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 توطئة
على الهيئات الرئاسية باللغة العربية يعكس هذا الدليل األسلوب الواجب اتباعه في جميع الوثائق المعروضة 

، في الصندوقالوثائق  تجهيزفي الصندوق، ويضع القواعد والمعايير المتعارف عليها والواجب اتباعها خالل عملية 
من حيث المضمون  الصندوق باللغة العربية سواء   ويغطي مجاالت مختلفة غايتها فائدة كل من يتعامل مع وثائق

 .اللغوي أو التنسيق

، حيث تمت إضافة مقاطع جديدة، 2016هذه النسخة من الدليل على النسخة السابقة الصادرة عام  تستند
المنظمة. ومن ضمن األقسام الجديدة المذكورة على سبيل المثال ال الحصر،  فيسعيا  إلى تبسيط وزيادة كفاءة العمل 

كل أو لتنسيق الوثائق سواء من حيث الش ط باألشكالقائمة محّدثة بالشعب والدوائر المختلفة في الصندوق، وشرح مبسّ 
مات ، وقائمة بالمنظّ من حيث المضمون، وقائمة بأهداف التنمية المستدامة، وصورة عن الهيكل التنظيمي للصندوق

 والمؤسسات، ومسرد بالمصطلحات ذات االستخدام المتكرر في وثائق الصندوق.

ها يجب وعلى الرغم من أن القواعد واإلجراءات ضرورية  لضمان االتساق والوضوح ضمن الوثائق، إال أنّ  
 اب والمترجمينل على الكتّ تشّكل حجر عثرة أمام سهولة قراءة الوثيقة أو أن تخلق المزيد من عبء العمأاّل 

 بهدف لقواعد التي تتسم بصعوبة التطبيق،ومعالجي النصوص، ولهذا السبب فقد قمنا بحذف بعض ا والمراجعين
 ي ببعض المرونة في تطبيق القواعد المختلفة بما يكفل سهولة القراءة والفهم.التحلّ 

في قسم اللغة العربية في مكتب سكرتير  وقد جاء تحديث هذا الدليل كنتاٍج للتعاون بين جميع العاملين
الصندوق، ونأمل من خالله أن يكون بمثابة أداٍة مفيدٍة لكل العاملين في إعداد الوثائق الرسمية باللغة العربية في 

 الصندوق.

 

 

 

Andreina Mauro 
 مديرة قسم خدمات اللغات والمؤتمرات
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الدويل للتنمية الزراعية نبذة عن الصندوق 

ن وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، مكرسة الدولي للتنمية الزراعية هو مؤسسة مالية دولية ووكالة م الصندوق
 الستئصال الفقر في المناطق الريفية من البلدان النامية حيث تعيش أغلبية أفقر سكان العالم. 

كشراكة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة البلدان المصدرة للنفط  1976نشئ الصندوق في عام أ  
النامية، وعضويته متاحة ألية دولة عضو في األمم المتحدة أو أي من وكاالتها المتخصصة. ويقوم وغيرهما من البلدان 

دان لبلدا  لتقديم قروض ومنح بأسعار فائدة منخفضة إلى الب 176 اغ عددهالالصندوق بتعبئة الموارد من بلدانه األعضاء الب
ت للحد من الفقر في أفقر المجتمعات المحلية اومشروعل تمويل برامج جاألعضاء ذات الدخل المتوسط والمنخفض من أ

 الريفية في العالم. 

ويعمل الصندوق مع فقراء الريف ومنظماتهم ومع الشركاء اآلخرين من أجل التوصل إلى حلول لتمكين فقراء الريف من 
رامج ومشروعات تالئم النظم دان النامية ويسترشد بها في تصميم بلالتغلب على الفقر بأنفسهم. كما يعمل مع حكومات الب

قراء الريف. ويوفر الصندوق مجموعة من القروض فالوطنية وتستجيب لالحتياجات واألولويات والمعوقات التي يحددها 
تفادة سحرص على توسيع نطاق الدروس الميقدم منحا لدعم تلك المبادرات اإلنمائية، و يبأسعار فائدة منخفضة للحكومات و 

نمية تمارات شركائه من الحكومات والمجتمع اإلنمائي الدولي في مجال الثل تعزيز سياسات واستجمن أكتسبة موالخبرات ال
 الزراعية والريفية. 

 :وأما استثمارات الصندوق في لمحة موجزة، فهي على النحو التالي

  صادر محلية ألغراض ممليار دوالر أمريكي على شكل تمويل مشترك وتمويل من  25.3تعبئة ما يقرب من
 .ومنح قروضريكي إضافي على شكل ممليار دوالر أ 17.6التنمية الريفية، وساهم بمبلغ 

  من الحكومات المتلقية. 123مشروعا وبرنامجا في شراكة مع  1013دعم 
  مليون شخص من إنتاج المزيد من األغذية، ومن تحسين إدارة أراضيهم وغيرها من الموارد  459تمكين حوالي

الطبيعية، وتعلم مهارات جديدة، والبدء بأعمال صغيرة، وبناء منظمات قوية، واكتساب صوت في اتخاذ القرارات 
 التي تؤثر على حياتهم.
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 يف الصندوق اهليئات الرئاسية

 مجلس المحافظين

المجلس من جميع الدول  متمتعة بسلطات كاملة التخاذ القرارات. ويتألفهو الهيئة الرئاسية األولى في الصندوق وال
كل منها بمحافظ ومحافظ مناوب. ويعقد مجلس المحافظين دورة واحدة سنويا )في شهر  ي مثَّلاألعضاء في الصندوق التي 

بون، وأي مستشار من فبراير/شباط( يشارك فيها مندوبو الدول األعضاء الرسميون، والمحافظون، والمحافظون المناو 
المستشارين المعينين اآلخرين. ويدعى المراقبون أيضا لحضور دورات المجلس. وهؤالء المراقبون هم مندوبو الدول غير 
األعضاء في الصندوق التي تقدمت بطلب لالنضمام إلى عضويته، ومندوبو حاضرة الفاتيكان، ومندوبو وكاالت األمم 

الحكومية الدولية، والمنظمات غير الحكومية التي وافق المجلس التنفيذي على منحها المتحدة المتخصصة، والمنظمات 
 صفة مراقب. 

وجميع السلطات في الصندوق مناطة بمجلس المحافظين الذي يتخذ القرارات بشأن مسائل مثل الموافقة على انضمام دول 
ئم للصندوق؛ والموافقة على الميزانية اإلدارية؛ أعضاء جديدة؛ وتعيين رئيس الصندوق؛ والقضايا المتصلة بالمقر الدا

واعتماد السياسات العامة والمعايير واللوائح. ويترأس دورات مجلس المحافظين رئيس هيئة مكتب مجلس المحافظين. 
اء في وتتألف هذه الهيئة التي تستغرق واليتها عامين من رئيس واثنين من نواب الرئيس يمثلون القوائم الثالث للدول األعض

 الصندوق. 

 المجلس التنفيذي

عضوا مناوبا. وينتخب  18وعضوا منتخبا  18لصندوق، ويتألف من المجلس التنفيذي هو الهيئة الرئاسية الرئيسية الثانية ل
ألف  ةاألعضاء واألعضاء المناوبون لفترة والية تستغرق ثالث سنوات ضمن القوائم األساسية والفرعية المعنية، أي القائم

 1 - جيم: جيم ة)الفئة الثالثة سابقا(، وضمن القائم مجي ةسابقا(، والقائم(، والقائمة باء )الفئة الثانية )الفئة األولى سابقا
أمريكا  بلدان 3 -دان أوروبا، وآسيا والمحيط الهادي؛ والقائمة جيم لب 2 – عية جيمر والقائمة الف ؛دان مجموعة أفريقياللب

االنتخاب. ويمثل األعضاء واألعضاء المناوبون في القوائم المعنية بقية  ا، ويعتمد مجلس المحافظين هذيبيالالتينية والكار 
دان المندرجة في تلك القوائم. ويجتمع المجلس ثالث مرات في العام وذلك في كل من أبريل/نيسان، وسبتمبر/أيلول، لالب

وع األصوات في المجلس . وعلى غرار ما هو قائم بالنسبة لمجلس المحافظين، فإن توزيع مجموديسمبر/كانون األول
 التنفيذي يحسب اآلن على أساس العضوية والمساهمة على حد سواء.
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والموافقة على المشروعات، واعتماد  ،ويتمتع المجلس التنفيذي بالصالحيات الكاملة التخاذ القرارات بشأن برنامج العمل
ن عليها؛ وبشأن المسائل المتصلة بالميزانية اإلدارية التدابير والتوصية باتخاذها، رهنا بالموافقة النهائية لمجلس المحافظي

وهناك  السنوية؛ وطلبات العضوية؛ وتعيين الموظفين داخل الصندوق. ويترأس دورات المجلس التنفيذي رئيس الصندوق.
 هما:و  ،لجنتان تابعتان للمجلس التنفيذي

 لجنة مراجعة الحسابات

أنشئت لجنة مراجعة الحسابات، وهي لجنة فرعية تابعة للمجلس التنفيذي للصندوق، بقرار من المجلس التنفيذي في دورته 
وذلك على أساس  ،، بغية العناية بالمسائل المتصلة بمراجعة الحسابات1982الخامسة عشرة في أبريل/نيسان عام 

مع التوزيع الجديد  يتواءمه اللجنة في دورته الحادية والستين بما مخصص. وقام المجلس التنفيذي بتعديل توزيع عضوية هذ
المجلس التنفيذي ذاته. وتضم اللجنة حاليا تسعة أعضاء من أصل أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم في  لعضوية

عضوا؛ وينتمي أربعة من األعضاء إلى القائمة ألف، واثنان إلى القائمة باء، وثالثة إلى القائمة جيم.  36الوقت الحاضر 
وتتمتع القائمة ألف بحق رئاسة اللجنة على الدوام. وينتخب األعضاء التسعة في اللجنة من جانب المجلس التنفيذي نفسه 

حسابات بانتظام أربع مرات في العام، ويعقد االجتماع األول في وذلك لفترة تستغرق ثالث سنوات. وتجتمع لجنة مراجعة ال
س التنفيذي في أبريل/نيسان، مطلع مارس/آذار الستعراض الكشوف المالية المراجعة، ثم قبيل كل دورة من دورات المجل

 ر/أيلول، وديسمبر/كانون األول. بموسبت

 لجنة التقييم

المجلس التنفيذي، بناء على اقتراح تقدمت به الواليات المتحدة  ت لجنة التقييم، وهي لجنة فرعية أيضا من لجانئنشأ
. وكان الهدف المزمع لهذه 1987رة الحادية والثالثين للمجلس التنفيذي في ديسمبر/كانون األول عام األمريكية خالل الدو 

عداد التقارير عن أنشطة التقييم في الصندوق الرامية إلى استخالص الدروس من المشروعات المنجزة  اللجنة هو دراسة وا 
 لة أو تنفيذها أو تقييمها.التي تتسم باألهمية بالنسبة للنهوض بتصميم المشروعات المقب

وعلى غرار ما هو عليه الحال بالنسبة للجنة مراجعة الحسابات، فقد تم تعديل توزيع عضوية لجنة التقييم في الدورة الحادية 
والستين للمجلس التنفيذي، وذلك أيضا بما يتماشى مع التوزيع الجديد لعضوية المجلس التنفيذي. وهي تتألف اآلن كذلك 

عضوا؛ وينتمي أربعة من  36أعضاء من أصل أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم في الوقت الحاضر من تسعة 
ان باء وجيم فيما بينهما بحق تاألعضاء إلى القائمة ألف، وعضوان إلى القائمة باء، وثالثة إلى القائمة جيم، وتتمتع القائم

رئاسة اللجنة على الدوام. وعلى نسق لجنة مراجعة الحسابات، ينتخب أعضاء لجنة التقييم من جانب المجلس التنفيذي 
تستغرق ثالث سنوات. وتجتمع لجنة التقييم بصورة رسمية ثالث مرات في العام؛ األولى بالتزامن مع دورة مجلس  لفترةذاته 

ر/أيلول وديسمبر/كانون األول للمجلس التنفيذي. ويمكن للجنة أن تعقد بالثانية والثالثة قبيل دورتي سبتمالمحافظين، و 
 اجتماعات غير رسمية حينما يتطلب األمر ذلك.
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 ص الموارد على أساس األداءمجموعة العمل المعنية بنظام تخصي

، وتعمل هذه المجموعة 2006أنشئت مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء في أبريل/نيسان 
 م تخصيص الموارد على أساس األداء.على تطوير فهم أوسع للقضايا الناشئة في نظا

عضوا ، والذين تتوزع  36وتتألف هذه المجموعة من تسعة أعضاء من أصل أعضاء المجلس التنفيذي والبالغ عددهم حاليا  
عضويتهم بما يتماشى مع توزيع أعضاء المجلس التنفيذي، حيث ينتمي أربعة من األعضاء إلى القائمة ألف، واثنان إلى 

 ء، وثالثة إلى القائمة جيم.القائمة با

 مجموعة العمل المعنية بإطار االنتقال

على إنشاء مجموعة عمل المعنية بإطار االنتقال، في دورته الثانية والعشرين بعد المائة والمنعقدة وافق المجلس التنفيذي  
وتشرف هذه المجموعة على المرحلة الثانية من إطار االنتقال، والتي من المتوقع أن  .2017في  ديسمبر/كانون األول 

 .2018ت ستكمل بغية عرضها على المجلس التنفيذي بحلول ديسمبر/كانون األول 

عضوا  والذين تتوزع  36وتتألف هذه المجموعة من تسعة أعضاء من أصل أعضاء المجلس التنفيذي البالغ عددهم حاليا  
يتهم بما يتماشى مع توزيع أعضاء المجلس التنفيذي، حيث ينتمي أربعة من األعضاء إلى القائمة ألف، واثنان إلى عضو 

القائمة باء، وثالثة إلى القائمة جيم كما هو الحال بالنسبة لمجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس 
 األداء.

 تجديد الموارد في الصندوق

ي األصل كانت الدول األعضاء المندرجة في تنبع موارد الصندوق من المساهمات التي تقدمها الدول األعضاء. وف
مساهمات  اكتسبتمنذ التجديد الثالث للموارد، و  ،القائمتين ألف وباء تتولى توفير الجانب األعظم من المساهمات. على أنه

ل الدول األعضاء المندرجة في القائمة جيم أهمية تتجاوز بكثير تلك المقادير الصغيرة الطوعية التي كانت تقدمها دو 
مليار  1، نحو 1977القائمة. وكانت قيمة المساهمات األولية، أي المساهمات المقدمة عند انطالق عمليات الصندوق عام 

التفاقية إنشاء الصندوق ينص  4من المادة  3. وبالنظر إلى أن البند 1980-1978دوالر أمريكي على شكل تعهدات للفترة 
على أنه "ضمانا الستمرار عمليات الصندوق، يستعرض مجلس المحافظين بصفة دورية وفي الفترات التي يراها مناسبة 

فإن الصندوق يعقد مشاورات الستعراض موارده كلما رأى مجلس المحافظين  ،مدى كفاية الموارد المتوافرة للصندوق ..."
 مشاورات تجديد الموارد حاليا كل ثالث سنوات.وتعقد ذلك ضروريا. 

تتألف هيئات المشاورات الخاصة بتجديدات موارد الصندوق عادة من جميع الدول األعضاء في القائمة ألف وجميع الدول 
من كل قائمة من القوائم الفرعية( مع حضور بعض  4من الدول األعضاء في القائمة جيم ) 12واألعضاء في القائمة باء، 

الدول األعضاء من القائمة جيم في السنوات األخيرة للمفاوضات بصفة مراقبين. ويقوم مجلس المحافظين بوضع هذه 
التوليفات. والممثلون الذين تتم دعوتهم للمشاركة في دورات هيئات المشاورات هم المحافظون، إال أنهم قد يفوضون من 

 ينوب عنهم للقيام بذلك. 
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 لمدققي النصوص العربية دليل الكتابة النمطية

لكل منظمة أسلوبها وطابعها المميز في طريقة الكتابة. وقد و ضع هذا الدليل لكي يكون بمثابة مرجع للمترجمين والمدققين 
في الصندوق الدولي للتنمية  قسم اللغة العربيةخارجيين مع  وأن يعملون كموظفين داخليين ومعالجي النصوص الذي

 الزراعية.

 مدقق النصوص مهمة

 :ةتتلخص مهمة المدقق في األمور التالي

 النسخة األخيرة، نظرا لتعرض النص األجنبي إلدخال أكثر من تعديل عليه. التأكد دائما من أنه يدقق 

 التأكد من أن النص العربي مطابق للنص األجنبي من حيث المضمون والشكل والتنسيق. 

التأكد من أن جميع األسماء والمصطلحات المستعملة في النص العربي متسقة ومنسجمة على الدوام ومطابقة   

 بالقسم العربي في الصندوق.للمصطلحات الخاصة 

 التأكد من أن المترجم لم يسقط سهوا أي جملة أو فقرة من النص األصلي. 

 التأكد من أن النص العربي سليم من حيث القواعد واإلمالء والعالمات. 

ليست مهمة المدقق الترجمة أو تدقيق الترجمة. وفي حال وجود تساؤالت لديه بشأن الترجمة، عليه مراجعة   

 المترجم المعني أو مدير القسم.

أثناء قيامه بمراجعة النص، على المدقق أن يستعمل الرموز والعالمات المتعارف عليها في الصندوق بشكل   

 واضح لكي يسهل عملية تصحيحها من قبل معالج النصوص.

 نصائح عامة للمدقق

 يجب التركيز بشكل خاص على أرقام المبالغ والتواريخ الواردة في الوثيقة. 

 ر ذلك من العمالت(.يجب التأكد مما إذا كانت المبالغ بوحدات حقوق سحب خاصة أو بالدوالر األمريكي )أو غي 

يجب التأكد من أن أسماء أشهر التقويمين المستعملين معا متطابقة، وأن الشهر الجريجوري ي درج أوال )مثال:   

 يناير/كانون الثاني(.
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إذا كانت الوثيقة تتعلق بمشروع أو برنامج، يجب التأكد من أن النص يتحدث عن أحد االثنين )المشروع أو   

 في النص بكامله.البرنامج( بشكل متسق 

عند الرجوع إلى نص في صفحة معينة في وثيقة أو مطبوعة أجنبية، يجب التأكد من رقم الصفحة التي تقابلها   

 في الوثيقة أو المطبوعة العربية، حيث أن رقم الصفحة قد ال يكون متطابقا في النصين األجنبي والعربي.

 التالية:بعد قراءة الوثيقة، على المدقق التحقق من األمور 

أن رقم الوثيقة الموجود في أعلى صفحة الغالف مطابق للرقم الموجود في أعلى يسار كل صفحة من صفحات   

 الوثيقة.

أن الهدف من الوثيقة )للعلم/للموافقة/لالستعراض( المدرج في أسفل صفحة الغالف هو نفسه المذكور في صفحة   

 التوصية.

 مطابق لرقم الفقرة التي تتضمن التوصية في نهاية الوثيقة.أن رقم الفقرة المذكور في صفحة التوصية  

 أن العناوين في جدول المحتويات مطابقة للعناوين داخل نص الوثيقة. 

 أن أرقام فقرات الوثيقة وأرقام صفحاتها متسلسلة كما يجب. 

ب، ج( المستعملة في ( واألحرف العربية )أ، 3، 2، 1أن األرقام الرومانية الصغيرة )التي يقابلها في العربية   

 التقسيمات الفرعية متسلسلة بشكل صحيح.

 أن جميع العناوين المكتوبة بأحرف بارزة في النص األجنبي هي كذلك في النص العربي. 

 أن مالحق وذيول الوثيقة قد أضيفت إليها قبل إرسالها. 

 املصطلحات 

ي الصندوق ويعمل على ينبغي استخدام المصطلحات المدرجة في مسارد عامة ومتخصصة يعدها القسم العربي ف  

 (....إلخ ،تنقيحها وتحديثها بشكل مستمر )أسماء البلدان، األلقاب، المختصرات، المفردات المالية

 أمساء البلدان 

تكتب أسماء البلدان كما هي مدرجة في الئحة البلدان المعتمدة في الصندوق، وفي األمم المتحدة عموما )انظر   

 الملحق الثالث(
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يجب استعمال االسم المختصر أو الكامل للبلد كما هو وارد في السياق )مثال: سورية أو الجمهورية العربية   

 السورية(.

 األمساء واأللقاب 

غير العرب كما جاءت في النص األجنبي ما تكتب أسماء األشخاص العرب بالعربية، وتترك أسماء األشخاص   

 لم يكن أصحابها موظفين في الصندوق وطريقة كتابة أسمائهم بالعربية معروفة.

عند كتابة األلقاب وأسماء الوظائف، تستعمل صيغة المذكر إال إذا كان معروفا أن الوظيفة تشغلها أنثى،   

 رة(.فتستعمل عندها صيغة المؤنث )الدكتورة، المديرة، الوزي

 عند تعريب أسماء األماكن األجنبية، تكتب كما تلفظ في اللغة األصلية. 

 (....عند كتابة المنصب مع االسم، يذكر المنصب أوال ثم يليه االسم )معالي وزير الزراعة الدكتور 

 تاملختصرا 

ال تستعمل المختصرات التي تشير إلى المنظمات والمعاهد والمراكز والسياسات في العربية، ويتوجب استعمال   

 باللغة األجنبية.االسم الكامل. وفي حال عدم توفر الترجمة العربية، يبقى المختصر كما هو 

ال يستعمل االسم المختصر "إيفاد" في العربية، بل االسم الكامل )الصندوق الدولي للتنمية الزراعية( أو الصندوق   

 كاسم مختصر. وعند الحديث عن أكثر من صندوق، يستحسن استعمال االسم الكامل للصندوق توخيا للوضوح.

 ئق، من اإلنكليزية إلى العربية، وال تضم إلى الوثيقة العربية.ال تترجم صفحة المختصرات، إذا وردت في الوثا 

 التصويبات والضمائم 

 حال  إجراء تصويب على وثيقة أو إضافة ضميمة إليها، يجب مراعاة األمور التالية:في  

 أن تكتب اإلضافات أو التغييرات المدخلة على الوثيقة بأحرف بارزة. 

أن يكون رقم الصفحة المشار إليه في التصويب أو الضميمة مطابقا لرقم الصفحة التي ترد فيها الفقرة المقصودة   

 وليس مطابقا بالضرورة لرقم صفحة النص األجنبي.في النص العربي 
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 التاريخ 

 (.2007يوليو/تموز  6األحرف، والعام باألرقام )يكتب اليوم باألرقام، والشهر ب 

 مثال(. 07وليس  2007تكتب السنة كاملة دون اختصار ) 

التقويمين المنتشرين في العالم العربي  يعند كتابة الشهر في الوثائق، يستعمل اسم الشهر الميالدي لكل  

باسم الشهر المستعمل في البلد الموجهة  ى)الجريجوري والسرياني: يناير/كانون الثاني وهكذا(. وفي الرسائل، يكتف
إليه الرسالة في حال توجيهها إلى بلد واحد فقط )انظر الملحق األول لالئحة بأسماء األشهر حسب كال 

 التقويمين(.

إلى  2006، وهذا يعني الفترة بكاملها من بداية 2007-2006يشار إلى الفترة الزمنية بالسنوات كالتالي: الفترة   

وتنتهي في  2006تشير إلى سنة مؤلفة من اثني عشر شهرا تبدأ في  2006/2007، بينما السنة 2007نهاية 
2007. 

 والعشرون مثال(. الحاديتكتب القرون كاملة بالحروف وليس باألرقام )القرن  

 الوقت 

يستخدم نظام االثنتي عشرة ساعة عند اإلشارة إلى الوقت وخاصة في الرسائل، مع وصف الفترة المناسبة من   

 مساء(. 6.00بعد الظهر؛ والساعة  5.30ظهرا؛ الساعة  12.00صباحا؛ الساعة  9.30اليوم )مثال الساعة 
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األرقام 

 ( في النصوص العربية.3، 2، 1تستعمل األرقام العربية ) 

أو  000 10أو  500 3 تستخدم مسافة )وليس نقطة أو فاصلة( لإلشارة إلى األرقام باآلالف والماليين )مثل  

200 000 000.) 

حال تبعتها ( في 0.75و 0.25تكتب كسور العدد بالحروف )ربع، ثلث، نصف، وثالثة أرباع( أو كرقم عشري )  

 (.%عالمة النسبة المئوية )

 (، تكتب األرقام من غير صفر4.0في حال كتابة األرقام في اإلنكليزية مع صفر إلى يمين العالمة العشرية ) 

 (.4والفاصلة العشرية في العربية )

مليون  6.3في حال وجود أعداد إلى يمين العالمة العشرية في رقم من األرقام، يأتي االسم المعدود مفردا )مثل   

 ماليين(. 6.3وليس 

وهكذا( بدال من األرقام  3، 2، 1في حالة التقسيمات الفرعية، العمودية واألفقية، تستعمل األرقام العربية )  

 (.a ،b ،cألحرف العربية )أ، ب، ج، د، ه( بدال من األحرف اإلنكليزية )( أو اi ،ii ،iiiالرومانية الصغيرة )

 ( تستبدل في العربية بأوال وثانيا وثالثا.I ،II ،IIIاألحرف الرومانية الكبيرة ) 

 ( بأسماء األحرف العربية )ألف، باء، جيم(.A ،B ،Cتستبدل األحرف اإلنكليزية الكبيرة ) 

 رقيم فقرات الوثائق.، إلخ لت3، 2، 1تستعمل األرقام  

 .2374 5459 06 39+تدون أرقام هواتف الصندوق كالتالي:  

 10%( في الجداول واألشكال دون ترك مسافة بينها وبين الرقم الذي يسبقها )%تستعمل عالمة النسبة المئوية ) 

 في المائة(. 10مثال( ويستحسن كتابتها بالحروف في النصوص )
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 اهلمزات 

 الوصلهمزة 

 :في األسماء 
 ال التعريف 

 رؤ، امرأة، ايم اهلل، ايمن اهللاثنان، اثنتان، اماألسماء العشرة: ابن، ابنة، ابن م، اسم،  

 :في األفعال 

 األمر من الفعل الثالثي، مثال: اذَهْب، اكت بْ  

 األمر من الفعل الخماسي والسداسي، مثال: الَتَزَم، اسَتأَجرَ  

 مصادر الفعل الخماسي والفعل السداسي: مثال: التزام، استئجار 

 همزة القطع:

 اللغة العربية التي تبدأ بهمزة هي همزة قطع، باستثناء األسماء الواردة أعاله في همزة  في األسماء: جميع كلمات
 الوصل، أمثلة: أب، أم، إخوة، أخوات.

 :في األفعال 
باإلضافة  الفعل الثالثي : مثال َأَمَر، َأَخَذ، ومصادر بعض األفعال الثالثية مثال: َأْكل، َأْمر.  

، َأْقَرأ .إلى الفعل المضارع مع ضمير   المتكلم )أنا(، أمثلة: َأكت ب 

 الفعل الرباعي: األمر والماضي والمصدر، مثال: َأرَسَل، َأرِسْل، ِإرسال 

في األحرف: كل الحروف التي تبدأ بهمزة هي همزة قطع، أمثلة: حرف الجر )إلى(، وحرف   
، ِإنَّ  (، وبعض أسماء النصب )أن(، وحرف العطف )أو(، وبعض الحروف المشبهة بالفعل )َأنَّ

االستفهام )أين، أي، أية(، وبعض حروف الشرط )ِإْن، ِإذ، ِإذا(، وبعض ظروف الزمان والمكان 
 )أينما، أّيان(، وبعض الضمائر المنفصلة )أنا، أنَت، أنِت، أنتم، أنتن(، وغيرهم.

، ، أ ِقرُّ وتكتب تحت األلف عندما  وتكتب همزة القطع فوق األلف إذا كانت مفتوحة أو مضمومة كما في: َأكت ب 
 تكون مكسورة كما في: ِإمالء، ِإقراض.

 الهمزة المتوسطة:

 :تكتب الهمزة المتوسطة على نبرة في الحاالت التالية 
 إذا كانت مكسورة بصرف النظر عن حركة الحرف الذي يسبقها، مثال: َكئيب، َلئيم؛ ساِئل؛ 

 ثال: ِبئر، ِفئة؛إذا كانت مسبوقة بحرف مكسور بغض النظر عن حركتها، م 
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 أو إذا كانت مسبوقة بحرف الياء الساكن، مثال: بيئة، هيئة. 

 :تكتب الهمزة المتوسطة على واو في الحاالت التالية 

 إذا كانت الهمزة مضمومة والحرف الذي يسبقها ليس مكسورا، مثال: َرؤوف، مْسؤول؛ 

 م َؤازر، فؤاد.أو إذا كانت مسبوقة بحرف مضموم وهي ذاتها ليست مضمومة، مثال:  

  :تكتب الهمزة المتوسطة على ألف في الحاالت التالية 

 إذا كانت مفتوحة وس ِبَقت بحرف مفتوح، مثال: َزَأر، امرأة؛ 

 أو إذا كانت ساكنة ومسبوقة بحرف مفتوح، مثال: َتأهيل، َتأسيس. 

 :تكتب الهمزة المتوسطة على السطر في الحاالت التالية 

 ومسبوقة بألف ساكنة، أمثلة: مالءمة، مواءمة، مساءلة؛إذا كانت الهمزة مفتوحة  

 أو إذا كانت مضمومة أو مفتوحة وس ِبَقت بالواو الساكنة، أمثلة: نبوءة، مروءة. 

 الهمزة المتطرفة:

تكتب الهمزة المتطرفة على ياء غير منقوطة عنما تكون مسبوقة بحرف مكسور، أمثلة: مبتِدئ،   
 ناِشئ؛

 ون مسبوقة بحرف مضموم، أمثلة: لؤل ؤ، بؤب ؤ؛وتكتب على واو عندما تك 

 وتكتب على ألف عندما تكون مسبوقة بحرف مفتوح، أمثلة: ملَجأ، مرَفأ؛ 

وتكتب على السطر عندما تكون مسبوقة بحرف ساكن أو بحرف مد )ألف، واو، ياء(، أمثلة:   

 بْدء، وباء، نشوء، جريء.

 ترقيم صفحات الوثائق 

م الصفحات األولية التي ي( لترقi ،ii ،iiiال ترقم صفحة الغالف والمذكرة، وتستعمل األرقام الرومانية الصغيرة )  

م صفحات ي( لترق3، 2، 1تسبق نص الوثيقة األساسي ابتداء من جدول المحتويات، ثم تستعمل األرقام العربية )
 الوثيقة بشكل متسلسل.

تبدأ صفحات نص الوثيقة األساسي، وكذلك المالحق والذيول، برقم فردي. غير أن المالحق ترقم بشكل متسلسل   

. وفي حال ألحقت المالحق بذيول، يتم ترقيم 1مستقل ابتداء من العدد  يتبع نص الوثيقة، بينما ترقم الذيول بشكل
 الذيول بشكل متسلسل ومتتابع. 
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 ترقيم فقرات الوثائق 

 (.3، 2، 1ترقم فقرات الوثيقة األساسية بشكل متسلسل باألرقام العربية ) 

 . 1عند إضافة الضمانات الهامة إلى الوثائق، يبدأ ترقيم فقرات الضمانات بالعدد   

 كتابة األعداد 

تؤنث مع العدد المذكر، وتذكر مع العدد المؤنث في جميع حاالتها: مفردة )ست مجالت  9-3األعداد من   

وسبعة أرقام(، أو مركبة )ثالثة عشر كتابا  وخمس عشرة رسالة (، أو معطوفا  عليها )ثمانيٌة وستون دفترا  وأربٌع 
 وخمسون بطاقة (.
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سالة ( ويخالفه مفردا  )عشرة طالب ، خمس عشرة ر يوافق معدوده إذا تركب مع غيره )ثالثة عشر كتابا   10العدد   

 وعشر طالبات(

 الواحد واالثنان يوافقان المعدود في جميع الحاالت. 

 يوافق العدد المعدود إذا كان على وزن فاعل )اليوم  السابَع عشَر، والليلة  التاسعَة عشرَة(. 

)ثالثة  99-11ة أحرٍف(، ومفردا  منصوبا  بين )ثالث كلماٍت وسبع 10-3تمييز األعداد فيكون جمعا  مجرورا  بين   

 )مئة قلٍم وألف  قرٍش(. 1000و 100عشر كتابا  وخمس عشرة رسالة (، ومفردا  مجرورا  مع 

 العالمات )النقطة والفاصلة والفاصلة املنقوطة( 

توضع العالمات )النقطة والفاصلة وغيرهما من العالمات( بعد الكلمة التي تسبقها مباشرة وتترك مسافة حرف   

 بعدها.

 اإلفراط في استخدامها.يجب وضع الفواصل في األماكن المناسبة لتجنب اللبس في المعنى، دون  

 ال توضع نقاط في نهاية العناوين أو بعد التعليق على الصور واألشكال. 

تستعمل الفاصلة المنقوطة )؛( في حالة القوائم العمودية واألفقية على أن تسبق التقسيمات عالمة التوضيح ):(   

 وأن تنتهي آخر عبارة في القائمة بنقطة.

 .(.حذف جزء في الجملة ).. تستعمل ثالث نقاط للداللة على 
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 األقواس 

ذا دعت الحاجة إلى ا  ستعمال جملة اعتراضية توضع الجمل االعتراضية التوضيحية بين قوسين داخل النص. وا  

 [عند الضرورة] داخل الجملة االعتراضية الرئيسية، تستخدم األقواس المربعة كما يلي: )تستخدم األقواس المربعة
 داخل الجملة االعتراضية الواردة بين قوسين(. 

مباشرة قبل القوس عند إدخال جملة بين قوسين، تبدأ الكتابة بعد القوس األول مباشرة دون ترك مسافة وتنتهي   

 الثاني.

 عالمتا االقتباس 

 ة النص المنقول حرفيا دون ترك مسافة بينهما وبين النص المنقول.توضع عالمتا االقتباس "..." في بداية ونهاي 

إذا تخلل النص الحرفي عبارة اعتراضية، توضع فاصلة قبل وبعد العبارة االعتراضية وتضاف عالمتا االقتباس   

 إلى كال جزأي النص.

 األولى ونهاية الفقرة األخيرة.إذا استغرق النص المنقول أكثر من فقرة، توضع عالمتا االقتباس في بداية الفقرة  

 املراجع 

سبة للكتاب: اسم المؤلف، العنوان، مكان اإلصدار، اسم الناشر عند تدوين المراجع، يراعى التسلسل التالي بالن  

 وسنة اإلصدار.

 بالنسبة للمقاالت، يكتب اسم المجلة أو الجريدة، رقم العدد والصفحات بعد اسم الكاتب وعنوان المقالة. 
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 دورات واجتماعات 

تعقد الهيئات الرئاسية )المجلس التنفيذي ومجلس المحافظين( ولجنة التقييم دورات، بينما تعقد لجنة مراجعة   

 الحسابات اجتماعات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 االقتباس 

أو تصحيح عليه، مع  عند اقتباس نص من وثيقة سابقة، ينقل النص كما هو تماما دون إدخال أي تعديل  

 استعمال عالمتي االقتباس.

 أخطاء شائعة 

غير نقطتين، وتكتب الياء )ي( بنقطتين. كما تكتب الهاء في آخر الكلمة من غير تكتب األلف القصيرة )ى( من   

 نقط )عليه(، وتكتب التاء المربوطة في آخر الكلمة بنقطتين )كلمة(.

 حرف الواو )و( في العربية يلتصق بالكلمة التي بعده، وال يكتب منفصال. 

 لية.يجب ترك مسافة بين كل من )أو، ما، لم، ال( والكلمة التا 



 

16 

  جدول احملتويات 

نما ي  ترجم أو ي  ال يٌ  بعد أن يتم تنسيقها على شكل  عناوين الوثيقةسحب أوتوماتيكيا  من طبع جدول المحتويات وا 
  .، كما في الشكل الوارد أدناهوفرعيةعناوين رئيسية 

 
 
 

 
 

 على الشكل التالي: إدراج جدول المحتويات أوتوماتيكيا  بعد أن يتم تنسيق عناوين الوثيقة بشكل صحيح، يمكن 

 

 
 

عند إدراج جدول المحتويات نحصل على نتيجة شبيهة بالشكل التالي. ويمكن تحديث المحتويات لتعكس أي 
 :تعديالت طرأت على الوثيقة بالطريقة الموضحة في الشكل التالي
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دون أي تعديل، مع إضافة العنوان في أعلى الصفحة والفقرة في حالة وجود خريطة، تبقى الخريطة كما هي   

 التوضيحية في أسفل الصفحة بالعربية.
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 مهمة معاجل النصوص 

ة األجنبية مراعيا في نفس الوقت على معالج النصوص طباعة النصوص والجداول وتنسيقها كما هي في الوثيق  

 الخصائص النمطية للنص العربي. كما أن عليه إدخال تصحيحات المترجم أو مدقق النصوص.

في حالة استالم نص مطبوع في الخارج، على معالج النصوص تجهيز الوثيقة والتأكد من أنها مطابقة ألحد   

 لنواحي الفنية.النماذج المعتمدة داخليا من حيث التنسيق وغير ذلك من ا

ليست مهمة معالج النصوص تعديل النص أو تغيير الترجمة. وفي حال اكتشافه ألي أخطاء لغوية أو مقاطع   

 ناقصة، عليه لفت انتباه المدقق أو المترجم إلى ذلك. 
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يجب التأكد دائمًا من 
العمل على آخر نسخة 
متوفرة من الوثيقة سواء 

العربية أو النسخة 
نسخة اللغة األصلية 

 للوثيقة.

هذه الوثيقة تتعلق 
 بمشروع وليس

ببرنامج، وبالتالي 
يتوجب التأكد من 

كبرنامج  عدم ذكره
 داخل الوثيقة.

 

من الضروري التحقق 
دائما من صحة 

التفاصيل المتعلقة 
 الوثيقة. بإصدار

 

التحقق من صحة 
كتابة االسم والمنصب 

التفاصيل  وكافة
 األخرى.

التحقق من صحة رقم 
الدورة، باإلضافة إلى 

والهدف من  التاريخ
 نشر الوثيقة.
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يجب التحقق دائما من 
  الوثيقة صحة رمز

من المهم ذكر 
عنوان المشروع 

أو البرنامج 
بالطريقة نفسها 
 في كل الوثيقة

على  حفاظاً 
 االتساق

تتكرر العناوين 
الرئيسية والثانوية في 
العديد من الوثائق 

الصادرة عن 
الصندوق من حيث 
المضمون ومن حيث 

 التنسيق
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األرقام داخل النص 
 10 قياسها
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http://operations.ifad.org/web/ifad/operations/country/home/tags/angola
https://www.ifad.org/asset?id=1838295
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بلدا  من القائمة  25بلدا  تشمل  176ما مجموعه  2017ديسمبر/كانون األول  31بلغ عدد البلدان األعضاء في الصندوق في 
، 2-من القائمة الفرعية جيم 57، و1-بلدا  في القائمة الفرعية جيم 50من القائمة جيم )منها  139من القائمة باء، و 12ألف، و

 (.3-من القائمة الفرعية جيم 32و

 

 النمسا
 بلجيكا

 كندا

 الدانمرك

 إستونيا

 فنلندا

 فرنسا

 ألمانيا

 اليونان

 هنغاريا

 يسلنداآ

 آيرلندا

 إيطاليا

 اليابان

 لكسمبرغ

 هولندا

 نيوزيلندا

 النرويج

 البرتغال

 االتحاد الروسي

 إسبانيا

 السويد

 سويسرا

 المملكة المتحدة

 الواليات المتحدة األمريكية

 الجزائر
 غابون

 إندونيسيا

 جمهورية إيران اإلسالمية

 العراق

 الكويت

 ليبيا

 نيجيريا

 قطر

 المملكة العربية السعودية

 دولة اإلمارات العربية المتحدة

 جمهورية فنزويال البوليفارية
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 أنغوال
 بنن

 بوتسوانا

 بوركينا فاسو

 بوروندي

 كابو فيردي

 الكاميرون

 جمهورية أفريقيا الوسطى

 تشاد

 جزر القمر

 الكونغو

 كوت ديفوار

 جمهورية الكونغو الديمقراطية

 جيبوتي

 مصر

 غينيا االستوائية

 إريتريا

 إثيوبيا

 غامبيا

 غانا

 غينيا

 بيساو-غينيا

 كينيا

 ليسوتو

 ليبريا

 مدغشقر

 مالوي

 مالي

 موريتانيا

 أفغانستان
 ألبانيا

 أرمينيا

 أذربيجان

 بنغالديش

 بوتان

 البوسنة والهرسك

 كمبوديا

 الصين

 جزر كوك

 كرواتيا

 قبرص

 جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية

 فيجي

 جورجيا

 الهند

 إسرائيل

 األردن

 كازاخستان

 كيريباس

 قيرغيزستان

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية

 لبنان

 ماليزيا

 ملديف

 مالطة

 جزر مارشال

دة  واليات ميكرونيزيا الموحَّ

 منغوليا

 وبربودا أنتيغوا
 األرجنتين

 جزر البهاما

 بربادوس

 بليز

 دولة بوليفيا المتعددة القوميات

 البرازيل

 شيلي

 كولومبيا

 كوستاريكا

 كوبا

 دومينيكا

 الجمهورية الدومينيكية

 إكوادور

 السلفادور

 غرينادا

 غواتيماال

 غيانا

 هايتي

 هندوراس

 جامايكا

 المكسيك

 نيكاراغوا

 بنما

 باراغواي

 بيرو

 سانت كيتس ونيفيس

 سانت لوسيا

 سانت فنسنت وجزر غرينادين
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 موريشيوس

 المغرب

 موزامبيق

 ناميبيا

 النيجر

 رواندا

 سان تومي وبرينسيبي

 السنغال

 سيشيل

 سيراليون

 الصومال

 جنوب أفريقيا

 جنوب السودان

 السودان

 سوازيلند

 توغو

 تونس

 أوغندا

 جمهورية تنزانيا المتحدة

 زامبيا

 زمبابوي

 الجبل األسود

 ميانمار

 ناورو

 نيبال

 نيوي

 عمان

 باكستان

 باالو

 بابوا غينيا الجديدة

 الفلبين

 جمهورية كوريا

 جمهورية مولدوفا

 رومانيا

 ساموا

 جزر سليمان

 سري النكا

 الجمهورية العربية السورية

 طاجيكستان

 تايلند

 اليوغوسالفية السابقةجمهورية مقدونيا 

 ليشتي -تيمور

 تونغا

 تركيا

 توفالو

 أوزبكستان

 فانواتو

 فييت نام

 اليمن

 سورينام

 ترينيداد وتوباغو

 أوروغواي
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، 2030لخطة التنمية المستدامة لعام  17، بدأ رسميا نفاذ أهداف التنمية المستدامة الـ2016كانون الثاني/يناير  1في 
على السنوات المقبلة في قمة أممية تاريخية. وستعمل البلدان خالل  2015التي اعتمدها قادة العالم في أيلول/سبتمبر 

الفقر بجميع أشكاله ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع كفالة اشتمال الجميع حشد الجهود للقضاء على 
 .بتلك الجهود

من المتوقع أن تأخذ الحكومات زمام ملكيتها  هوعلى الرغم من أن أهداف التنمية المستدامة ليست ملزمة قانونا، فإن
مسؤولية الرئيسية عن متابعة التقدم المحرز واستعراضه، وتضع أطر وطنية لتحقيقها. ولذا فالدول هي التي تتحمل ال

في الوقت المناسب، بحيث تستند المتابعة واالستعراض  —يسهل الوصول إليها  —مما يتطلب جمع بيانات نوعية 
على الصعيد اإلقليمي إلى التحليالت التي تجري على الصعيد الوطني، وبما يساهم في المتابعة واالستعراض على 

 د العالمي. الصعي
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 Gregorian Calendar أشهر التقويم السرياني  أشهر التقويم الجريجوري

 January كانون الثاني يناير

 February شباط فبراير

 March آذار مارس

 April نيسان أبريل

 May أيار مايو

 June حزيران يونيو

 July تموز يوليو

 August آب أغسطس

 September أيلول سبتمبر

 October تشرين األول أكتوبر

 November تشرين الثاني نوفمبر

 December كانون األول ديسمبر

 

ليبيا،  ،مانفي كل من مصر، السودان، السعودية، الكويت، اإلمارات، قطر، البحرين، اليمن، ع   الجريجوري التقويم يستعمل

 السرياني في كل من سوريا، لبنان، األردن، فلسطين، والعراق.. بينما يستعمل التقويم الجزائر، تونس، والمغرب
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  40 XL 
  50 L 
  100 C 
  500 D 
  1000 M 

 

  



 

42 

 

 Islamic Republic of جمهورية أفغانستان اإلسالمية أفغانستان

Afghanistan 

Afghanistan 

 Republic of Albania Albania جمهورية ألبانيا ألبانيا

الجمهورية الجزائرية  الجزائر
 الديمقراطية الشعبية

People's Democratic 

Republic of Algeria 

Algeria 

 Principality of Andorra Andora إمارة أندورا أندورا

 Republic of Angola Angola جمهورية أنغوال أنغوال

 Antigua and Barbuda Antigua and Barbuda أنتيغوا وبربودا أنتيغوا وبربودا

 Argentine Republic Argentina جمهورية األرجنتين األرجنتين

 Republic of Armenia Armenia جمهورية أرمينيا  أرمينيا

 Commonwealth of Australia Australia أستراليا أستراليا

 Republic of Austria Austria جمهورية النمسا النمسا

 Republic of Azerbaijan Azerbaijan جمهورية أذربيجان أذربيجان

 Commonwealth of the كمنولث جزر البهاما جزر البهاما

Bahamas 

Bahamas 

 Kingdom of Bahrain Bahrain مملكة البحرين البحرين

 People's Republic of جمهورية بنغالديش الشعبية بنغالديش

Bangladesh 

Bangladesh 

 Barbados Barbados بربادوس بربادوس

 Republic of Belarus Belarus جمهورية بيالروس بيالروس

 Kingdom of Belgium Belgium مملكة بلجيكا بلجيكا

 Belize Belize بليز بليز

 Republic of Benin Benin جمهورية بنن بنن

 Kingdom of Bhutan Bhutan مملكة بوتان بوتان

 Plurinational State of Bolivia Bolivia دولة بوليفيا المتعددة القوميات بوليفيا

 Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina البوسنة والهرسك  البوسنة والهرسك

 Republic of Botswana Botswana جمهورية بوتسوانا بوتسوانا

 Federative Republic of Brazil Brazil الجمهورية االتحادية البرازيلية البرازيل



 

43 

 Brunei Darussalam Brunei Darussalam بروني دار السالم بروني دار السالم

 Republic of Bulgaria Bulgaria جمهورية بلغاريا بلغاريا

 Burkina Faso Burkina Faso بوركينا فاسو بوركينا فاسو

 Republic of Burundi Burundi جمهورية بوروندي بوروندي

 Kingdom of Cambodia Cambodia مملكة كمبوديا كمبوديا

 Republic of Cameroon Cameroon الكاميرونجمهورية  الكاميرون

 Canada Canada كندا كندا

 Republic of Cape Verde Cape Verde جمهورية الرأس األخضر الرأس األخضر

جمهورية أفريقيا 
 الوسطى

 Central African Republic Central African Republic جمهورية أفريقيا الوسطى

 Republic of Chad Chad جمهورية تشاد تشاد

 Republic of Chile Chile جمهورية شيلي شيلي

 People's Republic of China China جمهورية الصين الشعبية الصين

 Republic of Colombia Colombia جمهورية كولومبيا كولومبيا

 Union of the Comoros Comoros اتحاد جزر القمر جزر القمر

 Republic of the Congo Congo الكونغو جمهورية الكونغو

جمهورية الكونغو 
 الديمقراطية

 Democratic Republic of the جمهورية الكونغو الديمقراطية

Congo 

Congo, Democratic 

Republic of the 

 Cook Islands Cook Islands جزر كوك جزر كوك

 Republic of Costa Rica Costa Rica جمهورية كوستاريكا كوستاريكا

 Republic of Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire جمهورية كوت ديفوار كوت ديفوار

 Republic of Croatia Croatia جمهورية كرواتيا كرواتيا

 Republic of Cuba Cuba جمهورية كوبا كوبا

 Republic of Cyprus Cyprus جمهورية قبرص قبرص

 Czech Republic Czech Rpublic التشيكيةالجمهورية  الجمهورية التشيكية

 Kingdom of Denmark Denmark مملكة الدانمرك الدانمرك

 Republic of Djibouti Djibouti جمهورية جيبوتي جيبوتي

 Commonwealth of Dominica Dominica كمنولث دومينيكا دومينيكا

الجمهورية 
 الدومينيكية

 Dominican Republic Dominican Republic الجمهورية الدومينيكية
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 Republic of Ecuador Ecuador جمهورية إكوادور إكوادور

 Arab Republic of Egypt Egypt جمهورية مصر العربية مصر

 Republic of El Salvador El Salvador جمهورية السلفادور السلفادور

 Republic of Equatorial جمهورية غينيا االستوائية غينيا االستوائية

Guinea 

Equatorial Guinea 

 Eritrea Eritrea إريتريا إريتريا

 Republic of Estonia Estonia جمهورية إستونيا إستونيا

 Kingdom of Eswatini Eswatini مملكة إسواتيني إسواتيني

جمهورية إثيوبيا الديمقراطية  إثيوبيا
 االتحادية

Federal Democratic Republic 

of Ethiopia 

Ethiopia 

    

 European Commission   المفوضية األوروبية

 Republic of the Fiji Islands Fiji جمهورية جزر فيجي فيجي

 Republic of Finland Finland جمهورية فنلندا فنلندا

 French Republic France الجمهورية الفرنسية فرنسا

 Gabonese Republic Gabon الغابونيةالجمهورية  غابون

 Republic of The Gambia Gambia جمهورية غامبيا غامبيا

 Georgia Georgia جورجيا جورجيا

 Federal Republic of Germany Germany جمهورية ألمانيا االتحادية ألمانيا

 Republic of Ghana Ghana جمهورية غانا غانا

 Hellenic Republic Greece الهيلينيةالجمهورية  اليونان

 Grenada Grenada غرينادا غرينادا

 Republic of Guatemala Guatemala جمهورية غواتيماال غواتيماال

 Republic of Guinea Guinea جمهورية غينيا غينيا

 Republic of Guinea-Bissau Guinea-Bissau بيساو-جمهورية غينيا غينيا بيساو

 Republic of Guyana Guyana جمهورية غيانا غيانا

 Republic of Haiti Haiti جمهورية هايتي هايتي

 Holy See Holy See الكرسي الرسولي الكرسي الرسولي

 Republic of Honduras Honduras جمهورية هندوراس هندوراس

 Hungary Hungary هنغاريا هنغاريا
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 Republic of Iceland Iceland جمهورية آيسلندا آيسلندا

 Republic of India India جمهورية الهند الهند

 Republic of Indonesia Indonesia جمهورية إندونيسيا إندونيسيا

  Islamic Republic of Iran Iran جمهورية إيران اإلسالمية إيران

 Republic of Iraq Iraq جمهورية العراق العراق

 Ireland Ireland آيرلندا آيرلندا

 State of Israel Israel دولة إسرائيل إسرائيل

 Italian Republic Italy جمهورية إيطاليا إيطاليا

 Jamaica Jamaica جامايكا جامايكا

 Japan Japan اليابان اليابان

 Hashemite Kingdom of المملكة األردنية الهاشمية األردن

Jordan 

Jordan 

 Republic of Kazakhstan Kazakhstan كازاخستانجمهورية  كازاخستان

 Republic of Kenya Kenya جمهورية كينيا كينيا

 Republic of Kiribati Kiribati جمهورية كيريباس كيريباس

جمهورية كوريا 
 الشعبية الديمقراطية

جمهورية كوريا الشعبية 
 الديمقراطية

Democratic People's 

Republic of Korea 

Korea, Democratic 

People's Republic of  

  Republic of Korea Korea, Republic of جمهورية كوريا جمهورية كوريا

 State of Kuwait Kuwait دولة الكويت الكويت

 Kyrgyz Republic Kyrgyzstan جمهورية قيرغيزستان قيرغيزستان

جمهورية الو 
 الديمقراطية الشعبية

الديمقراطية جمهورية الو 
 الشعبية

Lao People's Democratic 

Republic 

Lao People's Democratic 

Republic 

 Republic of Latvia Latvia جمهورية التفيا التفيا

 Lebanese Republic Lebanon الجمهورية اللبنانية لبنان

 Kingdom of Lesotho Lesotho مملكة ليسوتو ليسوتو

 Republic of Liberia Liberia ليبرياجمهورية  ليبريا

 Libya  Libya ليبيا ليبيا

 Principality of Liechtenstein Liechtenstein ليختنشتاين ليختنشتاين

 Republic of Lithuania Lithuania جمهورية ليتوانيا ليتوانيا

 Grand Duchy of Luxembourg Luxembourg دوقية لكسمبرغ الكبرى لكسمبرغ
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جمهورية مقدونيا اليوغوسالفية  مقدونيا
 السابقة

former Yugoslav Republic of 

Macedonia 

Macedonia 

 Republic of Madagascar Madagascar جمهورية مدغشقر مدغشقر

 Republic of Malawi Malawi جمهورية مالوي مالوي

 Malaysia Malaysia ماليزيا ماليزيا

 Republic of Maldives Maldives جمهورية ملديف ملديف

 Republic of Mali Mali جمهورية مالي مالي

 Republic of Malta Malta جمهورية مالطة مالطة

 Republic of the Marshall جمهورية جزر مارشال جزر مارشال

Islands 

Marshall Islands 

الجمهورية اإلسالمية  موريتانيا
 الموريتانية

Islamic Republic of 

Mauritania 

Mauritania 

 Republic of Mauritius Mauritius جمهورية موريشيوس موريشيوس

 United Mexican States Mexico الواليات المتحدة المكسيكية المكسيك

 Federated States of واليات ميكرونيزيا الموحدة ميكرونيزيا 

Micronesia 

Micronesia  

 Republic of Moldova Moldova جمهورية مولدوفا مولدوفا

 Principality of Monaco Monaco إمارة موناكو موناكو

 Mongolia Mongolia منغوليا منغوليا

 Republic of Montenegro Montenegro جمهورية الجبل األسود الجبل األسود

 Kingdom of Morocco Morocco المملكة المغربية المغرب

 Republic of Mozambique Mozambique موزامبيقجمهورية  موزامبيق

 Union of Myanmar Myanmar اتحاد ميانمار ميانمار

 Republic of Namibia Namibia جمهورية ناميبيا ناميبيا

 Republic of Nauru Nauru جمهورية ناورو ناورو

جمهورية نيبال الديمقراطية  نيبال
 االتحادية

Federal Democratic Republic 

of Nepal 

Nepal 

 Kingdom of the Netherlands Netherlands مملكة هولندا هولندا

 New Zealand New Zealand نيوزيلندا نيوزيلندا

 Republic of Nicaragua Nicaragua جمهورية نيكاراغوا نيكاراغوا

 Republic of the Niger Niger جمهورية النيجر النيجر
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 Federal Republic of Nigeria Nigeria جمهورية نيجيريا االتحادية نيجيريا

 Republic of Niue Niue جمهورية نيوي نيوي

 Kingdom of Norway Norway مملكة النرويج النرويج

 Sultanate of Oman Oman سلطنة ع مان عمان

 Islamic Republic of Pakistan Pakistan جمهورية باكستان اإلسالمية باكستان

 Republic of Palau Palau جمهورية باالو باالو

  Palestinian Authority Palestine السلطة الفلسطينية فلسطين 

 Republic of Panama Panama جمهورية بنما بنما

دولة بابوا غينيا الجديدة  بابوا غينيا الجديدة
  المستقلة

Independent State of Papua 

New Guinea 

Papua New Guinea 

 Republic of Paraguay Paraguay جمهورية باراغواي باراغواي 

 Republic of Peru Peru جمهورية بيرو بيرو

 Republic of the Philippines Philippines جمهورية الفلبين الفلبين

 Republic of Poland Poland جمهورية بولندا بولندا

 Portuguese Republic Portugal البرتغاليةالجمهورية  البرتغال

 State of Qatar Qatar دولة قطر قطر

 Romania Romania رومانيا رومانيا

 Russian Federation Russian Federation االتحاد الروسي االتحاد الروسي

 Republic of Rwanda Rwanda جمهورية رواندا رواندا

 Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis ونيفسسانت كيتس  سانت كيتس ونيفس

 Saint Lucia Saint Lucia سانت لوسيا سانت لوسيا

سانت فنسنت 
 وجزر غرينادين

 Saint Vincent and the سانت فنسنت وجزر غرينادين

Grenadines 

Saint Vincent and the 

Grenadines 

 Independent State of Samoa Samoa دولة ساموا المستقلة ساموا

 Republic of San Marino San Marino جمهورية سان مارينو سان مارينو

سان تومي 
 وبرينسيبي

جمهورية سان تومي وبرينسيبي 
 الديمقراطية

Democratic Republic of Sao 

Tome and Principe 

Sao Tome and Principe 

المملكة العربية 
 السعودية

 Kingdom of Saudi Arabia Saudi Arabia السعوديةالمملكة العربية 

 Republic of Senegal Senegal جمهورية السنغال السنغال
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  Republic of Serbia Serbia جمهورية صربيا صربيا

 Republic of Seychelles Seychelles جمهورية سيشيل سيشيل

 Republic of Sierra Leone Sierra Leone جمهورية سيراليون سيراليون

 Republic of Singapore Singapore جمهورية سنغافورة سنغافورة

 Slovak Republic Slovakia الجمهورية السلوفاكية سلوفاكيا

 Republic of Slovenia Slovenia جمهورية سلوفينيا سلوفينيا

 Solomon Islands Solomon Islands جزر سليمان جزر سليمان

 Somali Republic Somalia الجمهورية الصومالية الصومال

 Republic of South Africa South Africa جمهورية جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا

 Kingdom of Spain Spain مملكة إسبانيا إسبانيا

جمهورية سري النكا االشتراكية  سري النكا
 الديمقراطية

Democratic Socialist 

Republic of Sri Lanka 

Sri Lanka 

 Republic of the Sudan Sudan جمهورية السودان السودان

 Republic of Suriname Suriname جمهورية سورينام سورينام

 Kingdom of Sweden Sweden مملكة السويد السويد

 Swiss Confederation Switzerland االتحاد السويسري سويسرا

 Syrian Arab Republic Syria السوريةالجمهورية العربية  سورية

 Republic of China Taiwan تايوان تايوان

 Republic of Tajikistan Tajikistan جمهورية طاجيكستان طاجيكستان

 United Republic of Tanzania Tanzania جمهورية تنزانيا المتحدة تنزانيا

 Kingdom of Thailand Thailand مملكة تايلند تايلند

ليشتي -جمهورية تيمور ليشتي-تيمور
 الديمقراطية

Democratic Republic of 

Timor-Leste 

Timor-Leste 

 Togolese Republic Togo الجمهورية التوغوية توغو

 Kingdom of Tonga Tonga مملكة تونغا تونغا

 Republic of Trinidad and جمهورية ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو

Tobago 

Trinidad and Tobago 

 Republic of Tunisia Tunisia الجمهورية التونسية تونس

 Republic of Turkey Turkey جمهورية تركيا تركيا

 Turkmenistan Turkmenistan تركمنستان تركمنستان
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 Tuvalu Tuvalu توفالو توفالو

 Republic of Uganda Uganda جمهورية أوغندا أوغندا

 Ukraine Ukraine أوكرانيا أوكرانيا

اإلمارات العربية 
 المتحدة

 United Arab Emirates United Arab Emirates دولة اإلمارات العربية المتحدة

المملكة المتحدة 
لبريطانيا العظمى 
 وآيرلندا الشمالية

المملكة المتحدة لبريطانيا 
 العظمى وآيرلندا الشمالية

United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland 

United Kingdom of Great 

Britain and Northern 

Ireland 

الواليات المتحدة 
 األمريكية

 United States of America United States of America الواليات المتحدة األمريكية

 Eastern Republic of Uruguay Uruguay جمهورية أوروغواي الشرقية أوروغواي

 Republic of Uzbekistan Uzbekistan جمهورية أوزبكستان أوزبكستان

 Republic of Vanuatu Vanuatu جمهورية فانواتو فانواتو

 Bolivarian Republic of جمهورية فنزويال البوليفارية فنزويال

Venezuela 

Venezuela 

 Socialist Republic of Viet جمهورية فييت نام االشتراكية فييت نام

Nam 

Viet Nam 

 Republic of Yemen Yemen الجمهورية اليمنية اليمن

 Socialist Federal Republic of جمهورية يوغوسالفيا االتحادية يوغوسالفيا

Yugoslavia 

Yugoslavia 

 Republic of Zambia Zambia جمهورية زامبيا زامبيا

 Republic of Zimbabwe Zimbabwe جمهورية زمبابوي زمبابوي
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Accounting Officer موظف محاسبة 
Adaptation Specialist أخصائي في التأقلم 
Administrative Services Clerk كاتب إداري 
Administrative and Research Assistant مساعد إداري وبحثي 
Administrative Assistant, Front Office مساعد إداري في المكتب األمامي 
Administrative Assistant  مساعد إداري 
Administrative Associate معاون إداري 
Administrative Services Manager مدير الخدمات اإلدارية 
Administrative Services Analyst محلل الخدمات اإلدارية 
Administrative Services Assistant مساعد في الخدمات اإلدارية 
Administrative Services Associate معاون في الخدمات اإلدارية 
Adviser to the Associate Vice-President مستشار نائب الرئيس المساعد 
Agricultural Economist خبير اقتصادي زراعي 
Assistant مساعد 
Assistant General Counsel  مساعد المستشار العام 
Assistant, Partnership Support Services and Funds 

Management Unit (PFM) 

دارة األموال  مساعد وحدة خدمات دعم الشراكات وا 

Associate Partnership Officer موظف معاون في الشراكات 
Associate Vice-President, Corporate Services 

Department (CSD) 

 نائب الرئيس المساعد، دائرة خدمات المنظمة

Associate Vice-President, Financial Operations 

Department (FOD) 

 نائب الرئيس المساعد، دائرة العمليات المالية

Associate Vice-President, Programme Management 

Department (PMD) 

 رة إدارة البرامجنائب الرئيس المساعد، دائ

Associate Vice-President, Strategy and Knowledge 

Department (SKD) 

دارة المعرفة  نائب الرئيس المساعد لدائرة االستراتيجية وا 

Audit & Investigation Analyst  محلل في مراجعة الحسابات والتحقيقات 
Audit Manager مدير المراجعة 
Budget  & Operations Assistant مساعد في شؤون الميزانية والعمليات 
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Chief, American Liaison Office رئيس مكتب االتصال في أمريكا 
Chief, Arab and the Gulf State رئيس مكتب االتصال مع دول الخليج العربية 
Chief, Business Partners Unit رئيس وحدة شركاء األعمال 
Chief, LGU  الحكومية المحليةرئيس الوحدة 
Chief, Staff Development Unit رئيس وحدة  تطوير الموظفين 
Controller and Director, CFS مراقب ومدير شعبة الخدمات المالية 
Coordination Assistant مساعد تنسيق 
Counsel   مستشار 
Country Programme Assistant مساعد البرنامج القطري 
Country Programme Analyst محلل البرنامج القطري 
Country Programme Associate ج القطريممعاون البرنا 
Country Programme Manager مدير البرنامج القطري 
Country Programme Officer موظف البرنامج القطري 
Deputy Director, Independent Office of Evaluation  نائب مدير مكتب التقييم المستقل 
Director, Administrative Services Division مدير شعبة الخدمات اإلدارية 
Director, Asia and the Pacific Division  مدير شعبة آسيا والمحيط الهادي 
Director, Office of Audit and Oversight  مدير مكتب المراجعة واإلشراف 
Director, Office of the Budget and Organizational 

Development  

 مدير مكتب الميزانية وتطوير المنظمة

Director, Environment and Climate Division  مدير شعبة البيئة والمناخ 
Director, East and Southern Africa Division   مدير شعبة أفريقيا الشرقية والجنوبية 
Director, Human Resources Division مدير شعبة الموارد البشرية 
Director, Information and Communications 

Technology  

 مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Director, International Loan Coalition  مدير االئتالف الدولي المعني باألراضي 
Director, Independent Office of Evaluation  مدير مكتب التقييم المستقل 
Director, Latin America and Caribbean Division  مدير شعبة أمريكا الالتينية والكاريبي 
Director, Near East, North Africa and Europe 

Division  

 مدير شعبة الشرق األدنى وشمال أفريقيا وأوروبا

Director, Office of the President and the Vice-  موظفي الصندوق وكبيرمدير مكتب الرئيس ونائب الرئيس 
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President & Chief of Staff 

Director, Policy and Technical Advisory Division مدير شعبة السياسات والمشورة التقنية 
Director, Partnership and Resource Mobilization 

Office  

 الشراكات وتعبئة الموارد مدير مكتب

Director, Global Engagement and Research Division مدير شعبة االنخراط العالمي والبحوث 
Director, Strategic Planning and Impact Assessment 

Division 

 مدير شعبة التخطيط االستراتيجي وتقدير األثر

Director, West and Central Africa Division  مدير شعبة أفريقيا الغربية والوسطى 
Document and Information Officer الموظف المسؤول عن الوثائق والمعلومات 
Evaluation Analyst محلل تقييم 
Evaluation Officer موظف تقييم 
Evaluation Specialist أخصائي في التقييم 
Facilities Management Analyst محلل إدارة المرافق 
Facilities Management Assistant مساعد إدارة المرافق 
Facilities Management Associate معاون إدارة المرافق 
Field Security Assistant مساعد األمن الميداني 
Finance Analyst محلل مالي 
Finance Assistant  ماليمساعد 
Finance Associate معاون في الشؤون المالية 
Finance Manager مدير المالية 
Finance Officer الموظف المسؤول عن المالية 
Finance Officer & Team Leader الموظف المسؤول عن المالية ورئيس الفريق 
Finance Officer (Loans & Grant)  القروض والمنح(الموظف المسؤول عن المالية( 
Finance Specialist أخصائي في المالية 
Front Office Assistant مساعد المكتب األمامي 
General Counsel & Director, Office of the General 

Counsel 

 المستشار العام ومدير مكتب المستشار العام

Governing Bodies Officer  الرئاسيةالموظف المسؤول عن شؤون الهيئات 
Grant Portfolio Officer الموظف المسؤول عن حافظة المنح 
Grants Portfolio Adviser مستشار حافظة المنح 
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Head, Governing Bodies Office مدير مكتب شؤون الهيئات الرئاسية 
Human Resources Analyst محلل الموارد البشرية 
Human Resources Assistant  الموارد البشريةمساعد 
Human Resources Associate معاون الموارد البشرية 
Human Resources Specialist أخصائي في الموارد البشرية 
ICT Analyst محلل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ICT Assistant مساعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ICT Associate  المعلومات واالتصاالتمعاون تكنولوجيا 
ICT Manager مدير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ICT Specialist أخصائي في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
Investment Risk Compliance Officer الموظف المسؤول عن االمتثال لمخاطر االستثمار 
Investigation Officer موظف التحقيقات 
Knowledge Management Analyst محلل إدارة المعرفة 
Knowledge Management Officer الموظف المسؤول عن إدارة المعرفة 
Knowledge Management Specialist أخصائي في إدارة المعرفة 
Lead Evaluation Officer الموظف الرئيسي المسؤول عن التقييم 
Lead Portfolio Adviser  الرئيسيمستشار الحافظة 
Lead Regional Economist الخبير االقتصادي اإلقليمي الرئيسي 
Lead Technical Specialist (Climate & Environment) خصائي التقني الرئيسي )المناخ والبيئة(األ 
Lead Technical Officer الموظف التقني الرئيسي 
Lead Technical Specialist أخصائي تقني رئيسي 
Legal Analyst محلل قانوني 
Legal Officer موظف قانوني 
Manager, Accounting & Finance Reporting بالغ الماليمدير المحاسبة واإل 
Manager, Strat. & Supp. Unit مدير وحدة االستراتيجية والدعم 
MDG Sub Programme Coordinator منسق البرنامج الفرعي لألهداف اإلنمائية لأللفية 
Nurse الممرضة 
Operations Analyst محلل عمليات 
Partnership Officer, Liaison Office, Washington DC   ،الموظف المسؤول عن الشراكات في مكتب االتصال
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 واشنطن العاصمة

Partnership Officer, Liaison Office, New York   ،الموظف المسؤول عن الشراكات في مكتب االتصال
 نيويورك

Partnership Officer, Management Funds الموظف المسؤول عن الشراكات في صناديق اإلدارة 
Partnership Assistant مساعد في الشراكات 
Partnership Officer الموظف المسؤول عن الشراكات 
Portfolio Assistant مساعد الحافظة 
Portfolio Management Officer  المسؤول عن إدارة الحافظةالموظف 
Portfolio Officer الموظف المسؤول عن الحافظة 
President of IFAD رئيس الصندوق 
Procurement Assistant  مساعد توريد 
Procurement Associate معاون توريد 
Procurement Manager مدير التوريد 
Procurement Officer الموظف المسؤول عن التوريد 
Programme Analyst محلل برامج 
Programme Assistant مساعد برامج 
Programme Assistant (HIV/AIDS) )مساعد برامج )فيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز 
Programme Associate معاون برامج 
Programme Officer موظف مسؤول عن البرامج 
Programme Support Analyst  البرامجمحلل دعم 
Quality Assurance Analyst محلل ضمان الجودة 
Regional Economist خبير اقتصادي إقليمي 
Regional Programme Manager مدير البرنامج اإلقليمي 
Research Associate باحث معاون 
Secretary of IFAD سكرتير الصندوق 
Security Guard حارس أمن 
Security Officer  أمنضابط 
Senior Audit Officer كبير مسؤولي المراجعة 
Senior Budget Specialist كبير أخصائيي شؤون الميزانية 
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Senior Evaluation Officer كبير موظفي التقييم 
Senior Finance Officer كبير موظفي المالية 
Senior Finance Specialist كبير أخصائيي المالية 
Senior Human Resources Specialist كبير  أخصائيي الموارد البشرية 
Senior ICT Specialist كبير  أخصائيي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
Senior Investigation Officer كبير موظفي التحقيقات 
Senior Legal Officer كبير الموظفين القانونيين 
Senior Portfolio Adviser  الحافظةكبير مستشاري 
Senior Portfolio Manager كبير مدراء الحافظة 
Senior Security Officer كبير ضباط األمن 
Senior Technical Specialist كبير األخصائيين التقنيين 
Spanish Reviser/ Senior Translator مراجع إسباني/كبير المترجمين االسبان 
Special Adviser to the President مستشار خاص لرئيس الصندوق 
Senior Country Programme Officer كبير موظفي البرنامج القطري 
Senior Quality Assurance Specialist كبير  األخصائيين في ضمان النوعية 
Senior Technical Specialist (Climate Change 

Adaptation) 

 المناخ(كبير  األخصائيين التقنيين )التأقلم مع تغير 

Senior Technical Specialist (Fisheries & 

Aquaculture) 

كبير  األخصائيين التقنيين )تربية األحياء المائية ومصايد 
 األسماك(

Senior Technical Specialist (Global Engagement 

Office) 

 كبير األخصائيين التقنيين )مكتب االنخراط العالمي(

Senior Tech Specialist (Policy) )كبير  األخصائيين التقنيين )السياسات 
Senior Tech Specialist (Climate and Environment) )كبير  األخصائيين التقنيين )المناخ والبيئة 
Strategic Planning Officer الموظف المسؤول عن التخطيط االستراتيجي 
Systems Administrator مدير األنظمة 
Technical Specialist (Environment and Climate 

Knowledge) 

 أخصائي تقني )معارف البيئة والمناخ(

Technical Advisor مستشار تقني 
Technical Analyst محلل تقني 
Technical Specialist أخصائي 
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Treasurer & Director, TRE أمين ومدير الخزانة 
Treasury Analyst محلل الخزانة 
Vice-President نائب الرئيس 
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 رئيس الدولة
 

Excellency, 

 

Accept, Excellency, 

the assurances of 

my highest 

consideration. 

 

 فخامة الرئيس،
 

 وتفضلوا فخامتكم بقبول
 .التقدير آيات أسمى

Madame/Monsieur 

[le Président], 

 

Veuillez agréer, 

Madame/Monsieur 

[le Président], les 

assurances de ma 

très haute 

considération. 

Excelentísimo Señor 

o Excelentísima 

Señora: 

 

Aprovecho la 

oportunidad para 

reiterar a Vuestra 

Excelencia el 

testimonio de mi 

más alta 

consideración. 

رئيس 
 الحكومة

Excellency, 

 

 

Accept, Excellency, 

the assurances of 

my highest 

consideration. 

 

معالي رئيس الوزراء 
 الموقر،

 
 وتفضلوا معاليكم بقبول

 .التقدير آيات أسمى
 

Madame/Monsieur 

[le Premier 

ministre, le 

Chancelier, etc.], 

 

Veuillez agréer, 

Madame/Monsieur 

[le Premier 

ministre, le 

Chancelier, etc.], 

les assurances de 

ma très haute 

considération. 

 

Excelentísimo Señor 

o Excelentísima 

Señora: 

 

 

Aprovecho la 

oportunidad para 

reiterar a Vuestra 

Excelencia el 

testimonio de mi 

más alta 

consideración. 

 الوزير
 

Excellency, 

 

Accept, Excellency, 

the assurances of 

my highest 

consideration. 

 

 معالي الوزير الموقر،
 وتفضلوا معاليكم بقبول

 .التقدير آيات أسمى

Madame/Monsieur 

le Ministre, 

 

Veuillez agréer, 

Madame/Monsieur 

le Ministre, les 

assurances de ma 

très haute 

Excelentísimo Señor 

o Excelentísima 

Señora: 

 

Aprovecho la 

oportunidad para 

reiterar a Vuestra 

Excelencia el 

                                                        
االتصال بمكتب سكرتير  يرجىإليها هنا.  اإلشارةتتفاوت طرق توجيه التحية ألعضاء األسر الملكية أو الحاكمة، وبالتالي لم تتم   1

 الصندوق لالستفسار عن طرق توجيه التحية لهم.
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considération. testimonio de mi 

más alta 

consideración. 

السفير أو 
 الوزير

 المفوض
 

Excellency, 

 

Accept, Excellency, 

the assurances of 

my highest 

consideration. 

 

 سعادة السفير 
 أو

 سعادة الوزير المفوض،
 سعادتكم بقبولوتفضلوا 

 .التقدير آيات أسمى

Monsieur/Madame 

l'Ambassadeur, 

 

Veuillez agréer, 

Monsieur/Madame 

l'Ambassadeur, les 

assurances de ma 

très haute 

considération. 

Excelentísimo Señor 

o Excelentísima 

Señora: 

 

Aprovecho la 

oportunidad para 

reiterar a Vuestra 

Excelencia el 

testimonio de mi 

más alta 

consideración. 

السكرتير 
العام لألمم 

 المتحدة
 

Dear Mr Secretary-

General, 

 

Yours sincerely, 

 

 

n/a 

 

n/a 

 

n/a 

رئيس 
المنظمة 
 والوكالة

 

Dear Mr [Surname], 

or 

Dear Ms 

[Surname], 

 

Yours sincerely, 

 

 حضرة السيد
 أو 

 السيدةحضرة 
 مع أطيب التحيات.

Monsieur/Madame, 

 

Veuillez agréer, 

Monsieur/Madame, 

l'expression de mes 

salutations 

distinguées. 

Estimado Sr. 

[apellido], o 

Estimada Sra. 

[apellido]: 

 

Le saluda muy 

atentamente, 

موظفو 
سفارة، وزارة، 
 منظمة أخرى

Dear Mr [Surname], 

or 

Dear Ms 

[Surname], 

 

Yours sincerely, 

 

 حضرة السيد
 أو حضرة السيدة

 مع أطيب التحيات.

Monsieur/Madame, 

 

Veuillez agréer, 

Monsieur/Madame, 

l'expression de mes 

salutations 

distinguées. 

Estimado Sr. 

[apellido], o 

Estimada Sra. 

[apellido]: 

 

Le saluda muy 

atentamente, 
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محافظ لدى 
 الصندوق

)برتبة سفير 
 أو أعلى(

 

Distinguished 

Governor, 

 

Accept, 

Distinguished 

Governor, the 

assurances of my 

highest 

consideration. 

 

 معالي المحافظ الموقر
 

وتفضلوا معاليكم بقبول 
 أسمى آيات التقدير.

Madame/Monsieur 

[le Gouverneur/ la 

Gouverneure], 

 

 

Veuillez agréer, 

Madame/Monsieur 

[le Gouverneur/la 

Gouverneure], les 

assurances de ma 

très haute 

considération. 

Distinguido 

Gobernador o 

Distinguida 

Gobernadora: 

 

Aprovecho la 

oportunidad para 

reiterarle, 

distinguido(a) 

Gobernador(a), el 

testimonio de mi 

más alta 

consideración. 

محافظ لدى 
 الصندوق

)دون رتبة 
 السفير(

Mr Governor, or 

Madam Governor, 

 

Yours sincerely, 

 

 حضرة السيد المحافظ
 حضرة السيدة المحافظة

 
 مع أطيب التحيات

Madame/Monsieur 

[le Gouverneur/la 

Gouverneure], 

 

Veuillez agréer, 

Monsieur/Madame 

[le Gouverneur du 

FIDA], l'expression 

de mes salutations 

distinguées. 

Señor Gobernador, 

o Señora 

Gobernadora: 

 

Le saluda muy 

atentamente, 

ممثل في 
المجلس 
 التنفيذي

 سفير برتبة)
   (أعلى أو

Distinguished 

Executive Board 

Representative, 

 

Accept, 

Distinguished 

Executive Board 

Representative, the 

assurances of my 

highest 

consideration. 

 

 

 معالي ممثل )اسم البلد( 
 في المجلس التنفيذي

 

 

وتفضلوا معاليكم بقبول 
 أسمى آيات التقدير.

Madame/Monsieur 

[le Représentant /la 

Représentante au 

Conseil 

d'administration], 

 

Veuillez agréer, 

Madame/Monsieur 

[le Représentant/la 

Représentante au 

Conseil 

d'administration], 

les assurances de 

ma très haute 

considération. 

Distinguido (a) 

Representante en la 

Junta Ejecutiva: 

 

Aprovecho la 

oportunidad para 

reiterarle, 

distinguido (a) 

Representante en la 

Junta Ejecutiva, el 

testimonio de mi 

más alta 

consideración. 

ممثل في 
المجلس 
 التنفيذي

)دون رتبة 

Mr Executive Board 

Representative, or 

Madam Executive 

Board 

Representative, 

 

 حضرة )السيد(
 حضرة )السيدة(

 
 مع أطيب التحيات.

Madame/Monsieur 

[le Représentant au 

Conseil 

d'administration], 

 

Veuillez agréer, 

Monsieur/Madame 

Señor 

Representante en la 

Junta Ejecutiva o 

Señora. 

Representante en la 

Junta Ejecutiva: 
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 ,Yours sincerely السفير(

 

[Madame/Monsieur 

le Représentant au 

Conseil 

d'administration], 

l'expression de mes 

salutations 

distinguées. 

 

Le saluda muy 

atentamente, 
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المعيارية التحيات إلى عدد من المتلقين كالمحافظين أو ممثلي الدول األعضاء، تستخدم  موجهةالتي تكون فيها المراسلة  الحاالتفي 
 لنحو التالي:على ا

 

 

 Distinguished المحافظون

Governors, 

 

Accept, 

Distinguished 

Governors, the 

assurances of 

my highest 

consideration. 

 

معالي المحافظون 
 الموقرون

 
 بقبول معاليكم وتفضلوا
 .التقدير آيات أسمى

Mesdames et 

Messieurs les 

Gouverneurs, 

 

Veuillez agréer, 

Mesdames et 

Messieurs les 

Gouverneurs, les 

assurances de ma 

très haute 

considération. 

Distinguidos 

Gobernadores: 

 

Aprovecho la 

oportunidad para 

reiterarles, 

distinguidos 

Gobernadores, el 

testimonio de mi 

más alta 

consideración. 

الدول ممثلو 
األعضاء في 

 المجلس التنفيذي

Distinguished 

Executive Board 

Representatives, 

 

Accept, 

Distinguished 

Executive Board 

Representatives, 

the assurances 

of my highest 

consideration. 

 

السادة ممثلو الدول 
األعضاء في المجلس 

 التنفيذي
 

 آيات أسمى بقبول وتفضلوا
 .التقدير

Mesdames et 

Messieurs les 

Représentants au 

Conseil 

d'administration, 

 

Veuillez agréer, 

Mesdames et 

Messieurs les 

Représentants au 

Conseil 

d'administration, 

les assurances de 

ma très haute 

considération. 

Distinguidos 

Representantes 

en la Junta 

Ejecutiva: 

 

Aprovecho la 

oportunidad para 

reiterarles, 

distinguidos 

Representantes 

en la Junta 

Ejecutiva, el 

testimonio de mi 

más alta 

consideración. 
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Absorptive capacity 

االستيعابية القدرة  

Acceleration of maturity 

السداد موعد استعجال  

Account payable 

 حسابات مستحقة الدفع

Accountability for results 

 المساءلة عن النتائج 

Accountability framework 

 إطار المساءلة المؤسسية 

Accounting policy 

المحاسبية السياسة   

Accounting record 

المحاسبية السجالت   

Accounts receivable 

مدينة حسابات   

Accruals 

 االستحقاقات

Accrued income 

 اإليرادات المتراكمة 

Accrued liabilities 

 الخصومات المتراكمة

Accumulated surplus 

 الفوائض المتراكمة 

Active risk 

 مخاطر نشطة 

Activity-based budgeting 

 الميزنة المستندة إلى األنشطة

Actual problem project 

 مشروع يواجه مشكالت فعلية 

Ad Hoc Working Group on Governance 

 مجموعة العمل المعنية بقضايا التسيير في الصندوق

Adaptation for Smallholder Agriculture 

Programme 

راعة أصحاب الحيازات الصغيرةبرنامج التأقلم لصالح ز  

Adaptation to climate change 

 التكيف مع تغير المناخ 

Additional Resource Mobilization 

Initiative 

 مبادرة تعبئة موارد إضافية للصندوق 

Administrative Assistant 

 مساعد إداري

Advance commitment authority 

 سلطة االلتزام بالموارد مقدما 

Advance contracting 

 التعاقد المسبق 

Advocacy 

 استقطاب التأييد 

Afforestation 

 تحريج/تشجير 

After-Service Medical Coverage Scheme 

 خطة التأمين الطبي بعد انتهاء الخدمة 

Aggregate benchmark index 

اإلجماليالمعياري  المؤشر   

Agreement at completion point 

  اإلنجاز نقطةعند  االتفاق 

Agreement Establishing IFAD 
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 اتفاقية إنشاء الصندوق 

Agricultural Market Information System 

المعلومات المتعلقة باألسواق الزراعية نظام  

Agricultural Transformation Index 

 مؤشر التحول الزراعي

Agroecosystem 

 نظام إيكولوجي زراعي

Agro-leasing 

 التأجير الزراعي 

Amortization 

 االهتالك

Annual Report on Results and Impact of 

IFAD Operations 

)ARRI( 

 التقرير السنوي عن نتائج وأثر عمليات الصندوق 

Annual work plan and budget 

والميزانية السنوية العملخطة    

Anticorruption action plan 

محاربة الفساد عملخطة    

Approach paper 

 ورقة  نهج 

Arab and Gulf States Liaison Office 

)AGL( 

 مكتب العالقات مع دول الخليج العربية

Assistant Treasurer 

 مساعد أمين الخزانة 

Associate Audit Officer 

 موظف مراجعة حسابات مزامل 

Associate Investigation Officer 

 موظف تحقيقات مزامل 

Associate Professional Officer 

 موظف مهني مزامل

Associate Vice-President 

 نائب الرئيس المساعد

Associate Vice-President, FOD 

 نائب الرئيس المساعد لدائرة العمليات المالية 

Associate Vice-President, PMD 

 نائب الرئيس المساعد لدائرة إدارة البرامج 

Associate Vice-President, SKD 

 نائب الرئيس المساعد لدائرة االستراتيجية وإدارة المعرفة 

Audit Committee 

 لجنة مراجعة الحسابات

Audit Manager 

 مدير المراجعة  

Audit memorandum 

 مذكرة مراجعة حسابات 

Audit Officer 

 موظف مراجعة حسابات 

Audit Report Tracking System 

ساباتنظام تتّبع تقرير مراجعة الح   

Audit Section 

 قسم المراجعة 

Authorized capital 

 رأسمال مصرح به 

Autonomy 

استقاللية -استقالل ذاتي   

Barclays customized inflation-linked 

index for the inflation-indexed bonds 

 دليل باركلي للسندات المرتبطة بمعدل التضخم

Base-case scenario 

األساسية /التصور القاعديتصور الحالة    

Basic Medical Insurance Plan 

األساسيةخطة التأمين الطبي   
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Basic needs index 

 مؤشر االحتياجات األساسية

Basket-funding 

 التمويل الموحد 

Benchmark 

 المعدل المعياري

Benchmark efficiency ratio 

 معدل الكفاءة المعياري 

Benchmarking study 

مقارنة دراسة   

Biological diversity 

 التنوع البيولوجي 

Biomass unit 

 وحدة الكتلة الحيوية

Blend terms 

 شروط مختلطة 

Budget envelope 

 مظروف الميزانية 

Budget Manager 

 مدير الميزانية 

Budget Officer 

 موظف ميزانية 

Budget Unit 

 وحدة الميزانية 

Business Analyst 

 محلل أعمال 

Business case 

 حالة األعمال 

Business continuity 

 استمرارية األعمال 

Business incubator 

 حاضنة أعمال  

Business partner 

 شريك في األعمال 

By-laws for the Conduct of the Business 

of IFAD 

 اللوائح الخاصة بتسيير أعمال الصندوق 

Capacity building 

 بناء القدرات 

Capital budget 

 ميزانية رأسمالية

Capital outlay 

 المصاريف الرأسمالية 

Carrying capacity of an ecosystem 

 قدرة النظام اإليكولوجي على التحمل 

Cash collateral 

 الضمانات النقدية 

Cash Management Team 

 فريق ادارة النقدية 

Cash-basis accounting 

نقديالمحاسبة على أساس    

CLEAR 

 مبادرة مراكز التعلم بشأن التقييم والنتائج  

Change and Reform Agenda 

 جدول أعمال التغيير واإلصالح 

Chief Development Strategist 

 كبير استراتيجيي التنمية 

Chief Finance and Administration 

Officer 

 كبير موظفي المالية واإلدارة 

Chief Financial Officer and Head of FOD 

 كبير الموظفين الماليين ورئيس دائرة العمليات المالية 

Chief of Staff 

 رئيس شؤون الموظفين 
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Chief Procurement Officer 

 كبير موظفي التوريد 

Climate change 

 تغير المناخ 

Climate change mitigation 

 التخفيف من آثار تغير المناخ 

Climate resilience 

 الصمود في وجه تغير المناخ 

Climate smart 

 ذكي مناخيا 

Code of Conduct 

 مدونة السلوك 

Coercion 

 قسر 

Coercive practice 

 ممارسة قسرية

Collectability risk 

 خطر التحصيل 

Collective farm 

 مزارع جماعية 

Commission on the Status of Women 

 لجنة وضع المرأة

Committee on the Elimination of 

Dicrimination Against Women 

 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة 

Committee to Review the Emoluments of 

the President of IFAD 

 لجنة استعراض مخصصات رئيس الصندوق 

Common Performance Assessment 

System 

دير األداءالنظام المشترك لتق   

Community mobilizer 

  دعاة التعبئة المجتمعية المحلية 

Community-driven development 

 التنمية التي يوجهها المجتمع 

Community-managed resource centre 

 مركز الموارد الذي يديره المجتمع المحلي 

Compensation for environmental 

services 

البيئيةالتعويض عن الخدمات    

Completion evaluation 

 تقييم اإلنجاز

Completion evaluation report 

 تقرير تقييم اإلنجاز

Completion point 

 نقطة اإلنجاز 

Completion review 

 استعراض اإلنجاز 

Composite index 

 رقم قياسي مركب 

Composite special drawing rights LIBOR 

six-month composite rate 

مركب حقوق السحب الخاصة في سعر الفائدة السائد بين مصارف  

 لندن على مدى ستة أشهر

Comprehensive Development 

Framework 

 اإلطار اإلنمائي الشامل 

Comprehensive Framework for Action 

 إطار العمل الشامل

Comprehensive participatory planning 

and evaluation 

يم التشاركيان الشامالنالتخطيط والتقي  

Concept note 

 مذكرة مفاهيمية  
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Concessional partner loan 

)CPL( 

 قروض الشركاء الميّسرة 

Concessional Partner Loan Framework 

 إطار قروض الشركاء الميسرة 

Conditional value at risk 

 القيمة المعرضة للمخاطر المشروطة

Conference room paper 

غرفة االجتماعاتورقة   

Conflict of interest 

 تضارب مصالح 

Consolidated country performance 

assessment 

 التقديرات الجامعة لألداء القطري 

Consultation on the Replenishment of 

IFAD's Resources 

بتجديد موارد الصندوق الخاصةهيئة المشاورات    

Consultative Group on International 

Agricultural Research 

CGIAR 

 الجماعة االستشارية للبحوث الزراعية الدولية 

Consultative Group to Assist the Poor 

 الجماعة االستشارية لمساعدة الفقراء 

Consumer price index 

 مؤشر سعر المستهلك 

Contract farming 

 الزراعة التعاقدية 

Convenors and Friends 

 منسقو القوائم واألصدقاء/المنسقون واألصدقاء 

Cooling off period 

 فترة تهدئة أو فترة فاصلة 

Cooperating institution 

 مؤسسة متعاونة 

Coordinator for Indigenous and Tribal 

Issues 

 منسق قضايا الشعوب األصلية والقبلية 

Core criteria 

 المعايير األساسية 

Corporate induction seminar 

بالمؤسسة للتعريفندوة    

Corporate management result 

المؤسسية اإلدارةنتائج   

Corporate Planning and Performance 

Management System 

للتخطيط وإدارة األداء المؤسسيالنظام    

Corporate Services Support Group 

 مجموعة دعم الخدمات المؤسسية

Corporate-level evaluation 

CLE 

مؤسسيتقييم    

Corporate-level evaluation on IFAD’s 

institutional efficiency and the efficiency 

of IFAD-funded operations 

CLEE 

لكفاءة الصندوق وكفاءة العمليات التي يمولها  المؤسسيالتقييم  

 الصندوق

Corrupt practice 

دةممارسة فاس   

Countries with most fragile situations 

تعاني من أشد األوضاع هشاشة التيالبلدان    

Country Director 

 مدير قطري 

Country income group 

البلدان حسب مستوى الدخل مجموعة   

Country Information System 

القطرية المعلوماتنظام   
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Country officer 

قطري موظف   

Country portfolio review 

الحافظة القطرية استعراض   

Country presence office 

 مكتب الحضور القطري 

Country programme evaluation 

 تقييم البرنامج القطري 

Country programme management team 

البرنامج القطري إدارةفريق   

Country programme manager 

)CPM( 

القطري البرنامجمدير    

Country Programme Manager Academy 

 أكاديمية مدراء البرامج القطرية 

Country programme manager outposting 

model 

 نموذج انتداب مدير البرنامج القطري 

Country programme officer 

)CPO( 

 موظف برنامج قطري 

Country strategic opportunities 

programme 

)COSOP( 

االستراتيجية القطريةبرنامج الفرص    

Country strategy and programme 

evaluation 

القطرية والبرنامج القطري االستراتيجيةتقييم     

Country with high debt sustainability 

عالية على تحمل الديون قدرةبلد ذو   

Country with low debt sustainability 

 بلد ذو قدرة منخفضة على تحمل الديون 

Country with medium debt sustainability 

 بلد ذو قدرة متوسطة على تحمل الديون

Country-specific grant window 

 نافذة المنح القطرية 

Coupon rate 

 سعر فائدة القسائم 

Custom collateral account 

 حساب ضمانات مخصص 

Debt financing 

التمويل باالقتراض -تمويل بالديون    

Debt funding agreement 

 اتفاقية التمويل بالديون 

Debt sustainability analysis 

 تحليل القدرة على تحمل الديون

Debt Sustainability Framework 

على تحمل الديون القدرةإطار   

Debt-distress risk 

 خطر إجهاد الديون 

Decision point 

 نقطة اتخاذ القرار 

Declaration on World Food Security and 

the Challenges of Climate Change and 

Bioenergy 

اإلعالن المعني باألمن الغذائي العالمي وتحديات تغير المناخ  

 والطاقة الحيوية

Default risk 

ر عن   السدادخطر التأخُّ  

Delegation of Authority Framework 

 إطار التفويض بالصالحيات 

Deliverable 

 المخرجات 

Deposit-taking financial institutions 

المالية المتلقية للودائع المؤسسات  
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Design-and-build contracting 

على التصميم والبناء التعاقد   

Desk review note 

استعراض مكتبي مذكرة   

Development effectiveness 

 الفعالية اإلنمائية 

Development Effectiveness Framework 

الفعالية اإلنمائيةإطار   

Development objective 

 هدف إنمائي 

Development partner 

 شريك إنمائي 

Diaspora Investment in Agriculture 

 استثمارات جماعات الشتات في الزراعة

Discount rate 

 معدل الخصم 

Discrimination 

 التمييز 

Discrimination against women 

 التمييز ضد المرأة 

Early warning flag 

 عالمات اإلنذار المبكر 

Economic cooperation among 

developing countries 

 التعاون االقتصادي بين البلدان النامية 

Economic empowerment 

 التمكين االقتصادي

Economic internal rate of return 

)EIRR( 

 معدل العائد االقتصادي الداخلي 

Economic rate of return 

)ERR( 

 معدل العائد االقتصادي 

Economic resilience 

 القدرة على التعافي اقتصاديا 

Effectiveness 

 الفعالية

Efficiency 

 الكفاءة

Efficiency ratio 

 معدل الكفاءة 

Electronic procurement 

 التوريد االلكتروني 

Eleventh Replenishment of IFAD's 

Resources 

الحادي عشر لموارد الصندوقالتجديد    

Eligibility for procurement 

 أهلية التوريد 

Emerging market bond 

 سندات األسواق الناشئة 

Emerging market debt 

 ديون األسواق الناشئة 

Emoluments Committee 

 لجنة مخصصات رئيس الصندوق 

Empowerment 

 التمكين

Enabling environment 

تمكينيةبيئة    

Enabling poor rural people to overcome 

poverty 

 تمكين السكان الريفيين الفقراء من التغلب على الفقر 

Enterprise risk management 

 إدارة المخاطر المؤسسية 
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Entitlement fraud 

 التدليس الخاص باالستحقاقات 

Environment and natural resources 

management 

لبيئة والموارد الطبيعيةإدارة ا   

Environmental and Social Assessment 

Procedures 

 إجراءات التقدير البيئي واالجتماعي 

Environmental and social impact 

assessment 

 تقدير األثر البيئي واالجتماعي

Environmental and social impact 

statement 

 بيان األثر البيئي واالجتماعي

Environmental and social review note 

 مذكرة االستعراض البيئي واالجتماعي

Environmental impact assessment 

 تقدير األثر البيئي

Environmental migration 

 الهجرة البيئية 

Environmental screening and scoping 

 التحديد والفرز البيئي

E-performance management 

لكترونية لألداءاإلدارة اإل   

Equal opportunity 

 فرص متساوية 

Equity financing 

 التمويل بإصدار األسهم 

Equity investment 

األسهم استثمارات   

Evaluation analyst 

تقييممحلل    

Evaluation assistant 

تقييم مساعد   

Evaluation capacity development 

التقييمية القدراتتنمية    

Evaluation Committee 

التقييملجنة   

Evaluation Cooperation Group 

 فريق التعاون في مجال التقييم

Evaluation criteria 

التقييم معايير   

Evaluation framework 

التقييم إطار   

Evaluation insight 

الثاقبة للتقييم النظرات   

Evaluation manual 

 دليل التقييم 

Evaluation profile 

/المالمح البارزة للتقييمالمعالم   

Evaluation Specialist 

 خبير تقييم 

Evaluation synthesis 

التقييمية التوليفات تقارير    

Evaluation synthesis report (IOE) 

التجميعي التقييمتقرير   

Evaluation team 

التقييم فريق   

Ex ante allocation 

سبقالتخصيص الم معادالت   

Exceptions to eligibility 

من األهلية االستثناءات   

Executive Board 

التنفيذيالمجلس    
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Executive dining-room 

الرئيسية الطعام قاعة   

Executive Management Committee 

التنفيذيةلجنة اإلدارة   

Exit strategy 

الخروج استراتيجية   

Extreme poor 

الفقرمدقعي   

Facility for Refugees, Migrants, Forced  

Displacement and Rural Stability 

)FARMS( 

، والتهجير القسري، واالستقرار والمهاجرينمرفق الالجئين،  

 الريفي

Fair value 

 القيمة العادلة 

Fair value accounting 

القيمة العادلة محاسبة   

Family farming 

األسرية الزراعة   

Farmer field schools 

المزارعين الحقلية مدارس   

Farmers' Forum 

المزارعينمنتدى    

Farming system 

 نظام زراعي 

Feminization of poverty 

الفقر تأنيث   

Field Support Unit 

الميداني الدعموحدة   

Financial architecture 

المالية الهيكلية   

Financial Institutions Anticorruption 

Task Force 

المالية المؤسساتمهام مكافحة الفساد في  فريق   

Financial Management Dashboard 

الماليةاإلدارة  منّصة   

Financial Planning and Analysis Unit 

المالي والتحليلوحدة التخطيط    

Financial Regulation of IFAD 

للصندوقاللوائح المالية    

Financial reporting 

المالي اإلبالغ   

Financing Facility for Remittances 

التحويالت تمويل مرفق  

Fit-for-purpose approach 

مع الغرض المواءمةنهج    

Fixed-term contract 

المدة محددعقد    

Flexible Lending Mechanism 

المرنة اإلقراضيةاآللية    

Flight to quality 

الجودة نحوالنزوح    

Focal development area 

 مجال إنمائي مركزي 

Focus on results 

على النتائج التركيز   

Food consumption score 

الغذائي االستهالكدرجة    

Food poor 

األغذية فقراء   

Food price index 

األغذيةأسعار  مؤشر   
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Food sovereignty 

الغذائية السيادة   

Food-for-training 

التدريبالغذاء مقابل    

Food-for-work 

مقابل العمل الغذاء   

Force account unit 

على تنفيذ األشغال الذاتيةوحدات القدرات    

Free, prior and informed consent 

المستنيرة المسبقةالموافقة الحرة    

Front office 

 المكتب األمامي

Frontier low income country 

البلدان المنخفضة الدخلبلدان الشريحة الحّدية من فئة   

Full-time equivalent 

 مكافئ الدوام الكامل

Gender 

 التمايز بين الجنسين 

Gender Action Learning System 

 نظام تعلُّم العمل بشأن قضايا التمايز بين الجنسين

Gender Action Plan 

 خطة العمل الخاصة بالتمايز بين الجنسين

Gender analysis 

أساس الجنستحليل على    

Gender analyst 

على أساس الجنسأخصائي التحليل    

Gender and diversity balance 

 التوازن والتنوع بين الجنسين 

Gender audit 

 مراجعة قضايا التمايز بين الجنسين 

Gender awareness 

 الوعي بقضايا الجنسين 

Gender balance 

 التوازن بين الجنسين 

Gender bias 

تحّيز على أساس الجنس    

Gender Development Index 

 مؤشر التنمية المتعلق بالتمايز بين الجنسين 

Gender disaggregated data 

 بيانات مصّنفة حسب الجنس

Gender disparity 

 فوارق بين الجنسين 

Gender diversity 

 التنوع من حيث الجنس 

Gender empowerment index 

التمايز بين الجنسينمؤشر تمكين    

Gender equality 

 المساواة بين الجنسين 

Gender equality and women’s 

empowerment 

 المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة 

Gender equity 

بين الجنسين المساواة   

Gender focal point 

 جهة االتصال المعنية بالتمايز بين الجنسين 

Gender gap 

الجنسينالفجوة بين    

Gender Inequality Index 

 مؤشر عدم المساواة بين الجنسين 

Gender issues 

لجنسينقضايا التمايز بين ا   

Gender mainstreaming 

 تعميم قضايا التمايز بين الجنسين 
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Gender marker 

 مؤشر المساواة بين الجنسين 

Gender needs 

 احتياجات الجنسين 

Gender parity index 

تكافؤ الجنسينمؤشر    

Gender perspective 

 منظور المساواة بين الجنسين 

Gender planning 

 تخطيط مراٍع للتمايز بين الجنسين 

Gender policy 

 سياسة التمايز بين الجنسين  

Gender relations 

 العالقات بين الجنسين 

Gender stereotype 

حسب الجنستنميط    

Gender strategy 

التمايز بين الجنسيناستراتيجية    

Gender, Empowerment and Social 

Inclusion for Rural Development 

التمايز بين الجنسين، والتمكين، واإلدماج االجتماعي ألغراض  

 التنمية الريفية

Gender-blind 

 عدم الوعي بالتمايز بين الجنسين 

Gender-related persecution 

 اضطهاد قائم على أساس الجنس  

Gender-responsive budgeting 

 الميزنة المراعية للتمايز بين الجنسين 

Gender-transformative approach 

 النهج التحولي للتمايز بين الجنسين 

Global and regional grants window 

 نافذة المنح العالمية واإلقليمية 

Global Environment Facility 

)GEF( 

 مرفق البيئة العالمية 

Global Gender Gap Index 

 المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين

Global government bond 

 السندات الحكومية العالمية 

Global Staff Meeting 

لموظفي الصندوق العاماالجتماع   

Global Staff Survey 

 المسح اإلجمالي للموظفين 

Governance 

 التسيير

Governance indicator 

 مؤشر التسيير 

Governing Bodies (of IFAD) 

 الهيئات الرئاسية )في الصندوق(

Governing Council 

 مجلس المحافظين 

Grace period 

 فترة السماح 

Grant element 

 عنصر المنحة 

Grant Secretariat 

 أمانة المنح 

Grants and Investment Projects System 

المنح والمشروعات االستثماريةنظام    

Grants Facility for Indigenous Peoples 

 مرفق منح الشعوب األصلية 

Green procurement 

 التوريد المراعي للبيئة 
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Gross domestic product 

 الناتج المحلي اإلجمالي  

Gross national income 

)GNI( 

 الدخل القومي اإلجمالي 

Guidelines for Internal Control 

Standards 

 المبادئ التوجيهية لمعايير الضوابط الداخلية 

Guidelines for Project Design, for 

Internal Project Review and for Quality 

Assurance 

المبادئ التوجيهية لتصميم المشروعات ألغراض االستعراض 

 الداخلي وضمان الجودة

Guidelines for the Procurement of 

Goods, Works and Consulting Services 

under IFAD Loans and Grants 

المبادئ التوجيهية لتوريد السلع واألشغال والخدمات االستشارية  

 بموجب قروض ومنح الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

Haiti Debt Relief Initiative 

 مبادرة تخفيف ديون هايتي

Hardened terms 

 شروط متشددة 

Heavily-Indebted Poor Country 

)HIPC( 

 البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

Heavily-Indebted Poor Country Debt 

Initiative 

)HIPC Initiative( 

 مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون 

Held-to-maturity portfolio 

االستحقاقحافظة األصول المحتفظ بها حتى أجل    

High to moderate debt-distress risk 

 خطر إجهاد الديون العالي إلى المعتدل 

Historical simulation 

  محاكاة تاريخية

Household asset ownership index 

 مؤشر ملكية األصول األسرية

Household income and net assets 

 الدخل األسري وصافي األصول 

Household methodology 

 المنهجية األسرية 

Human and social capital and 

empowerment 

 رأس المال البشري واالجتماعي والتمكين 

Human development index 

 مؤشر التنمية البشرية 

Human Resources Implementing 

Procedures 

 إجراءات التنفيذ الخاصة بالموارد البشرية

Human Resources Policy 

 سياسة الموارد البشرية 

Human Resources Procedures Manual 

 دليل اإلجراءات الخاصة بالموارد البشرية 

Human rights-based approach 

 نهج مستند إلى حقوق االنسان 

IFAD Annual Report 

 التقرير السنوي للصندوق 

IFAD Client Portal 

الصندوق بوابة زبائن   

IFAD Climate Change Strategy 

 استراتيجية الصندوق بشأن تغير المناخ 
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IFAD Consolidated Action Plan to 

Enhance Operational and Institutional 

Efficiency 

خطة عمل الصندوق الموحدة لتعزيز الكفاءة التشغيلية  

 والمؤسسية

IFAD Corporate Decentralization Plan 

الالمركزية في الصندوقالخطة المؤسسية    

IFAD Country Office 

 المكتب القطري للصندوق 

IFAD Evaluation Policy 

الصندوقفي  التقييم ةسياس   

IFAD Fund for Gaza and the West Bank 

الذي أنشأه الصندوق والضفة الغربية الصندوق الخاص بغزة  

IFAD Guidelines on Project Audits 

لمراجعة حسابات المشروعات في الصندوقالمبادئ التوجيهية   

IFAD Innovation Strategy 

 استراتيجية االبتكار في الصندوق 

IFAD interdepartmental Policy 

Reference Group on the Farmers' Forum 

المجموعة المرجعية للسياسات المشتركة بين دوائر الصندوق  

 بشأن منتدى المزارعين

IFAD Investment Guidelines 

 المبادئ التوجيهية الستثمارات الصندوق  

IFAD management team 

 فريق إدارة الصندوق 

IFAD Management's response 

 استجابة إدارة الصندوق

IFAD Member States Interactive 

Platform 

MSIP 

 المنصة التفاعلية للدول األعضاء في الصندوق 

IFAD Partnership Strategy 

تراتيجية إرساء الشراكات في الصندوقاس  

IFAD Policy for Grant Financing 

 سياسة الصندوق في تمويل المنح

IFAD Policy on Crisis Prevention and 

Recovery 

 سياسة الصندوق بشأن تفادي األزمات واإلنعاش منها

IFAD Policy on Engagement with 

Indigenous Peoples 

بشأن االنخراط مع الشعوب األصليةسياسة الصندوق   

IFAD Policy on Enterprise Risk 

Management 

 سياسة الصندوق بشأن إدارة المخاطر المؤسسية

IFAD Policy on Gender Equality and 

Women's Empowerment 

 سياسة الصندوق بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة

IFAD Policy on Improving Access to 

Land and Tenure Security 

سياسة الصندوق بشأن تحسين الوصول إلى األراضي وأمن  

 حيازتها

IFAD Policy on Preventing Fraud and 

Corruption in its Activities and 

Operations 

 سياسة الصندوق لمكافحة التدليس والفساد في أنشطته وعملياته
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IFAD Policy on Sector-wide Approaches 

for Agriculture and Rural Development 

سياسة الصندوق الخاصة بالنهج القطاعية الشاملة في الزراعة 

 والتنمية الريفية

IFAD Policy on Supervision and 

Implementation Support 

 سياسة الصندوق بشأن اإلشراف ودعم التنفيذ

IFAD Policy on the Disclosure of 

Documents 

ياسة الصندوق بشأن نشر الوثائقس   

IFAD Rural Enterprise Policy 

 سياسة المشروعات الريفية في الصندوق

IFAD Rural Finance Policy 

 سياسة الصندوق للتمويل الريفي  

IFAD Strategic Framework 

 اإلطار االستراتيجي للصندوق 

IFAD Strategy for Engagement in 

Countries with Fragile Situations 

استراتيجية الصندوق لالنخراط في البلدان التي تعاني من أوضاع  

 هشة 

IFAD Trust Fund for the Heavily 

Indebted Poor Countries Debt Initiative 

حساب أمانة مبادرة ديون البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في  

 الصندوق

IFAD Vulnerability Index 

)IVI( 

ندوقالخاص بالص الضعفمؤشر   

IFAD’s Engagement with Middle-Income 

Countries 

 انخراط الصندوق مع البلدان المتوسطة الدخل 

IFAD's Action Plan for Improving its 

Development Effectiveness 

 خطة عمل الصندوق لتحسين فعاليته اإلنمائية 

IFAD's core values 

للصندوقالقيم األساسية    

IFAD's Country Presence Policy 

 سياسة الحضور القطري في الصندوق 

IFAD's Global Environment Facility Unit 

 وحدة مرفق البيئة العالمية في الصندوق

IFAD's Investment Policy 

 سياسة االستثمار في الصندوق 

IFAD's mission 

 مهمة الصندوق 

IFAD's mandate 

الصندوق والية  

IFAD's Strategic Framework 2016-2025 

2025-2016اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة    

IFAD's strategy for knowledge 

management 

 استراتيجية الصندوق إلدارة المعرفة 

Impact assessment 

 تقدير األثر 

Impact assessment agenda 

  جدول أعمال تقدير األثر 

Impact Assessment Initiative 

 مبادرة تقدير األثر 

Impact evaluation 

 تقييم األثر 



 

76 

Impact evaluation study 

 دراسة تقييم األثر 

Inception phase 

 االستهالل 

Inclusive investment 

 التنمية الشمولية 

Income poor 

 فقراء الدخل 

Income poverty 

 فقر الدخل 

Independent evaluation 

 تقييم مستقل 

Independent external attestation on the 

effectiveness of internal controls over 

financial reporting 

شهادة المراجع الخارجي عن فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ  

 المالي

Independent Office of Evaluation of 

IFAD 

 مكتب التقييم المستقل في الصندوق 

Indigenous Peoples Assistance Facility 

 مرفق مساعدة الشعوب األصلية 

Indigenous Peoples Assistance Facility 

Board 

 مجلس مرفق مساعدة الشعوب األصلية 

Indigenous Peoples' Forum 

 منتدى الشعوب األصلية 

Indigenous technologies 

 تقنيات السكان األصليين 

Individual loan agreement 

 اتفاقية قرض إفرادية 

Induction 

 التوجيه/التعريف التمهيدي أو األولي 

Inequality 

 انعدام المساواة 

Inequality-adjusted Human 

Development Index 

 دليل التنمية البشرية معّدالً بعامل عدم المساواة 

Inflation-indexed bond 

التضخم بمؤشرمرتبط  سند   

Inflation-indexed bonds portfolio 

 حافظة السندات المرتبطة بمعدل التضخم 

Information Technology Governance 

Committee 

 لجنة تسيير تكنولوجيا المعلومات 

Initiative on Soaring Food Prices 

 مبادرة مكافحة ارتفاع أسعار المواد الغذائية

Innovation and scaling up 

كار وتوسيع النطاقاالبت   

Innovation Mainstreaming Initiative  

 مبادرة تعميم االبتكار

Institute of Internal Auditors 

 معهد مراجعي الحسابات الداخلية 

Instruments of contribution 

 وثائق المساهمة 

Intergovernmental Panel on Climate 

Change 

المعنية بتغير المناخالهيئة الحكومية الدولية    
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Interim evaluation 

 التقييم المرحلي 

Internal audit 

 المراجعة الداخلية 

Internal Control Framework 

 إطار الرقابة الداخلية 

Internal control over financial reporting 

 الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي 

Internal rate of return 

الداخلي معدل العائد   

International Accounting Standards 

Board 

 المجلس الدولي للمعايير المحاسبية 

International Aid Transparency 

Initiative 

 المبادرة الدولية للشفافية في المعونة 

International Center for Agricultural 

Research in the Dry Areas 

ية في المناطق الجافةالمركز الدولي للبحوث الزراع   

International Day of Rural Women 

 اليوم الدولي للمرأة الريفية 

International Federation of Accountants 

 االتحاد الدولي للمحاسبين 

International financial institution 

 مؤسسة مالية دولية 

International Fund for Agricultural 

Development 

 الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 

International Institute for Environment 

and Development 

 المعهد الدولي للبيئة والتنمية 

International Land Coalition 

 االئتالف الدولي المعني باألراضي 

International Public Sector Accounting 

Standards 

ة للقطاع العامالمعايير المحاسبية الدولي   

International Standards for the 

Professional Practice of Internal 

Auditing 

 المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية للحسابات 

International Standards on Auditing 

 المعايير الدولية لمراجعة الحسابات 

International Women's Day 

الدولي للمرأةاليوم    

Issues paper 

 وثيقة قضايا 

Job audit 

 مراجعة الوظائف 

Joint evaluation 

 تقييم مشترك 

Junior Professional Officer 

 موظف مهني مبتدئ

Junk bond 

 سندات ذات تصنيف متدن 

Knowledge management 

 إدارة المعرفة 

Knowledge Management Framework 
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المعرفةإطار إدارة    

Knowledge product 

 منتج معرفي 

Knowledge sharing 

 تقاسم المعرفة 

Land degradation 

 تدهور األراضي 

Land Matrix 

 مصفوفة األراضي 

Land rights 

 حقوق األراضي 

Land tenure 

 حيازة األراضي 

Land tenure insecurity 

 انعدام أمن حيازة األراضي 

Land use 

األراضياستخدام    

Landless farmer 

 المزارعون المعدمون 

Lapse-of-time procedure 

)LOT( 

 إجراء انقضاء المدة 

Lead Evaluation Officer 

 الموظف الرئيسي المسؤول عن التقييم 

Lead evaluator 

م المسؤولالمقيّ    

Lead project agency 

 الوكالة الرئيسية للمشروع 

Learning event 

 حدث تعلم 

Learning Management System 

 نظام إدارة التعلم 

Learning note 

 مذكرة تعلم 

Learning theme 

 موضوع تعلّم 

Learning workshop 

 حلقة تعلّم 

Least Developed Countries Fund 

 الصندوق الخاص بأقل البلدان نموا

Legal empowerment 

 التمكين القانوني

Lending Policies and Criteria 

. سياسات اإلقراض ومعاييره   

Liquidity policy 

 سياسة السيولة 

Liquidity portfolio 

 حافظة السيولة 

Livelihood 

 سبل العيش 

Loan component grant 

 منحة لتمويل مكون من مكونات مشروع ممول بقرض 

Loans and Grants System 

 نظام القروض والمنح 
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Lower middle-income country 

)LMIC( 

 بلد متوسط الدخل من الشريحة الدنيا 

Lowest evaluated bidder 

 مقدم أقل العطاءات المقيمة سعرا 

Low-income country 

)LIC( 

منخفض الدخل بلد  

Major Medical Benefits Plan 

 خطة المزايا الطبية األساسية 

Make rural poverty history 

 طي صفحة الفقر الريفي 

Management assertion report on the 

effectiveness of internal controls over 

financial reporting 

 تصديق اإلدارة على فعالية الضوابط الداخلية على اإلبالغ المالي 

Management assessment template 

 نموذج تقييم اإلدارة 

Management Information System 

 نظام معلومات اإلدارة 

Managerial capacity 

 القدرات اإلدارية 

Market borrowing 

 االقتراض من السوق 

Matrix reporting 

 إبالغ يقوم على أساس مصفوفة 

Maturity 

 أجل االستحقاق 

Media advisory 

 نشرة إعالمية 

Media alert 

 تنبيه إعالمي 

Medium-term plan  

 الخطة متوسطة األجل

Methodological framework 

 إطار منهجي 

Microfinance institution 

 مؤسسة تمويل صغري 

Middle-income country 

 بلد متوسط الدخل 

Mid-term evaluation 

 تقييم منتصف المدة 

Mid-term review 

 استعراض منتصف المدة 

Millennium Development Goal 

 هدف من األهداف اإلنمائية لأللفية 

Minutes 

جلسات محاضر   

Misappropriation 

 سوء تصرف )باألموال( 

Misprocurement 

توريدء سو   

Misuse of funds 

 سوء استخدام األموال

Mobile peoples 

 الشعوب المتنقلة 
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Monitoring and evaluation 

 الرصد والتقييم 

Multidimensional Poverty Assessment 

Tool 

 أداة متعددة األبعاد لتقدير الفقر 

Multi-donor trust fund 

 حساب أمانة متعدد الجهات المانحة 

Multilateral Debt Relief Initiative 

 المبادرة المتعددة األطراف للتخفيف من عبء الديون 

Multilateral Organisation Performance 

Assessment Network 

 شبكة تقييم أداء المنظمات المتعددة األطراف 

National competitive bidding 

 المناقصات التنافسية الوطنية 

National workshop 

 حلقة عمل وطنية 

Natural resource management 

 إدارة الموارد الطبيعية 

Net present value 

 صافي القيمة الحالية 

Nomination procedure 

 إجراءات التعيين 

Non-lending activity 

 نشاط غير إقراضي 

Nutrition 

 التغذية 

Nutrition-sensitive agriculture 

 الزراعة الحساسة لقضايا التغذية 

Officer-in-charge 

 القائم بأعمال 

Official Development Assistance 

 المساعدة اإلنمائية الرسمية 

On-farm 

 في المزرعة 

Ongoing portfolio 

 الحافظة الجارية 

Open advertisement 

مفتوح إعالن   

Operating costs 

 النفقات التشغيلية 

Operational cash portfolio 

 حافظة النقدية التشغيلية 

Operational contact group 

 مجموعة اتصال تشغيلية 

Operational Excellence for Results 

ز التشغيلي إلحراز النتائجالتميّ   

Operational Excellence for Results 

(OpEx) Exercise 

ز التشغيلي إلحراز النتائجعملية التميّ    

Operational Framework for Scaling up 

Results 

 اإلطار التشغيلي لتوسيع نطاق النتائج 

Operational Programming and 

Effectiveness Unit 

 وحدة برمجة العمليات وفعاليتها

Operational Results Management System 

النتائج التشغيلية نظام إدارة   
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Outperformance 

 تفوق في األداء 

Outposting 

 ندب )الموظفين( 

Overall project achievement 

 اإلنجاز الكلي للمشروع 

Overseas Development Institute 

 معهد تنمية ما وراء البحار 

Ownership 

 الملكية 

Participatory evaluation 

 تقييم تشاركي 

Partner country 

 بلد شريك 

Partnership-building 

 إرساء الشراكات 

Pay-as-you-go  

عند نشوء الحاجة الدفعآلية    

Pay-for-performance 

 الدفع مقابل األداء 

Payment for environmental services 

 الدفع مقابل الخدمات البيئية

PBAS financing framework 

على أساس األداءإطار تمويل نظام تخصيص الموارد   

Peer review 

 استعراض األقران 

Performance and Results 

 النتائج واألداء 

Performance assessment 

 تقدير األداء 

Performance audit 

 مراجعة األداء 

Performance conversation 

 محادثات األداء 

Performance criteria 

 معايير األداء 

Performance evaluation 

 تقييم األداء

Performance evaluation system 

 نظام تقييم األداء

Performance management 

 إدارة األداء 

Performance of partners 

 أداء الشركاء 

Performance rating 

 تصنيف األداء 

Performance security 

 ضمان األداء 

Performance trigger 

 محفز األداء

Performance-based allocation system 

)PBAS( 

 نظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

Performance-based monitoring and 

resource allocation 

 الرصد القائم على األداء وتخصيص الموارد 



 

82 

Pipeline approach 

 نهج الذخيرة 

Planned project activities 

 أنشطة المشروعات المزمعة

Policy brief 

سياساتيموجز    

Policy dialogue 

 الحوار السياساتي 

Policy Forum 

 منتدى السياسات 

Political empowerment 

 التمكين السياسي 

Portfolio performance 

 أداء الحافظة 

Portfolio performance and disbursement 

 حافظة األداء والصرف 

Portfolio Performance Report 

 تقرير أداء الحافظة 

Portfolio Planning Unit 

 وحدة تخطيط الحافظة 

Portfolio-at-risk 

 الحافظة المعّرضة للمخاطر 

Portfolio-at-risk assessment 

 تقدير الحافظة المعرضة للخطر 

Potential problem project 

 مشروع عرضة لمشاكل محتملة 

Poverty and social impact analysis 

االجتماعيتحليل الفقر واألثر    

Poverty line 

 خط الفقر 

Poverty reduction rate of return 

 معدل عائد الحد من الفقر

Preferred creditor 

 الدائن المفضل 

Present value 

 القيمة الحالية 

President's Report on the 

Implementation Status of Evaluation 

Recommendations and Management 

Actions 

)PRISMA( 

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات التقييم وتدابير  

 اإلدارة

Principle of engagement 

 مبدأ االنخراط 

Privileges and immunities 

 االمتيازات والحصانات 

Procurement fraud 

 التدليس في مجال التوريد 

Procurement system 

 نظام التوريد 

Productive cluster 

تجمع منتج -مجموعة منتجة    

Productive poor 

 الفقراء المنتجون 
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Programme Management Department 

PMD 

 دائرة إدارة البرامج 

Programme of loans and grants 

PoLG 

 برنامج القروض والمنح

Programme of work and budget 

 برنامج العمل والميزانية 

Programme Officer 

 مسؤول برامج 

Progress report 

 تقرير مرحلي 

Progress report on evaluation 

 تقرير عن التقدم المحرز بشأن التقييم 

Project completion report 

 تقرير إنجاز المشروع 

Project completion report validation 

 تقارير التثبت من إنجاز المشروعات

Project coordination unit 

المشروعوحدة تنسيق   

Project design report 

 تقرير تصميم المشروع 

Project disbursement profile 

 مخطط الصرف على المشروع

Project evaluation 

 تقييم المشروع

Project implementation unit 

 وحدة تنفيذ المشروع

Project Management Unit 

 وحدة إدارة المشروع

Project performance 

المشروعأداء    

Project performance assessment 

 تقدير أداء المشروعات 

Project Portfolio Management System 

 نظام إدارة حافظة المشروعات 

Project Procurement Guidelines 

 المبادئ التوجيهية للتوريد في مشروعات الصندوق 

Project status report 

 تقرير وضع المشروع 

Project termination report 

 تقرير إنهاء المشروع

Project-at-risk assessment 

 تقدير المشروعات المعرضة للمخاطر 

Project-at-risk methodology 

 منهجية المشروعات المعرضة للمخاطر 

Promissory note 

 سند إذني 

Proxy field presence 

 الحضور الميداني الوكيل 

Public Expenditure and Financial 

Accountability 

 اإلنفاق العام والمساءلة المالية 

Public-private-producers partnership (4 

Ps) model 

 الشراكة بين المنتجين والقطاع العام والقطاع الخاص 
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Qualified opinion 

 رأي متحفظ 

Quality Assurance Group 

 مجموعة ضمان الجودة

Quality assurance system 

 نظام ضمان الجودة 

Quality at entry 

 الجودة عند الدخول 

Quality enhancement system 

 نظام تعزيز الجودة 

Quasi-equity 

 التمويل شبه الرأسمالي 

Quotas 

 حصص 

Rainfed agriculture 

 الزراعة البعلية 

Randomized controlled trials 

العشوائيةالتجارب الموجهة التي تستخدم العينات   

Rapid funding facility 

 مرفق التمويل السريع 

Rate of disbursement 

 معدل الصرف )من القرض( 

Rate of return 

 معدل العائد 

Rating system 

 نظام تصنيف

)RB-COSOP( 

 برنامج الفرص االستراتيجية القطرية المستند إلى النتائج 

Records Management System 

RMS 

إدارة السجالتنظام    

Recruitment 

 التوظيف 

Recruitment and appointments 

 التوظيف والتعيين 

Recruitment irregularities 

 ممارسات غير نظامية في مجال التوظيف 

Recurrent costs 

المتكررة التكاليف  

Reflows 

 التدفقات العائدة

Regional Communications Specialist 

إقليميإخصائي اتصاالت    

Regional Unit for Technical Assistance 

 الوحدة اإلقليمية للمساعدة التقنية 

Registration desk 

 مكتب التسجيل 

Reimbursable technical assistance 

 المساعدة التقنية المستردة التكاليف

Replenishment target 

 المستوى المستهدف لتجديد الموارد 

Replicable innovation 

 ابتكار قابل للتكرار 
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Report on IFAD’s Development 

Effectiveness 

RIDE 

 تقرير الفعالية اإلنمائية للصندوق 

Reproductive health 

 الصحة اإلنجابية 

Resilience 

 القدرة على الصمود 

Resource poor 

 فقراء الموارد 

Responsive supervision 

 اإلشراف المستجيب 

Results and Impact Management System 

RIMS 

 نظام إدارة النتائج واألثر 

Results cluster 

 مجموعة النتائج 

Results Management Framework 

)RMF( 

 إطار إدارة النتائج 

Results Measurement Framework 

 إطار قياس النتائج 

Results-based management system 

المستندة إلى النتائجنظام اإلدارة    

Results-based strategic planning 

 التخطيط االستراتيجي المستند إلى النتائج 

Retained earnings balance 

 رصيد اإليرادات المحتفظ بها  

Retirement plan 

 خطة التقاعد

Revised IFAD evaluation policy 

 السياسة المعدلة لتمويل المنح في الصندوق 

Rewarding risks 

 مخاطر مجزية 

Risk appetite 

 الشهية للمخاطر 

Risk assessment 

 تقدير المخاطر 

Risk budgeting 

 ميزنة المخاطر 

Risk culture 

 ثقافة المخاطر 

Risk profile 

 سمات المخاطر 

Risk tolerance 

 تحمل المخاطر 

Risk-adjusted return 

مرجح للمخاطر عائد   

Rome Declaration on Harmonization 

 إعالن روما المعني بالتنسيق 

Rome-based agencies 

 الوكاالت التي تتخذ من روما مقراً لها 

Rules of Procedure of the Executive 

Board 

 النظام الداخلي للمجلس التنفيذي 
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Rural poverty portal 

 بوابة الفقر الريفي 

Rural sector development strategy 

راتيجية تنمية القطاع الريفياست   

Rural sector performance 

 أداء القطاع الريفي 

Rural sector performance assessment 

 تقدير أداء القطاع الريفي 

Rural stagnation 

 الكساد الريفي 

Rural transformation agenda 

 جدول أعمال التحول الريفي 

Sample ballot paper 

االقتراعنموذج بطاقة    

Sanctions Committee 

 لجنة الجزاءات 

Scaling up 

 توسيع النطاق 

Scaling Up Nutrition 

 توسيع نطاق التغذية 

Scaling-up agenda 

 جدول أعمال توسيع النطاق 

Score 

 درجة 

Scoring system 

 نظام الدرجات 

Scouting and Sharing Innovation 

Initiative 

وتقاسم االبتكاراتمبادرة استطالع    

Sectoral framework for rural 

development 

 اإلطار القطاعي للتنمية الريفية 

Sector-wide approach 

 النهج القطاعي الشامل 

Sedentarization 

 التوطين 

Sedentary nomadism 

 البداوة المستقرة 

Selectivity framework 

 إطار االنتقائية 

Self-Employed Women's Association 

 رابطة النساء العامالت لحسابهن الخاص 

Self-help group 

 مجموعات العون الذاتي 

Sensitivity analysis 

 تحليل الحساسية 

Service delivery platform 

 منصة إيصال الخدمات 

Set-asides 

 المخصصات المحتجزة 

Sexism 

 تحّيز قائم على الجنس 

Sexual exploitation 

 استغالل جنسي 
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Sexual harassment 

 تحّرش جنسي 

Sexuality education 

 تثقيف جنسي 

Single source selection 

 االختيار من مصدر واحد 

Small grant 

 منحة صغيرة 

small island developing States 

)SIDS( 

 الدول الجزرية الصغيرة النامية 

Smallholder and Agri-SME Finance and 

Investment Network  

)SAFIN( 

شبكة التمويل واالستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة  

 والمشروعات الزراعية الغذائية الصغيرة والمتوسطة الحجم

Smallholder and SME Investment 

Finance Fund 

صندوق تمويل االستثمار في أصحاب الحيازات الصغيرة  

الصغيرة والمتوسطةوالمشروعات   

Smallholder farming 

 زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة 

Social empowerment 

االجتماعي التمكين  

Social exclusion 

االستبعاد االجتماعي –اإلقصاء االجتماعي    

Social fencing 

 التحصين االجتماعي

Social inclusion 

 اإلدماج االجتماعي 

Social, Environmental and Climate 

Assessment Procedures 

والبيئي والمناخي إجراءات التقدير االجتماعي   

Society for Worldwide Interbank 

Financial Telecommunication 

)SWIFT( 

 جمعية االتصاالت المالية بين المصارف على مستوى العالم 

Sovereign borrowing 

 االقتراض السيادي 

Sovereign Borrowing Framework 

 إطار االقتراض السيادي 

Sovereign debt 

 دين سيادي 

Special Drawing Rights 

 حقوق السحب الخاصة 

Special initiatives 

 مبادرات خاصة 

Special Operations Facility 

 مرفق العمليات الخاصة 

Spread 

 هامش الفائدة 

Staff engagement 

 انخراط الموظفين 

Staff engagement index 

 مؤشر انخراط الموظفين 
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Standard bidding document 

 وثيقة مناقصة معيارية 

Standard cost 

 كلفة معيارية 

Standard deviation 

  االنحراف المعياري 

Standard specification commodities 

 سلع ذات مواصفات معيارية 

State-supported institution 

تدعمها دول سيادية المؤسسات التي   

Strategic environmental assessment 

 التقدير البيئي االستراتيجي 

Strategic Framework for IFAD 2002-

2006 

2006-2002اإلطار االستراتيجي للصندوق للفترة    

Strategic objective 

 هدف استراتيجي 

Strategic workforce planning 

العملالتخطيط االستراتيجي لقوة    

Strategic-based budgeting 

 الميزنة القائمة على االستراتيجية 

Subprime 

 الرهن العقاري 

Subprime mortgage 

 سندات الرهن العقاري 

Subregional strategic opportunities 

programme 

 برنامج الفرص االستراتيجية شبه اإلقليمية 

Subsidiary (loan) agreement 

فرعية للقرضاتفاقية    

Subsidiary body 

 هيئة فرعية 

Supervision Support Unit 

 وحدة دعم اإلشراف 

Sustainability of benefit 

 استدامة الفوائد 

Sustainable and inclusive rural 

transformation 

 التحول الريفي المستدام والشمولي 

Sustainable cash flow approach 

ية المستدامةنهج التدفقات النقد   

Tail-risk 

 مخاطر طرف المنحنى 

Task manager 

مهاممدير    

Technical assistance grant 

 منحة مساعدة تقنية 

Technical Cooperation among 

Developing Countries 

 التعاون التقني بين البلدان النامية 

Technical Specialist 

 أخصائي تقني 

Tenure security 

الحيازةأمن    

Terms and conditions 

 شروط وأحكام ـ اتفاقية القرض
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Theory of change 

 نظرية التغيير 

Titling 

منح سندات تمليك -توثيق ملكية األراضي    

Top-down risk assessment 

 تقدير المخاطر من القمة إلى القاعدة 

Total quality management 

 اإلدارة الشاملة للجودة 

Tracking error 

 خطأ التتبع 

Transition Framework 

االنتقال إطار  

Turnover rate 

 معدل الدوران 

Undernourishment 

 سوء التغذية 

Undernutrition 

 نقص التغذية 

Upper-middle-income country 

UMIC 

 بلد متوسط الدخل من الشريحة العليا 

Vacancy announcement 

  اإلعالن عن وظيفة شاغرة

Validation of project completion reports 

PCRV 

 تقارير التثبت من إنجاز المشروعات 

Value chain 

 سلسلة القيمة 

Value proposition 

القيمة فرضية   

Value-at-risk 

 القيمة المعرضة للخطر 

Variable spread 

  سعر الفائدة المتغير  

Voluntary guidelines 

 مبادئ توجيهية طوعية 

Voluntary staff separation programme 

 برنامج اإلنهاء الطوعي المبكر للخدمة 

Vulnerable 

ضعيفة -عرضة للخطر   

Vulnerable group 

 فئات ضعيفة 

Water governance 

 حوكمة المياه 

Water insecurity 

 انعدام األمن المائي 

Water stress 

 إجهاد المياه 

Water users' association 

 رابطة مستخدمي المياه 

Weather Risk Management Facility 

 مرفق إدارة مخاطر الطقس

Weather-based insurance 

 التأمين ضد مخاطر الطقس 

Weighting system 

  الترجيحية األوزان نظام
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Well-being 

 رفاه 

Whistle-blower 

 مقدم البالغ 

Whistle-blower protection 

 حماية مقدم البالغ 

Withdrawal Application Tracking System 

 نظام تتبع طلبات السحب 

Withdrawal rate 

 معدل السحب 

Women Empowerment in Agriculture 

Index 

 مؤشر تمكين المرأة في الزراعة 

Women's rights to land 

 حق المرأة في تملك األراضي 

Work by force account 

 حساب القوة العاملة 

Work/life balance 

 التوازن بين الحياة والعمل 

Working Group on the performance-

based allocation system 

 مجموعة العمل المعنية بنظام تخصيص الموارد على أساس األداء 

Workload 

 عبء العمل 

Zero Hunger Challenge 

 تحدي القضاء على الجوع 

Zero real growth 

الصفريالنمو الحقيقي    

Zero stage year 

 سنة مرحلة صفرية 

Zero-based budgeting 

الميزنة الصفرية 
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