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 تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعةمرحلي عن تقرير 
 

 املوجز 
تقرير مرحلي عن تعدد  برفع" يف دورته السـادسـة والسـتني بعد املائةاجمللس  قدمهللطلب الذي تسـتجيب هذه الوثيقة 

 ،تعدد اللغات اســــــــرتاتيجي لســــــــياســــــــاتاللغات يف املنظمة خالل الدورة املقبلة للمجلس، مبا يف ذلك بشــــــــأن إطار 
وســــــــــياســــــــــات املوارد البشــــــــــرية واســــــــــتخدام االبتكارات الرقمية والتكنولوجيات اللغوية، وإاتحة مزيد من البيا�ت عن 

حىت اآلن،  احملققةبشـــــــــــــــأن العمل والنتائج  معلومات حمدثةاملنتجات واخلدمات اللغوية". ويقدم هذا التقرير املرحلي 
 يف منظمة األغذية والزراعة. تعدد اللغاتتعزيز  ية إىلالرام ح التدابري املستقبلية يف جهود املنظمةضويو 

 اجمللسمن جانب  جراء املقرتح اختاذهاإل
يف منظمة األغذية والزراعة  تعدد اللغاتلتقدم الذي أحرزته املنظمة يف تعزيز اب اإلحاطة علًمااجمللس مدعو إىل إن 

 .تعدد اللغاتاسرتاتيجي لسياسات إطار  بلورة ما خيص يف، مبا يف ذلك قد يراها مالئمة توجيهاتأي وتقدمي 

 هذه الوثيقة إىل: ميكن توجيه أي استفسارات بشأن مضمون
 Rakesh Muthoo السيد
 خدمات األجهزة الرائسيةمدير ُشعبة 
 55987 06570 39+ اهلاتف:

 CSG-Director @fao.orgالربيد اإللكرتوين: 
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 تعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعةالقسم األول: التقدم احملرز يف تنفيذ 

 قدمةامل - أوالً 

يف دورته الســـــــــادســـــــــة  جملس منظمة األغذية والزراعةللطلب الذي قدمه اســـــــــتجابة ا التقرير املرحلي هذ مت إعداد -1
"رفع تقرير مرحلي عن تعدد اللغات يف املنظمة خالل الدورة املقبلة  إدارة املنظمة لب فيه منطُ ، والذي والســـــتني بعد املائة

تعدد اللغات، وســياســات املوارد البشــرية واســتخدام االبتكارات  اســرتاتيجي لســياســاتللمجلس، مبا يف ذلك بشــأن إطار 
 1الرقمية والتكنولوجيات اللغوية، وإاتحة مزيد من البيا�ت عن املنتجات واخلدمات اللغوية".

 تعدد) على أمهية 2023-2022) وبر�مج العمل وامليزانية (2025-2022اخلطة املتوســـــــطة األجل (جمدًدا أكدت و  -2
 بعد املائة الســــادســــة والســــتنيالدورة انعقاد ، اختذت إدارة املنظمة منذ ناظروعلى حنو مُ  2.إىل املنظمةابلنســــبة  وقيمته اللغات
من زوا� خمتلفة، مبا يف ذلك تعيني  املنظمةيف  تعدد اللغاتتعزيز هبدف نظمة سلسلة من التدابري اإلدارية والتشغيلية املجمللس 

ســياســات التعدد اللغات وتنفيذ ســلســلة من  ســاتلســيااســرتاتيجي ، ووضــع إطار على مســتوى املنظمة منســق لتعدد اللغات
. مجلة أمور ضــــــــــــمن، اإلجراءات املتبعة لدى الكيا�ت األخرى ملنظومة األمم املتحدة مراعاة مع  ملوارد البشــــــــــــريةاخلاصــــــــــــة اب

 .املستقبلية اخلطواتحىت اآلن، وتوضيح  احملققةهذه الوثيقة إىل إطالع األعضاء على العمل والنتائج  وهتدف

 منسق لتعدد اللغات على مستوى املنظمةتعيني  -اثنًيا 

سيكون مسؤوًال عن وضع وتنفيذ إطار هو و ، 2021 تشرين الثاين/يف نوفمربتعدد اللغات لتعيني منسق  جرى -3
اســرتاتيجي لســياســات تعدد اللغات يف املنظمة، مبا يدعم وحدات املنظمة يف املقر الرئيســي ويف املواقع امليدانية لتكثيف 

التقدم احملرز لالضطالع ابلوال�ت  أنشطتها املتعددة اللغات وتوفري اخلدمات اللغوية لألجهزة الرائسية والدستورية ورصد
املتصـــــــلة بتعدد اللغات على مســـــــتوى املنظمة ككّل واملشـــــــاركة يف اجلهود الرامية إىل تعزيز تعدد اللغات ضـــــــمن منظومة 

 األمم املتحدة. 

 لسياسات تعدد اللغاتاسرتاتيجي إطار وضع  -اثلثًا 

إىل توفري توجيه شـــامل وعملي  تعدد اللغات، وهو يهدف لســـياســـات االســـرتاتيجي طاراإلوضـــع وجيري حالًيا  -4
اخلطوط تعرض هذه الوثيقة و . كافةالعاملية   وعلى املســـــــتو�تها الواســـــــع ككّل نطاقعلى  تعدد اللغات يف املنظمةلتعزيز 

 أي . وإنّ املنظمةاليت تعين جوانب تعدد اللغات أهّم ) الذي يغطي القســــــــم الثاين(انظر  اتطار الســــــــياســــــــالعريضــــــــة إل
 توجيهات قد يرغب األعضاء يف إبدائها مرحب هبا. 
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 ملنتجات واخلدمات اللغويةاب اخلاصة بيا�تال -رابًعا 

ســـــــــــــــلع شـــــــــــــــهــدت  3،تعــدد اللغــات يف منظمــة األغــذيــة والزراعــة، CL 166/17يف الوثيقــة  على النحو املــذكور -5
عبةقدمها تاليت  فوريةوخدمات الرتمجة التحريرية وال خاصــــــة يف ظّل أســــــلوب  ملحوظةالرائســــــية ز�دة األجهزة  خدمات شــــــُ

من أجل جهود ما أمكن من . وقد ّمت بذل 19-العمل عن بُعد الذي اعُتمد كتدبري ملواجهة التحد�ت اليت فرضتها كوفيد
توفري اخلدمات لألجهزة الرائســــــــية والدعم لضــــــــمان جناح الفعاليات الرئيســــــــية، ويف طليعتها الدورة الثانية واألربعني للمؤمتر 
واملؤمتر الســـــــــــابق لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية. وعالوة على ذلك، اختذت تدابري إضـــــــــــافية لتوفري منتجات وخدمات 

املنتجات املعرفية للمنظمة واســتخدامها من قبل جمموعة أوســع من املســتخدمني،  هتدف إىل تســهيل االســتفادة منإضــافية 
، املســــــتخدمني وخبربةمبحتوى حمدث  للمنظمةجتديد املوقع اإللكرتوين الرئيســــــي  ،مبا يف ذلك على ســــــبيل املثال ال احلصــــــر

 ابملنظمة اخلاصـــــــــــــــةتعلم اإللكرتوين جديدة لرتمجة الدورات التدريبية والتعليمية يف أكادميية ال اريعمشـــــــــــــــ ابإلضـــــــــــــــافة إىل
 يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتةتقدم املنظمة ســـــــــــــــو . ابللغة اإلنكليزيةالســـــــــــــــتخدامها من قبل املســـــــــــــــتخدمني غري الناطقني 

صــــــــــورة خالل تلك الفرتة وســــــــــتقدم  اليت جيري توفريهاملنتجات واخلدمات اللغوية معلومات مفصــــــــــلة عن ا 2020-2021
 .تعدد اللغات على صعيدنظمة املمتعمقة وشاملة ملخرجات 

 االبتكارات الرقمية والتكنولوجيات اللغوية -خامًسا 

عبتقوم  -6 تعددة املة يبيا�ت املعرفالقواعد ورقمنة للمنظمة بتطوير  تنياملعرفة واخلربة املتخصــــــصــــــ حتتضــــــناليت  الشــــــُ
 ،والتعــاريف ،واملصـــــــــــــــطلحــات ،جمموعــة منظمــة من املفــاهيم توفريبغيــة  AGROVOC(،4(املكنز الزراعي اللغــات، مثــل 

، تعمل وحدة اخلدمات اللغوية يف عينه. ويف الوقت بقدر أكرب من الفاعلية والكفاءةعلومات امل الســـــــــــــــتخراجوالعالقات 
دمات املنتجات واخل حتســني جودةهبدف الرقمية  التكنولوجياتاســتكشــاف و على نشــر االبتكارات  بشــكل فاعلاملنظمة 
الرئيســـــــية،  اخلاصـــــــة ابلواثئقالتخزين الرقمي واملراجع ، ابإلضـــــــافة إىل والفورية، مبا يف ذلك الرتمجة التحريرية وتوقيتها اللغوية
للتوثيق  Akoma Ntosoمعيار  ابالســــــــــــتناد إىل 5،ودســــــــــــتورها منظمة األغذية والزراعةمؤمتر  قراراتل ةاجلديدالبوابة مثل 

 بغيةوترمجتها  لتجهيز الواثئقجتارب حالًيا الســـــتخدام تكنولوجيات وأدوات جديدة تنفذ و . XMLلغة الرتميز  القائم على
 وحتسينها. التسليمز�دة توحيد إجراءات العمل وتبسيطها، وتسريع عملية من أجل حتديد احللول 

 املوارد البشرية –سادًسا 

رئيســــــــــًيا للمنظمة يتيح لألخرية تعزيز االتصــــــــــال الناجح يف ما بني تشــــــــــّكل القوة العاملة املتنّوعة مصــــــــــدر قوة  -7
الثقافات والتعاون على املســـــتوى الداخلي ومع شـــــركائها املتنوعني. وتعمل ســـــياســـــات املوارد البشـــــرية لدى املنظمة على 

لني يف املنظمة طيلة فرتة تقدمي تدابري لتعزيز التنوع، مبا يف ذلك املهارات اللغوية بدًءا من مرحلة التوظيف، ودعم العام
 خدمتهم وتطوير الكفاءات.
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وتعّلق املنظمة أمهية كبرية على توظيف أشــــــخاص ملّمني ابللغات الرمسية للمنظمة. وحاملا يتم تعيينهم، تشــــــدد  -8
 سياسة املنظمة على أمهية تعدد اللغات وتشجع املوظفني على مواصلة تنمية قدراهتم اللغوية من خالل اخلضوع لدورات

تدريبية يف لغات املنظمة الست مجيعها، بتمويل من احلساابت املخصصة لتنمية مهارات املوظفني يف املنظمة. وحىت يف 
، جرى تقدمي دروس اللغة بواســــــطة الوســــــائل االفرتاضــــــية. وفضــــــًال عن ذلك، 19-مواجهة التحد�ت النامجة عن كوفيد

مية مهارات املوظفني ضــــــــــــمن نظام تقييم وإدارة األداء للمنظمة، يندرج هذا التدريب اللغوي املقرر مســــــــــــبًقا يف خطة تن
 تعزيًزا للمساءلة.

ًيا مع الوكاالت األخرى ملنظومة األمم املتحدة، عادت املنظمة يف يوليو/متوز  -9 إىل تقدمي عالوة  2021ومتاشـــــــــــــــ
اللغــات الرمسيــة للمنظمــة اإلملــام ابللغــات للموظفني املؤهلني يف فئــة اخلــدمــات العــامــة من أجــل التشـــــــــــــــجيع على تعّلم 

 واستخدامها فيها.

البشــــــرية الذي  عن املواردالتقرير الســــــنوي  ضــــــمنملوظفي املنظمة  ةاللغوي املواصــــــفاتســــــُتقّدم بيا�ت حمددة عن  -10
القســم اخلاص ابلتنوع والشــمول، جنًبا إىل ســيشــكل هذا جزًءا من . و 2022من عام  الربيع جلنة املالية يف يف دورة ســُيعرض
والتوزيع اجلغرايف. ويعّد  ابملنظور اجلنســــاين اخلاصــــةلســــياســــات واإلجراءات اب املتعلقة واملعلومات احملدثة البيا�ت جنب مع

 تشكيل قوة عمل متعددة اللغات هدفًا هاًما من أهداف املنظمة. 

 اخلالصة –سابًعا 

ا ملا ســـبق -11 وكالة كللمنظمة  األســـاســـية  مإحدى القيابعتباره  مهية متزايدة يف املنظمةأبتعدد اللغات  حيظى، تلخيصـــً
حمددة مبادرات وتدابري  تنفيذ جرىقد و . ومصــــــاحلهم متخصــــــصــــــة من وكاالت األمم املتحدة خلدمة احتياجات أعضــــــائها

تعددة اململنتجات واخلدمات اإنتاج اســتمرارية ضــمان هبدف ، مدعومة مبوارد خمصــصــة لذلك، ةكاف  على مســتو�ت املنظمة
 .وحتسينها اللغات

االســـــــــرتاتيجي طار اإل، فإن اعتماد مســـــــــتمرةعملية بطبيعته هو  اللغات تعدداالعتبار أن تنفيذ  بعنيمع األخذ و  -12
وجيب أن يتيح  اهلاِدفةســــيوفر خمططًا أكثر مشوًال ومنهجية لتوجيه اجلهود  2022تعدد اللغات حبلول �اية عام  اتلســــياســــ

ا شــــامًال أكثر  هلدف النهائي املتمثل يف . وســــيدعم هذا الســــعي إىل حتقيق ااملنظمة تنتجهااليت للمنتجات واخلدمات عرضــــً
وحتســـني حصـــول فعالية، الو  والكفاءةشـــفافية يتســـم بقدر أكرب من ال على حنوملنظمة احوكمة مشـــاركة األعضـــاء يف  تيســـري

 .خربة املنظمة ومعارفها املتخصصةاملستخدمني على 
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 سياسات تعدد اللغات يف املنظمةاالسرتاتيجي لر طااخلطوط العريضة لإلالقسم الثاين: 

 املقدمة - أوالً 

 وهو .ابعتبارها وكالة دولية وحكومية دولية(املنظمة) يشّكل تعدد اللغات مسة ممّيزة ملنظمة األغذية والزراعة  -13
من  48 املادة وتنص .ويف سياساهتا القائمة ،ويف إطار نتائجها ،يف النصوص األساسية للمنظمة راسخ بشكلمتجّذر 

والروسية واإلسبانية هي لغات  ،والفرنسية ،واإلنكليزية ،والصينية ،اللغات العربية" أنالالئحة العامة للمنظمة على 
اللغات السّت مجيعها مبكانة متساوية ضمن املنظمة من دون متييز بني لغات "رمسية" ولغات  تتمتع وابلتايل، 6".املنظمة

 .مم املتحدةاأل ملنظومة اتبعةو احلال يف مؤسسات أخرى متعددة األطراف  هو"عمل" كما 
املنظمة بطريقة  حوكمةشــــاركة يف امل األعضــــاء منأنه ميّكن إذ أكثر من جمرد عامل لغوي. ويعترب تعدد اللغات  -14

بلغاهتا العامل  أبمهية التواصــــــــل مع شــــــــعوب ويعرتفالتنوع،  ضــــــــمنيعزز الوحدة و تتســــــــم ابلكفاءة والفعالية والشــــــــفافية؛ 
 تركيبة األمانةيف  منتشــــر بشــــكل واســــع كما أنه؛  املنظمةمتأصــــل بعمق يف الســــلع واخلدمات اليت تنتجها  و؛ وهاخلاصــــة

 .هاعملأساليب و 

يف  بتعدد اللغات، كان هناك التزام متزايد 2019يف عام  ، املدير العام للمنظمة،شــــو دونيو الســــيدمنذ انتخاب و  -15
 طلبويف هذا الســـــــــياق،  7يف البيئة التمكينية للمنظمة. واحلداثةنظمة ابعتباره أحد اجملاالت الرئيســـــــــية لتحقيق الكفاءة امل

رفع تقرير مرحلي عن تعدد اللغات يف املنظمة خالل اإلدارة " منبعد املائة  جملس املنظمة يف دورته الســـــــــادســـــــــة والســـــــــتني
 8".لسياسات تعدد اللغاتاسرتاتيجي الدورة املقبلة للمجلس، مبا يف ذلك بشأن إطار 

تعدد عدد اللغات هبدف تعميم ت لســـــــــياســـــــــاتاالســـــــــرتاتيجي  طارهذا اإل وضـــــــــع جرىهذا الزخم، انطالقًا من و  -16
 أكرب من التوازن واالتساق والكفاءة والفعالية.تتسم بقدر يف عمل املنظمة بطريقة  اللغات

 اهلدف -اثنًيا 

يف عمل  تعدد اللغاتلتعميم  ةوعملي ةشـــــامل اتهذا إىل توفري توجيه اتســـــياســـــاالســـــرتاتيجي للطار اإل فيهد -17
ابإلضـــافة  ،املنظمة حوكمةوفعالة لدعم  وكفؤة متســـقةبطريقة متوازنة و كافة املنظمة من أجل تعزيز اســـتخدام لغات املنظمة  

 .والتواصل بشأ�ا االضطالع بعملها وتنفيذ براجمهاإىل 

 النطاقات -اثلثًا 

تعدد تطبيق  عملية إرشـــــاديف  مســـــتوى املنظمةعلى  هذا اتســـــياســـــاالســـــرتاتيجي للطار اإل ســـــوف يســـــاعد -18
املوارد من خالل عن توفري الدعم التكنولوجي و  فضــًال الســياســات والقدرات ذات الصــلة واألســاســية،  بلورةو ، اللغات

                                                            
 a/mp046a.pdfhttp://www.fao.org/3/mp046. 48 املادة، 2017 النصوص األساسية، إصدار عام  6
 ).و( 113 الفقرة، 2023-2022 للفرتةوبر�مج العمل وامليزانية  2025-2022 للفرتةاخلطة املتوسطة األجل ، C 2021/3 الوثيقة  7
 https://www.fao.org/3/ne576ar/ne576ar.pdf 
 .CL 166/REPالوثيقة من  (ي) 45الفقرة   8
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االســـــــــتخدام األمثل حتقيق لتحســـــــــني األداء و  بشـــــــــكل جيدحمددة األهداف و  لطلبتســـــــــتجيب لحتقيق نتائج  هبدف
 .تعدد اللغات جمال للموارد يف

 مستوى املنظمةمنسق تعدد اللغات على  -رابًعا 

اللغات يف املنظمة، مبا عن وضــع وتنفيذ إطار اســرتاتيجي لســياســات تعدد ســيكون منســق تعدد اللغات مســؤوًال  -19
يدعم وحدات املنظمة يف املقر الرئيســــــــــــــي ويف املواقع امليدانية لتكثيف أنشــــــــــــــطتها املتعددة اللغات وتوفري اخلدمات اللغوية 
لألجهزة الرائســية والدســتورية ورصــد التقدم احملرز لالضــطالع ابلوال�ت املتصــلة بتعدد اللغات على مســتوى املنظمة ككّل 

  اجلهود الرامية إىل تعزيز تعدد اللغات ضمن منظومة األمم املتحدة.واملشاركة يف

 واخلدمات اتواثئق االجتماع -خامًسا 

، تدابري إدارية وتشغيلية خمتلفة لضمان تسليم واثئق مستوى املنظمةعلى ستعتمد إدارة املنظمة، بدعم من املنسق  -20
اللغات  ميعجبويف الوقت املناســـــب وجبودة عالية  بصـــــورة فورية ونشـــــرها واألجهزة الدســـــتورية الرائســـــيةاجتماعات األجهزة 

 .ألعضاءمن جانب االقرارات  وعملية اختاذاملداوالت  لتيسريذات الصلة 

واألجهزة الدســــــــــتورية ويف  الرائســــــــــيةالجتماعات األجهزة  فوريةعالوة على ذلك، ســــــــــيتم توفري خدمة الرتمجة الو  -21
 .بني األعضاء وبني األعضاء واإلدارةالتواصل واملداوالت يف ما  سريلتيغري الرمسية  املواضيعيةاملشاورات 

والتحقق من  لتســــهيل عملية البحث بطريقة رقمية مراجعهاتدوين و  الواثئقســــيجري ختزين إلضــــافة إىل ذلك، واب -22
 .جمللس، مبا يف ذلك على سبيل املثال ال احلصر واثئق وتقارير املؤمتر واالرائسيةالواثئق الرئيسية لألجهزة 

 والتوعية التواصل -سادًسا 

من أجل التأكيد على والدعوة  لتواصللأنشطة ومنتجات املنظمة  من خالل بتعدد اللغاتالوعي ا أيضً  سيتجلى -23
 وقعامل. وســـيتم الرتكيز بشـــكل خاص على تطوير عريض أوســـع نطاقًا املســـاواة بني مجيع لغات املنظمة والوصـــول إىل مجهور

الرئيســـية  التواصـــلابإلضـــافة إىل منصـــات وصـــيانته وحتديثه،   www.fao.orgتعدد اللغات للمنظمةاملاإللكرتوين الرئيســـي 
 .أكرب أثر ممكن مبا حيققتوجيه التدفق املستهدف للرسائل واملعلومات هبدف للغات املعنية 

من خربات املنظمة ومعارفها املتخصــــــصــــــة، ســــــيتم توفري ممكنة حتقيق أقصــــــى اســــــتفادة  وبغيةوعالوة على ذلك،  -24
، يف ابملنظمة اخلاصـــــــــــــــةأكادميية التعلم اإللكرتوين  يفخمتلف املوارد املتاحة للجمهور، مثل املطبوعات والدورات التدريبية 

اللغة التفاوت بني  ومعاجلةلتســـــــــهيل اســـــــــتخدامها من قبل املســـــــــتخدمني بصـــــــــورة متزايدة املنظمة  لغاتمجيع إصـــــــــدارات 
 .ليزية واللغات األخرىكاإلن

 املوارد البشرية والقدرات -سابًعا 

هلا ظروف عمل وموارد مالئمة  أوهُتيعلى قدم املســـــــــــــــاواة بنفس املعاملة مجيع وحدات اخلدمات اللغوية  حتظى -25
. للمنظمة للخدمات، مع االحرتام الكامل خلصــــوصــــيات اللغات الســــتّ  ممكنة جودة أعلىهبدف حتقيق  بصــــورة متســــاوية

ؤهلني لتقدمي اخلدمات وفًقا املرشـــــــحني على املتعيني موظفي اخلدمات اللغوية عملية  حتتفظأن وســـــــتُبذل اجلهود لضـــــــمان 
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من من خالل تعزيز الشــــــراكات داخلًيا وخارجًيا  متواصــــــلبشــــــكل توفري التدريب  وســــــيجرياملنظمة. للمعايري املطلوبة يف 
 .اخلدمات اللغوية لتلبية االحتياجات بلغات املنظمة الستّ  موظفيملهارات  التحسني املستمر أجل

 ســــيجري اســــتعراضمهارة أســــاســــية، هي اخلاصــــة  القدرة على التفاعل مع اجلماهري املســــتهدفة بلغتهّن اأب إقرارًاو  -26
 املتاحةاســـــتخدام فرص التدريب  مواصـــــلةعلى  وســـــيتم تشـــــجيعهماملنظمة أثناء االختيار والتعيني،  يوظفاملهارات اللغوية مل

تشــــــــــــجيع املوظفني، يف  وســــــــــــيجري. غة أو أكثر من لغات املنظمة الســــــــــــتّ لل الكتســــــــــــاب وتعزيز اتقا�م شــــــــــــكل فاعلب
 اليت يتقنو�ا. ، على استخدام أي لغة من لغات املنظمة الستّ فوريةاالجتماعات مع خدمات الرتمجة ال

 املوارد والتكنولوجيا -اثمًنا 

 ســيتم ضــماناألســاســية للمنظمة وهويتها التنظيمية،  القيمال يتجزأ من و  اأســاســيً  اجزءً  تعدد اللغات كونا لإدراكً  -27
 .شمل مجيع اللغات الستّ يحبيث يف املنظمة  تعدد اللغاتالربامج العادية لتمويل تنفيذ من وارد املتوفر 

ســـــــــــــــتقدم املنتجات واخلدمات اللغوية غري الصـــــــــــــــادرة عن املنظمة واملطلوبة لدعم تنفيذ العمليات امليدانية على و  -28
 .وارد من خارج امليزانيةاملأساس توافر 

عد، وقواعد بيا�ت تكنولوجيات، مثل األدوات الرقمية، ومنصــــات العمل عن بُ الاســــتكشــــاف وتطبيق  وســــيجري -29
واخلدمات اللغوية بطريقة فعالة من  املنتجات من لواثئق، الســـــــتيعاب املتطلبات املتزايدةالرقمي ل والســـــــجلاملصـــــــطلحات، 

 جتربة املستخدم.على على اجلودة املقدمة و  سلًبا أن يؤثر ذلكدون من ، التكاليف �حية
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