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 تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة
 

  وجزامل

تناول تو  ملواصلة تعزيز مكانته فيها. حلواًل و  تعدد اللغات يف املنظمة بكل أبعاده الشاملةل هذه الوثيقة حتلياًل  قدمت
  وجبميع اللغات. موعدها احملددنشر الواثئق اخلاصة ابجتماعات األجهزة الرائسية يف  ضمانضرورة الوثيقة أيًضا 

ابلتزامن مع زايدة توفري  ،تعدد اللغات يف املنظمةباهتمام متزايد  يوىلشو دونيو،  ، السيدومنذ انتخاب املدير العام
 . متعددة لغاتبوخدمات سلع 

تعدد اللغات بطريقة ب النهوضسلسلة من الُنهج والتدابري التطلعية وتنفيذها من أجل عتماد التخطيط الحالًيا تم يو 
  أكثر منهجية واستدامة.

لقوة ل اللغويةات قدر ال قويةالرتتيبات اخلاصة ابملوارد، وتتعزيز ويشمل ذلك حتسني التنسيق، وزايدة االبتكار والرقمنة، و 
 العاملة، وزايدة االتساق مع منظومة األمم املتحدة.  

 وجبميع اللغات موعدها احملدد عالوة على ذلك، جيري اختاذ تدابري لتحسني نشر واثئق األجهزة الرائسية يف و 
  .يف املوعد احملدد اهبخالل دعم إعدادها واستكماهلا ابللغة األصلية اليت تتم صياغتها  من
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 املقرتح اختاذها من جانب اجمللس اتراءاإلج
تشجيع األمانة على املضي إىل اإلحاطة علًما حبالة تعدد اللغات يف املنظمة بكل أبعاده الشاملة و  مدعو إىل اجمللسإن 

علًما اإلحاطة إىل أيًضا  مدعوون األعضاءإن و . يف املنظمة ملواصلة تعزيز مكانته املخطط هلا لولواحلاملبادرات يف قدًما 
 جبميع اللغات.و موعدها احملدد ضمان نشر الواثئق اخلاصة ابجتماعات األجهزة الرائسية يف  ابجلهود الرامية إىل

 ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون هذه الوثيقة إىل:
 Laurent Thomasالسيد 

 انئب املدير العام
  Thomas@fao.org-DDG الربيد اإللكرتوين:

 : 55042 06570 39+اهلاتف
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 قدمةامل -ألف

يتيح  فهو حكومية دولية.دولية و ها وكالة عتبار ل تعدد اللغات مسة ممي زة ملنظمة األغذية والزراعة )املنظمة( ابيشك   -1
 شمليف السلع واخلدمات اليت تنتجها؛ وي بعمق متجذ ر؛ و من املساواة يف حوكمة املنظمة لألعضاء املشاركة على قدم  

 .  األمانة وما تقوم به من أعمال شكيليف ت سائدأنه  كما؛  امجيع اتصاالهت
  ،شو دونيو ، السيدالعام املديرتعدد اللغات يف املنظمة منذ انتخاب احلامسة اليت يكتسيها مهية األوقد مت تعزيز  -2

ويتمثل  املنتجات اليت يتم توفريها بلغات متعددة واالبتكار فيها. حجم، األمر الذي أدى إىل زايدة 2019يف عام 
  تعدد اللغات بطريقة أكثر منهجية واستدامة للمستقبل.ب النهوضاآلن يف املنشود اهلدف 

من جانب األمانة والدول  تعدد اللغاتولتحقيق هذا اهلدف، ال بد من أن يكون االعرتاف املشرتك األوسع أبمهية  -3
  .هواهتمامها به مدعوًما بسلسلة من الُنهج والتدابري التطل عية اليت تغطي مجيع أبعاد األعضاء

اآلليات والرتتيبات القائمة اخلاصة ابملوارد،  وتعزيزويشمل ذلك حتسني التنسيق الداخلي، وزايدة االبتكار والرقمنة،  -4
  لقوة العاملة، وحتسني االتساق مع منظومة األمم املتحدة.اليت متلكها ا اللغوية الكامنة لقدراتل عنانال وإطالق

تتم  ابللغة األصلية اليتموعدها احملدد عالوة على ذلك، جيري تنفيذ تدابري لتحسني إعداد واثئق األجهزة الرائسية يف و  -5
  ا.هبصياغتها 

 معلومات أساسية -ابء

 .هبا عمولوالسياسات امليف النصوص األساسية للمنظمة، وإطار النتائج اخلاص هبا، إن تعدد اللغات راسٌخ بقوة  -6
لغات املنظمة هي العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية من الالئحة العامة للمنظمة على أن " 48وتنص املادة 

"الرمسية"  تمييز بني اللغةال، تتمتع اللغات الست ابملنزلة نفسها يف املنظمة من دون وهكذا .1"والروسية واإلسبانية
 يف مؤسسات أخرى متعددة األطراف واتبعة لألمم املتحدة.   املوجودولغات "العمل" 

مح التنوع اللغوي والثقايف من املالإضافًة إىل ذلك، أشارت التوجيهات الصادرة عن األجهزة الرائسية إىل أن "و  -7
يف دورته  ،وأكد مؤمتر املنظمة من جديد .2"الدويل ويشكل جزءًا من أهم املزااي النسبية للمنظمة للتعاوناألساسية 

الرتمجة والرتمجة  نوعية مراقبة ضرورةوالتوازن يف استخدام مجيع لغات املنظمة، و  ساواةضرورة ضمان امل" على ،الثالثني
  .3"الفورية

حتليل لتعدد اللغات  بتقدمي ،دورته اخلامسة والستني بعد املائة يف 4للطلب الذي تقدم به اجمللسوتستجيب هذه الوثيقة  -8
اخلدمات واألنشطة و إبجياز جمموعة السلع  الوثيقة تبني  و  يف املنظمة بكل أبعاده الشاملة وحلول ملواصلة النهوض به.

هادفة  ويشمل ذلك تدابري اللغات يف املنظمة. ي ةوتعرض اخلطط الرامية إىل حتسني تعدد ،املوجودة حالًيا بلغات متعددة
بلغات الدعم للمنتجات تقدمي ، وزايدة وتوازهنا جبميع لغات املنظمةتجات املراد تقدميها املن جمموعةنطاق توسيع إىل 

                                                      
 http://www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf(. 2017من النصوص األساسية للمنظمة )طبعة عام  48املادة   1
  P43_3082 -http://www.fao.org/3/x1516e/x1516e.htm استعراض السياسات اللغوية للمنظمة. ،FC 92/13-PC 81/6الوثيقة   2
 .94لثالثني ملؤمتر منظمة األغذية والزراعة، الفقرة تقرير الدورة ا، C 99/REPالوثيقة   3
 http://www.fao.org/3/X4041A/X4041A00.htm 
 .)أ( 26)أ(، و 24)ج(، و 23 نظمة، الفقراتامل بعد املائة جمللس ني، تقرير الدورة اخلامسة والستCL 165/REPالوثيقة   4

http://www.fao.org/3/K8024A/K8024A.pdf
http://www.fao.org/3/x1516e/x1516e.htm#P43_3082
http://www.fao.org/3/x1516e/x1516e.htm#P43_3082
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موعدها احملدد ماعات األجهزة الرائسية يف توزيع الواثئق اخلاصة ابجت عملية منظمة، وحتسنياللغات الرمسية للغري 
 جبميع اللغات.و 

 التحليل -جيم

الرتمجة الفورية خدمات : )أ( ما يلي تشمل جمموعة السلع واخلدمات اليت توفرها املنظمة حالًيا بلغات متعددة -9
وترمجة املطبوعات ؛ )ب( االجتماعاتمن  غريهاو الدستورية األجهزة والتحريرية الجتماعات األجهزة الرائسية و 

د( واملصطلحات جبميع االتصاالت؛ ) ألغراض املعد ةنتجات امل)ج( وترمجة  ؛وحتريرهااملنظمة  مطبوعاتالرئيسية و 
  لغات غري اللغات الرمسية للمنظمة.بالرتمجة الفورية والتحريرية واملصطلحات خدمات لغات املنظمة؛ )ه( ودعم 

 )أ( املصروفات  هي: ،املوارد البشرية واملالية لتوفري خدمات وسلع بلغات متعددة من ثالثة مسارات ىأتتوت -10
 ؛ قدمةخلدمات املقاء الحتميل التكاليف يف الربانمج العادي ابستخدام منوذج  املنظمةمن خمصصات وحدات 

؛ وية املخص صةلغاللوظائف ل إنشاء من معها يتناسب وما صة بشكل مباشراملخص   يالربانمج العاد يزانيةم)ب( و 
 )ج( واملوارد من خارج امليزانية.

  األخرى واالجتماعاتالدستورية األجهزة اجتماعات األجهزة الرائسية و  -1جيم
دمات الرتمجة الفورية خبيف املنظمة  الدستورية واالجتماعات األخرىاألجهزة اجتماعات األجهزة الرائسية و دعم تُ  -11

الرتمجة خدمات كون هناك حاجة إىل حيثما تو  نفسها ألي اجتماع كان. ويةتشكيلة اللغالشمل تالتحريرية اليت و 
 التحريرية، يطب ق مبدأ التوزيع املتزامن لواثئق االجتماع جبميع اللغات.

(، لهالتابعة  لجانالويشمل ذلك املؤمتر، واجمللس )و  وتتم تغطية معظم دورات األجهزة الرائسية جبميع لغات املنظمة. -12
وفًقا  ويةتشكيلة اللغالملؤمترات اإلقليمية، فتحدد ما يتعلق ابأما يف  الفنية، وجلنة األمن الغذائي العاملي. واللجان

  .املعين قليماإلللغات املنظمة املستخدمة يف 
توري ويف غري هذه الدورات، تقوم السياسة املتعل قة ابستخدام اللغات يف االجتماعات على مبدأ التكافؤ الدس -13

، يتم إيالء االهتمام الوعند حتديد التشكيلة اللغوية  لغات املنظمة واحلاجة إىل اتباع هنج عملي. بني جتماع معني 
أن االجتماع أو اجلهاز املعين قد يتخذ قراراته  من األخذ بعني االعتبارالحتياجات اللغوية لألعضاء املشاركني، ل

بلغات غري اللغات  أيًضا وتعقد اجتماعات املنظمة يف بعض املناسبات اخلاصة بشأن اللغات اليت سيعمل هبا. 
  الرمسية وفًقا لرتتيبات مالية متفق عليها.

كانت أسواء  ،من الدستور خمتلفةد التشكيلة اللغوية لالجتماعات اليت يدعو إليها املدير العام مبوجب مواد د  وحتُ  -14
 ص، على النحو التايل:وضاع معي نة على أساس خمص  استجابة أل مألجهزة دستورية جتتمع بصورة دورية أ

د : حتد  من دستور املنظمة 15 املادة أو 14املادة أو  6األجهزة الدستورية وفرق اخلرباء املنشأة مبوجب املادة  (أ)
 وتبنَي  التشكيلة اللغوية لالجتماعات يف املعاهدات املنشئة لألجهزة كما وافق عليها املؤمتر أو اجمللس.

وتظهر الرتتيبات املتعلقة  لكل جهاز يف دليل األجهزة الدستورية وفرق اخلرباء يف املنظمة. االحتياجات اللغوية
كل اجتماع، تقوم شعبة خدمات ابلنسبة إىل  و  ملحق بوثيقة برانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني. ابمليزانية يف

 ،رةق داخلًيا من توفري اللغات املقر  ابلتحق   ،ية والتحريريةاليت توفر خدمات الرتمجة الفور  ،األجهزة الرائسية
 ؛حسب االقتضاء
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: لة من خارج امليزانية، مبا يف ذلك الدورات اليت تشارك املنظمة يف رعايتهاصة واملمو  االجتماعات املخص   (ب)
حتدد االحتياجات اللغوية على أساس كل حالة على حدة مع مراعاة اخلصائص اللغوية للمشاركني 

وتتفق اللغات  ا االجتماع.يعمل هباللغة )اللغات( اليت سة حلضور االجتماع وتذكر رسائل الدعو  االجتماع. يف
  بشكل عام مع تشكيلة االجتماع؛اليت يتم توفريها 

الرتمجة الفورية للمجموعات اإلقليمية من أجل خدمات : يتم توفري اإلقليمية للمنظمةاجملموعات اجتماعات  (ج)
 ؛اجتماعاهتا اليت تعقد مرة يف الشهرتيسري 

رة يف ملحق بكل برانمج عمل وميزانية لفرتة السنتني )مع حتديد رقم الدورة ويرد اجلدول الزمين جلميع الدورات املقر   -15
عرض التقارير وتُ  وعنواهنا، واملادة من الدستور اليت تعقد مبوجبها، والفئة، واللغات، والتكاليف املباشرة املقد رة(.

املفص لة عن األنشطة املضطلع هبا خالل فرتة السنتني وعن تنفيذ السياسة املتعلقة ابللغات، يف تقرير تنفيذ الربامج 
 .لفرتة السنتني

يف ملحق هذه الوثيقة، حملة عامة عن حجم العمل املضطلع به خالل فرتة أربع سنوات  2و 1ويقدم اجلدوالن  -16
االجتماعات  وتوف ر هذه البياانت األدلة على ازدايد عمل الرتمجة التحريرية والفورية وعدد .2020و 2017عامي  بني

  نتيجة زايدة االهتمام بتعدد اللغات يف املنظمة. 2020اخلدمات اللغوية يف عام  املدعومة من

  املطبوعات -2جيم
إصدار املطبوعات  يتمإذ  ا حيواًي.يعد نشر املعلومات والبياانت من خالل إصدار املطبوعات بلغات عديدة أمرً  -17

)حالة األغذية والزراعة، حالة انعدام األمن الغذائي يف العامل، حالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية  الرئيسية كافةً 
أما ابلنسبة إىل الكتب  يف العامل، حالة الغاابت يف العامل، حالة أسواق السلع الزراعية يف العامل( جبميع لغات املنظمة.

 تقرر وحدات التأليف اللغة )اللغات( املطلوبة ملطبوع معني  استناًدا فوالكتي بات األخرى اليت يتم إصدارها، 
يف املائة  56.3 النحو التايل: على 2019كان الوضع يف عام قد  و  إىل احتياجات اجلماهري املستهدفة واملوارد املتوافرة.

 املائة منها ابللغة اإلسبانية،  يف 12.4يف املائة منها ابللغة الفرنسية، و 13اإلنكليزية، ومن املطبوعات ابللغة 
 يف املائة منها ابللغة الصينية، والنسبة املتبقية  3يف املائة ابللغة الروسية، و 4يف املائة منها ابللغة العربية، و 4.3و

   يف املائة بلغات أخرى. 7اليت تبلغ 

 االتصاالت -3جيم
 للوصول إىل أوسع تشكيلة ممكنة من اجلماهري.ن منتجات ضطلع به مت االلغات يف متشج ع املنظمة استخدام مجيع  -18

من أجل تشجيع ها عن عمل تزويد اجلمهور مبعلومات وافية ودقيقة وحسنة التوقيت وبلغات متعددة وهي هتدف إىل
، على سبيل الذكر الرئيسية وتشمل املنتجات تنفيذها. ، وتعزيز الدعم العام هلا، وتيسريتهاتكوين فهم أفضل لوالي

؛ )ب( واملواقع اإللكرتونية الفرعية اخلاصة ابجملاالت FAO.orgلمنظمة لاإللكرتوين وقع امل: )أ( ال احلصر، ما يلي
 نت؛ والبياانت الصحفية والقصص على شبكة اإلنرت  الفنية؛ )ج( واملواقع اإللكرتونية على املستوى امليداين؛ )د(

على  حمتوايت معي نةإدارة  تعميمويتم  )ه( وشبكات وسائل التواصل االجتماعي؛ )و( ومحالت التواصل والرتويج.
نطاق املنظمة، ال سيما ابلنسبة إىل املواقع اإللكرتونية على املستوى امليداين واحلساابت على مواقع التواصل 

  االجتماعي.
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 األبعاد األخرى -4جيم
لعملية عامة عاملية، و  توفري منافعأجل املنظمة من  للجهود اليت تبذهلاأداة قي مة  ابملصطلحاتل العمل املتعلق يشك   -19

 ميع لغات املنظمة.جبالصحيحة رادفات تعزيز تعدد اللغات من خالل توفري امللو  ،يف منظومة األمم املتحدة التوحيد
لتوحيد األمهية أداة حامسة  5املصطلحات اإللكرتونية "بوابة املصطلحات"وحتقيًقا هلذه الغاية، توف ر قاعدة بياانت 

 متاحة قاعدة البياانت هذه  إنو  وتنسيق الكم اهلائل من املصطلحات املستخدمة يف واثئق املنظمة ومطبوعاهتا.
املنظمة  تستجيب للطلب املتزايد على األدوات املصطلحية من جانب أعضاءو لمنظمة لاإللكرتوين املوقع على 

  ن، ووسائل اإلعالم.و ن، والطالب، واألكادمييو ن، والباحثو ع القرار الوطنيا وصن ،وشركائها، مبن فيهم اخلرباء
من الواردة )أ( الطلبات احملددة  على مستويني: غري اللغات الرمسية للمنظمة متعددةبلغات ويتم توفري املنتجات  -20

والتحريرية واملصطلحات؛ )ب( والسلع واخلدمات اليت يتم توفريها الرتمجة الفورية خدمات األعضاء للحصول على 
وتشمل األمثلة على السلع اليت يتم توفريها حسب الطلب بلغات غري اللغات الرمسية للمنظمة  على املستوى القطري.

ونيسيا يف إطار لوزارة الشؤون البحرية ومصايد األمساك يف مجهورية إند 2020-2019فرتة الالدعم املقدم يف  كاًل من
الرتمجة الفورية الجتماعات املنظمة ابللغات خدمات البياانت الوطنية اخلاصة مبصايد األمساك؛ و يف جمال  جهودها

 اوتوف ر املنظمة أيًضا منتجات بلغات غري لغاهت األلبانية والكرواتية واألملانية واهلندية واإليطالية والربتغالية والرتكية.
ويشمل ذلك املواد  وخدمات. سلععلى الصعيد احمللي مم ا توفره من  فادةالرمسية على املستوى القطري لدعم االست

يف ما بني بلدان  وبناء القدرات والتدريب يف ما خيص التعاون الفين، واملساعدة يف جمال السياسات، والتعاون
  ة حباالت الطوارئ.اجلنوب، فضاًل عن املشاريع والربامج اإلنسانية واخلاص

أداة قي مة لتصنيف البياانت بشكل  ابللغات الرمسية وغري الرمسية للمنظمةاملتوافرة  املصطلحاتوأصبحت  -21
على سبيل املثال، ف يف نظم املعلومات يف املنظمة. هااملتبادل وإعادة استخدام البيين هاا يسهل تشغيلمتجانس، مم  

سبانية هي اإلنكليزية واإلو  ،بثالث لغات ،عند إطالقه AGROVOC"6" أتيح املكنز الزراعي متعدد اللغات
لعلوم والتكنولوجيا املتعلقة ابلفهرسة املطبوعات  اتصطلحنصة مأن يستخدم كميف الغرض منه متثل و  ،والفرنسية
 ، للمنظمة الرمسيةلغة غري اللغات  35العربية والصينية والروسية وإىل اللغات وجرت ترمجة املكنز اآلن إىل  الزراعية.

ويف السنوات األخرية، قام عدد متزايد من نظم املعلومات يف املنظمة  مبا يغطي مجيع جماالت اهتمام املنظمة.
جمموعة واسعة من االستخدامات، مبا فيها فهرسة البياانت اجلغرافية ابلنسبة إىل  "AGROVOC"ابستخدام مكنز 

خمتلف  يفللبياانت  البيين تعزيز التشغيل املتبادلمن ابستخدامها هذا املكنز،  ،املنظمةمتك نت و  حصائية.املكانية واإل
 حتسني الكفاءة والفعاليةو لغات وجماالت عديدة  تغطية إىل أدى األمر الذي املعرفة اخلاصة هبا،قواعد البياانت ونظم 
لتوفري النسخ اللغوية  7وطنية ودوليةمنظمة  25يصل إىل  تطو ع ما ولقد املعلومات.جمال  يف مبوازاة جتن ب التقوقع

 واجملاالت املواضيعية املختلفة، وسامهت فيها.
 وتعدد جنسياهتا.ابألساس امليدانية بتعددها اللغوي  كاتبهاويف م يف املقر الرئيسي للمنظمة القوة العاملةوتتمي ز  -22

ل املؤهالت اللغوية شرطًا أساسًيا لتوظيف املوظفني وتعيينهم يف الفئة الفنية والفئات العليا وكذلك يف فئة وتشك  
كاخلرباء   ،وهناك أيًضا بصورة عامة حد أدىن من املتطلبات ملعظم العاملني من غري املوظفني اخلدمات العامة. 

                                                      
5  http://www.fao.org/faoterm/ar 
6  http://www.fao.org/agrovoc/ar   
اجلماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية، واألكادميية الصينية للعلوم الزراعية، وهيئة البحوث  ، على سبيل الذكر ال احلصر،تشمل هذه املنظمات  7

 يف فرنسا. ، ومركز التعاون الدويل للبحوث الزراعية من أجل التنمية(Embrapaيف الربازيل ) الزراعية لتعريف املمارسات الزراعية

http://www.fao.org/faoterm/ar/
http://www.fao.org/agrovoc/ar
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 ،ابعتباره تدبريًا ملواصلة تعزيز تعدد اللغات املنظمة، وظفيل التدريب اللغوي ملعالوة على ذلك، يشك  و  االستشاريني.
، بذل جهود منس قة على مستوى املنظمة لتشجيع 2020منذ عام مت، و  من عملية بناء قدراهتم. األكرب املنفرداملكو ن 

االستعانة د جتس د ذلك يف قو  زايدة استخدام مجيع لغات املنظمة يف األعمال الداخلية املضطلع هبا يف األمانة.
مدير العام مع اللقاءات املفتوحة للاالجتماعات الداخلية الرفيعة املستوى، مبا يف ذلك  الرتمجة الفورية يفخبدمات 

، والكلمة السنوية 2020املوظفني يف املقر الرئيسي واملكاتب امليدانية، وحفل تسليم جوائز تقدير املوظفني لعام 
  .2021من اخلدمة يف عام سنة وعشرين  سمنح امليداليات مبناسبة إمتام مخللمدير العام وحفل 

 املوارد -5جيم
 أعاله، يتم متويل القدرة على توفري السلع واخلدمات بلغات متعددة يف املنظمة  10يف الفقرة  أشري إىل ذلككما  -23

ميزانية الوحدات واملقي دة من خالل آلية الربانمج العادي املدرجة يف موارد )أ(  :وهي ،من ثالثة مسارات خمتلفة
  رصدها مباشرة للخدمات اللغوية؛ )ج( واملوارد من خارج امليزانية. مالربانمج العادي اليت يتموارد و  داخلية؛ )ب(

عة داخلًيا إىل حد كبري على وحدات صات ميزانية الربانمج العادي لالجتماعات والواثئق واملطبوعات موز  وإن خمص   -24
 من اختصاصاهتا.تدرج ضاستخدام مثل هذه اخلدمات لتحقيق املخرجات اليت تإىل  االحتياجاملنظمة اليت تتوقع 

 املنظمةمثل واثئق الدورات الرمسية لألجهزة الرائسية، تتمتع وحدات  ،نتجات لغوية حمددةما يتعلق مبوابستثناء 
  .ذه اخلدماتهل ةمقدمجهات خارجية استخدام اخلدمات اللغوية الداخلية أو التعاقد مع يف املرونة  بدرجة من

من خالل آلية هذه اخلدمات تكاليف  ،والفوريةالتحريرية  اليت تطلب خدمات الرتمجةد الوحدات والربامج وتسد   -25
الرتمجة التحريرية املتوقع خلدمات م جاحلاستناًدا إىل سنتني املقابلة يف كل فرتة سعار د األد  وحتُ  .التكاليفلتحميل 

الرتمجة التحريرية مجيع تكاليف املوظفني وتكاليف العمليات خدمات أسعار وتشمل  والفورية والتكاليف املتوقعة.
 النصوص.هيز : اإلعداد، والرتمجة، واملراجعة، والطباعة، وتصحيح التجارب املطبعية وجت، أياملتعلقة ابلرتمجة التحريرية

الرتمجة الفورية رواتب املوظفني واخلرباء االستشاريني، وتكاليف السفر، وبدل اإلقامة أسعار خدمات  يتغطبينما 
  اليومي حسب مقتضى احلال.

الرتمجة التحريرية والفورية خدمات أحجام عالية من أمني لتوظيف إجراءات التيف التكاليف مرونة  حتميلوتتيح آلية  -26
، مع احملافظة يف الوقت نفسه على احلاجة الرئيسية إىل مراقبة لون حلساهبم اخلاصيعمعن طريق استخدام مرتمجني 

 املصطلحات.  وتوفرياجلودة 
 ،الربانمج العادي املدرجة يف برانمج العمل وامليزانية واليت يتم رصدها مباشرة للخدمات املتصلة ابللغات مواردوتعد  -27

تبط مباشرة ابخلدمة املقدمة، مثل تنظيم قائمة املرتمجني التحريريني املعيارية اليت ال تر الضطالع ابملهام ضرورية ل
ملرتمجي  واملرتمجني الفوريني، وإدارة املصطلحات، وتنفيذ االتفاق املشرتك بني جملس الرؤساء التنفيذيني والرابطة الدولية

املباشرة لتهيئة بيئة وارد هذه املإضافة إىل ذلك، تستخدم و  .ذي الصلة ، واإلبالغ املايل والرصداملؤمترات الفوريني
 تعدد الوسائط. وامل عن طريق النشر التفاعلي املتعدد اللغات هاوتقامسفنية متكينية جلمع املعلومات ال

 2023-2022مليون دوالر أمريكي يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة  0.8ويتم اقرتاح ختصيص مبلغ إضايف قدره  -28
عمليات لهذه الزايدة ابقرتن وت اخلربة الداخلية املتعددة اللغات للمنظمة.وي ية اليت أتلشعبة خدمات األجهزة الرائس

 ابلتدين التارخيي كذلك تبسيط اخلدمات اللغوية وحتقيق الكفاءة يف املنظمة، و والرامية إىل  املوروثة من املاضي
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امليزانية العادية املخصصة للخدمات اللغوية يف املنظمة مقارنة بوكاالت األمم املتحدة األخرى، على النحو  حصةيف 
 .3الوارد يف اجلدول 

لة عن طريق حساابت األمانة، املمو  و ن خارج امليزانية املخصصة لالجتماعات والواثئق موارد وأخريًا، يف ما يتعل ق ابمل -29
  مبصادر خارجية. بصورة مباشرة رونة الستخدام اخلدمات اللغوية الداخلية أو االستعانةابمل املنظمةتتمتع وحدات 

 احللول -دال

، كذلك  متاشًيا مع جهود املدير العام الرامية إىل زايدة الرتكيز على تعدد اللغات يف املنظمة ومع طلبات األعضاء -30
تعدد اللغات يف املنظمة إىل الزايدة اجلارية ب للنهوضوحتقيًقا لالتساق مع األمم املتحدة، ستستند احللول املطلوبة 

 ، السيداملنتجات اليت يتم توفريها بلغات متعددة واالبتكار فيها منذ انتخاب املدير العاموجودة حجم  ابلفعل يف
 شو دونيو.  

 ،هاما بين وستهدف احللول إىل أتمني قدر أكرب من السلع واخلدمات جبميع لغات املنظمة وحتقيق توازن أكرب يف -31
وسيتطلب ذلك حتسني التنسيق  للمنتجات الصادرة بلغات غري اللغات الرمسية للمنظمة.املقدم زايدة الدعم إىل و 

إضافة إىل ذلك، ستدع م التدابري امللموسة و  وارد الالزمة.الداخلي، واالبتكار يف العمليات والتكنولوجيا، وتعزيز امل
وأخريًا، سيتم إيالء عناية منهجية على مستوى املنظمة  األمانة وأعماهلا.شكيل إدارة املوارد البشرية تاملتخذة يف جمال 

  جبميع اللغات.موعدها احملدد و لكفالة صدور واثئق األجهزة الرائسية يف 
مليون دوالر أمريكي يف برانمج العمل وامليزانية املقرتح  0.8أعاله، مت ختصيص مبلغ قدره  28وكما جاء يف الفقرة  -32

 هلذه األغراض كجزء من التزام اإلدارة بتعدد اللغات يف املنظمة. 2023-2022للفرتة 

 التنسيق -1دال
ل توفري املنتجات واخلدمات بلغات متعددة سلسلة إنتاج معقدة ومتعددة املراحل تشمل وظائف ووحدات يشك   -33

شعب/مكاتب/مراكز املستخدمني، وأماانت الدورات، منها، على سبيل الذكر ال احلصر، عديدة داخل املنظمة، 
  ،ليات وتدفقات العمل ذات الصلةإىل جانب العم ،التنسيق الداخلي يتسمابلتايل، و  ومقدمي اخلدمات اللغوية.

  من أجل ضمان الفعالية والرقابة أبمهية ابلغة.
 وجودة العمل القائمة وامل لتدفقاتاستعراًضا داخلًيا مكر ًسا  2021على ذلك، ستجري األمانة يف عام  بناءً و  -34

 يف خمتلف الصكوك اإلدارية هبدف تعزيز التنسيق والتعاون بني الوظائف املسؤولة، والنهوض ابملساءلة والكفاءة 
 يف كل مرحلة، وحتسني األداء العام وحتقيق نتائج سالسل اإلنتاج هذه.

لتوفري السلع  ناحملس  ، سيتوقف جناح التنسيق الداخلي املعتمدة العمل واإلجراءات تدفقاتوابإلضافة إىل خصائص  -35
وهذا العمل  واخلدمات بلغات متعددة على تعزيز ثقافة األهداف املشرتكة وروح التضامن وعلى كسر التقوقعات.

اهليكل  تمثل يف العمل اجلماعي وبتغيريات يفللمنظمة ت جديدة وهو مدفوع بثقافة ،يف املنظمةعلى قدم وساق   جار  
 .  19-للتكي ف مع آاثر جائحة كوفيدالالزمة التنظيمي وأساليب العمل 

اجلهود املتضافرة اليت بذهلا مكتب االتصال وشعبة خدمات األجهزة  2020يف عام يت مت حتديدها وتشمل األمثلة ال -36
شبكة املنشورة على نتجات املاالتصاالت واملنتجات اإلعالمية و املعد ة ألغراض نتجات املالرائسية يف ما خيص 
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الرتمجة  وزايدة التنسيق بني أماانت األجهزة الرائسية واألجهزة الدستورية املختلفة يف جمايل ؛اللغاتاإلنرتنت املتعددة 
ويشمل ذلك اجلهود املشرتكة اليت تكون املساءلة فيها حمددة بوضوح  التحريرية لواثئق االجتماعات.الرتمجة الفورية و 

بلغات متعددة: من مرحلة اإلشعار املسبق التصاالت ااملعد ة ألغراض نتجات امليف كل مرحلة من مراحل إنتاج 
وتقدمي النصوص األصلية بصيغتها النهائية يف املوعد احملدد، إىل مرحلة الرتمجة والنشر، وصواًل إىل إدخال التغيريات 

 املنظمة ستند وست ي قة يف الكثري من األحيان حسبما تقتضيه مثل هذه املنتجات.ضالالزمنية الحرتام املهل  بسرعة
 وصدورها  املنتجات املتعددة اللغات وجودهتا حجمزها لتحسني يعز عمل على تىل هذه الثقافة اجلديدة وستإ

  .يف موعدها احملدد

 االبتكار -2دال
 املرتتبة  اثراآل نتيجةقة حلول خال  إجياد احلاجة إىل و املدير العام يف جمال الرقمنة اليت بذهلا هود اجل إن اجلمع بني -37

  الطريق أمام االبتكار يف توفري سلع وخدمات بلغات متعددة يف املنظمة.مه د ، 19-جائحة كوفيد عن
 2020إىل االجتماعات االفرتاضية يف عام األعضاء ل من االجتماعات حبضور سبيل املثال، أدى التحو  على ف -38

اري هبا العمل احلدود املكانية والزمنية اجلاملقدمة مبا يتجاوز  اتلرتمجة الفورية وإعادة تنظيم اخلدملاعتماد مراكز  إىل
ولقد مسح  .االجتماعاتغريها من جتماعات األجهزة الرائسية والدستورية و ات الخدمتوفري ما يلزم من جل أمن 

الفورية الكاملة الرتمجة خدمات توفري جمال األمم املتحدة واملؤسسات املتعددة األطراف يف تصدر لمنظمة أبن تلذلك 
احلوكمة وتوفري املنتجات املعيارية متام من اجلهود الرامية إىل احملافظة على  ويف الوقت احلقيقي جبميع اللغات كجزء  

  والفنية الرئيسية للمنظمة.
ات تلبية زايدة الطلب على املنتجات واخلدمات بلغات متعددة، ستتم االستفادة بدرجة أكرب من االبتكار سعًيا إىل و  -39

الواثئق وترمجتها، وضمان استمرار  جتهيزوالتكنولوجيات يف جمال اخلدمات اللغوية من أجل حتسني وتسريع وترية 
ختزينها و موعدها احملدد املصطلحات واستخدامها بشكل صحيح، وتيسري نشر املنتجات واخلدمات اللغوية يف  صيانة

  .بشكل مناسب واستخدامها
انة ابلفعل بسلسلة من املشاريع اليت تشمل: جتديد النظم الداخلية لتقدمي منتجات على ذلك، تضطلع األم بناءً و  -40

على بث الالرتمجة الفورية واالتصاالت و خدمات الرتمجة التحريرية ورصدها واإلبالغ عنها؛ وحتديث األجهزة إلاتحة 
؛ وإدماج وخمتلطافرتاضي بشكل األعضاء و حبضور اليت تعقد االجتماعات ابلنسبة إىل  يف الوقت احلقيقياإلنرتنت 

 .مبشاركة األعضاء منصات االتصاالت واملعلومات والتفاعل بلغات متعددة وحتسينها
هذه املشاريع وغريها البحث املتواصل عن االبتكارات والتكنولوجيا الستخدامها يف توفري سلع وخدمات حف ز وست -41

الواقع  من، على سبيل الذكر ال احلصر، كجزء  ،ر الطلبوبلغات متعددة استجابة لتطو احملدد فعالة وذات جودة يف 
 اجلديد يف املنظمة. 

 املوارد -3دال
 من املقرر اختاذ ا هلذه الغاية،وحتقيقً  .شت  ال للتدابري والُنهج السابق ذكرها على مستوايت دعم التنفيذ الفع   نبغيي -42

؛ )ب( وزايدة عدد املصاريفحتميل الطلب و على  القائمالداخلية  السوق)أ( تعزيز منوذج  هي:، و أربعة تدابري حمددة
برانمج العمل وامليزانية حسب االقتضاء؛ )ج( وإنشاء حساب أمانة غري املدرجة يف وظائف اخلاصة ابللغات ال
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 املنشودة يف صياغة املشاريع لتحقيق النتائج وارد املعراض إمكانية ختصيص تساص لتعدد اللغات؛ )د( و خمص  
  القطري. على املستوى

رصودة املوارد بتوفري املوارد الالزمة للخدمات اللغوية من دون أي زايدة يف امل الداخلية السوقتعزيز منوذج وسيسمح  -43
اجلديدة، وزايدة تبسيط  تومن شأن زايدة التنسيق واالبتكار واستخدام التكنولوجيا يف برانمج العمل وامليزانية.

، ميل التكاليفحتمن خالل آلية  ة يف جمال تعدد اللغاتداخليال القدرات داممة لتشجيع استختدفقات العمل املصم  
اخلربات الالزمة لتلبية الطلب املتنامي مبوازاة توفري سلع وخدمات لغوية ذات من تزايد حلقة محيدة ؤداي إىل أن ي

  .أخرى املنظمة أو خماطرذات صلة بسمعة  وأما يسمح بتفادي أية خماطر حمتملة  عد احملدد،و يف املعالية جودة 
لية آتعزيز نتيجة ل برانمج العمل وامليزانيةغري املدرجة يف زايدة الوظائف اخلاصة ابللغات ونتيجة لذلك، ميكن  -44

 وارد تدف ق امل على أن متو ل من الزايدة املوازية يف ة،الرتمجألعمال املتزايد  معاجلة الكم  من أجل ميل التكاليف حت
ق حيق   والتخطيط هلما، وأناحرتام املواعيد احملددة اجلودة و  على طلبالومن شأن ذلك أن يدعم  .يةو دمات اللغاخلإىل 

 ،ابلتايلو  .توازاًن أكرب بني مجيع لغات املنظمة يف املنتجات املتعددة اللغات من خالل تقوية اجملموعات اللغوية كافةً 
برانمج العمل وامليزانية التوازن األمثل بني احلاجة إىل قدرات راسخة  يف املدرجة غريق إنشاء هذه الوظائف سيحق  

 املوارد املخصصة يف برانمج العمل وامليزانية.    وحمدودية
قدره مليوين دوالر أمريكي لفرتة سنتني مستهدف مببلغ  حساب أمانة عاملي لتعدد اللغاتويهدف اقرتاح إنشاء  -45

حتسني التوازن بني لغات املنظمة ودعم على األساسية  اتالقدر إىل تعزيز  ميو ل ابلكامل من املسامهات الطوعية،
  إنتاج منتجات وخدمات بلغات غري اللغات الرمسية للمنظمة، حسبما وعندما تقتضيه الربامج واملشاريع امليدانية.

، امليزانية حيثما ينطبق ذلكاملشاريع املمولة من خارج هنج حمتمل لتأمني ميزانية اعتماد وابملثل، ميكن النظر يف  -46
بغية إدراج تعدد اللغات  ،واملساواة بني اجلنسنييف ما خيص مكو ين التقييم  فعاًل عمول هبا على غرار املمارسات امل

، واملساعدة يف جمال تقينعمل، ال سيما يف جمال التعاون التقوم به من  مام األساسية للمنظمة يف إحدى القي  ك
  طوارئ على املستوى القطري.السياسات، وأنشطة ال

 القوة العاملة -4دال
متعددة ساس ابأل أن تكون القوة العاملة يف املنظمة نيلتوظيف والتعياملتعل قة ابتضمن القواعد واملتطلبات القائمة  -47

سيتم اعتماد تدابري جديدة ابالقرتان مع تنفيذ خطة العمل ابإلضافة إىل ذلك، و  اللغات ومتعددة اجلنسيات.
وظفي األمانة حول العامل، ملبلغات متعددة  ت والفرص املتاحةلتحسني التفاعال 8االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية

 مبا يف ذلك من خالل االستناد إىل خدمات التدريب اللغوي القائمة وأساليب وطرق العمل داخل األمانة، سواء 
  املكاتب امليدانية. يف يف املقر الرئيسي أو

                                                      
 .بعنوان "خطة العمل االسرتاتيجية اخلاصة ابملوارد البشرية" FC 183/4 من الوثيقة 26و 19الفقراتن   8
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  منظومة األمم املتحدة -5دال
 دأبتولقد  كما يف منظمة األغذية والزراعة.  ،املساواة بني اللغات عنصًرا مهًما يف مجيع هيئات األمم املتحدة تعد  -48

 هتدف  9بناء أساس تشريعي لتعدد اللغات من خالل اعتماد عد ة قرارات على، 1995منذ عام  ،اجلمعية العامة
 .املساواة منقدم    علىو  كاملإىل القضاء على الفوارق بني اللغات الرمسية وضمان معاملتها بشكل  

 73/346دت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف القرار وشد   -49

األمهية  ، على2019سبتمرب/أيلول  16الذي اعتمدته يف  10
وأكدت على مسؤولية األمانة عن دمج تعدد  ،املتحدةالبالغة اليت تتسم هبا املساواة بني اللغات الرمسية الست لألمم 

ر القرار مع القلق طلب اجلمعية العامة إىل األمني العام أن يكفل التقي د التام ابلقواعد وكر   اللغات يف أنشطتها.
 توزيع الواثئق جبميع اللغات الرمسية السـت. املتصلة بتزامن

 ،2019إضافة إىل ذلك، أدرجت وحدة التفتيش املشرتكة التابعة ملنظومة األمم املتحدة، يف برانمج عملها لعام و  -50
ويتضمن التقرير الذي قدمته الوحدة بعنوان "تعدد اللغات  استعراًضا لتعدد اللغات يف منظومة األمم املتحدة.

ضع إطار اسرتاتيجي وهنج على نطاق املنظومة توصيات رمسية للعمل تتعل ق بو  11منظومة األمم املتحدة" يف
جانب  تعدد اللغات، وتوظيف مرتمجني حتريريني ومرتمجني فوريني جدد، وتعيني كبري املنسقني/جهة التنسيق من بشأن

  الوكاالت التابعة ملنظومة األمم املتحدة.
ل يشك  تعدد اللغات اليت تصبو إليها، ف هدافاألأبمهية تعدد اللغات يف حتقيق متاًما وتؤمن منظمة األغذية والزراعة  -51

بتعزيزها تعدد اللغات  ،ستتابع األمانة عن كثبو  ميزة والتزاًما مشرتًكا جلميع املنظمات التابعة ملنظومة األمم املتحدة.
انت يف املنظمة، تطو ر تقرير وحدة التفتيش املشرتكة وما يقدمه من توصيات، فضاًل عن التطورات األخرى يف الكيا

الشريكة لألمم املتحدة سعًيا إىل حتقيق االتساق مع منظومة األمم املتحدة وإىل تلبية االحتياجات احملددة ملنظمة 
 األغذية والزراعة.  

 واثئق األجهزة الرائسية -6دال
هزة الرائسية طلب اجمللس يف دورته اخلامسة والستني بعد املائة حلواًل لتحسني إصدار الواثئق اخلاصة ابجتماعات األج -52

داخلًيا أن التأخري  وإصدارهاعداد هذه الواثئق وترمجتها إل األطر الزمنيةوقد أظهر حتليل  جبميع اللغات.يف موعدها 
  ا.هبإىل استكماهلا ابللغة األصلية اليت جرى إعدادها عزى ينشرها جبميع اللغات  يف

الربانمج نة جل يتدور يف الواثئق املعروضة على  السائدالوارد يف امللحق والذي يظهر النمط  1الشكل ويت ضح ذلك يف  -53
فقد مت استكمال معظم الواثئق ابللغة األصلية قبل  .2020واجتماعهما املشرتك يف نوفمرب/تشرين الثاين  ةاملاليجلنة و 

  وابلتايل أتخر توفري النسخ ابللغات األخرى. ،أايم قليلة من االجتماع
 تدارك هذا القصور، بتعزيز االتصاالت والتنسيق والرصد إىل  اهمن سعًيا ،2021قامت األمانة اعتبارًا من عام و  -54

، ودعمته بزايدة املوعد احملددا يف هبالداخلي من أجل إنتاج الواثئق ابللغة الرمسية اليت يتم إعدادها على املستوى 

                                                      
 A/RES/63/306و A/RES/59/309و A/RES/56/262و A/RES/54/64و A/RES/52/214و A/RES/52/23و A/RES/50/11 القرارات   9

 A/RES/73/346و A/RES/71/328و A/RES/71/101و A/RES/69/324و A/RES/67/292و A/RES/67/124و A/RES/65/311و
 A/RES/73/346 .https://undocs.org/ar/A/RES/73/346من قرار اجلمعية العامة  60و 4و 2الفقرات   10
تقرير وحدة التفتيش املشرتكة".  -بعنوان "تعدد اللغات يف منظومة األمم املتحدة JIU/REP/2020/6الوثيقة   11

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_6_arabic.pdf 

https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/50/11&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/23&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/52/214&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/54/64&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/56/262&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/59/309&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/63/306&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/311&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/124&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/292&Lang=A
https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/69/324&Lang=A
https://www.un.org/en/pdfs/A_RES_71_101_EN.pdf
http://www.un.org/en/pdfs/A_RES_71_328_EN.pdf
https://undocs.org/ar/A/RES/73/346
https://undocs.org/ar/A/RES/73/346
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_6_arabic.pdf
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مهية هذا العمل، مبا يف ذلك من خالل إصدار نشرة للمدير العام مكر سة هلذا املوضوع أبالوعي على مستوى املنظمة 
(DGB 2021/06يف )  2021فرباير/شباط.  

 اخلالصة -هاء

، عمول هباينبثق عن قواعدها وسياساهتا املفهو  ،ل تعدد اللغات جزًءا ال يتجزأ من منظمة األغذية والزراعةيشك   -55
األمانة توىل وينَفذ من خالل السلع واخلدمات اليت جيري توفريها لألعضاء، ويعَزز عن طريق حوكمة املنظمة، وت

االجتماعات، ويف املطبوعات غريها من كما أنه يظهر بشكل ابرز يف اجتماعات األجهزة الرائسية و  النهوض به.
مصطلحاهتا، ويف تركيبة القوة العاملة املتعددة ، ويف اتصاالت املنظمة و تملطبوعاغريها من االرئيسية و 
  نفسها. اجلنسيات

 وستهدف  2019حتسني تعدد اللغات على االهتمام املتزايد هبذا األخري منذ عام اهلادفة إىل وستقوم احللول  -56
اللغات الرمسية ، وإىل دعم اللغات غري وتوازهنا توفريها بلغات املنظمة ريإىل زايدة حجم السلع واخلدمات اليت جي

  النهوض ابلطبيعة املتعددة اللغات للقوة العاملة يف املنظمة. للمنظمة، وإىل
ويف املقابل، ستسمح بتحقيق  وستتطلب هذه التحسينات جهوًدا متضافرة يف جمال االبتكار والتنسيق وتعبئة املوارد. -57

  .عن حقت الطموح املتمثل يف جعل منظمة األغذية والزراعة منظمة متعددة اللغا
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 امللحق
 عدد الكلمات املرتمجة داخلًيا :1اجلدول 

 2020 2019 2018 2017 2016  الكلمات املرتمجة

 563 436 9 170 818 7 399 998 7 102 802 7 148 406 8 واثئق االجتماعات

 305 993 2 355 988 1 618 912 2 097 165 1 625 047 2 املطبوعات

 692 445 3 201 404 2 740 489 1 500 315 2 217 075 2 واثئق أخرى

 560 875 15 727 210 12 757 400 12 700 282 11 990 528 12  جمموع الكلمات
 

 الرتمجة الفوريةخدمات فيها  أتيحتعدد االجتماعات اليت  ألف:2اجلدول 

 عدد االجتماعات السنة
2017 234 

2018 222 

2019 233 

2020 284 
 

الرتمجة الفورية الذين يعملون حلساهبم اخلاص خدمات عدد األايم اليت وّفر فيها املرتمجون  ابء:2اجلدول 
 مقارنة ابملوظفني

 اجملموع   املوظفون  الذين يعملون حلساهبم اخلاصاملرتمجون  السنة
2017    3 037   164   3 201 
2018    3 339   170   3 509 
2019    3 372   247   3 619 
2020    3 257   482   3 739 

 

 الرتمجة الفورية لكل لغةخدمات فيها  أتيحتجمموع عدد األايم اليت  جيم:2اجلدول 
 

خدمات فيها  أتيحتعدد األايم اليت 
 الرتمجة الفورية

 2020 2019 2018 2017 السنة

 747 857 663 763 العربية

 531 667 472 531 الصينية

 746 854 879 809 اإلنكليزية

 758 876 853 788 الفرنسية

 406 393 318 362 الروسية

 582 677 642 662 اإلسبانية

 80 49 65 35 لغات أخرى

 850 3 373 4 892 3 950 3 اجملموع
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  لوظيفة خدمات االجتماعاتاملتوافرة امليزانية بشأن مقارنة  :3اجلدول 

ومنظمة الصحة العاملية )مليون  ،ومنظمة العمل الدولية ،واألمم املتحدة ،بني منظمة األغذية والزراعة
 دوالر أمريكي(

 

منظمة األغذية والزراعة )شعبة خدمات  
 (2021-2020) األجهزة الرائسية(

األمم املتحدة 
(2021)12  

منظمة العمل الدولية 
(2020-2021)13 

منظمة الصحة العاملية 
(2020-2021) 

 15 42.09 68.3 329.8 14 20.6 اعتمادات امليزانية

    10.4 حتميل التكاليف تقدير 

 17 1 193.7 796.4 036.6 3 16 1 005.6 امليزانية اإلمجالية

 %3.52 %8.57 %10.86 %3.01 اجملموع ابلنسبة املئوية

 

                                                      
امليزانية املقرتحة إلدارة شؤون اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي  ". 2021بعنوان "امليزانية الربانجمية املقرتحة لعام  A/75/6من الوثيقة  2اجلدول   12

  https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_6_arabic.pdf املؤمتراتواالجتماعي وإدارة 
دوالر أمريكي لالجتماعات الرمسية  17 542 614وسية هزة الرائدوالر أمريكي لألج  50 735 649 :2021-2020برانمج العمل وامليزانية لفرتة السنتني   13

/ed_mas/---https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public--- -والواثئق والعالقات

 program/documents/genericdocument/wcms_736562.pdf 
. 3"، الصفحة 2021-2020التعديالت اإلضافية يف برانمج العمل وامليزانية للفرتة  -4بعنوان "املذكرة اإلعالمية رقم  CL 164/3الوثيقة   14

http://www.fao.org/3/nd206ar/nd206ar.pdf. 
بيان تفاصيل املتطلبات التقديرية من املوارد.  ، جدول5العام"، الصفحة تقرير من املدير بعنوان "التعددية اللغوية:  A72/53الوثيقة   15

ar.pdf-https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_53 
، 78ة لفقر ا". 2021-2020)املراجعة( وبرانمج العمل وامليزانية للفرتة  2021-2018بعنوان "اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  C 2019/3الوثيقة   16

 http://www.fao.org/3/my734ar/my734ar.pdf. 2 اجلدول
PRP-accountability/budget/WHOPB-https://www.who.int/about/finances-. 2، اجلدول 20، الصفحة 2021-2020امليزانية الربجمية   17

 pdf?ua=1.19 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_6_arabic.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_736562.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_736562.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_736562.pdf
http://www.fao.org/3/nd206ar/nd206ar.pdf.
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA72/A72_53-ar.pdf
http://www.fao.org/3/my734ar/my734ar.pdf
https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/WHOPB-PRP-19.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/WHOPB-PRP-19.pdf?ua=1
https://www.who.int/about/finances-accountability/budget/WHOPB-PRP-19.pdf?ua=1


CL 166/17 15 

 

 1الشكل 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

05/10/2020 12/10/2020 19/10/2020 26/10/2020 02/11/2020 09/11/2020

Time Pattern for JM, PC and FC documentation (November 2020) 
% Number of documents

Document Submitted Document completed in all languages

Deadline for Dispatch 

 (2020وجلنة الربانمج وجلنة املالية )نوفمرب/تشرين الثاين املشرتك النمط الزمين لواثئق االجتماع 
 عدد الواثئق ابلنسبة املئوية

 الواثئق املقدمة

 

 املستكملة جبميع اللغاتالواثئق 

 املوعد النهائي لإلرسال


