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تعليمات بشأن النمط املرجعي املوحد ملطبوعات املنظمة

توفر منظمة األغذية والزراعة منطا موحدا للمطبوعات باللغات الرسمية الست (اإلنجليزية،
االسبانية ،الصينية ،العربية ،الفرنسية والروسية) لضامن اتساق وجودة كافة املنتوجات اإلعالمية.
ويقوم فرع املكتبة واملطبوعات بدعم من دائرة برمجة االجتامعات والتوثيق التابعة لشعبة
املؤمتر واملجلس وشؤون املراسم مبراجعة دورية لتلك اإلرشادات ليك تواكب آخر التطورات يف
االستخدام العام واالتفاقيات املتعلقة بالتحرير ومامرسات الرتجمة والنرش.
وتشمل هذه اإلرشادات مسائل تحريرية ،مثل العالمات واألسامء واملصطلحات وكيفية كتابة
املراجع ،فضال عن بعض النصائح املفيدة للكتابة .كام أنها توفر مواصفات تخص األنواع الرئيسية
من املنتجات اإلعالمية .فاملسائل املشرتكة يتم رشحها باللغات الرسمية الست ،لكن كل إصدار
من النمط املرجعي املوحد ملطبوعات املنظمة يتناول املسائل املحددة التي تواجهها عادة اللغة
املعنية.
وتعترب هذه اإلرشادات مبثابة األداة املرجعية فيام تعلق بجميع املنتجات اإلعالمية للمنظمة ،مبا
يف ذلك املواد اإلعالمية العامة واملراسالت .أما الهدف األسمى منها فهو ضامن الوضوح واالتساق،
ولذا يرجى تطبيق القواعد واالتفاقيات مع مراعاة هذا الهدف
على من جيب استخدام هذا النمط؟

يرتتب عىل جميع موظفي املنظمة واالستشاريني واملتعاقدين الخارجيني ،الذين يعملون يف مجال
تحرير نصوص املنظمة ومنتجاتها اإلعالمية أو ترجمتها أو مراجعتها أو تدقيقها ،الرجوع إىل
النمط املرجعي املوحد ملطبوعات املنظمة .وينبغي إدراج هذا النمط املرجعي كملحق يف جميع
عقود التأليف والرتجمة والتحرير.
وللمزيد من التعليقات أو االقرتاحات ،يرجى االتصال بقسم النرش عىل العنوان التايل:
Publishing-Submissions@fao.org
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-1عالمات الرتقيم
تكتيس عالمات التنقيط أهمية بالغة يف تسهيل القراءة وتفادي اللبس ،وفيام ييل توضيح ملخص للطريقة التي
تتبعها املنظمة يف استعامل البعض منها.
النقطـة ( ).وعالمات احلذف ()...

ال توضع نقاط يف نهاية جميع العناوين ،مبا يف ذلك عناوين الجداول واألشكال واألطر وعناوين املواقع عىل
االنرتنت.
توضع ثالث نقاط للداللة عىل حـذف جـزء من الجملـة مع تـرك مسافة حرف قبل النقـاط الثـالثة وبعدها ،أو
أربـع نقاط إذا كان الجـزء املحذوف يف نهاية الجملة.
الفاصلـة ()،

– ينبغي االهتامم بالفواصل واستخدامها لتحديد املعنى وتجنب اللبس وسوء الفهم.
– عند استخدام واو العـطــف ،ال ينبـغي وضع فـاصلة قبـل أو بـعــد املعطوف عليه ،مثـل :الغابات ،ومصايد
األسامك ،واألرايض .واألصح هـو :الغـابات ومصـايد األسمـاك واألراضـي.
– ينبغي عـدم اإلفـراط يف استخـدام الفواصـل ،مثلام يتضح من الجمـلة التاليـة:
املـوارد البرشية ،التي ،عىل الرغم من وفرتها ،تحتاج إىل إعداد وتدريب ،للحصول عىل فرص العمل املناسبـة.
واألفـضـل أن تصاغ الجمـلة كام ييل:
املوارد البرشية ،التي عىل الرغم من وفرتها ،تحتاج إىل إعداد وتدريب للحصول عىل فرص العمل املناسبة.
– ينبغي وضع فاصلة قبل الجملة االعرتاضية وبعدها ،مثل :حقق إنتاج القمح ،وهو املحصول الرئييس ،زيادة
نسبتها  20يف املائة.
الفاصلـة املنقوطـة (؛)

تستخدم الفاصلة املنقوطة للوقف عندما تكون الجملة أطول من أن تستخدم فيهـا الفاصـلة وأقـل من أن تستخـدم فيها
النقطـة ،مثـل :ساهـم يف إعـداد التقـريـر كـل مـن  Mario Rossiوعادل عبد العزيز مـن منظمة األغذية والزراعة لألمم
املتحدة؛ وكريم عبد الباسط و John Christopherمن برنامج األغذية العاملي؛ ومروان الغبايش من منظمة الصحة العاملية.
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تستخدم الفاصلة املنقوطة أيضا يف حالـة القوائم العمـودية أو األفقـية عىل أن تنتهي آخر عبارة يف القامئة بنقطة ،مثل:

• •مصايد األسامك البحرية؛
• •استخدامات األرايض واملياه؛
• •ترشيد استخدام املوارد الحرجية.
النقطتان ():

تستعمالن يف سياق التوضيح عمو ًما .من مواضع استعاملهام:

بعد القول أو ما هو يف معناه (حىك ،حدث ،أخرب ،سأل ،أجاب ،روى ،تكلم)؛
بني اليشء وأنواعه ،أو أقسامه؛
بعد الصيغ املختومة بألفاظ« :التالية»« ،اآلتية»« ،ما ييل» ،أو ما يشبهها؛ قبل الكالم املقتبس.
يستحسن عدم استخدام النقطتني يف حاالت التعداد لكفاية أدوات الربط يف اللغة العربية.
القوسان اهلالليان والقوسان املربعان

توضع الجمل االعرتاضية التوضيحية بني أقواس داخل النص .ويف حالة تـدقيـق املعنى داخـل الجمـلة االعتـراضية
ذاتها ،تستخـدم األقواس املربعة كمـا ييل:
(تستخـدم األقـواس املـربعـة [عـنـد الضـرورة] داخـل الجـمـلة االعرتاضية الواردة بني قوسني).
تستخدم أيضا يف حالة اإلقتباس للداللة إىل نص مل يكن موجودا يف اإلقتباس األصيل:
"تعمل [منظمة األغذية والزراعة] عىل مكافحة الجوع وسوء التغذية".
عالمتـا االقتباس

توضع عالمتا االقتباس " "....يف بداية ونهاية النص املنقول حرفيا.
عندما تتخلـل النص الحـريف كلامت اعـرتاضيـة مثـل أضـاف املتحـدث ،توضع فاصلة قبـل الكلامت االعرتاضية
وبعدها ثم تضاف أيضا عالمتا االقتبـاس يف الجزء الثاين من النص.
انظر أيضا املواد املقتبسة
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املسافات

تكتب عالمات الرتقيم مالصقة للكلامت التي تأيت قبلها ،وينبغي ترك مسافة حرف واحد بعدها.
ال توضع أي مسافة بعد واو العطف.
ال ينبغي ترك أي مسافة بني األقواس والنص بداخلها ،وينطبق نفس اليشء عىل عالمات االقتباس.

-2القوائم
ت ُعرض أحيانا بعض العبارات يف قوائم عمودية أو أفقية بهدف إبرازها أو لتسهيل قراءتها .وعادة ما توضع نقطتان
يف نهاية الجملة السابقة لها .ويوجد عدد من النامذج التي ميكن استخدامها يف القوائم ،مثل التي تبدأ باألرقام أو
النقاط أو حتى باألحرف األبجدية .ويف حالة استخدام األرقام ،ينبغي وضع رشطة بعد الرقم مبارشة وليس نقطة،
أي عىل النحو التايل:
املنظامت الدولية غري الحكومية؛
-1
املؤسسات الخريية؛
-2
جمعيات املزارعني.
-3
يف حالة القوائم املسرتسلة ضمن الفقرة الواحدة ،ينبغي إتباع األمثلة التالية:
املنظامت الدولية غري الحكومية؛ (ب) املؤسسات الخريية؛ (ج) جمعيات املزارعني  ...وهكذا؛

انظر أيضا الفاصلة

تكرر واو العطف عند كتابة قوائم الوثائق يف النص من دون الحاجة إىل تكرار الفاصلة ،مثال:
 15/PV/210 and A/RES/52/52/A/C.1 ,776/A/52تنقل إىل النص العريب عىل النحو التايل 776/A/52 :و
 PV/210/52/A/C.1و .15/A/RES/52

-3احلروف املائلة
تستخدم الحروف املائلة إلبراز بعض الكلامت أو العبارات الواردة يف النص ،مثل بعض األسامء العلمية املكتوبة بلغتها األصلية
أو النص املنقول حرفيا ،وكذلك إلبراز بعض العناوين الفرعية.
تكتب بحروف مائلة أيضا عناوين الكتب (باستثناء عناوين الفصول) وكذلك عناوين املجالت والصحف وغريها من املنشورات.
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-4املصطلحـات
– –ينبـغي استـخـدام املصطـلحـات املتبعـة يف املنـظمـة ( )TERMPORTALواملتـاحــة يف صفحة املنظمة
عىل االنرتنت تحت عنوان/www.fao.org/termportal :؛ مع التأكد يف بعض الحاالت من صحة املصطلح عرب
معي).
اللجوء إىل املرجع األسايس (كاإلسم الرسمي ملعاهدة أو لجنة ما ،أو بعد العنوان املعتمد لنص أو تقرير ّ
– –ينبغـي مراعـاة أن االسم الرسمي للمنظمة Food and Agriculture Organization of the United-
 Nationsهو منظمـة األغذيـة والزراعـة لألمـم املتحـدة وليس منظمة األمم الـمتحدة لألغذية والزراعة أو
منظمة الفاو ،وأن االسم الرسـمي لربنامج  World Food Programmeهو برنامج األغذية العاملـي وليس
برنامـج الغـذاء العاملي؛
– –ينبـغي ،بقـدر اإلمكان ،تجنـب تحـديـد نوع الجنـس (ذكـر أو أنثى) إال إذا اقتضت رضورة النص ذلك .يف حني
تكتب األلقاب والوظائف بصيغة املؤنث أو املذكر حسب جنس صاحبها .عىل سبيل املثال:
 ،Ms…. Chairperson of the committeeترتجم بعبارة :السيدة،...رئيسة اللجنة.
املوارد اللغوية

باإلضافة إىل بوابة مصطلحات منظمة األغذية والزراعة ،ميكن االستعانة باملوارد اللغوية التالية كوسيلة مساعدة
لجميع املنخرطني يف البحث عن املرتادفات اللغوية والتصديق عىل املصطلحات والعناوين وألقاب الوظائف
وتأليف وترجمة ومراجعة وتحرير املنتجات اإلعالمية.

– – مك َّنز منظمة األغذية والزراعة وهو مبثابة مخطط مفاهيمي للمفردات اللغوية املحكمة ألغراض فهرسة
املطبوعات يف مجال العلوم والتكنولوجيا الزراعيةhttp://aims.fao.org/ar/agrovoc .
– –معجم منظمة األغذية والزراعة للمصطلحات التقنية الحيوية يف مجال األغذية والزراعة http://www.fao.
/org/biotech/biotech-glossary/ar
– –قاعدة مصطلحات األمم املتحدة http://untermportal.un.org/portal/welcome
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-5األسمـاء
أسماء البلدان والعمالت

تكتب أسامء البلدان والعمالت صحيحة حسب ورودها يف صفحة املنظمة علـى االنتـرنـت ،راجـع الصفحـة:
http://termportal.fao.org/faonocs/appl
يف الجـداول واألشكـال تكـتب األسمـاء املختصـرة للبلـدان ،مثل :مصـر (بدال من جمهـورية مصـر العـربية)،
واألردن (بدال من اململكة األردنية الهاشمية)  ...وهكذا .ويستثنى من ذلك البلدان التي قدمت طلبا رسميا
باستخدام اسمها الكامل.
أسماء البلدان األعضاء يف املنظمة وغريها من األسماء الطوبوغرافية

تضم منظمة األغذية والزراعة  197عضوا من بينهم  194دولة عضو ومنظمة عضو (االتحاد األورويب) وعضوان
منتسبان (جزر فارويه وتوكيالو)
–

–
–
–
–

–ينبغي استخدام قاعدة مصطلحات منظمة األغذية والزراعة للمخترصات واألسامء املخترصة ،إضافة إىل أسامء
املنظامت ومصطلحات فنية معينة.
–ينبغي استخدام قاعدة بيانات نظام أسامء البلدان يف منظمة األغذية والزراعة للتحقق من أسامء البلدان
واألرايض .كام تتضمن قاعدة البيانات العمالت ورموز البلدان .تستند املواصفات املستخدمة يف النظام إىل
املامرسة املتبعة يف األمم املتحدة والتي قد تختلف عن االستخدامات الشائعة.
–يتعني إيالء االهتامم الواجب للمسائل السياسية ذات الحساسية واستخدام بيانات الحيطة والحذر والتنويهات
النمطية ملنظمة األغذية والزراعة.
–ينبغي االطالع عىل القامئة املحدثة باألسامء الرسمية املخترصة للبلدان إلدراجها يف الجداول واألشكال البيانية،
وذلك بالرجوع إىل نظام أسامء البلدان عىل املوقع التايل.http://termportal.fao.org/faonocs :
–ينبغي ترتيب البلدان يف الجداول حسب الرتتيب الهجايئ العريب ،بحيث يتوىل املصححون وليس املرتجمون
القيام بذلك.
أسماء الصحف والدوريات األجنبية

من املناسب ،متى أمكن ذلك ،أن نع ّرب أسامء الصحف والدوريات األجنبية عندما يرد ذكرها يف النص ،مثل:
صحيفة النيويورك تاميز أو صحيفة لوموند...وهكذا.
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أما يف الهوامش فتذكر هذه األسامء بلغاتها األصلية ،مثال ذلك ما ييل:
The New York Times, No. 51088, p.2 -1
Le Monde, 2010 -2
أسماء األشخاص

تكتب أسامء األشخاص باللغة األصلية.
األسماء العلمية

تكتب األسامء العلمية املعروفة باللغة العربية ،أما األسامء التي ليس لها مقابل يف اللغة العربية فتكتب باللغة
الالتينية.

-6اللغات األجنبية
بالنسبة إىل الكتب أو النرشات أو التقارير غري الصادرة باللغة العربية والتي يرد ذكر عناوينها يف سياق النص،
ترد ترجمة عربية لهذه العناوين إىل جانب العنوان بني قوسني باللغة األصلية ،مثال ذلك ما ييل :النرشة الشهرية
لإلحصاءات ( .)Monthly Bulletin of Statisticsأما يف الهوامش فتذكر هذه العناوين بلغتها األصلية فقط ،مثال
ذلك:
انظر،Monthly Bulletin of Statistics, June 2010, Table D :
تكتب عناوين املراجع األجنبية التي يرد ذكرها يف سياق النص وكذلك أسامء املؤلفني بلغتها األصلية.
انظر أيضا قامئة املراجع

عناوين األماكن

يحتفظ يف جميع األحوال بالعناوين كام هي بلغتها األصلية ،مثال ذلك:
Publishing Group
Office for Corporate Communication
Food and Agriculture Organization of the United Nations
Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy
Web site: www.fao.org/publications
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-7اخملتصــرات
– –ينبغي االلتزام برشح املخترصات حسبام هو وارد يف قامئة  ،FAOTERMوكذلك املعاين الفنية املحددة
لكلامت بعينها.
– –ينبغـي عـدم كتابـة املختصـرات اإلنكليزية يف النـص ،بـل يجـب استخدام التسميات الكاملة الخاصة بكل
مخترص حسبام هو وارد يف  ،FAOTERMوكذلك أسامء املنظامت والوكاالت والربامج ،مثـل :منظمـة الصحـة
العـامليـة بدال من WHO؛ وبرنامج األغذيـة العـاملي بدال من WFP؛ والصنـدوق الدويل للتنمية الزراعية
بدال من  ،IFADوذلك باستثناء بعض الحاالت التي تتطلب بقاء املخترص كام هو (الجداول واألشكال البيانية
وغريها) عىل أن يفرس املخترص بعد الجداول واألشكال البيانية مبارشة حيث أمكن ذلك.
– –بالنسبة إىل منظمة األغـذية والزراعة لألمم املتحدة ينبغي كتابة االسم بالكامل يف أول مرة يرد ذكرها يف النص،
ثم االقتصار عىل استخـدام عبارة منظمة األغذية والزراعة ،أو لفظ "املنظمة" مادامت هي املنظمة الوحيدة يف
النص .كام ميكن استخدام مخترص "الفاو" رشط ذكر اسم املنظمة بالكامل واملخترص بني قوسني يف أول مرة يرد
ذكرها يف النص.
انظر أيضا املصطلحات

– –ينبـغي عـدم استخدام املخـترص "...الخ" ،وهـو اختصار للتعـبيـر عن "إىل آخره" ،وااللتزام باستخدام تعبري
"وغري ذلك" أو "وسوى ذلك".
– –ينبغي كتابة الرمـوز غري الرقمية أو املخترصات التي ترد أحيانا يف صلب الجداول كام هو موضح يف مـا ييل:
 )n.a. (not availableتكتـب غ م (بيانات غيـر متوافـرة) و  )n.s. (not significantتكتب غ هـ (بيانات غري
هامة إحصائيا) ،كام ينبغي توضيح الفرق بينهام يف هوامش الجداول.
قائمة اخملتصرات

نظرا إىل عدم استخدام املخترصات يف اللغة العربية كام ذكر سابقا ،ينبغي االلتزام بعدم إدراج الصفحة الخاصة
بقامئة املخترصات اإلنكليزية ( )Acronymsيف املنشورات الصادرة باللغة العربية.
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-8األرقام ووحدات القياس واألوزان والتاريخ والوقت
األرقـام

–
–

–
–
–
–
–

يستخدم منط الرتقيم ( )Arabicبدال من النمط ( )Hindiسواء يف النص أو األشكال أو الجداول.
تكتب األرقام من واحد إىل عرشة بالحروف كالكلامت ،بينام تكتب األرقام من  11فام فوق رقميا ،مع
االستثناءات التالية:
األرقـام التي تستهل بها الجملة تكتب بالحروف ،مثـل :خمـس عشـرة منظمة غري حكومية حرضت االجتامع؛
عندما تيل الرقم وحدة قياس أو وزن يكتـب اختصار اسم الوحدة ،مثل 5 :سم أو  10كلم أو  15كغم؛
عندما تشري األرقام إىل مجموعتني متواترتني ،مثل :تفاوت عدد مرات الوصول إىل املوقع بني  3و 15مرة لكل مجموعة؛
ينبغي استخدام النقطة يف األرقام العرشية.
ينبغي احرتام قاعدة العدد واملعدود بحيث يوافق العددان 1و 2املعدود يف التذكري والتأنيث سواء وردا
مفردين أو يف عدد مركب أو يف عدد معطوف ويذكران بعد املعدود لتوكيده .يف حني تخالف األعداد من  3إىل
 9املعدود يف التذكري والتأنيث سواء وردا مفردين أو يف عدد مركب أو يف عدد معطوف.
تستخدم مسافة (ال نقطة وال فاصلة) لإلشارة إىل األرقام باآلالف واملاليني وغري ذلك ،مثل 10 000 :أو 000
150 000؛
تكتب كسور العدد بالحروف ،مثل :ثلث أو ثالثة أرباع املحصول ،بدال من  1/3أو 3/4؛
ينبغي االهتامم باألقواس والعالمات املميزة واملسافات عند تدوين أرقام الهاتف أو الفاكس .فمثال يدون رقم
الهاتف (يف روما ،ايطاليا) عىل النحو التايل:

– تستخدم عالمة النسبة املئوية ( )%يف الجداول واألشكال البيانية فقط ( ،15%بدون مسافة بني الرقم
والعالمة) ،أما يف النص فتكتب بالحروف ( 15يف املائة).
وحـدات القياس والوزن

– –يفضل استخدام النظام املرتي يف وحدات القياس (كلم ،طن ،هكتار ،وغري ذلك) ،مع بيان معادلها بني قوسني
عند الرضورة؛
– –ينبغي ترك مسافة حرف واحد بني الرقم ووحدة القياس املخترصة ،مثل  3سم أو  5ملم؛
– –ينبغي كتابة وحدات القياس والوزن كاملة وميكن استخدام االسم املخترص لها عند الرضورة .ومن موجبات
االختصار ،مثال ،ضيق املساحة يف الجداول.
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التاريــخ

يكتب التاريخ عىل هذا النحـو :الثـالثاء 12 ،أكتوبر/ترشين األول ( 2002بدون فاصلة بني الشهر والسنة)؛
تكتب أشهر السنة عىل النحو التايل:
يناير/كانون الثاين ،فبـراير/شبـاط ،مارس/آذار ،أبريل/نيسان ،مايو/أيار ،يونيو/حزيران ،يوليو/متوز ،أغسطس/
آب ،سبتمرب/أيلول ،أكتوبر/ترشين األول ،نوفمبـر/ترشيـن الثاين ،ديسمرب/كانون األول.
تكتب السنة كاملة دون اختصار يف األرقام ( 1990وليس )90؛
يشار إىل الفرتة الزمنية بالسنوات عىل هذا النحو:
الفتـرة  ،1996-1995أو مــن  1995إىل ( 1996دون حـذف الحــرف إىل) .وهذا يعني الفتـرة بكاملهـا من بدايـة
 1995إىل نهايـة  .1996بينام  1996/1995تشري إىل سنة محصولية أو مالية من اثني عرش شهرا تبدأ مثال من شهر
يوليو/متوز  1995وتنتهي يف شهر يونيو/حزيران 1996؛
تكتب القرون كاملة بالحروف وليس باألرقام ،مثال :القرن الواحد والعرشون ماعدا بعض االستثناءات مثل "جدول
أعامل القرن ."21
الوقــت

يفضل استخدام نظام األربع والعرشين ساعة عند اإلشارة إىل الوقت (الساعة  8.00أو  .)13.30وعند الرضورة،
ميكن استخدام نظام االثنتي عرشة ساعة (الساعة  8صباحا 12 ،ظهرا 7 ،مساء ...وهكذا).
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-9قائمـة املراجـع
بيانات عامة

– –ينبغي أن تحتوي قامئة املراجع عىل جميع األعامل املذكورة يف النص األسايس.
– –تنقل عناوين املراجع غري الصادرة باللغة العربية كام ترد يف النص األصيل ،يف حني ينبغي ترجمة باقي عنارص
املراجع؛
– –عناوين املراجع الصادرة بإحدى اللغات غري الالتينية مثل :الصينية ،اليابانية أو بإحدى اللغات السرييلية،
تنقل حرفيا إىل اللغة التي حرر بها النص وترتجم بني قوسني مربعني اىل ذات اللغة ،متبوعة باللغة االصلية بني
قوسني؛
– –تكتب املراجع الصادرة بعدة لغات ،مبا يف ذلك اللغة العربية ،باللغة األصلية التي صدرت بها.
– –بالنسبة إىل املنشورات الصادرة باللغة العربية ،ينبغي أن يشتمل تدوين املراجع بالرتتيب عىل :اسم املؤلف
(املؤلفني) وسنة اإلصدار والعنوان ومكان اإلصدار والنارش .أما بالنسبة للمقاالت ،فيكتب اسم الجريدة ثم
العدد والصفحة؛
وفيام ييل منوذج متكامل لقامئة مراجع:
• •منظمة األغذية والزراعة ،2014 ،حالة األغذية والزراعة يف العامل :االبتكار يف الزراعة األرسية .روما ،منظمة
األغذية والزراعة.
• •املرجع نفسه.
• •،Kahan,D، 2011، Market-oriented advisory services in Asia. A review and lessons learned
بانكوك ،منظمة األغذية والزراعة.
• • El Paìs, February 24, 1998, No. 7591, p.6
• • ،Kahan.Dمرجع سبق ذكره.
• •Zheng Zhaoxia (郑召霞)، 2009، Chuantong nongye de shengtai jiazhi he baohu jiqi
shengtai 统农业的生态价值和保护及其生态补偿措施, baohu jiqi shengtai
[Ecosystem services and ecocompensation of traditional agricultural systems]. Nanjing,
Nanjing Agriculture University Press (南京农业大学出版社

تكتب أسامء كل املؤلفني يف قامئة املراجع ،وإذا زاد عدد املؤلفني عن ثالثة ،تضاف كلمة وآخرون يف النص (وليس
يف قامئة املراجع).
إذا كان للمؤلف أكرث من منشور يف السنة الواحدة وأشري إليها يف النص أو يف قامئة املراجع ،تضاف حروف الهجاء
بالرتتيب إىل السنة كام ييل2000 :أ2000 ،ب2000 ،ج وهكذا.
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متلك املنظمة حقوق النرش لجميع املواد التي تنرشها ،وتقر بامللكية الفردية لبعض األعامل (يف هذه الحاالت يتبع
األسلوب املستخدم باللغة اإلنكليزية).
املنشورات اليت ستصدر يف املستقبل

فيام يتعلق باملنشورات التي مل تصدر بعد ،فالطريقة الصحيحة لإلشارة إليها يف قامئة املراجع هي كاآليت:

– –بالنسبة إىل املنشورات املطبوعة تضاف إىل العنوان عبارة " تحت الطبع"؛
– –بالنسبة إىل املنشورات اإللكرتونية تضاف إىل العنوان عبارة "ستنرش الحقا"؛
– –بالنسبة إىل املنشورات التي ستصدر يف موعد محدد يضاف "التاريخ  +اإلصدار".

صفحات الويب وجمموعات البيانات وغريها من املواد املتاحة يف املقام األول على
شبكة االنرتنت

بالنسبة إىل املواد املتاحة عىل شبكة االنرتنت مبا يف ذلك النصوص وأجزاء من النصوص واملقاالت ومواد الرسم
(الخرائط أو الصور أو الرسوم التوضيحية أو األشكال) وكذلك الفيديو واملواد السمعية ومجموعات البيانات:
– –ينبغي أن يشتمل تدوين املراجع بالرتتيب عىل :اسم املؤلف (املؤلفني) وسنة اإلصدار (إن وجدت) والعنوان
والشكل وبيانات اإلسهام (إن وجدت) ومكان اإلصدار والنارش ورقم مع ّرف الوثيقة الرقمية (( )DOIإن وجد)
و/أو العنوان (.)URL
– –ينبغي التحقق من كافة املراجع عىل شبكة االنرتنت قبل نرشها ،كام ينبغي اإلشارة إىل بيانات الدخول يف نهاية
املرجع (مثال ،تاريخ الدخول  11مايو/أيار  .)2011وتكتيس هذه اإلشارة أهمية خاصة بالنسبة إىل صفحات
االنرتنت التي يكون محتواها غري ثابت وميكن أن يتغري نتيجة تصحيحها أو إضافة مواد جديدة إليها .وال تكون
بيانات الدخول رضورية بالنسبة إىل الوثائق غري القابلة للتغيري التي يتم تنزيلها من الشبكة ،مثل الوثائق
بصيغة .PDF
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-10املواد املقتبسة
تتبع منظمة األغذية والزراعة أسلوب هارفارد لكتابة املواد املقتبسة.
أسلو ب هارفارد

بالنسبة إىل لكلامت أو الجمل قصرية ،وتستخدم عالمتا االقتباس كام ييل:
ذكر ( )McKinsey 2009أنه "يف مجال الغابات والزراعة ،تكون التكاليف واالستثامرات عىل حد سواء منخفضة نسبيا".

بالنسبة اىل الفقرات (أو أي نص يفوق  30كلمة أو سطرين) ،وتستخدم االقتباسات البارزة .ويبدأ هذا النوع من
االقتباسات بنقطتني ومن ثم ترتك مساحة فارغة يف السطر التايل ،وتكتب االقتباسات بحجم خط أصغر من أجل
متييزها عن النص الرئييس ،أي عىل النحو التايل:
كام جاء يف الوثيقة:
عىل الرغم من املعوقات املالية التي تواجهها الحكومات يف مختلف أنحاء العامل ،يظل االستثامر الزراعي وشبكات األمان جزأين
أساسيني للحد من انعدام األمن الغذايئ اآلن ويف املستقبل عىل حد سواء (.)FAO, 2011,p. 3

وإذا كانت هناك إحالة داخل االقتباس ،ينبغي ذكرها بعد عالمة الوقف (النقطة النهائية) ،أي كام ييل:
كام جاء يف الفقرة الخامسة من الوثيقة:
يلحق ارتفاع أسعار األغذية أشد الرضر بأفقر الفقراء يف كل من املناطق الحرضية والريفية .فقد أدى ارتفاع أسعار األغذية والوقود
إىل إرغام األرس عىل أن تحدد ذلك الفرد من أفرادها الذي ينبغي أن يدفع الثمن ،من حيث خفض ما يحصل عليه من رعاية
صحية أو تعليم أو استهالك لألغذية (.)FAO, 2011, p.5) .(Coldenty and Sidelman, 2004

-11ترتيب املواد والقوائم باستخدام حروف اهلجاء
فيام ييل الرتتيب الهجايئ االنكليزي ومقابله العريب ،مع مالحظة أننا نستعمل يف ترتيب مادة الوثائق أو القوائم
أ ،ب ،ج إىل آخره مقابال للحروف االنكليزية برسمهـا الصغري  ،a، b، cإلـى آخره ،ونستعمـل :ألف ،باء ،جيم ،إىل
آخـره ،مقابـال للحروف االنكليزية برسمهاالكبري ،A، B، C :إىل آخره.
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