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االجتماع املشرتك
بني الدورة السادسة عشرة بعد املائة للجنة الربنامج
والدورة السادسة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية
روما 5 ،نوفمرب/تشرين الثاني 4102

تقرير مرحلي عن التوازن بني اللغات يف منتجات منظمة األغذية والزراعة

ميكن توجيه أي استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:
السيد Mario Lubetkin
مدير مكتب االتصاالت يف املنظمة
اهلاتف)50( 575-59545 :

ميكن االطالع على هذه الوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة ()QR؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل إىل
أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة .وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة
www.fao.org
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تهدف هذه الوثيقة إىل تزويد االجتماع املشرتك بني جلنيت الربنامج واملالية بتقرير مرحلي عن التوازن بني

اللغات يف منتجات منظمة األغذية والزراعة (الفاو) إحلاقا باستعراض تقرير تنفيذ الربامج للفرتة

2512-2512

1

يف

مايو/أيار .2519
-2

امللحق

2

من تقرير تنفيذ الربامج  :يشري تقرير تنفيذ الربامج فيما يتعلق بسياسة اللغات يف املنظمة إىل إحراز

التقدم املوجز التالي يف جمال التوازن بني اللغات حتى نهاية عام :2512

املطبوعات
- 951أعدّ لإلصدار بلغات املنظمة الرمسية خالل  2512-2512ما جمموعه  1 795مطبوعة ،ومثّل
ذلك زيادة بنسبة  23يف املائة عن الـ  1 204مطبوعة اليت صدرت يف الفرتة املالية السابقة .ومن بني
اجملموع الكلي ،صدر  52يف املائة باإلجنليزية ،و 12يف املائة بالفرنسية ،و 15يف املائة باإلسبانية،
و 5يف املائة بالعربية ،و 2يف املائة بالروسية ،و 2يف املائة بالصينية (مبا يف ذلك تلك املمولة من خالل
برنامج املطبوعات الصينية) .وصدرت الـ  4يف املائة املتبقية بلغات متعددة .ونظراً لألهمية اليت
توليها املنظمة للمطبوعات ،وضعت سياسة املطبوعات اجلديدة لتوجيه املطبوعات إىل اجلهات املتلقية
الرئيسية توجيه ًا أفضل.
املواد اإللكرتونية
- 952حتسّنت التغطية اللغوية ملوقع  FAO.orgحتسناً ذا شأن خالل عام  ،2512-2512وذلك
بفضل إطالق موقع  FAO.orgاجلديد يف يونيو/حزيران  ،2512الذي ينشر كافة احملتوى اجلديد
باللغات الرمسية للمنظمة .وفيما يتعلق مبستودع الوثائق املؤسسي ،بذلت جهود لزيادة تغطية
املطبوعات املعدّة يف املكاتب امليدانية .ونتيجة لذلك يضم املستودع اآلن أكثر من  54 555وثيقة
بلغات خمتلفة .ونتيجة لذلك يضم املستودع اآلن أكثر من  54 555وثيقة بلغات خمتلفة .وتبلغ
نسبة احملتويات باإلجنليزية  92يف املائة ،وبالفرنسية  21يف املائة ،وباإلسبانية  13يف املائة،
وبالعربية  4يف املائة ،وبالصينية  3يف املائة ،وبالروسية  2يف املائة.
-2

ونتيجة لدمج جمموعة سياسات النشر ودعمه يف مكتب االتصاالت يف املنظمة يف عام  ،2512مثة اآلن توجه

جديد لضمان تغطية لغوية أكرب وأكثر توازنا ملنتجات املنظمة املتعلقة باملطبوعات بالنظر إىل أن النشر( :أ) يعترب جزءا ال
يتجزأ من برنامج العمل وامليزانية يف املنظمة؛(ب) يشكل نشاطا رئيسيا بالنسبة إىل املوظفني الفنيني يف املقر الرئيسي
واملكاتب امليدانية؛ (ج) يدعم الوظائف الرئيسية للمنظمة؛ (د) يسهم بشكل كبري يف حتقيق غايات املنظمة وأهدافها
االسرتاتيجية.
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وكما أشري إليه خالل االجتماع املشرتك املنعقد يف مايو/أيار  ،2519ال زالت جهود هائلة تبذل من خالل،

ضمن أمور أخرى ،إقامة شراكات ستضمن االستدامة لتحسني التغطية اللغوية على األجل الطويل .2وتشمل هذه
اجلهود ،بالنسبة للغات التالية ،ما يلي:
(أ)

اللغة الصينية :ظلت الفاو تنسق بشكل وثيق مع مركز خدمات التعاون الدولي ( )CICOSالتابع
لوزارة الزراعة يف مجهورية الصني الشعبية من أجل االرتقاء مبستوى برنامج الفاو للمطبوعات
الصينية؛ ونتيجة لذلك ،مت إجناز

15

مطبوعا باللغة الصينية يف أغسطس/آب

2519

ومثة حاليا

 13من املطبوعات قيد اإلعداد؛
(ب)

اللغة الروسية :شارك وفد من الفاو يف معرض الكتاب الدولي يف موسكو خالل سبتمرب/أيلول

2519

من أجل حتديد الناشرين التجاريني واملؤسسني الذين ميكنهم دعم الفاو يف تيسري إصدار املطبوعات
باللغة الروسية بطريقة تتسم بفعالية التكلفة ،ونشر هذه املطبوعات وتعميمها على اجلهات اليت
تستهدفها الفاو؛
(ج)

اللغة العربية :تعمل املنظمة مع وكاالت األمم املتحدة األخرى لتحديد الشركات اليت ميكن أن توفر
خدمات بتكلفة منخفضة من أجل زيادة عدد املطبوعات اليت تصدر باللغة العربية مع احلفاظ على
معايري جودة عالية .ونتيجة لذلك ،جيري إصدار طلب على الصعيد العاملي للحصول على مقرتحات
بغرض إعداد قائمة مبقدمي اخلدمات.

(د)

اللغتان االسبانية والفرنسية :مت التفاوض بشأن اتفاق إطاري جديد مع مركز التدريب الدولي التابع
ملنظمة العمل الدولية لتقديم اخلدمات الالزمة لضمان فعالية التكلفة يف عملية اإلصدار من أجل دعم
الفاو يف زيادة املطبوعات بهاتني اللغتني؛ ونتيجة هلذه اجلهود ،كان عدد املطبوعات باللغتني
الفرنسية واالسبانية يف نهاية أغسطس/آب

2519

أعلى فعال مما كان عليه يف عام

2512

أو عام

.2512
 - 5كما تبذل الفاو جهودا لتحسني النشر اإللكرتوني ملا تصدره من مطبوعات .وباإلضافة إىل إصدار املزيد من
املطبوعات جبميع لغات املنظمة ،مت جتديد مستودع وثائق الفاو وإطالقه يف مايو/أيار  ،2519وبات يضم اآلن
 01 555وثيقة ومطبوع متاح بلغات املنظمة.
 - 0وتبني املعلومات أعاله التزاما واضحا من جانب الفاو بتحسني التوازن بني اللغات يف منتجات الفاو بطريقة
مستدامة وعلى املدى الطويل .وسيحاط األعضاء بنتائج هذه اجلهود يف الوثائق املناسبة.
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