الهيكلالتنظيمي

) (PBEمكتب الربنامج وامليزانية والتقييم

برنامج العمل وامليزانية املعدل2007-2006 ،

مكتب متابعة م ؤ�متر القمة العاملى والتحالفات
)(OFA

) (LEGمكتب ال� ؤش�ون القانونية

GI

AF

TC

SD

م�صلحة ال�ش�ؤون العامة واالعالم

م�صلحة ال�ش�ؤون املالية واالدارية

م�صلحة التعاون التقنى

م�صلحة التنمية امل�ستدامة

AFDP

TCDP

ODG

مكتب املدير العام
املدير العام
مكتب نائب املدير العام

مكتبتن�سيقالن�شاطاتاملعياريةوالتنفيذيةوالالمركزية
)(OCD

ديوان املدير العام

منظمة أالغذية والزراعة
أ
للمم املتحدة

) (SADامل�ست�شارون اخلا�صون للمدير العام
) (AUDمكتب املفت�ش العام

FO

FI

ES

AG

م�صلحة الغابات

م�صلحة م�صايد أال�سماك

م�صلحة ال�ش�ؤون االقت�صادية واالجتماعية

م�صلحة الزراعة أ
والمن احليوي والتغذية وحماية امل�ستهلك

RAF

GIDP

وحدة تن�سيق الربنامج
GIC

ق�سم امل�ؤمتر واملجل�س و�ش�ؤون املرا�سم
GICO

وحدة تن�سيق الربنامج
AFDS

مركز اخلدمات امل�شرتكة
AFDC

وحدة تن�سيق الربنامج
TCI

ق�سم مركز اال�ستثمار

�صندوق الت�سليف واالدخار فى املنظمة

TCIE

فرع املرا�سم

الوحدةالطبية

TCIP

�إدارة �آ�سيا واملحيط الهادي

ادارة برجمة االجتماعات والتوثيق

AFDU

TCIL

فرع عمليات امل ؤ�متر
GICP

GICM

GII

ق�سم إالعالم
GIII

فرع �سيا�سات الن�رش االلكرتونى والدعم
GIIM

فرع العالقات مع و�سائل االعالم
GIIR

فرع العالقات العامة والرتويج

AFDM

�إدارة أالمن
AFI

ق�سم نظم وتكنولوجيا املعلومات
AFIP

�إدارة حوكمة م�شاريع نظم املعلومات /تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت
AFIU

ادارة دعم نظم املعلومات /تكنولوجيات املعلومات واالت�صاالت
AFF

GIL

ق�سم املكتبة ونظم التوثيق
GILB

مكتبة دافيد لوبني التذكارية

ق�سم ال�ش�ؤون املالية
AFFC

GILW

GILF

والت�صال فى �إطار املركز العاملى
فرع بناء القدرات إ
للمعلوماتالزراعية

�إدارة �أمريكا الالتينية ومنطقة الكاريبي
TCIS

�إدارة �أفريقيا اجلنوبية وال�رشقية
TCIW

�إدارة �أفريقيا الغربية والو�سطى
TCO

ق�سم العمليات امليدانية
TCOM

ادارة ر�صد وتن�سيق الربامج امليدانية
TCOS

إالدارة املعنية ب إ�دارة وتن�سيق الربنامج اخلا�ص أ
للمن الغذائى

إالدارة املركزية للح�سابات

TCOT

�إدارة العمليات والنظم املالية

TCA

فرع عمليات اخلزانة

TCAS

AFFR

فرع �إدارة ن�رش املعلومات التابع للمركز العاملي للمعلومات الزراعية

�إدارة �أوروبا وال�رشق أالدنى و�شمال �أفريقيا و�آ�سيا الو�سطى

AFFT

AFH

ق�سم ادارة املوارد الب�رشية
AFHL

فرع اخلدمات القانونية اخلا�صة باملوارد الب�رشية
AFHO

�إدارة برنامج التعاون الفنى
ق�سم امل�ساعدة فى جمال ال�سيا�سات
ادارة دعم ال�سيا�سات الزراعية
TCAR

TCAP

AFSP

ادارة التوريدات
AFSCM

جممع ال�سلع واخلدمات

SDRN

ادارة البيئة واملوارد الطبيعية
SDW

ق�سم ق�ضايا امل�ساواة بني اجلن�سني وال�سكان
SDA

SFE

FONP

SFS

املكتب االقليمى الفرعى ألفريقيا ال�رشقية
SFC

املكتب االقليمى الفرعى لو�سط �أفريقيا
RAP

املكتب االقليمى آل�سيا واملحيط الهادى
SAPA

ق�سم التنمية الريفية

املكتب االقليمى الفرعى جلزر املحيط الهادى

SDAA

RLC

ادارة حيازة أالرا�ضى

املكتب االقليمى ألمريكا الالتينية والبحر الكاريبى

SDAR

ادارة امل ؤ��س�سات الريفية وامل�شاركة

SLAC

املكتباالقليمىالفرعىللبحرالكاريبى

TCER

وحدة �إعادة الت أ�هيل وال�سيا�سات إالن�سانية

�إدارة املعلومات واالت�صال يف القطاع احلرجى
�إدارة ال�سيا�سات وامل ؤ��س�سات احلرجية
FOR

ق�سم املوارد احلرجية
FORC

�إدارة �صيانة الغابات
ادارة تنمية املوارد احلرجية
FOP

ق�سم إالقت�صاد واملنتجات احلرجية
FOPE

�إدارة إالقت�صاد احلرجى
FOPP

�إدارة املنتجات احلرجية

وحدة تن�سيق الربنامج

وحدة تن�سيق الربنامج

ق�سم االنتاج احليوانى و�صحة احليوان

FIP

ESA

AGAH

ق�سم ال�سيا�سات والتخطيط فى قطاع م�صايد أال�سماك

ق�سم االقت�صاد الزراعى واالمنائى

ادارة �صحة احليوان

FIPP

ESAF

AGAP

ادارة التخطيط االمنائى
FIPL

ادارة امل ؤ��س�سات الدولية واالت�صال
FIR

RNE

املكتب االقليمى لل�رشق أالدنى
SNEA

املكتباالقليمىالفرعىل�شمال�أفريقيا
REU

املكتب االقليمى الفرعى ألوروبا الو�سطى وال�رشقية

ادارة حتليل امل�رشوعات الزراعية أ
والمن الغذائى
ESAC

ادارة التنمية الزراعية املقارنة
ESAE

ق�سم املوارد ال�سمكية

ادارة دور القطاع الزراعى فى التنمية االقت�صادية

FIRM

ESC

ادارة املوارد البحرية

ق�سمال�سلعوالتجارة

FIRI

ESCM

ادارة موارد املياه الداخلية وتربية االحياء املائية

وال�سقاطات
�إدارة �أ�سواق ال�سلع أال�سا�سية وحتليل ال�سيا�سات إ

FII

ق�سم ال�صناعات ال�سمكية
FIIT

ادارة تكنولوجيا ال�صيد
FIIU

ادارة ا�ستخدام أال�سماك وت�سويقها

ESCT

�إدارة �سيا�سات التجارة
ESCG

والنذار املبكر
للعالم إ
ادارة النظام العاملى إ
ESS

ق�سم االح�صاء
ESSG

�إدارة االح�صاءات العاملية
ESSS

�إدارة االح�صاءات القطرية

ادارة االنتاج احليوانى
AGAL

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

الق�سم امل�شرتك بني املنظمة والوكالة الدولية للطاقة الذرية
ال�ستخدام التقنيات النووية فى أالغذية والزراعة
AGL

ق�سم تنمية أالرا�ضى واملياه
AGLW

ادارة تنمية موارد املياه وادارتها
AGLL

ادارة أالرا�ضى وتغذية النباتات
AGP

ق�سم االنتاج النباتى ووقاية النباتات
AGPS

ادارة البذور واملوارد الوراثية النباتية
AGPC

ادارة املحا�صيل أ
والرا�ضى الع�شبية
AGPP

ادارة وقاية النباتات
AGS

ق�سم نظم الدعم الزراعى
AGSF

ادارة � ؤش�ون إالدارة والت�سويق والتمويل الزراعى
SEC

املكتب االقليمى الفرعى آل�سيا الو�سطى

�إدارة برامج االغاثة اخلا�صة
�إدارة عمليات الطوارئ

ق�سم ال�سيا�سات واملعلومات احلرجية

FORM

TCE

TCEO

AFSI

SDRR

ادارة تطوير البحوث والتكنولوجيا

املكتب إالقليمي الفرعي ألفريقيا اجلنوبية

FONL

�إدارة تنمية الربامج امليدانية

�إدارة �سيا�سات وتخطيط املوارد الب�رشية و�أن�شطة
النظام امل�شرتك يف أالمم املتحدة

�إدارة البنى أال�سا�سية واملرافق

ق�سم البحوث واالر�شاد والتدريب

1/
املكتب االقليمى الفرعى لغرب �أفريقيا
 /1ي�شرتك يف املوقع مع املكتب االقليمي ألفريقيا

FON

FIDP

ESDP

AGA

SFW 1/

SEUR

TCES

AFS

SDR

وحدة تن�سيق الربنامج

وحدة املعلومات والبيانات واالح�صاءات ال�سمكية

وحدة الدرا�سات املنظورية العاملية

�إدارةتن�سيقال�سيا�سات

�إدارة تنمية املوارد الب�رشية

ق�سم اخلدمات االدارية

SDDC

�أمانةاللجنةاال�ست�شاريةالفنيةالتابعةللجماعةاال�ست�شارية
للبحوث الزراعية الدولية

FODP

FIDI

ESDG

AGDP

وحدة تن�سيق الربنامج

املكتب االقليمى ألوروبا

ق�سم عمليات الطوارئ و�إعادة الت أ�هيل

AFHP

SDDP

وحدة تن�سيق الربنامج

املكتب االقليمى ألفريقيا

LOWA

مكتب االت�صال مع �أمريكا ال�شمالية (وا�شنطن العا�صمة)
LONY

مكتب االت�صال مع أالمم املتحدة  ،نيويورك

AGST

�إدارة تكنولوجيات الهند�سة الزراعية والغذائية
AGN

ق�سم التغذية وحماية امل�ستهلك
AGNP

ادارة برامج التغذية
AGNS

LOGE

مكتب االت�صال مع أالمم املتحدة  ،جنيف
LOJA

مكتب االت�صال مع اليابان
LOBR

مكتب االت�صال مع االحتاد أالوروبي وبلجيكا
LOJA
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ممثلياتاملنظمة

�إدارة جودة أالغذية وموا�صفاتها
AGNA

�إدارة تخطيط التغذية وتقديرها وتقييمها
AGNC

�أمانة هيئة الد�ستور الغذائى

