارد الطبيعية

SDA
 ق�سم التنمية الريفية

SDR
 ق�سم البحوث والر�ساد والتدريب

SDW
 ق�سم ق�سايا امل�ساواة بني اجلن�سني وال�سكان

SDAR
 ادارة املوؤ�س�سات الريفية وامل�ساركة

AFS
 ق�سم اخلدمات الدارية

AFHP
 اإدارة �سيا�سات وتخطيط املوارد الب�رشية واأن�سطة

مم املتحدة النظام امل�سرتك يف االأ

AFSP
 ادارة التوريدات

AFSI
�سا�سية واملرافق  اإدارة البنى االأ

AFDU
من  اإدارة االأ

AFSCM
 جممع ال�سلع واخلدمات

SFS
فريقيا اجلنوبية قليمي الفرعي الأ  املكتب االإ

SFC 
 املكتب االقليمى الفرعى لو�سط اأفريقيا

SFE 
فريقيا ال�رشقية  املكتب االقليمى الفرعى الأ

SEC
�سيا الو�سطى  املكتب االقليمى الفرعى الآ

LOJA
 مكتب الت�سال مع اليابان

ESSS
 اإدارة االح�ساءات القطرية

GIIR
 فرع العالقات العامة والرتويج

SFW 1/
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 املكتب االقليمى الفرعى لغرب اأفريقيا

فريقيا  ي�سرتك يف املوقع مع املكتب االقليمي الأ
/1

 مكتب متابعة موؤمتر القمة العاملى والتحالفات

 (OFA)

AGE
 الق�سم امل�سرتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية

غذية والزراعة  ل�ستخدام التقنيات النووية فى الأ

AGDP
 وحدة تن�سيق الربنامج

AGA
 ق�سم االنتاج احليوانى و�سحة احليوان

AGAH
 ادارة �سحة احليوان

AGAP
 ادارة االنتاج احليوانى

AGLW
 ادارة تنمية موارد املياه وادارتها

AGLL
را�سى وتغذية النباتات  ادارة االأ

AGL
را�سى واملياه  ق�سم تنمية الأ

AGS
 ق�سم نظم الدعم الزراعى

AGSF
دارة والت�سويق والتمويل الزراعى  ادارة �سوؤون االإ

AGST
 اإدارة تكنولوجيات الهند�سة الزراعية والغذائية

AGPC
را�سى الع�سبية  ادارة املحا�سيل واالأ

AGP
 ق�سم النتاج النباتى ووقاية النباتات

AGPS
 ادارة البذور واملوارد الوراثية النباتية

AGPP
 ادارة وقاية النباتات

AGN
 ق�سم التغذية وحماية امل�ستهلك

AGNP
 ادارة برامج التغذية

AGNS
غذية وموا�سفاتها  اإدارة جودة االأ

AGNA
 اإدارة تخطيط التغذية وتقديرها وتقييمها

AGAL
 فرع املعلومات والتحليل القطاعى و�سيا�سات الرثوة احليوانية

AGNC
 اأمانة هيئة الد�ستور الغذائى

الهيكل التنظيمي

غذية والزراعة برنامج العمل وامليزانية املعدل، 2007-2006 منظمة الأ

مم املتحدة لالأ

                               


