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 توطئة

( القواعد والمعايير 2022العربية في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إصدار عام يحدد دليل الترجمة 

  المتعارف عليها والواجب اتباعها عند إعداد الوثائق المعروضة باللغة العربية على الهيئات الرئاسية في الصندوق.

ابط للوصول إلى مختلف وهذا اإلصدار الجديد من الدليل سهل االستعمال ويشمل أقسام محدثة وقائمة رو

المسارد وغيرها من المعلومات األساسية المفيدة. والهدف منه تبسيط أعمال الترجمة وزيادة كفاءتها وتزويد المترجم 

 بجميع المعلومات الالزمة لتقديم نص سليم من حيث الشكل والمضمون.  

اللغة العربية في قسم خدمات المؤتمرات وجاء تحديث هذا الدليل نتيجة جهد تعاوني شارك فيه أعضاء وحدة 

  .واللغات. ونأمل أن تجدوه مفيدا

Alessandra Zusi Bergés 

 المؤتمرات واللغاتمديرة قسم خدمات 
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 الدولي للتنمية الزراعية نبذة عن الصندوق

 تهدفالصندوق الدولي للتنمية الزراعية هو مؤسسة مالية دولية ووكالة من وكاالت األمم المتحدة المتخصصة، 

 الفقر في المناطق الريفية من البلدان النامية حيث تعيش أغلبية أفقر سكان العالم. على  إلى القضاء

كشراكة بين منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة البلدان المصدرة  1976أُنشئ الصندوق في عام 

دولة عضو في األمم المتحدة أو أي من وكاالتها المتخصصة. ويقوم للنفط وغيرهما من البلدان النامية، وعضويته متاحة ألية 

لتقديم قروض ومنح بأسعار فائدة منخفضة إلى البلدان األعضاء ذات الدخل ء الصندوق بتعبئة الموارد من بلدانه األعضا

 يفية في العالم. المتوسط والمنخفض من أجل تمويل برامج ومشروعات للحد من الفقر في أفقر المجتمعات المحلية الر

ويعمل الصندوق مع فقراء الريف ومنظماتهم ومع الشركاء اآلخرين من أجل التوصل إلى حلول لتمكين فقراء 

الريف من التغلب على الفقر بأنفسهم. كما يعمل مع حكومات البلدان النامية ويسترشد بها في تصميم برامج ومشروعات تالئم 

واألولويات التي يحددها فقراء الريف. ويوفر الصندوق مجموعة من القروض بأسعار  النظم الوطنية وتستجيب لالحتياجات

فائدة منخفضة للحكومات ويقدم منحا لدعم تلك المبادرات اإلنمائية، ويحرص على توسيع نطاق الدروس المستفادة والخبرات 

نمائي الدولي في مجال التنمية الزراعية المكتسبة من أجل تعزيز سياسات واستثمارات شركائه من الحكومات والمجتمع اإل

 والريفية. 
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 الدولي للتنمية الزراعية دليل الترجمة العربية في الصندوق

وقد ُوضع هذا الدليل لكي يكون بمثابة مرجع للمترجمين والمدققين الذين منظمة أسلوبها وطابعها المميز في طريقة الكتابة. لكل 

 .اللغة العربية وحدةفي كمتعاقدين  وأيعملون كموظفين 

 مدقق المهمة 

 :ينطوي عمل المدقق على المهام التالية

  في حاالت كثيرة النص األجنبي ىالنسخة األخيرة، نظرا إلدخال أكثر من تعديل عل تدقيقالتأكد دائما من. 

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

  ةالعربي ومطابقة للمصطلحاتالتأكد من أن جميع األسماء والمصطلحات المستعملة في النص العربي متسقة ومنسجمة 

 في الصندوق. المعتمدة

  لى رابطإالرجوع كتب الرقم يدويا وإنما إلكترونيا )وثيقة النص األجنبي، وال يُ التأكد من أن رقم الوثيقة مطابق لرقم 

 .(إخراج الوثائق

 التأكد من أن أسماء أشهر التقويمين المستعملين معا متطابقة، وأن الشهر الجريجوري يُدرج أوال. 

 .: يناير/كانون الثانيمثال

  في النص  باتساقالمشروع أو البرنامج  يشير إلىإذا كانت الوثيقة تتعلق بمشروع أو برنامج، التأكد من أن النص

بالنسبة للمشروعات/البرامج  جنبيةوالتأكد من أن عنوان المشروع/البرنامج مطابق للعنوان الوارد في الوثيقة األبكامله، 

 الصادرة سابقا. 

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

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

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

 رقم الصفحة قد ال يكون متطابقا في النصين األجنبي والعربي.فالمطبوعة العربية، 

 خاصية  لاستعماTrack Changes دخال أي تعديل. عند إ 

 .المراجع المعني/ليست مهمة المدقق الترجمة أو مراجعة الترجمة. وفي حال وجود تساؤالت بشأن الترجمة، يراَجع المترجم

 عامة مالحظات 

 التالية: النقاطالمدقق من يتحقق بعد قراءة الوثيقة، 

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

 اض( المدرج في أسفل صفحة الغالف مطابق للوثيقة األجنبية.أن الهدف من الوثيقة )للعلم/للموافقة/لالستعر 

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

  المحتويات مطابقة للعناوين داخل نص الوثيقة.أن العناوين في جدول 

  على نحو صحيحأن أرقام فقرات الوثيقة وأرقام صفحاتها متسلسلة. 

https://xdesk.ifad.org/sites/lsx/arabic/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/sites/lsx/arabic/Useful%20examples%20for%20translatorstypists/Arabic%20Style%20Manual/General%20Layout.docx&action=default


 

2 

  ي التقسيمات ( واألحرف العربية )أ، ب، ج( المستعملة ف3، 2، 1أن األرقام الرومانية الصغيرة )التي يقابلها في العربية

 صحيح. الفرعية متسلسلة على نحو

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

 وأّما الذيول فتضاف بنسق  الوثيقة قد أضيفت إليها أن مالحقPDF في المرحلة النهائية. 

 عالمات التنوين. عدم استعمال 

 أسماء البلدان

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

 .(أسماء البلدان

 سورية أو الجمهورية العربية السورية(.مثال)النص األجنبي االسم المختصر أو الكامل للبلد كما هو وارد في  يستعمل : 

 األسماء واأللقاب

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

 صيغة المؤنث )الدكتورة، المديرة، الوزيرة(.

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

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

 المختصرات

  ،االسم الكامل بل يستعملال تستعمل المختصرات التي تشير إلى المنظمات والمعاهد والمراكز والسياسات في العربية. 

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

 : مثال

 APR Division شعبة آسيا والمحيط الهادي

 United Nations FAO منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة

تقرير رئيس الصندوق عن وضع تنفيذ توصيات 

 التقييم وتدابير اإلدارة

PRISMA 

 

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

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

 بية، وال تضم إلى الوثيقة العربية.ال تترجم صفحة المختصرات، إذا وردت في الوثائق، من اإلنكليزية إلى العر 

https://xdesk.ifad.org/sites/lsx/arabic/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/lsx/arabic/Useful%20examples%20for%20translatorstypists/Terminology/List%20of%20countries%20finalized.docx&action=default
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 التصويبات والضمائم

في حال إجراء تصويب على وثيقة أو إضافة ضميمة إليها، يكون رقم الصفحة المشار إليه في التصويب أو الضميمة مطابقا 

 جنبي.لرقم الصفحة التي ترد فيها الفقرة المقصودة في النص العربي وليس مطابقا بالضرورة لرقم صفحة النص األ

 التاريخ

  ،باألرقاموالسنة يكتب اليوم باألرقام، والشهر باألحرف. 

 .2007يوليو/تموز  6 مثال:

 تكتب السنة كاملة دون اختصار. 

 .07وليس  2007 مثال:

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

باسم الشهر المستعمل في البلد الموجهة إليه الرسالة في  ىوالسرياني: يناير/كانون الثاني وهكذا(. وفي الرسائل، يكتف

 حسب كال التقويمين(.بلالئحة بأسماء األشهر  جدول التقاويم الرجوع إلىحال توجيهها إلى بلد واحد فقط )

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

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

 لحروف وليس باألرقامتكتب القرون كاملة با.  

 .والعشرون الحاديالقرن : مثال

 الوقت

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

 .مساء 6.00بعد الظهر؛ والساعة  .305ظهرا؛ الساعة  12.00صباحا؛ الساعة  9.30الساعة  :مثال

 األرقام

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

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

200 000 000.) 

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

 النسبة المئوية )%(.

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

 (.4العشرية في العربية )

 ( مليون وليس  6.3 :مثالفي حال وجود أعداد إلى يمين العالمة العشرية في رقم من األرقام، يأتي االسم المعدود مفردا

 ماليين(. 6.3
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  األرقام الفرعية من اليمين إلى اليسارتكتب.  

 :مثال

 Functions -4 الوظائف -4

 Risk management committee 1-4 لجنة إدارة المخاطر 4-1

 Risk frameworks 1-1-4 أطر المخاطر 4-1-1

 

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

(i ،ii ،iii( بدال من األحرف اإلنكليزية )( أو األحرف العربية )أ، ب، ج، د، هa ،b ،c). 

  تستبدل( األحرف الرومانية الكبيرةI ،II ،III.في العربية بأوال وثانيا وثالثا ) 

 ( تستبدل األحرف اإلنكليزية الكبيرةA ،B ،C بأسماء األحرف العربية ).)ألف، باء، جيم( 

  2374 5459 06 39+: على النحو اآلتيتدون أرقام هواتف الصندوق. 

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

 في المائة(. 10بالحروف في النصوص )

 ترقيمال

م الصفحات األولية التي تسبق نص ي( لترقi ،ii ،iiiاألرقام الرومانية الصغيرة )عموما ، وتستعمل ال ترقم صفحة الغالف

 .تسلسلالبم صفحات الوثيقة ي( لترق3، 2، 1الوثيقة األساسي ابتداء من جدول المحتويات، ثم تستعمل األرقام العربية )

 عالمات الوقف

 قدر اإلمكان. تكون عالمات الوقف متطابقة في النصيين العربي واألجنبي 

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

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

 وبعد العبارة االعتراضية إذا تخلل النص الحرفي عبارة اعتراضية، توضع فاصلة قبل. 
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 كتابة الحواشي

الغاية من اإلشارة المرجعيّة التي ترد في الحاشية هي إرشاد القارئ إلى مصدر المعلومات الواردة في المتن ألغراض التحقق 

من هذه البديهيّة، فإّن القاعدة األساسيّة في اإلحالة المرجعيّة الواردة في الحاشية أنها تورد بلغتها ما لم واالستفاضة. وانطالقا 

ع وتبطل الغاية من إيرادها يكن لها نّص عربي. أي أنها ال تترجم ألن ترجمتها ستضيع على القارئ فرصة االهتداء إلى المرج

 أصال.

 : مثال

 (.2017-2014الزراعة السنغالية مرحلته األولى )برنامج تسريع وتيرة *

*International Labour Organization Labour Force Survey (2015).  

*World Bank. PCAE virtual implementation support mission. 8-15 March 2021. Aide-
memoire. 

 االقتباس

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

 عالمتي االقتباس.

 الصندوق، ولم تكن ترجمة هذا المصطلح دقيقة، يضاف مباشرة  ناس مصطلح من وثائق صادرة سابقا ععند اقتب

 [ يتضمنان المصطلح الصحيح. ويستعمل هذا األخير في بقية الوثيقة....] بعده قوسان معقوفان

 :مثال

 فعالية آليات التغذية الراجعة ]التعقيبات[ لتمكين اإلبالغ.

 جدول التقاويم

 وليبيا وعُمان واليمن والبحرين وقطر والكويت واإلمارات والسعودية والسودان في كل من مصر الجريجوري التقويم يستعمل

 والعراق. وفلسطين واألردن ولبنان التقويم السرياني في كل من سوريايستعمل ووالمغرب.  وتونس والجزائر
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 والحروف األرقام
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 المصطلحات

  ُ  .األمم المتحدة كما ترد في الصورة أدناه عنالصادرة ألهداف التنمية المستدامة عتمد الترجمة الرسمية ت
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  على نحو مستمر. تُنقَّح وتُحدَّثالمصطلحات المدرجة في مسارد عامة ومتخصصة تستخدم 

 

 

 مالحظة المصطلحاترد امس

 مسرد المصطلحات العامة
 ُمنجز

 مسرد المصطلحات المالية
 ُمنجز

 مسرد المصطلحات الجنسانية
 ُمنجز

 
 

 روابط أخرى
 مالحظة

 التحيات االفتتاحية والتحيات الختامية
 زُمنج

 أسماء البلدان
 ُمنجز

 فئات موظفي الصندوق
 ُمنجز

 المشروعات والبرامج
 جازقيد اإلن

 المسّميات الوظيفية
 قيد اإلنجاز

 

https://xdesk.ifad.org/sites/lsx/arabic/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/lsx/arabic/Useful%20examples%20for%20translatorstypists/Terminology/General_Glossary.docx&action=default
https://xdesk.ifad.org/sites/lsx/arabic/_layouts/15/WopiFrame2.aspx?sourcedoc=/sites/lsx/arabic/Useful%20examples%20for%20translatorstypists/Terminology/Financial_Glossary.docx&action=default
https://xdesk.ifad.org/sites/lsx/arabic/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/sites/lsx/arabic/Useful%20examples%20for%20translatorstypists/Terminology/Gender_Glossary.docx&action=default
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