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 اجمللس
 الدورة احلادية والسبعون بعد املائة

 2022ديسمرب/كانون األول  9-5رومـا، 

 اإلطار االسرتاتيجي لسياسة تعدد اللغات 

 

 وجزامل
ة دولية. وهو متجّذر زة ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ابعتبارها وكالة دولية وحكومييشكل تعدد اللغات مسة مميِّ 

من الالئحة العامة للمنظمة على أن "لغات املنظمة  48النصوص األساسية للمنظمة، حيث تنص املادة  بشكل راسخ يف
تع اللغات السّت مجيعها مبكانة متساوية ضمن هي العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية". وتتم

املنظمة وهي تشكل ابلتايل أداة فعالة تسمح للمنظمة ابملشاركة والتفاعل مع األعضاء والشركاء واملستفيدين من سلعها 
 وخدماهتا.

 ابلتايل ويعترب املنظمةحسب االقتضاء لتنفيذ والية  مجيعهاوينطوي تعدد اللغات على تعميم استخدام اللغات الست 
أكثر من جمرد عامل لغوي. فهو ميّكن األعضاء من املشاركة يف حوكمة املنظمة بطريقة تتسم ابلكفاءة والفعالية والشفافية؛ 
ويعزز الوحدة ضمن التنوع، ويعرتف أبمهية التواصل مع شعوب العامل بلغاهتا اخلاصة من أجل تنفيذ والية املنظمة بطريقة 

 شكل واسع يف تركيبة األمانة وأساليب عملها.فعالة؛ كما أنه منتشر ب

وتوفر منظمة األغذية والزراعة، بوصفها منظمة متخصصة وقائمة على املعارف، جمموعة واسعة من املنتجات واخلدمات 
هذا إىل مساعدة  ةاملتعددة اللغات من املقر الرئيسي وصوًال إىل املستو�ت امليدانية. ويهدف اإلطار االسرتاتيجي للسياس

توفري �ج شامل وعملي لتلبية الطلب على حتسني األداء وحتقيق التعبئة املثلى للموارد  إىلالعمل على مستوى املنظمة و 
 يف جمال تعدد اللغات يف املنظمة. 

ت دور منسق تعدد اللغات على مستوى املنظمة؛ ويعرض جمموعة املنتجاهذا  ةاإلطار االسرتاتيجي للسياس حيددو 
الرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية واملطبوعات ومنتجات التواصل  تناوليواخلدمات املتعددة اللغات اليت تقدمها املنظمة؛ و 

وأخريًا املهارات املتعددة اللغات اليت ميلكها موظفو  ،واملنتجات األخرى؛ واستخدام اللغات غري اللغات الرمسية للمنظمة
  املنظمة.

http://www.fao.org/
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 يُقرتح اختاذه من جانب اجمللساإلجراء الذي 
 معروض يف هذه الوثيقة. هوإّن اجمللس مدعو إىل إقرار اإلطار االسرتاتيجي لسياسة تعدد اللغات كما 

 هذه الوثيقة إىل: مضمونميكن توجيه أي استفسارات بشأن 

 Rakesh Muthoo السّيد

 مدير شعبة خدمات األجهزة الرائسية

 55987 06570 39+ اهلاتف:

 Director@fao.org-CSG الربيد اإللكرتوين:
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 مقدمة -أوًال 
زة ملنظمة األغذية والزراعة (املنظمة) ابعتبارها وكالة دولية وحكومية دولية. وهو متجّذر يشكل تعدد اللغات مسة مميِّ  -1

من الالئحة العامة للمنظمة على أن "لغات املنظمة  48بشكل راسخ يف النصوص األساسية للمنظمة، حيث تنص املادة 
متع اللغات السّت مجيعها مبكانة متساوية ضمن املنظمة وتت 1هي العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية واإلسبانية".

 وهي تشكل ابلتايل أداة فعالة تسمح للمنظمة ابملشاركة والتفاعل مع األعضاء والشركاء واملستفيدين من سلعها وخدماهتا.

ترب ، ويعاملنظمةوينطوي تعدد اللغات على تعميم استخدام اللغات الست مجيعها حسب االقتضاء لتنفيذ والية  -2
ابلتايل أكثر من جمرد عامل لغوي. فهو ميّكن األعضاء من املشاركة يف حوكمة املنظمة بطريقة تتسم ابلكفاءة والفعالية 
والشفافية؛ ويعزز الوحدة ضمن التنوع، ويعرتف أبمهية التواصل مع شعوب العامل بلغاهتا اخلاصة من أجل تنفيذ والية املنظمة 

 بشكل واسع يف تركيبة األمانة وأساليب عملها. بطريقة فعالة؛ كما أنه منتشر

، تزايد الطلب على تعدد اللغات وااللتزام به يف املنظمة ابعتباره أحد اجملاالت 2021-2020 السنتنيومنذ فرتة  -3
وبناء على هذا الزخم، مت وضع هذا اإلطار االسرتاتيجي  2الرئيسية لتحقيق الكفاءة واحلداثة يف البيئة التمكينية للمنظمة.

 تعدد اللغات فيها. تشجيعلسياسة تعدد اللغات من أجل حتديد �ج املنظمة ملواصلة 

 اهلدف -اثنًيا
هذا إىل مساعدة العمل على مستوى املنظمة وتوفري �ج شامل وعملي  ةيهدف اإلطار االسرتاتيجي للسياس -4

من أجل حتسني  وذلك ، األداء وحتقيق التعبئة املثلى للموارد يف جمال تعدد اللغات يف املنظمةلتلبية الطلب على حتسني
استخدام لغات املنظمة كافة بطريقة متوازنة ومتسقة وكفؤة وفعالة لتيسري حوكمة املنظمة ومتييز عالمتها التجارية، ولتنفيذ 

 االسرتاتيجي للمنظمة.برامج عملها والتواصل بشأ�ا من أجل دعم تنفيذ اإلطار 

 منسق تعدد اللغات على مستوى املنظمة -اثلثًا
يدعم ، حيث هذا ةيتوّىل منسق تعدد اللغات على مستوى املنظمة مسؤولية تنفيذ اإلطار االسرتاتيجي للسياس -5

دمات اللغوية لألجهزة وتوفري اخل ،وحدات املنظمة يف املقر الرئيسي ويف املواقع امليدانية لتكثيف أنشطتها املتعددة اللغات
واملشاركة يف اجلهود  ،الوال�ت املتصلة بتعدد اللغات على مستوى املنظمة تنفيذورصد التقدم احملرز يف  ،الرائسية والدستورية

 الرامية إىل تعزيز تعدد اللغات ضمن منظومة األمم املتحدة.

على نطاق املنظمة، مثله مثل توفري املنتجات مسؤولية مشرتكة ويشكل التعزيز املستمر لتعدد اللغات يف جوهره  -6
واخلدمات اللغوية ذات الصلة. ابلتايل، يقوم املنسق على مستوى املنظمة بتيسري املشاركة النشطة لسائر أصحاب املصلحة 

النحو على  بشكل مطردمن أجل تلبية الطلب املتزايد  ليس أقّلهووحدات املنظمة والتعاون الوثيق بينهم يف هذا املسعى، 
    20213.-2020املبّني يف تقرير تنفيذ الربامج للفرتة 

                                                            
  https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf ).2017من النصوص األساسية للمنظمة (طبعة عام  48املادة  1
". 2023-2022وبر�مج العمل وامليزانية للفرتة  2025-2022بعنوان "اخلطة املتوسطة األجل للفرتة  C 2021/3(و) من الوثيقة  113الفقرة  2

https://www.fao.org/3/ne576ar/ne576ar.pdf  
 .org/3/ni922ar/ni922ar.pdfhttps://www.fao: سياسة اللغات وتعدد اللغات يف منظمة األغذية والزراعة. C 2023/8ابلوثيقة  7امللحق  3

https://www.fao.org/3/mp046a/mp046a.pdf
https://www.fao.org/3/ne576ar/ne576ar.pdf
https://www.fao.org/3/ni922ar/ni922ar.pdf
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 األنشطةوحدات املنظمة املسؤولة عن مجيع ويف منظمة األغذية والزراعة، ينتشر معدو املنتجات املتعددة اللغات يف  -7
 رد البشرية يف املقر الرئيسي وعلىاالسرتاتيجية والسياساتية والفنية والعلمية والتشغيلية واملتعّلقة ابلبيا�ت واالتصاالت واملوا

لرتمجة التحريرية والرتمجة الفورية واملصطلحات ا يف متخصصةاملستوى امليداين، فيما تتواجد اخلربات اللغوية يف جمموعات 
 .  )CSG( شعبة خدمات األجهزة الرائسية يف

ابلتايل، يدعم منسق تعدد اللغات على مستوى املنظمة العمل الالزم القيام به يف جمال ختطيط املنتجات واخلدمات  -8
من املسؤولني عن املراحل األوىل من إعداد املنتجات  ،الكامل من املتعاونني ورصدها وتسليمها، مبا يشمل الطيفاللغوية 

اخل املنظمة املعنيني ابملراحل النهائية من إعداد املنتجات واخلدمات؛ ويقود واخلدمات وصوًال إىل اخلرباء اللغويني من د
واملتطلبات  إلاتحة املنتجات النهائية املهل، مبا يف ذلك وحتديثها عملية تعريف العمليات وتدفقات العمل ذات الصلة

 .الكامنة وراء ذلكالتحسينات التكنولوجية  إىل إضافة، الصلة ذاتاألخرى 

التقارير املرفوعة إىل األعضاء  اإلسهامات يفذلك، يتوّىل املنسق على مستوى املنظمة مسؤولية تنظيم  على عالوةو  -9
على شكل  السنتني لفرتةبشأن تقدمي املنظمة للمنتجات واخلدمات املتعددة اللغات، وخباصة من خالل تقرير تنفيذ الربامج 

إجراء استعراض كل أربع سنوات لإلطار االسرتاتيجي فضًال عن  ملحق خمّصص مدرج يف وثيقة اإلبالغ الرئيسية هذه؛
 لسياسة تعدد اللغات ابالستناد إىل توجيهات األعضاء املقدمة عن طريق األجهزة الرائسية املعنية.   

  والزراعة األغذية منظمةاملنتجات واخلدمات املتعددة اللغات اليت تقدمها جمموعة  -رابًعا
توفر منظمة األغذية والزراعة، بوصفها منظمة متخصصة وقائمة على املعارف، جمموعة واسعة من املنتجات  -10

واخلدمات املتعددة اللغات من املقر الرئيسي وصوًال إىل املستو�ت امليدانية جلمهور عريض حتقيًقا ألغراض خمتلفة. ويعرض 
مخس جمموعات هي:  ضمندمها املنظمة واليت يتم تصنيفها اليت تقأد�ه املنتجات واخلدمات املتعددة اللغات  1الشكل 

 . اللغوية املعرفية واملنتجاتالرتمجة التحريرية، والرتمجة الفورية، واملطبوعات، ومنتجات التواصل، 

 : املنتجات واخلدمات املتعددة اللغات اليت تقدمها املنظمة1الشكل 
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فإن هذه اجملموعات اخلمس من املنتجات واخلدمات متوافرة ألعضاء وعلى النحو املشار إليه يف هذا الشكل،  -11
املنظمة، والشركاء، والباحثني، واألوساط األكادميية، واجملتمع املدين، والقطاع اخلاص، واملوظفني، واجلمهور العريض، خلدمة 

 املعارف.  شاطرأغراض خمتلفة من قبيل احلوكمة والتوعية والدعوة والتدريب وت

سند املستخدمون املختلفون أولو�ت خمتلفة للمنتجات واخلدمات املتعددة اللغات، وهو ما على ذلك، يُ عالوة و  -12
املالية والبشرية على  ،احملدودة للموارد األمثلستخدام الا حتقيقاالعتبار على النحو الواجب من أجل  بعنيجيب أخذه 

كون لدى بعض املستخدمني متطلبات عالية تسبيل املثال، قد األصعدة. وعلى  لتلبية الطلب املتنامي على خمتلف ،السواء
املنتجات  تسليم لدى الزمنية لالعتباراتسند البعض اآلخر األولوية يف ما يتعّلق بدقّة املنتجات اللغوية وجودهتا، فيما قد يُ 

نفسها، يف حني أن آخرين يركزون على مصادر املعارف واخلربات املوثوقة والعالية اجلودة مثل قواعد بيا�ت املصطلحات 
اخلاصة ابملنظمة اليت تعتمد على التنقيح والتحديث املتواصلني. ونتيجة لذلك، تعتزم املنظمة يف األقسام الواردة أد�ه، حتديد 

زاء كل جمموعة من املنتجات واخلدمات املتعددة اللغات ابالستناد إىل اجلمهور املستهدف واألغراض النهج الذي تتبعه إ
 املنشودة. 

 الرتمجة التحريرية -خامًسا
املنظمة العوامل املطروحة  أتخذالكبري من منتجات الرتمجة التحريرية يف املنظمة وإىل تعقيدها،  نظرًا إىل الكمّ  -13
للتمييز بني الرتمجة التحريرية الداخلية اإللزامية وغري  املّتبعوحتدد النهج  على النحو الواجبيف احلسبان  القسم الرابع يف

يف الوقت نفسه  وحتققن توفري املنتجات كافة بطريقة تليب الطلب على اجلودة وحسن التوقيت اضم أجل مناإللزامية 
 احملدودة.  للموارد األمثل ستخدامالا

املنظمة ولتلك اليت تكون هلا أمهية كبرية  حوكمةابلنسبة إىل ولوية ملهام الرتمجة التحريرية املهمة ويتم إسناد األ -14
ابلنسبة إىل مسعة املنظمة. ابلتايل، جيب أن ترتجم هذه املنتجات مباشرة من جانب املوظفني من املرتمجني التحريريني 

يني يف الذين يعتربون خرباء لغو و واملراجعني وكبار املراجعني يف وحدة اخلدمات اللغوية يف شعبة خدمات األجهزة الرائسية 
على دعم مرتمجني حتريريني خارجيني مؤهلني لضمان االتساق بدورهم حيظى هؤالء املوظفون و اجملاالت اليت تعىن هبا املنظمة. 

ددة، احملزمنية الهل املواضحة ومتسقة ضمن بصورة املراجع الصحيحة وإنتاج النصوص املرتمجة و يف استخدام املصطلحات 
 يف املنظمة. لناحية األسلوب دة املمكنة واملتطلبات املقررة وذلك وفًقا ألعلى معايري اجلو 

مجيع األجهزة الرائسية والدستورية واالجتماعات على  عن الصادرةوبصورة خاصة، جتري ترمجة الواثئق الرمسية  -15
ية لضمان املستوى الوزاري واالجتماعات الرئيسية األخرى اليت تعقدها املنظمة، من جانب شعبة خدمات األجهزة الرائس

أن تليب النسخ اللغوية املعايري املطلوبة يف املنظمة. وتكّلف شعبة خدمات األجهزة الرائسية أيًضا برتمجة املطبوعات الرئيسية، 
 مبا يف ذلك تقارير حالة األغذية والزراعة، وحالة املوارد السمكية وتربية األحياء املائية يف العامل، وحالة األمن الغذائي والتغذية

 العامل، وحالة الغاابت يف العامل، وحالة أسواق السلع الزراعية. إضافة إىل ذلك، تقوم شعبة خدمات األجهزة الرائسية يف
برتمجة املواد التدريبية اهلامة من أجل تعظيم أتثريها يف جمال التوعية وقيمتها التثقيفية. ويطلب أيًضا إىل شعبة خدمات 

اإلدارية؛ وإعال�ت الوظائف الشاغرة؛  التعميماتلدورات مثل غري املتصلة ابلواثئق الرمسية األجهزة الرائسية أن ترتجم بعض ا
املدير  اتواملراسالت الرمسية؛ ودليل املراسالت؛ ورسائل املدير العام، ومذكرات اإلحالة، ودليل اإلجراءات اإلدارية، ونشر 

 العام. 
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شعبة خدمات األجهزة الرائسية برتمجة منتجات التواصل الصادرة  جرى أيًضا تكليف، 2020ومنذ أغسطس/آب  -16
املنظمة مثل البيا�ت الصحفية، واملقاالت اإللكرتونية، ومقاالت الرأي، وخطاابت املدير العام، ومواد التواصل  عن
مهل زمنية قصرية  ، وذلك ضمناألخرى مواقع التواصل االجتماعي، واملنتجات املتعددة الوسائط، والواثئق العاجلة على

يف الكثري من األحيان ولضمان توصيل رسائل املنظمة بشكل فوري وفعال وحتقيق أقصى قدر من التأثري على اجلمهور 
 املستهدف. 

اليت تتطلب ترمجة إلزامية من جانب شعبة خدمات األجهزة الرائسية، فإن اإلجراءات  ابملنتجاتويف ما يتعّلق  -17
ويف الوقت املناسب ضرورية وتشمل حتديد مواعيد تسليم صارمة لوحدات عالية  جبودة ليمهاتسالداخلية الصارمة لضمان 

برتتيب حدود قصوى لعدد الكلمات ومتطلبات خاصة وضع فضًال عن  4مبوجب نشرة املدير العام، ددةاإلعداد، كتلك احمل
ملرتمجني التحريريني من ا. ويف الوقت نفسه، تتوّىل شعبة خدمات األجهزة الرائسية مسؤولية حشد القدرات املناسبة النصوص

تعمل أيًضا عن كثب مع املعّدين لضمان تسليم منتجات الرتمجة بينما واملراجعني واملوظفني املعاونني حسب الطلب الوارد، 
 يف الوقت املناسب. و  عالية جبودة

وفًقا  التحريريةدورات األجهزة الرائسية والدستورية، تؤّمن شعبة خدمات األجهزة الرائسية خدمات الرتمجة وخالل  -18
جلدول زمين حمدد مسبًقا ومتفق عليه مع األمانة املعنية. إضافة إىل ذلك، تقوم شعبة خدمات األجهزة الرائسية حبشد عدد 

، األمر اتإىل الرتمجة أثناء الدور  واملتغريةلتلبية االحتياجات غري املتوقعة  نياملعاون واملوظفنيكبري من املرتمجني التحريريني 
شعبة  قوم. وتالباكرالذي يستلزم تسليم املنتجات ضمن مهل زمنية ضّيقة ويف وقت متأخر من املساء أو يف الصباح 

وأعمال الرتمجة التحريرية  اتالدور  خالللعمل يف إطار االسرتاتيجية، وال سيما يف ما يتعّلق اب ،خدمات األجهزة الرائسية
 الالزم التدريب وبتوفريمبرتمجني خارجيني مقرهم يف مناطق زمنية خمتلفة واسرتاتيجية،  ابستمرار العاجلة األخرى، ابالتصال

 . هلم

امليدانية، أن ويف ما يتعّلق ابلرتمجة التحريرية الداخلية غري اإللزامية، جيوز لوحدات املنظمة، مبا يف ذلك املكاتب  -19
التحريريني  للمرتمجني الفرعية القائمةتستعني مبرتمجني خارجيني يعملون على حساهبم اخلاص وتكون أمساؤهم مدرجة على 

ترمجة الواثئق غري املذكورة أعاله، وتتوّىل ابلتايل  أجل مناخلارجيني للمنظمة (تديرها شعبة خدمات األجهزة الرائسية أيًضا) 
 لعمل لضمان تسليمه يف املوعد احملدد.مسؤولية تنسيق ا

والطلب املتزايد عليها استخدام املوارد البشرية واملالية  التحريريةتتسم به خدمات الرتمجة  يويستدعي التعقيد الذ -20
 ني واملراجعني التحريرينيلمرتمجابلدور احملوري يف هذه العملية لاالعرتاف  على السواء بطريقة مستدامة ومتوازنة. ويف ظلّ 

سني الكفاءة ، فإنه من املهم والضروري أن يتم تزويدهم ابلتكنولوجيات احلديثة لتحوكبار املراجعني نياملعاون نيواملوظف
 كلفة. والفعالية من حيث ال

 حتديث نظم تكنولوجيا املعلومات من أجل دعم تدفق عمل الرتمجة علىاملنظمة  تعملوحتقيًقا هلذا الغرض،  -21
يف الوقت نفسه  تستكشفهي و والقدمية املوروثة وتعظيم الكفاءة وقدرات الرصد،  املشتتةواستبدال النظم  التحريرية

. وستقوم املنظمة بشكل خاص التحريرية التكنولوجيات احلديثة لتحقيق التكامل بني الوظائف التشغيلية خلدمات الرتمجة
الرائسية والواثئق األخرى، من مرحلة التأليف وصوًال إىل الرتمجة بتحسني تدفق العمل املتصل مبراحل إنتاج واثئق األجهزة 

 دمج التكنولوجيات احلديثة والذكاء االصطناعي. والنشر، وستسعى إىل

                                                            
 إعداد واثئق األجهزة الرائسية يف الوقت املناسب - 06/2021نشرة املدير العام  4
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املنظمة وحتدد بشكل متواصل املستو�ت املالئمة من مدخالت موارد الرتمجة  تستعرض سوفعالوة على ذلك،  -22
التحريرية الالزمة ملواكبة عبء العمل املتنامي وتعزيز القدرة على الصمود والتكّيف مع االجتاهات املستقبلية من خالل 

 أتمني مستو�ت مناسبة من املعارف واخلربات اللغوية داخل املنظمة. 

  الرتمجة الفورية -سادًسا
ابللغات العربية والصينية واإلنكليزية والفرنسية والروسية  العالية اجلودةتوفر املنظمة خدمات الرتمجة الفورية  -23

اجتماعات دورات األجهزة الرائسية والدستورية،  انعقاداإلسبانية، وبلغات أخرى بناء على الطلب، من أجل تيسري و 
 لألعضاء، واألحداث اهلامة والرفيعة املستوى. األخرىية واالجتماعات الرمسية وغري الرمس

 100ّجلت ز�دة حادة يف الطلب على الرتمجة الفورية خالل أحداث املنظمة، وز�دة بنسبة ، سُ 2019ومنذ عام  -24
اجلديدة املتاحة األعضاء والفرص املشاركة األكرب من جانب  تيف املائة يف خدمات الرتمجة الفورية داخل املنظمة. ولقد أدّ 

للمشاركني من مجيع أحناء العامل لالجتماع يف سياقات خمتلطة أو افرتاضية، إىل اتسام اجتماعات املنظمة ومؤمتراهتا بشمول 
أكرب وإحداثها أتثريًا أوسع مبا يتماشى مع روح الشفافية وإمكانية الوصول احملّسنة املتأّصلة يف املنظمة على مدى السنوات 

 اجلديدة هذه.   اتاضية. وتؤدي الرتمجة الفورية دورًا هاًما يف أتمني التواصل السلس والشامل يف بيئة االجتماعالثالث امل

العالية  وحترص جمموعة الرتمجة الفورية يف شعبة خدمات األجهزة الرائسية على ضمان توفري خدمات الرتمجة الفورية -25
ربات املتخصصة بتخطيط وتنسيق واالستعانة خبدمات مرتمجني فوريني يف املنظمة، مع قيام فريق صغري من ذوي اخل اجلودة

 على أساس دوري يف عدد كبري من اجتماعات املنظمة املقررة واملخصصة.  للعملروما وأماكن أخرى  يف يتواجدون مستقّلني

 مستقلنيسنوي لتوظيف مرتمجني فوريني التخطيط على الشعبة خدمات األجهزة الرائسية  عتمدويف هذا الصدد، ت -26
على  أيًضا حترص أ�ا كما  ،انعقادها من طويلة فرتة قبلاملدرجة يف خطة دورات املنظمة وتنشر التواريخ  لالجتماعات

مرتمجني فوريني من أجل العدد الكبري واملتزايد من االجتماعات املخصصة واليت تعقد خالل  التعاقد يف الوقت املناسب مع
واجتماعات  ،واملشاورات مع األعضاء واليت جيريها األعضاء ،وجلسات اإلحاطة ،مهلة قصرية، مثل االجتماعات غري الرمسية

 األجهزة الرائسية والدستورية غري املقررة أو املعاد جدولتها.   

تواصل املنظمة تبسيط  وملواجهة التحد�ت اليت يطرحها الطلب املتزايد وغري املتوقع على خدمات الرتمجة الفورية، -27
عمليات التوظيف وتدفقات العمل، مبا يف ذلك من خالل رقمنة األدوات التكنولوجية األساسية اليت تربط اجلدول الزمين 

 كتسي أمهية خاصة هبذا الصدد. إضافة إىل ذلك، تاملستقّلنياملرتمجني الفوريني  لتوظيفلالجتماعات مبنصة  املتغري ابستمرار
 املستقّلنيالرامية إىل توسيع جمموعة املرتمجني الفوريني و ابلتعاون مع الوكاالت األخرى اليت يوجد مقرها يف روما  ولةاملبذ اجلهود

 .  الرئيسي للعمل يف العدد الكبري من االجتماعات املعقودة يف املقر واملتوافرينروما  املتواجدين يف

ومتاشًيا مع الزخم املعطى لتحسني الشمول والشفافية يف اجتماعات األجهزة الرائسية والدستورية، سيتواصل  -28
 ومشوهلا.  هذه اخلدمةفيها الرتمجة الفورية من أجل حتسني توازن  تتوافراستعراض جمموعة اللغات اليت 

، سيتم الشخصيضور حلفرتاضية وابل االابلوسائخمتلطة  بصورة جتماعاتاالجديد يتمثل يف عقد اقع ومع ظهور و  -29
تعزيز استخدام مراكز الرتمجة الفورية املوجودة يف املقر الرئيسي. إضافة إىل ذلك، سيتم حتسني جودة الصوت اليت تعترب 

التحتية ذات الصلة  البنيةترمجة فورية سلسة، مبا يف ذلك من خالل استثمار الرساميل لتطوير وحتديث  لتأمنيأساسية 
 واألجهزة السمعية يف قاعات االجتماع الرئيسية يف املقر الرئيسي، أي القاعة الكربى والقاعتني اخلضراء واحلمراء.   
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عالوة على ذلك، ستجري متابعة آخر التطورات يف جمال تكنولوجيات الرتمجة الفورية عن كثب، مبا يف ذلك و  -30
ابلنسبة إىل املنظمة مع  جمديةالرتمجة الفورية مبساعدة احلاسوب واليت ميكنها أن تصبح  البحوث اليت جترى حالًيا يف جمال

 بلوغ النتائج مرحلة متقدمة من النضج. 
ولتلبية الطلب املتزايد وكفالة مراقبة اجلودة يف خدمات الرتمجة الفورية املقدمة يف املنظمة، سيجري استعراض ورصد  -31

 من املوظفني من املرتمجني الفوريني املتخصصني يف املنظمة.    املستو�ت املناسبة واملالئمة

 منتجات التواصل -سابًعا
ستخدام لغاهتا الست مجيعها يف االتصاالت اليت جتريها، وذلك هبدف تعظيم اباملنظمة بتعدد اللغات و  تلتزم -32

، إىل مجهورها. هتا، وخربااليت حتققها والنتائجإيصال آخر املعلومات عن اسرتاتيجياهتا وبراجمها، وعملها يف جماالت األولوية، 
ا املنظمة. ويستمر ويتسم تعدد اللغات ابألمهية أيًضا لضمان الوصول الشامل إىل املنتجات واخلدمات املعرفية اليت تقدمه

لمنظمة يف تقدمي التوجيهات عن طريق السياسة اإللكرتونية والدعم اليومي للموقع اإللكرتوين ل) OCC( مكتب االتصال
)www.fao.org .وملنتجات التواصل األخرى من أجل ضمان الدقة واالتساق والتجانس يف رسائل املنظمة ( 

 املوقع أقسام إصدارابللغات الست للمنظمة يف حني أنه ميكن للمنظمة ملوقع اإللكرتوين اأقسام خمتلف وتتوافر  -33
التغطية اللغوية نطاق املتعّلقة ابملشاريع واألحداث وفًقا للمتطلبات اللغوية للجمهور املستهدف. ويتم توسيع  اإللكرتوين

لتشمل لغات غري اللغات الرمسية للمنظمة عندما يكون ذلك مناسًبا أو مطلواًب للوصول إىل اجلمهور املستهدف. ويف هذا 
علومات املتعددة اللغات بغري اللغات الست للمنظمة عندما يكون ذلك مطلواًب الصدد، تساهم املكاتب امليدانية يف إنتاج امل

وصيانة مجيع أقسام املوقع اإللكرتوين وواضعي  لتخطيطتعدد اللغات منذ البداية  دمج ويتماجلمهور املستهدف احمللي.  من
 احملتو�ت.   

على املستوى العاملي. والغتنام هذه كبري بشكل  وزاد استخدام مواقع التواصل االجتماعي خالل العقد األخري  -34
معلومات متعددة اللغات من أجل عرض  من خالل منصات التواصل االجتماعي الفرصة، ستعزز املنظمة حضورها على

 تعظيم املشاركة مع اجلماهري املستهدفة من خمتلف اخللفيات الثقافية.

للمنظمة، مبا يف ذلك األ�م والسنوات الدولية وعقود ويشكل تعدد اللغات جزًءا ال يتجزأ من احلمالت العاملية  -35
لغة  50. وتتواصل املنظمة مبا يصل إىل متعددة قطاعات مناألمم املتحدة، وذلك من أجل إشراك اجلمهور العاملي و 

عامة احلمالت الرئيسية املوّجهة إىل جمموعة واسعة من اجلماهري ذات التوقعات واالحتياجات املختلفة واليت تشمل  يف
 الناس، والقطاع اخلاص، واملزارعني، والشباب، واألوساط األكادميية، واجلهات املاحنة القائمة واحملتملة. 

الرمسية،  هتاوجمموعات األدوات جبميع لغا التواصل حزمعالوة على ذلك، فإن املنظمة ملتزمة إبنتاج املزيد من و  -36
واملستفيدين النهائيني من مشاريعها  هتاىل املستخدمني النهائيني ملنتجاالرمسية عند االقتضاء، للوصول إ هتاوبلغات غري لغا

 وبراجمها.  

  املطبوعات -اثمًنا
املنظمة جمموعة واسعة من املطبوعات وتلتزم ابستيفاء أعلى معايري اجلودة يف أنشطة النشر اليت تضطلع  صدرتُ  -37

 شرطًا أساسًيا. كافة   املنظمة تهبا، ولذلك يشكل إنتاج املطبوعات بلغا

https://www.fao.org/home/ar


CL 171/17  9 

، أساسية للمرتمجني التحريريني مجيعهاوتُعّد اخلطوط التوجيهية بشأن التحرير والنشر املتوافرة ابللغات الست  -38
ذلك أ�ا توفر التوجيهات والقواعد املتعّلقة ابلوضوح واألسلوب  ،واحملررين واملدققني اللغويني العاملني على مطبوعات املنظمة

 جلميع احملتو�ت اليت يتم نشرها. الفنية والدقةاملصطلحات من أجل ضمان اجلودة اللغوية واالتساق واستخدام 

تتعّلق ابلتخطيط ومراقبة اجلودة  )PWS( العمل لتدفقالداخلي  النظام، وظيفة جديدة يف 2021وتتوافر منذ عام  -39
من حيث الرتمجة أو التحرير. وتلتزم أكان على أمهية النسخ اللغوية العالية اجلودة للمطبوعات، سواء  الضوء تسليط هبدف

الوحدات الفنية واملكاتب امليدانية اليت تعمل على إنتاج املطبوعات العالية اجلودة إبنتاج نسخ لغوية متسقة مع املعايري 
 املنظمة، وال سيما عندما يتم التعاقد مع مرتمجني خارجيني.  القائمة يف

مبطبوعات املنظمة مسؤولية حتديد املطبوعات اليت جيب أن تتوافر جبميع  إضافة إىل ذلك، يتوّىل اجمللس املعين -40
حيث  على اجلمهور املستهدف وضمان الفعالية من هالغات املنظمة (مثل املطبوعات الرئيسية والبارزة) من أجل تعظيم أتثري 

 كلفة واالستخدام األمثل للموارد.ال

 اللغوية املعرفية املنتجات -اتسًعا
 كما  أحد األصول الرئيسية املتعددة اللغات اليت متلكها املنظمة. بوابة مصطلحات منظمة األغذية والزراعةتعترب  -41
املنظمة من  يناآلخر  مني، واملستخدالفنيني، واخلرباء ين، واحملرر الفوريني واملرتمجني، التحريريني للمرتمجني مرجًعا تشكل أ�ا

املنظمة (الزراعة، وتربية  عملومن مجيع أحناء العامل. وتوفر هذه البوابة �فذة للبحث عن املصطلحات يف مجيع جماالت 
). وتستضيف البوابة أيًضا هيكل سواهااألحياء املائية، ومصايد األمساك، والغاابت، واملساواة بني اجلنسني، والتغذية، و 

. وهي تضم يف )NOCS( األمساء الرمسية للبلدان واألقاليمقاعدة بيا�ت  عن فضًال خمتلفة،  املنظمة، وجمموعات مواضيعية
 مدخل جبميع لغات املنظمة إضافة إىل اللغتني اإليطالية والالتينية.  000 100الوقت الراهن أكثر من 

 بوابة مصطلحات املنظمةويتوّىل الفريق املعين ابملصطلحات يف شعبة خدمات األجهزة الرائسية مسؤولية صيانة  -42
 القّيمني علىمبا يف ذلك استشارة املصادر الرمسية و ، وإدخال التحسينات عليها، أمساء البلدان واألقاليموقواعد بيا�ت 

الشراكات الناجحة  ال تزالويف هذا الصدد، املفاهيم واخلرباء الفنيني واللغويني يف املنظمة ويف مجيع أحناء العامل على السواء. 
 يف حتسني البيا�ت الواردة يف قواعد بيا�ت املصطلحات. تساهم

 لغات منظمة األغذية والزراعة يف السياقات احملليةاستخدام لغات غري  -عاشًرا
اخلاصة هبا، على أن املنظمة  التواصلتدّل التغطية اجلغرافية الواسعة اليت تؤمنها برامج املنظمة ومشاريعها ومحالت  -43

تعمل يف سياقات حملية عديدة تستخدم فيها لغات غري لغاهتا الرمسية بشكل أساسي. ويف مثل هذه احلاالت، جيب أن 
توفر املنتجات واخلدمات ابللغات احمللية من أجل تلبية االحتياجات العملية للتواصل الفعال مع الشركاء واملستفيدين، 

 ريقة فعالة، وتعظيم أتثري تنفيذ الربامج. وإجناز العمل بط
ونتيجة لذلك، ميكن توفري املنتجات واخلدمات اليت ال تستخدم اللغات الرمسية للمنظمة بدعم من املوارد الطوعية  -44

ة شعبة خدمات األجهز  تقوممن خارج امليزانية ووفًقا لرتتيبات مالية متفق عليها مع الشركاء يف املوارد. ويف هذا الصدد، 
جودة استخدام املرتمجني التحريريني والفوريني احملليني وغريهم من املرتمجني الذين يتقنون لغات من غري اللغات  مبراقبةالرائسية 

 لغوية معّدة حسب الطلب. بنسخالرمسية للمنظمة لدعم تنفيذ الربامج واملشاريع ذات الصلة 

https://www.fao.org/faoterm/ar/
https://www.fao.org/faoterm/ar/
https://www.fao.org/nocs/ar/
https://www.fao.org/nocs/ar/
https://www.fao.org/faoterm/ar/
https://www.fao.org/faoterm/ar/
https://www.fao.org/nocs/ar/
https://www.fao.org/nocs/ar/


10  CL 171/17 

 منظمة األغذية والزراعة يموظف تعدد اللغات لدى -عشر أحد
ستواصل جهودها لتشكيل فريق من هي لطاملا مثّنت املنظمة املهارات املتعددة اللغات اليت يتمتع هبا موظفوها و  -45

. وسيتم الرتكيز على املهارات اللغوية يف مرحلة التوظيف املتينة يةومن ذوي املهارات اللغو كافة املوظفني من اخللفيات الثقافية  
مهاراهتم اللغوية  صقلة فرص التدريب اللغوي وما يرتبط بذلك من حوافز. وسيتم تشجيع املوظفني على مواصلة وعلى إاتح

واستخدام لغات املنظمة اليت يعتربو�ا مناسبة لالضطالع بواليتهم وحتسني التواصل، وذلك لكي يتسىن إبراز تعدد اللغات 
 للمنظمة. زة يف العمل اليومي للموظفني ابعتباره مسة مميِّ 

 الصةاخل -عشر اثين
يعطي اإلطار االسرتاتيجي لسياسة تعدد اللغات  فيمايعترب تعدد اللغات إحدى السمات األساسية للمنظمة،  -46

 اتساق. وابالستناد إىل هذا اإلطار، يتم ضمان بواليتهااملنظمة  اضطالع معرضيف  وحتقيقهدفًعا شامًال وعملًيا لتعريفه 
، على مستوى املنظمة ابعتبار ذلك التزاًما آتزر�ً وحتسينها  ،اجملموعة الواسعة من السلع واملنتجات اللغوية داخل املنظمة

اخلربات اللغوية اجليدة واملؤهلة املتوافرة داخل املنظمة وبتيسري من منسق تعدد اللغات على مستوى املنظمة.  وذلك بدعم من
اإلطار االسرتاتيجي لسياسة تعدد اللغات يوفر لألعضاء وسيلة مكّرسة لتوجيه عملية حتديد تعدد ذلك هو أن  واألهم من

 اللغات يف املنظمة، وتقييم أدائه، وحتديث توجهه بطريقة ديناميكية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


