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(؛ وهذه هي مبادرة من منظمة األغذية والزراعة للتقليل QRالوثيقة باستخدام رمز االستجابة السريعة )ميكن االطالع على هذه 

إىل أدنى حد من أثرها البيئي وتشجيع اتصاالت أكثر مراعاة للبيئة. وميكن االطالع على وثائق أخرى على موقع املنظمة 

www.fao.org 

 

A 

 

 املشرتك االجتماع

 بني الدورة السابعة عشرة بعد املائة للجنة الربنامجاالجتماع املشرتك 

 والدورة السابعة واخلمسني بعد املائة للجنة املالية

 2015آذار /مارس 13-9روما، 

 التوازن بني اللغات يف منتجات منظمة األغذية والزراعة  تحقيقلالتقدم احملرز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميكن توجيه أية استفسارات عن مضمون هذه الوثيقة إىل:

 niktebul oiruM  السيد

 مدير مكتب االتصاالت يف املنظمة 

 (06) 570-54595اهلاتف: 
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أن  بفعل اعتبارملنتجات منظمة األغذية والزراعة )الفاو(  التوازن يف التغطية اللغوية وزيادة مبادرة حتسني تأتي -1

العمل وامليزانية يف املنظمة؛)ب( يشكل نشاطًا رئيسيًا بالنسبة إىل املوظفني  برنامجالنشر: )أ( يعترب جزءًا ال يتجزأ من 

اهم بشكل كبري يف حتقيق الفنيني يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية؛ )ج( يدعم الوظائف الرئيسية للمنظمة؛ )د( يس

 غايات املنظمة وأهدافها االسرتاتيجية.

 

يكمن اهلدف من هذه الوثيقة يف توفري حتديث إضايف عن التقرير املرفوع إىل االجتماع املشرتك بني جلنيت و -2

املرفوعة إىل الدورة  CL 150/6درج بعد ذلك يف الوثيقة الذي ُأ، 2014يف نوفمرب/تشرين الثاني  1الربنامج واملالية

 .2014اخلمسني بعد املائة جمللس الفاو يف ديسمرب/كانون األّول 

 

، اإللكرتونية هاومواقعالفاو مطبوعات ونظرًا إىل النسب املئوية الواردة يف ما يلي واملتعّلقة بالتوازن اللغوي يف  -3

زيادة ل، ال سيما 2014تقدم ملحوظ لتحسني التوازن اللغوي يف منتجات الفاو منذ نوفمرب/تشرين الثاني  ُأحرزلقد 

 واملصطلحات. اإللكرتونيةواملواقع  يف املطبوعاتوالصينية والروسية  العربية باللغاتتغطية ال

 

على اإلنرتنت عات الفاو مطبوب االتصاالت يف املنظمة لتحسني نشر ومت بذل جهود مكّثفة من جانب مكت -4

 والصينية والروسية.العربية  اللغاتبنتاج اإلمع الرتكيز بشكل خاص على تعزيز ميع اللغات جب

 

اإلنتاج ليطال املسألة األوسع نطاقًا  مسألةيتخطى القلق املتعّلق جبودة التغطية اللغوية يف الفاو وكمّيتها و -5

 اخلاصة بالقدرة على اختاذ القرارات وتوافر املوارد.

 

 املطبوعات
 

 اللغة العربية

 

اإلقليمية للشرق األدنى وأعضائها بهدف مناقشة تدابري التعزيز الرامية  رئيس اجملموعةُعقدت اجتماعات مع  -7

ومبوازاة ذلك، عملت الفاو مع وكاالت اللغة العربية وكمّيتها على حد سواء. بإىل حتسني جودة املطبوعات الصادرة 

أخرى من األمم املتحدة لتحديد جهات توفري اخلدمات بتكلفة منخفضة من أجل زيادة عدد املطبوعات اليت تصدر 

 ودي اخلدمات.قائمة عاملية مبزباللغة العربية مع احلفاظ على معايري جودة عالية. ونتيجة لذلك، مت إنشاء 
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 اللغة الصينية

 

ري حاليًا ونتيجة لذلك، جت ،تنفيذ اتفاقات قائمة عن تأسفر لدائم للصنياُعقدت اجتماعات مع املمثل و -7

ل الفاو مع مركز خدمات التعاون الدولي التابع لوزارة الزراعة يف مجهورية الصني الشعبية . وتعمةمطبوع 18ترمجة 

 اللغة الصينية اخلاص بالفاو.ببهدف االرتقاء بربنامج املطبوعات 

 

 اللغة الروسية

 

 علىاللغة الروسية ونشرها بناشرين جتاريني ومؤسسيني ميكنهم دعم املنظمة يف إنتاج املطبوعات حددت الفاو و -8

واحلوار الفّعال مع املمثل الدائم لروسيا  .كلفةتمن حيث ال املستهدف من جانب الفاو بطريقة تتسم بالكفاءة اجلمهور

حمددة لدعم  تاللغة الروسية، ومت حتديد جماالبلدى الفاو ما زال جاريًا للبحث يف سبل تعزيز توافر املعلومات 

 .بها الصادرة املنتجات

 

لتغطية اللغوية بشأن اباحلصول على رؤية عامة املطبوعات  لتدفق العمل يف جمالتنفيذ نظام جديد  ويسمح -9

 .النهائية عليها، مما يسّهل هذه العملية املوافقة للمطبوعات قبل

 

 املواقع اإللكرتونية

 

والعربية كل احملتويات على املواقع كما ُأشري إليه سابقًا، ُترمجت إىل اللغات الفرنسية واإلسبانية و -10

 اإللكرتونية اخلاصة بإقليم أفريقيا وأمريكا الالتينية والبحر الكارييب، فضاًل عن الشرق األدنى.

 

وُترجم حمتوى املوقع اإللكرتوني اخلاص باملكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ إىل اللغة الصينية )باستثناء  -11

 األخبار واألحداث(.

 

وُترجم حمتوى املوقع اإللكرتوني اخلاص باملكتب اإلقليمي ألوروبا وآسيا الوسطى إىل اللغة الروسية. وُتنشر كل  -12

الواردة على املوقع االلكرتوني هذا يف اللغتني اإلنكليزية والروسية. وُترتجم األخبار واألحداث بصورة تلقائية  البالغات

اللغة الروسية معيارًا مهمًا لدى اختيار املوظفني يف اإلقليم، وتتزايد اتقان شّكل وي إىل اللغة الروسية خالل فرتة إعدادها.

تعزيز القدرات التحريرية يف املكاتب املعنية كما  . واستمرالروسية اللغة ذات الصلة إىل والبالغاتترمجة وثائق املشاريع 

األغذية والزراعة اإلقليمية واإلقليمية الفرعية ألوروبا وآسيا "متابعة تقييم مكاتب منظمة املعنونة ُأشري إليه يف الوثيقة 

2الوسطى"
. 
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إىل اجملموعات اإلقليمية خالل الدورة اخلمسني بعد املائة للمجلس يف  املقّدمة العروضلقي الضوء، يف وُأ -13

فع التقارير بشأن حالة الفاو وروشامل على مستوى قنوات  إىل تراسل مّتسقة على احلاج ،2014ديسمرب/كانون األّول 

 تطبيق للتغطيةمن  ذلك االلكرتوني اجلديد للفاو وما يليلكرتونية اخلاصة باملكاتب اإلقليمية إىل املوقع ترحيل املواقع اإل

 . أخرى لغاتعلى مستوى 

 

 يف مجيع لغات الفاو. www.fao.orgع يتم إنتاج كل الصفحات اجلديدة على املوقو -14

 

 املصطلحات

 

لتوصل إىل اتفاقات مع جامعات لتدريب الطالب واملتخرجني لُبذلت جهود حثيثة خالل الفرتة املالية احلالية  -15

طلحات يف جماالت متعّلقة بوالية الفاو. وحتى اآلن، أبرمت املنظمة اتفاقات مع صتعزيز البحث يف امل بهدفاجلدد 

 األكادميية التالية:املؤسسات 
 

  جامعةHerzen  يف روسيا، سان بطرسربغاحلكومية 

 جامعة شانغهاي للدراسات الدولية 

 جامعة القديس يوسف، بريوت 

  ،جامعة روماTor Vergata 

 جامعة الدراسات الدولية، روما 

 جامعة باث 

 جامعة مونس 

 جامعة بولونيا 

 

املزمع التفاوض بشأنها بني إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات وستكون الفاو طرفًا أيضًا يف مذكرة التفاهم  -16

ضعت مذكرة التفاهم هذه لدعم الطالب يف التحضري لالمتحانات اللغوية . ولقد ُواملعنية لألمم املتحدة واجلامعات

 .يف جمال اللغات وظائف لتوليلني التنافسية ولتحديد املرشحني احملتم

 

(. FAOTerm) الفاولزيادة عدد املصطلحات يف قاعدة بيانات مصطلحات  2014د عام وقد أحرز تقدم جّي -17

وُأطلقت مشاريع خاصة من أجل احلد من الفجوات  ،وتضاف املصطلحات اجلديدة يف مجيع لغات الفاو بشكل تلقائي

نسبة املئوية للمصطلحات لاللغات الروسية والعربية والصينية. وترتاوح اباملوجودة، ال سيما بالنسبة إىل املصطلحات 

 على النحو التالي: 2015لكل لغة يف فرباير/شباط  املوجودة

http://www.fao.org/


5 JM 2015.1/2 

 

 

 الروسية الصينية العربية اإلسبانية الفرنسية 

 %21 %61 %72 %88 %89 2015فرباير/شباط 

 %12 %39 %43 %66 %86 2013ديسمرب/كانون األّول 

 

وسيستمر بذل اجلهود يف هذا الصدد،  إجياد توازن بني منتجاتهاها إىل أحرزت املنظمة تقدمًا ملحوظًا يف سعي -18

 مبا يف ذلك من خالل احلوار وااللتزام املستمرين مع األعضاء. 

 


