
Activities Implemented Jointly (AIJ)

على  امل�شرتك،  التنفيذ  من  التجريبية  املرحلة  هي  التنفيذ   امل�شرتكة  الن�شاطات 

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن  النحو الذي جرى تعريفه يف امل�دة 4.2 )اأ( من اإتف�قية الأ

واملتقدمة  الن�مية  البلدان  بني  م�  يف  امل�ش�ريع  اأن�شطة  تنفيذ  ُتتيح  التي  املن�خ  تغيرّ 

)و�رشك�ته�(. اأم� الهدف من الن�ش�ط�ت امل�شرتكة التنفيذ فيكمن يف اإت�حة الفر�شة 

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ، لكت�ش�ب اخلربات  طراف يف اإتف�قية الأ اأم�م الأ

يف ن�ش�ط�ت امل�ش�ريع امل�شرتكة التنفيذ. ول توؤدي الن�ش�ط�ت يف مرحلته� التجريبية 

امل�ش�ريع  ن�ش�ط�ت  م�شتقبل  ب�ش�أن  قرار  اتخ�ذ  يتعني  زال  وم�  اأر�شدة،  اأية  اإىل 

امل�شرتكة التنفيذ، وكيفية ربطه� ب�آلي�ت كيوتو. ومتثل الن�ش�ط�ت امل�شرتكة التنفيذ 

تراخي�ص  من  مب�شطً�  �شكاًل  ب�عتب�ره�  ال�شوق،  على  املعتمدة  اخلطط  من  وغيه� 

نبع�ث�ت، اآلي�ت حمتملة ه�مة للت�شجيع على تدفق موارد اإ�ش�فية لتقلي�ص  الجت�ر ب�لإ

نبع�ث�ت. نبع�ث�ت. اأنظر اأي�شً� اآلية التنمية النظيفة والإجت�ر ب�لإ الإ

Actual net greenhouse removals by sinks

 ال�صايف الفعلي لعمليات اإزالة غازات الدفيئة بوا�صطة امل�صارف  هو جمموعة 

الكربون  واأحوا�ص  الكربون  خمزون�ت  على  طراأت  منه�،  التحقق  ميكن  ات  تغيرّ

و اإع�دة الت�شجي، ن�ق�ص زي�دة اإنبع�ث�ت 
�شمن حدود امل�رشوع الق�ئم على الت�شجي اأ

غ�زات الدفيئة كنتيجة لتطبيق ن�ش�ط امل�رشوع. وي�أتي املفهوم من اإجراءات الت�شجي 

.)CDM( لية التنمية النظيفة واإع�دة الت�شجي واآلي�ته� الت�بعة لآ

Adaptation

الطبيعية  النظم  �ص  تعررّ من  احلد  اإىل  يلة  الآ التدابي  اأو  املب�درات  هو  التكّيف  

والب�رشية لت�أثيات تغيرّ املن�خ احل�لية اأو املتوقعة. وميكن التمييز بني اأنواع عديدة 

والع�م،  اخل��ص  والتكيرّف  والتف�علي،  �شتب�قي  الإ التكيرّف  ذلك  يف  مب�  التكيرّف،  من 

نه�ر اأو  مثلة عنه، ُيذكر اإن�ش�ء ال�شدود على الأ والتكيرّف التلق�ئي واملخطط. ومن الأ

اأكرث  مبن�ش�آت  احل�ش��شة  املن�ش�آت  وا�شتبدال  ال�شواحل،  على  الفي�ش�ن�ت  ات  م�شدرّ

مق�ومًة للحرارة وال�شدم�ت، اإلخ.

Adaptive capacity

القدرة على التكّيف  جممل القدرات واملوارد واملوؤ�ش�ش�ت املتوفرة يف بلد اأو منطقة 

م�، لتطبيق اإجراءات تكيرّف ف�علة.

Additionality

نبع�ث�ت بح�شب امل�ش�در، اأو تعزيز اإزالته� من خالل امل�ش�رف،  �شافة  احلد من الإ الإ

م� يعدرّ اإ�ش�فة على اأي خف�ص يحدث يف غي�ب التنفيذ امل�شرتك، اأو اآلية التنمية النظيفة 

لن�ش�ط�ت امل�ش�ريع، بح�شب التعريف الوارد يف مواد بروتوكول كيوتو عن التنفيذ 
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معجم امل�صطلحات

املحرر: Aviel Verbruggen )بلجيكا(

مالحظات: ي�رشح  امل�صطلحات املعرو�صة )باخلط ال�صميك( منتقاة بح�صب اأف�صلية املوا�صيع، وقد ي�صم كل تعريف فقرات فرعية مل�صطلحات 

من  التعريفات  بع�ض  واعتمدت  الطاقة.  تعريف م�صطلح  املحددة �صمن  النهائي  �صتخدام  الإ طاقة  مثاًل  اأي�صًا،  ال�صميك  باخلط  ذات �صلة 

قامو�ض:  Cleveland C.J. and C. Morris, 2006: Dictionary of Energy, Elsevier, Amsterdam. وتتبع �رشد امل�صطلحات قائمة من 

�صماء املخت�رشة / االخت�صارات وقائمة باملركبات الكيميائية )املرفق الثاين(. االأ

لي�شمل  التعريف  هذا  نط�ق  تو�شيع  وميكن  النظيفة.  التنمية  اآلية  وعن  امل�شرتك 

�شافة املالية  الإ�ش�ف�ت امل�لية وال�شتثم�رية والتكنولوجية والبيئية. اأم� يف اإط�ر الإ

وغي  الق�ئم،  الع�ملي  البيئة  مرفق  اإىل  ب�لإ�ش�فة  امل�ش�ريع  ن�ش�ط�ت  متويل  في�أتي 

ول، وامل�ش�عدات الإمن�ئية  طراف املدرجة يف املرفق الأ ذلك من اللتزام�ت امل�لية لالأ

ن  �شتح�شرّ �صتثمارية،  الإ �صافة  الإ اإط�ر  ويف  التع�ون.  نظم  من  و�شواه�  الر�شمية 

نبع�ث�ت، ب�شورة كبية،  نبع�ث�ت / وحدة اخلف�ص املعتمد لالإ قيمة وحدة خف�ص الإ

�صافة التكنولوجية،  ال�شالمة امل�لية اأو التج�رية لن�ش�ط�ت امل�ش�ريع. ويف اإط�ر الإ

�شتكون التكنولوجي� امل�شتخدمة يف ن�ش�ط�ت امل�ش�ريع اأف�شل املت�ح يف ظروف الطرف 

يتم  التي  املدعية  للكمية  البيئي  التك�مل  اإىل  فت�شي  البيئية  الإ�ش�فة  اأم�  امل�شيف. 

�ش��شي.  بوا�شطته� خف�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة اإثر م�رشوع م� يرتبط بخطه� الأ

وت�شبح ن�ش�ط�ت امل�ش�ريع اإ�ش�ف�ت اأكرب يف ح�ل �ش�عد احل�فز الن�جت عن بيع ح�ش�ص 

نبع�ث�ت على تخطي احلواجز اأم�م تطبيقه�. الإ

Aerosols

اأو ال�ش�ئلة املحمولة يف الهواء،  جمموعة من اجل�شيم�ت ال�شلبة  هباء اجلوية   الأ

بحجم يرتاوح ع�دة بني 0.01 و10 ميكروميرتات. وتبقى هذه اجل�شيم�ت يف الغالف 

قل، وهي اإم� طبيعية اأو ب�رشية املن�ش�أ، وتوؤثر على املن�خ  اجلوي لعدة �ش�ع�ت على الأ

�شع�ع وامت�ش��شه، اأو غي مب��رشة من خالل  بطريقَتني: مب��رشة من خالل بعرثة الإ

الب�رشية  اخل�ش�ئ�ص  تعديل  اأو  ال�شحب  لتكوين�ت  تكثيف  نوي�ت  �شكل  يف  العمل 

لل�شحب وفرتة بق�ئه�.

Afforestation

را�شي التي مل يتم ت�شجيه� لفرتة  ن�ش�ن، لالأ الت�شجري  حتويل مب��رش ومن �شنع الإ

قل اإىل غ�ب�ت، من خالل الغر�ص اأو ن�رش البذور و/اأو تعزيز ب�رشي  50 �شنة على الأ

�شج�ر«. املن�ش�أ ملوارد البذور الطبيعية. اأنظر اأي�شً� »اإع�دة الت�شجي« و»اإزالة الأ

Agreement

الكت�ب�ت،  لتوافق  الن�شبي  امل�شتوى  توافق  بن�شبة  ُيعنى  التقرير،  هذا  يف  التوافق  

بح�شب تقييم املوؤلفني.

Alliance of Small Islands States (AOSIS)

ل هذا التح�لف خالل موؤمتر املن�خ الع�ملي  حتالف الدول اجلزرية ال�صغرية  َت�َشكَّ

وال�ش�حلية  ال�شغية  اجُلُزرية  الن�مية  البلدان  من  يت�ألف   .1990 الع�م  يف  الث�ين 

�شة ب�شورة خ��شة للنت�ئج املع�ك�شة لتغيرّ املن�خ، مثل ارتف�ع م�شتوى  املنخف�شة املعررّ

ته�.  �شطح البحر، وبي��ص ال�ُشَعب املرج�نية، وزي�دة وتية العوا�شف املدارية و�شدرّ

طل�شي والبحر  ويلتقي هذا التح�لف الذي ي�شم اأكرث من 35 دولة واقعة يف املحيط الأ
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الك�ريبي واملحيط الهندي والبحر املتو�شط واملحيط اله�دئ، على اأهداف م�شرتكة 

مم املتحدة الإط�رية  اإتف�قية الأ ب�ش�أن امل�ش�ئل املتعلقة ب�لبيئة والتنمية امل�شتدامة يف 

ب�ش�أن تغيرّ املن�خ.

Ancillary benefits

م�،  هدف  حتقيق  اإىل  اآيلة  �شي��ش�ت  عن  تنتج  اأن  املمكن  من  �شافية   الإ املنافع 

اإ�شتخدام  الكف�ءة يف  اإيج�بية، مثل زي�دة  ت�أثيات ج�نبية  املن�خ،  مثل تخفيف تغيرّ 

حفوري،  إ�شتخدام الوقود الأ املوارد، وانخف��ص اإنبع�ث�ت ملوث�ت الهواء املرتبطة ب�

را�شي، والعم�لة، واأمن  نة، والزراعة، ومم�ر�ش�ت اإ�شتخدام الأ وو�ش�ئل النقل املح�شرّ

�شافية يف ح�ل ك�نت الت�أثيات �شلبية. اأم�  الوقود. اأي�شً�، ُي�شتخدم تعبي املنافع الإ

ث الهواء فقد تعترب التخفيف من غ�زات الدفيئة  ال�شي��ش�ت املوجهة نحو مك�فحة تلورّ

العالق�ت.  التقييم احل�يل ل ينظر يف نوع �شبيه من  اأن  اإل  الإ�ش�فية،  املن�فع  ك�أحد 

اأنظر اأي�شً� املنافع امل�شرتكة.

Annex I countries

ول )مبوجب  ول  جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق الأ البلدان املدرجة يف املرفق الأ

مب�  املن�خ،  تغيرّ  ب�ش�أن  الإط�رية  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية  �شمن   )1998 الع�م  تعديل 

قت�ش�دي  الإ امليدان  يف  والتنمية  التع�ون  منظمة  يف  ع�ش�ء  الأ البلدان  جميع  ذلك  يف 

واإقت�ش�د الدول التي متر مبرحلة اإنتق�لية. ووفقً� للم�دتني 4.2 )اأ( و4.2 )ب( من 

ول فرديً� اأو جمتمعة، ب�شورة حمددة،  تف�قية، تلتزم البلدان املدرجة يف املرفق الأ الإ

1999، وذلك  الع�م  اإىل م�شتوي�ت  الدفيئة  اإنبع�ث�ت غ�زات  اإع�دة م�شتوي�ت  بهدف 

خرى على اأنه� البلدان غي املدرجة  بحلول 2000. وخالفً� لذلك، ُي�ش�ر اإىل البلدان الأ

ول. يف املرفق الأ

Annex II countries

البلدان املدرجة يف املرفق الثاين  جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق الث�ين �شمن 

يف  ع�ش�ء  الأ البلدان  ذلك  يف  مب�  املن�خ،  تغيرّ  ب�ش�أن  الإط�رية  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية 

تف�قية،  قت�ش�دي. ووفقً� للم�دة 4.2 )ز( من الإ منظمة التع�ون والتنمية يف امليدان الإ

متث�ل  الإ على  الن�مية  البلدان  مل�ش�عدة  امل�لية  املوارد  توفي  البلدان  هذه  من  ُيتوقع 

إعداد التق�رير الوطنية. كم� ُيتوقع من البلدان املدرجة يف املرفق الث�ين  للتزام�ته�، ك�

تعزيز نقل التكنولوجي� ال�شليمة بيئيً� اإىل البلدان الن�مية.

Annex B countries

البلدان املدرجة يف املرفق باء  هي البلدان املدرجة يف املرفق ب�ء �شمن بروتوكول 

الدفيئة فيه�، مب� يف ذلك  نبع�ث�ت غ�زات  لإ امل�شتهدف  الرقم  كيوتو، واملواِفقة على 

ول )مبوجب تعديل الع�م 1998(، ب��شتثن�ء تركي�  جميع البلدان املدرجة يف املرفق الأ

وبيالرو�شي�.

Anthropogenic emissions

الدفيئة  غ�زات  و�شالئف  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  املن�صاأ  الب�صرية  نبعاثات  الإ

حفوري، واإزالة  والهب�ء ذات ال�شلة ب�لن�ش�ط�ت الب�رشية، م� ي�شمل حرق الوقود الأ

را�شي، واملوا�شي، والتخ�شيب، اإلخ. م� يوؤدي  ات يف اإ�شتخدام الأ الغ�ب�ت، والتغيرّ

نبع�ث�ت. بدوره اإىل زي�دة �ش�فية يف الإ

Assigned Amount (AA)

الكمية املخ�ص�صة  وفقً� لربوتوكول كيوتو، تكون الكمية املخ�ش�شة هي جمموع 

كمي�ت اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة التي وافق اأي بلد مدرج �شمن املرفق ب�ء على عدم 

وىل )2008 - 2012(. وحُت�شب الكمية املخ�ش�شة  جت�وزه� خالل فرتة اللتزام الأ

1990 �رشب خم�شة  للع�م  البلد  هذا  الدفيئة يف  غ�زات  اإنبع�ث�ت  م� كمجموع  لبلد 

التي وافق  املئوية  الن�شبة  5 �شنوات(، ثم مبقدار  الب�لغة  اللتزام  اإىل فرتة  )ن�شبًة 

عليه� البلد على النحو املدرج يف املرفق ب�ء بربوتوكول كيوتو )مثاًل 92% لالحت�د 

مريكية(. وروبي و93% للولي�ت املتحدة الأ الأ

Assigned Amount Unit (AAU)

وحدة الكمية املخ�ص�صة  ت�ش�وي وحدة الكمية املخ�ش�شة طنً� واحدًا )طنً� مرتيً�( 

من اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ املح�شوبة مع اإ�شتخدام اإمك�نية الإحرتار 

الع�ملي.

Backstop technology

تكنولوجي� خ�لية  للتخفيف  رة  املقدرّ النم�ذج  م� حتدد  غ�لبً�  الداعمة   التكنولوجيا 

بتزويد  امل�شتقبل  الط�قة(، ت�شبح متوفرة يف  لتوليد  الكربون )غ�لبً�،  اعتب�طيً� من 

اأهمية  ويف  التداعي�ت  يف  ب�لنظر  للنم�ذج  ي�شمح  م�  النموذج.  اأفق  عرب  حمدود  غي 

املطلوبة.  التكنولوجي�  اإختي�ر  ع�تقه�  على  ت�أخذ  اأن  دون  من  ع�م،  تكنولوجي  حل 

لتق�ط  وقد تكون التكنولوجي� الداعمة تكنولوجي� نووية، اأو اأحفورية تعمل على الإ

وتعترب،  التكنولوجي�.  من  بعد  نتخيله  مل  نوعً�  اأو  �شم�شية،  اأو  يون�ت،  الأ وتنحية 

ع�دًة، التكنولوجي� الداعمة غي موجودة بعد، اأو موجودة لكن، فقط، بتك�ليف اأعلى 

ترتبط ب�لبدائل التقليدية.

Banking

يداع  وفقً� لربوتوكول كيوتو ]امل�دة 3 )13([، يجوز للدول املدرجة يف املرفق  الإ

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ اأن حتفظ الفوائ�ص من  ول �شمن اإتف�قية الأ الأ

ق�شى  متث�ل يف احلد الأ وىل لالإ لتزام الأ وحدات الكمية املخ�ش�شة املتبقية من فرتة الإ

لتزام الالحقة )بعد الع�م 2012(. اخل��ص بكلٍّ من تلك الدول، خالل فرتات الإ

Barrier

وميكن  تخفيف،  اأو  تكيرّف  اإمك�نية  اأو  هدف  حتقيق  يعرت�ص  ح�جز  هو  احلاجز  

ته من خالل �شي��شة اأو برن�مج اأو تدبي. وت�شمل  التغلب عليه اأو التخفيف من حدرّ

من  احلد  اأو  مب��رشة،  ب�شورة  ال�شوق  اإخف�ق�ت  ت�شحيح  عملية  احلواجز  اإزالة 

تك�ليف املع�مالت يف القط�عني الع�م واخل��ص، كتح�شني قدرات املوؤ�ش�ش�ت واحلدرّ 

من املخ�طر وعدم اليقني، وتي�شي مع�مالت ال�شوق وتعزيز ال�شي��ش�ت التنظيمية.

Baseline

القي��ص  ميكن  للقي��ص،  الق�بلة  الكميرّ�ت  اإىل  ب�لن�شبة  املرجع  هو  �شا�س   الأ خط 

لتحليل  كمرجع  ُي�شتخدم  مثاًل  التدخل  عدم  ف�شين�ريو  بديلة،  نتيجة  اأ�ش��شه  على 

ل. �شين�ريوه�ت التدخرّ

Benchmark

اأداء  لتقييم  كمرجع  اأو  اأ�ش��ص  كخط  ت�شتخدم  للقي��ص  ق�بلة  ة  متغيرّ هي  العتبة  

املنظم�ت  اأو خربة  الداخلية  اأ�ش��ص اخلربة  على  العتب�ت  م�. وميكن و�شع  منظمة 

داء  ات يف الأ خرى، اأو بن�ًء على متطلب�ت ق�نونية، وغ�لبً� م� ت�شتعمل لقي��ص التغيرّ الأ

التي تطراأ مع مرور الزمن.

Benefit transfer

نقل املنافع  تطبيق قيم نقدية م�شتخل�شة من حتليل حمدد اإىل حتليل اآخر بو�شع 

فيه�  اأجريت  التي  تلك  غي  جغرافية  منطقة  يف  حي�ن  الأ غ�لب  يف  وذلك  ال�شي��ش�ت 

�شلية. الدرا�شة الأ

Biochemical Oxygen Demand (BOD)

ك�شيجني املُذاب التي ت�شتهلكه�  ك�صيجني  كمية الأ حيائية للأ احلاجة الكيميائية الأ
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للمواد  الكيمي�ئية  البيولوجية  ك�شدة  الأ يف  )الب�كتيي�(  احليرّة  املجهرية  الك�ئن�ت 

الع�شوية وغي الع�شوية يف مي�ه املج�ري.

Biocovers

يف  بيولوجيً�  الن��شطة  القم�مة  مدافن  فوق  مو�شوعة  طبق�ت  حيائية   الأ غطية  الأ

اأك�شدة امليث�ن اإىل ث�ين اأك�شيد الكربون.

Biofilters

ت�رشيف  اأو  لرت�شيح  البيولوجية  املواد  ت�شتخدم  م�ش�ٍف  حيائية   الأ امل�صايف 

امللوث�ت ت�رشيفً� كيمي�ئيً�، ك�أك�شدة امليث�ن اإىل ث�ين اأك�شيد الكربون.

Biodiversity

ذلك،  يف  مب�  امل�ش�در  ك�فة  من  احليرّة  الك�ئن�ت  بني  ع  التنورّ هو  حيائي   الأ التنّوع 

خرى، ف�شاًل عن املجمع�ت  ر�شية والبحرية والنظم امل�ئية الأ يكولوجية الأ النظم الإ

نواع  نواع وبني الأ ع داخل الأ خرى التي تنتمي اإليه�؛ م� ي�شم التنورّ يكولوجية الأ الإ

يكولوجية. وبني النظم الإ

Bioenergy

حي�ئية. حيائية  الط�قة التي تطلقه� الكتلة الأ الطاقة الأ

Biofuel

نب�تية  ع�شوية  م�دة  ُتنتجه  �شلب  اأو  غ�زي  اأو  �ش�ئل  وقود  اأي  حيائي  الأ الوقود 

�شود من  اأو حيوانية، كزيت فول ال�شوي� والكحول من ال�شكر املخمر، وال�ش�ئل الأ

حيائي من اجليل الثاين فهو من  عملية ت�شنيع الورق واخل�شب، اإلخ. اأم� الوقود الأ

حي�ئية اللجنينية ال�شليولوزية اإثر عملي�ت كيمي�ئية اأو  املنتج�ت الن�جتة عن الكتلة الأ

حي�ئي. ث�نول والديزيل الأ بيولوجية، ك�لإ

Biological options

املن�خ  تغيرّ  من  التخفيف  يف  حي�ئية  الأ اخلي�رات  ت�شمل  حيائية   الأ اخليارات 

جممع  حفظ  احلفظ –  الثالث:  ال�شرتاتيجي�ت  بني  من  اأكرث،  اأو  ا�شرتاتيجية 

 ،– يون�ت  الأ وتنحية  اجلوي  الغالف  يف  نبع�ث�ت  الإ تاليف  ثم  ومن  احل�يل  الكربون 

الكربون  اأك�شيد  ث�ين  ا�شتخال�ص  ثم  ومن  احل�لية  الكربون  جممع�ت  حجم  زي�دة 

حفوري  حي�ئية حمل الوقود الأ من الغالف اجلوي، والإحالل – اإحالل املنتج�ت الأ

اأو املنتج�ت الكثيفة ال�شتعم�ل للط�قة، م� يوؤدي بدوره اإىل احلد من اإنبع�ث�ت ث�ين 

اأك�شيد الكربون.

Biomass

حيائية  الكتلة الك�ملة للك�ئن�ت احلية �شمن م�ش�حة معينة اأو داخل نوع  الكتلة الأ

ؤلفة من ك�ئن�ت  معني، وغ�لبً� م� ُيعرب عنه� ب�لوزن اجل�ف. وهي امل�دة الع�شوية املو

حية اأو نتجت عنه� موؤخرًا )خ��شة جلهة الوقود(، ب��شتثن�ء اخلث. وت�شم الكتلة 

حيائية  الأ الكتلة  اأم�  امل�دة.  تلك  الن�جتة عن  والنف�ي�ت  منتج�ت ج�نبية  حي�ئية  الأ

�ش��شي يف تركيبة  ؤلفة من ال�شليولوز وهو العن�رش الأ ال�صليولوزية فهي الكتلة املو

�شج�ر. النب�ت�ت والأ

Black Carbon

�صود  م�دة ج�شيمية يف الغالف اجلوي، تت�ألف من ال�شن�ج والفحم و/اأو  الكربون الأ

م�دة  ويتم حتديد  لل�شوء.  لل�شهر وم��شة  ق�بلة  م�دة ع�شوية غي  اإمك�نية وجود 

الكيمي�ئي  والتف�عل  ال�شوء  اإمت�ش��ص  قي��ص  اإىل  اإ�شتن�دًا  عمليً�  �شود  الأ الكربون 

�شتقرار احلراري. و/اأو الإ

Bottom-up models

النماذج امل�صممة من اأ�صفل اإىل اأعلى  تعك�ص النم�ذج احلقيقية بجمع خ�ش�ئ�ص 

اأنظر  خذ بتف��شيل الكلفة التكنولوجية والهند�شية.  اأن�شطة وعملي�ت معينة، مع الأ

اأي�شً� النماذج امل�صممة من اأعلى اإىل اأ�صفل.

Bubble

نبع�ث�ت  الفقاعة  اأداة يف جم�ل ال�شي��ش�ت ملك�فحة التلوث تع�لج العديد من نق�ط الإ

وك�أنه� يف فق�عة خي�لية. وت�شمح امل�دة 4 من بروتوكول كيوتو ملجموعة من البلدان 

جممل  جتميع  خالل  من  م�شرتكة  ب�شورة  ب�ء  املرفق  يف  املحدد  بهدفه�  تفي  ب�أن 

وروبي(. عب�ء )مثاًل، الإحت�د الأ اإنبع�ث�ته� �شمن »فق�عة« واحدة، وتق��شم الأ

Carbon Capture and Storage (CCS)

اإحتجاز الكربون وتخزينه  عملية تق�شي بف�شل ث�ين اأك�شيد الكربون عن امل�ش�در 

جل عن  ال�شن�عية واملرتبطة ب�لط�قة، ونقله اإىل موقع تخزين، وعزله عزًل طويل الأ

الغالف اجلوي.

Carbon cycle

والت�آكل  والتنف�ص  ال�شوئي  التمثيل  مثل  العملي�ت،  من  جمموعة  الكربون   دورة 

والتب�دل بني الهواء واملحيط�ت، م� يجعل الكربون يدور ب��شتمرار ع�برًا خمزون�ت 

خمتلفة مثل الغالف اجلوي والك�ئن�ت احلية والرتبة واملحيط�ت.

Carbon dioxide (CO2)

الن�جمة  الث�نوية  النواجت  اأحد  اأنه  كم�  غ�ز موجود طبيعيً�،  الكربون   اأك�صيد  ثاين 

اإ�شتخدام  يف  ات  التغيرّ عن  ف�شاًل  حي�ئية،  الأ والكتلة  حفوري  الأ الوقود  حرق  عن 

را�شي وعن العملي�ت ال�شن�عية. وهو غ�ز الدفيئة الب�رشي املن�ش�أ الرئي�شي الذي  الأ

ر�ص، كم� اأنه الغ�ز املرجعي الذي ُيق��ص على اأ�ش��شه  �شع�عي لالأ ر يف التوازن الإ ؤثرّ يو

�ش�ئر غ�زات الدفيئة، وهو ميلك ب�لت�يل اإمك�نية اإحداث اإحرتار ع�ملي قدره� 1.

Carbon dioxide fertilization

التخ�صيب بثاين اأك�صيد الكربون  تعزيز منو النب�ت�ت نتيجة زي�دة تركيزات ث�ين 

على  ح�ش��شية  اأكرث  النب�ت�ت  بع�ص  وتكون  اجلوي.  الغالف  يف  الكربون  اأك�شيد 

ليته� يف التمثيل  ات يف تركيز ث�ين اأك�شيد الكربون يف الغالف اجلوي، تبعً� لآ التغيرّ

ال�شوئي.

Carbon intensity

كثافة اإنبعاثات الكربون  كمية اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون لكل وحدة من الن�جت 

املحلي الإجم�يل.

Carbon Leakage

نبع�ث�ت يف البلدان املدرجة �شمن  ت�صّرب الكربون  هو اجلزء الن�جت من تخفي�ش�ت الإ

نبع�ث�ت يف البلدان غي املقيرّدة اإىل  املرفق ب�ء والذي ميكن تعوي�شه من خالل زي�دة الإ

نت�ج  �ش��ص. وميكن اأن يحدث ذلك من خالل )1( نقل الإ ه� الأ م� يفوق م�شتوي�ت خطرّ

�شتخدام للط�قة يف تلك املن�طق غي املقيرّدة؛ )2( زي�دة اإ�شتهالك الوقود  الكثيف الإ

نتيجة  والغ�ز  للنفط  الدولية  �شع�ر  الأ خف�ص  خالل  من  املن�طق  تلك  يف  حفوري  الأ

ات يف الدخل )وب�لت�يل يف الطلب  اإنخف��ص الطلب على اأنواع الط�قة هذه؛ )3( التغيرّ

ب اإىل الت�أثيات  على الط�قة( اإثر حت�شن معدرّلت التب�دل التج�ري. كم� ي�شي الت�رشرّ

اإنبع�ث�ت  من  ب�حلد  يق�شي  م�رشوٍع  اأن�شطة  عن  الن�جتة  الدفيئة  بغ�زات  املتعلقة 

حدود  خ�رج  حتدث  والتي  الكربون،  اأك�شيد  ث�ين  اأيون�ت  وتنحية  الدفيئة  غ�زات 

امل�رشوع وميكن قي��شه� وعزوه� اإىل الن�ش�ط. ويف معظم احل�لت، ُينظر اإىل الت�رشب 

الت�أثيات  توؤدي  احل�لت،  بع�ص  يف  لكن،  ويل.  الأ الن�ش�ط  مفعول  يعك�ص  اأنه  على 
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املعزوة اإىل الن�ش�ط والتي تطراأ خ�رج نط�ق امل�رشوع، اإىل احلدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات 

)ال�شلبي(  ب  الت�رشرّ يوؤدي  وفيم�  املب��رشة.  غي  ب�لت�أثيات  ع�دة  وُت�شمى  الدفيئة. 

يج�بية غي  خذ دائمً� ب�لت�أثيات الإ نبع�ث�ت، تبني اأنه ل ميكن الأ اإىل خ�شم خف�ص الإ

املب��رشة.

Carbon pool

ر�ص،  اأحي�ئية فوق الأ اأحوا�ص الكربون هي: كتلة  اإن  حو�ض / جممع الكربون  

ر�ص، اأو القم�مة، اأو احلطب، اأو كربون الرتبة الع�شوي.  اأو كتلة اأحي�ئية حتت الأ

خذ بواحد اأو  وميكن للم�ش�ركني يف م�ش�ريع اآلية التنمية النظيفة اأن يخت�روا عدم الأ

اأكرث من اأحوا�ص الكربون يف ح�ل قدموا معلوم�ت �شف�فة وق�بلة للتدقيق ت�شي اإىل 

زالت الب�رشية املن�ش�أ لغ�زات الدفيئة  اأن ذلك اخلي�ر لن يزيد ال�ش�يف املتوقع من الإ

عرب امل�ش�رف.

Carbon price

كتب�دل  اأو  �رشيبية،  كن�شبة  م�،  حكومية  )ل�شلطة  دفعه  يجدر  م�  الكربون   �صعر 

الكربون يف  اأك�شيد  ث�ين  اإطالق طن واحد من  نبع�ث�ت( عند  ب�لإ الإجت�ر  يف رخ�شة 

الغالف اجلوي. وت�شي النم�ذج والتقرير احل�يل اإىل �شعر الكربون ب�شفته الكلفة 

الإجتم�عية لتف�دي وحدة اإ�ش�فية من اإنبع�ث ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ. وتظهر 

اإنبع�ث  من  اإ�ش�فية  لوحدة  اعتب�ري  �شعر  اأنه  على  الكربون  �شعر  النم�ذج  بع�ص 

ث�ين اأك�شيد الكربون، بينم� حتدده من�ذج اأخرى كمعدل �رشيبة الكربون اأو ك�شعر 

نبع�ث�ت. كم� �شُت�شتخدم يف التقرير احل�يل للدللة  خم�ش�ش�ت تراخي�ص الجت�ر ب�لإ

نبع�ث�ت يف تقييم اإمك�ني�ت خف�ص  على معدل ت�شفية التك�ليف احلدية، للحدرّ من الإ

قت�ش�دي. ثر الإ الأ

Cap

كيوتو  بروتوكول  ويفر�ص  نبع�ث�ت.  لالإ اأق�شى  كحدرّ  اإلزامي  قيد  ق�صى   الأ احلّد 

حدودًا ق�شوى �شمن اإط�ر زمني حمدد على اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة الب�رشية املن�ش�أ 

التي تطلقه� البلدان املدرجة يف املرفق ب�ء. وبحلول الفرتة املمتدة بني الع�مني 2008 

وروبي اأن يقلرّ�ص اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون  ب على الحت�د الأ و2012، �شيتوجرّ

املك�فئ اإىل �شتة غ�زات دفيئة يت�شبب ب�إطالقه� فتبلغ ن�شبًة تقل 8% عن ن�شبة الع�م 

.1990

Capacity building

بناء القدرات  تق�شي عملية بن�ء القدرات يف �شي�ق تغيرّ املن�خ بتنمية امله�رات الفنية 

اإقت�ش�ده� مبرحلة  التي مير  البلدان  ويف  الن�مية  البلدان  يف  املوؤ�ش�ش�تية  والقدرات 

اإنتق�لية، لتمكينه� من امل�ش�ركة يف جميع جوانب التكيرّف مع تغيرّ املن�خ والتخفيف 

من اآث�ره واإجراء البحوث ب�ش�أنه وتنفيذ اآلي�ت اإتف�قية كيوتو، اإلخ.

CCS-ready

لإحتج�ز  �رشيع  إنت�ش�ر  ب� ُيرغب  عندم�  وتخزينه   الكربون  اإحتجاز  جهوزية 

الكربون وتخزينه، ميكن ت�شميم حمط�ت جديدة لتوليد الكهرب�ء ُتق�م حيث ميكن 

جم�ل  تخ�شي�ص  خالل  من  وذلك  وتخزينه،  الكربون  لإحتج�ز  ج�هزة  تكون  اأن 

ق�شى عند  ه الأ ملن�ش�آت احتج�ز الكربون، وبت�شميم الوحدة بحيث يبلغ اأداوؤه� حدرّ

اإ�ش�فة الكمية املحتجزة، على اأن ي�شمح موقع املحطة ب�لنف�ذ ال�شهل اإىل م�شتودع�ت 

التخزين.

Certified Emission Reduction Unit (CER)

اإنبع�ث�ت  من  مرتيً�(  )طنً�  واحدًا  طنً�  تع�دل  املعتمد   نبعاثات  الإ خف�ض  وحدة 

�ة يف اإط�ر م�رشوع يتبع اآلية التنمية  ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ املخفرّ�شة اأو املنحرّ

اإمك�نية  اإىل  �ش�رة  اإمك�نية الإحرتار الع�ملي. وبغية الإ إ�شتخدام  النظيفة، وحُت�شب ب�

عدم ا�شتدامة ن�ش�ط�ت م�ش�ريع الت�شجي واإع�دة الت�شجي، تقرر اإ�شتخدام اإف�دات 

طراف الت��شع.  زالة �ش�يف غ�ز الدفيئة الب�رشي املن�ش�أ، مبوجب موؤمتر الأ موؤقتة لإ

نبعاثات. اأنظر اأي�شً� وحدات خف�ض الإ

Chemical oxygen demand (COD)

ب�ت  مركرّ ك�شدة  لأ املطلوبة  ك�شيجني  الأ كمية  ك�صيجني   للأ الكيميائية  احلاجة 

كيمي�ئية ع�شوية اأك�شدة ت�مة يف امل�ء، وُي�شتعمل كمقي��ص مل�شتوى امللوث�ت الع�شوية 

يف املي�ه الطبيعية ومي�ه املج�ري.

 Chlorofluorocarbons (CFCs)

مونرتي�ل  بروتوكول  �شمله�  التي  الدفيئة  غ�زات  الكلوروفلوروكربون   مرّكبات 

اأو  العزل  اأو  التعبئة  اأو  الهواء  تكييف  اأو  التربيد  يف  ت�شتخدم   ،1987 الع�م  يف 

�شفل،  الأ اجلوي  الغالف  يف  تتبدد  ل  اأنه�  اإىل  ونظرًا  الهب�ء.  دوا�رش  اأو  املذيب�ت 

اأتيحت له� الظروف املن��شبة،  اإذا م�  على، حيث  اإىل الغالف اجلوي الأ إنه� تنتقل  ف�

ب�ت  مركرّ ذلك  يف  مب�  اأخرى،  مبركب�ت  الغ�زات  هذه  وُت�شتبدل  وزون.  الأ ر  تدمرّ

التي  الدفيئة  غ�زات  من  وهي  والهيدروفلوروكربون  الهيدروكلوروفلوروكربون 

ي�شمله� بروتوكول كيوتو.

Clean Development Mechanism (CDM)

فة يف امل�دة 12 من بروتوكول  لية التنمية النظيفة، املعررّ اآلية التنمية النظيفة  ُيراد لآ

طراف غي املدرجة يف املرفق  كيوتو، اأن حتقق هدفني اثنني وهم�: )1( م�ش�عدة الأ

تف�قية؛  �شه�م يف حتقيق الهدف النه�ئي لالإ ول على حتقيق التنمية امل�شتدامة، والإ الأ

لتزام�ته�  لإ متث�ل  الإ حتقيق  يف  ول  الأ املرفق  يف  املدرجة  طراف  الأ م�ش�عدة   )2(

ب�ء  املرفق  يف  املدرجة  طراف  الأ ت�شيف  اأن  وميكن  وخف�شه�.  نبع�ث�ت  الإ بتحديد 

نبع�ث�ت يف م�ش�ريع  للم�شتثمر )احلكومة اأو ال�شن�عة( وحدات اخلف�ص املعتمدة لالإ

ول، والتي حتد  البلدان غي املدرجة يف املرفق الأ التي تنفذ يف  النظيفة  التنمية  اآلية 

من اأو تخف�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة، عندم� تعتمده� كي�ن�ت الت�شغيل التي يعيرّنه� 

طراف. وُي�شتخدم جزء من ع�ئدات ن�ش�ط�ت امل�ش�ريع  طراف / اإجتم�ع الأ موؤمتر الأ

طراف من بلدان ن�مية  دارية، ف�شاًل عن م�ش�عدة الأ املعتمدة يف تغطية امل�ش�ريف الإ

ث�ر تغيرّ املن�خ ال�ش�رة، يف تغطية كلفة التكيرّف. �شة ب�شورة خ��شة لآ معررّ

Climate change (CC)

تغرّي املناخ  ي�شي م�شطلح تغيرّ املن�خ اإىل حدوث تغيرّ ميكن حتديده يف ح�لة املن�خ 

متو�شط  حيث  من  ات  التغيرّ بوا�شطة  مثاًل(  الإح�ش�ئية  الختب�رات  اإىل  )ب�للجوء 

ات ت�شتمر ومتتد على فرتة زمنية حمددة غ�لبً�  خ�ش�ئ�شه و/اأو تقلرّبيته�، وهي تغيرّ

م� تبلغ عقودًا اأو اأطول من ذلك. ومن املمكن اأن ينجم تغيرّ املن�خ عن عملي�ت طبيعية 

ات دوؤوبة ب�رشية املن�ش�أ يف تكوين الغالف  داخلية اأو عن ت�أثيات خ�رجية اأو عن تغيرّ

را�شي. اجلوي اأو يف اإ�شتخدام الأ

م�دته�  يف  فت  عررّ قد  املن�خ  تغيرّ  ب�ش�أن  الإط�رية  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية  اأن  ويالحظ 

وىل تغيرّ املن�خ ب�أنه »تغيرّ يف املن�خ ُيعزى ب�شكل مب��رش اأو غي مب��رش اإىل الن�ش�ط  الأ

الب�رشي الذي يف�شي اإىل تغيرّ يف تركيب الغالف اجلوي، وي�ش�ف اإىل تقلبية املن�خ 

»تغيرّ  بني  تف�قية  الإ هذه  ق  تفررّ هكذا،  متم�ثلة«.  زمنية  مدى فرتات  على  الطبيعية، 

املن�خ« الذي ُيعزى اإىل ن�ش�ط�ت ب�رشية تف�شي اإىل تغيي يف تكوين الغالف اجلوي، 

وبني تقلبية املن�خ التي ُتعزى اإىل اأ�شب�ب طبيعية.

Climate feedback

املن�خي  النظ�م  يف  العملي�ت  بني  التف�عل  اآلية  ى  ُت�شمرّ املناخ   يف  التفاعلي  التاأثري 

ات يف  »الت�أثي املن�خي التف�علي« عندم� توؤدي نتيجة اأية عملية اأولية اإىل اإحداث تغيرّ

يج�بي من  ولية. ويزيد الت�أثي التف�علي الإ عملية ث�نية توؤثر بدوره� على العملية الأ
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التاأثري  على  واملثل  ال�شلبي.  التف�علي  الت�أثي  يقلله�  بينم�  �شلية،  الأ العملية  تعزيز 

ولية  الأ العملية  اأن  اإىل  نظرًا  اأعلى  حرارة  درج�ت  املناخ:  يف  يجابي  الإ التفاعلي 

�شعة  توؤدي اإىل ذوب�ن اجلليد يف القطب ال�شم�يل م� يوؤدي اإىل اإنخف��ص يف اإنعك��ص الأ

ال�شم�شية، م� يوؤدي بدوره اإىل اإرتف�ع درج�ت احلرارة. واملثل على التاأثري التفاعلي 

كرث اإرتف�عً� من كمية غط�ء ال�شحب )من  ال�صلبي يف املناخ: تزيد درج�ت احلرارة الأ

�شع�ع ال�شم�شي الوارد، ويحدرّ ب�لت�يل  ت�ش�ع(، م� قد يخفرّ�ص الإ حيث ال�شم�كة اأو الإ

من اإرتف�ع درج�ت احلرارة.

Climate sensitivity

ت�شي  املن�خ،  بتغيرّ  املعنيرّة  الدولية  احلكومية  الهيئة  تق�رير  يف  املناخ   ح�صا�صية 

لدرجة  الع�ملي  ال�شنوي  املتو�شط  يف  للتوازن  املُحدث  التغيرّ  اإىل  املن�خ«  »ح�ش��شية 

احلرارة ال�شطحية، بعد ت�ش�عف تركيزات ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ يف الغالف 

حتول  م�  وغ�لبً�  جدًا،  مكلفً�  للتوازن  املحدثة  املن�خ  ح�ش��شية  تقييم  ويعدرّ  اجلوي. 

دونه العوائق احل��شوبية.

امل�شكلة  يتف�دى  مر،  ب�لأ عالقة  ذا  مقي��شً�  الف�علة  املن�خية  احل�ش��شية  وتعترب 

احل��شوبية بتف�ديه متطلب�ت التوازن. وُتقيرّم اإنطالقً� من خمرج�ت النم�ذج املرتبطة 

بظروف عدم التوازن الن��شئة. وهي قي��ٌص لقوة الت�أثيات التف�علية يف املن�خ خالل 

فرتة زمنية حمددة يف ظروف عدم التوازن، وقد تتب�ين تبعً� لتب�ين م��شي الت�أثي 

وح�لة املن�خ. اأم� ب�رامرت ح�ش��شية املن�خ فيدل على التغيرّ يف التوازن على م�شتوى 

املتو�شط ال�شنوي لدرج�ت احلرارة ال�شطحية الع�ملية نتيجة تغيرّ يف اإحدى وحدات 

.)K/W/m2( شع�عي� الت�أثي الإ

اأم� ال�شتج�بة املن�خية الع�برة فهي تغيرّ يف درج�ت احلرارة ال�شطحية الع�ملية يتم 

تقديره خالل فرتة 20 �شنة تقريبً�، وهي تتمركز عند ت�ش�عف ث�ين اأك�شيد الكربون 

ب ي�شل اإىل ن�شبة 1% لل�شنة الواحدة،  يف الغالف اجلوي، اأي يف ال�شنة 70، يف مركرّ

اإ�شتج�بة  م� يزيد التج�رب املعتمدة على منوذج من�خي مقرتن. وهي مقي��ص لقوة 

درج�ت احلرارة ال�شطحية و�رشعته� جت�ه ت�أثي غ�زات الدفيئة.

Climate threshold 

عتبة املناخ  هي النقطة التي ي�شبب عنده� تركيز غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي 

حدثً� من�خيً� اأو بيئيً� ه�مً� ُيعترب غي ق�بل للتغيي، مثل اإبي�ش��ص ال�شعب املرج�نية 

و اإنهي�ر نظم الدوران يف املحيط�ت.
الوا�شع النط�ق اأ

CO2-equivalent concentration

تركيز ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ  تركيز ث�ين اأك�شيد الكربون الذي ي�شبب القدر 

�شع�عي الذي يحدثه اأي مزيج من ث�ين اأك�شيد الكربون وغ�زات  نف�شه من الت�أثي الإ

خرى. الدفيئة الأ

CO2-equivalent emission

اإنبعاث ثاين اأك�صيد الكربون املكافئ  كمية اإنبع�ث ث�ين اأك�شيد الكربون الذي ينتج 

غ�زات  من  خليط  اأو  املزج،  جيدة  دفيئة  كمية  عن  الن�جم  نف�شه  �شع�عي  الإ الت�أثي 

الع�ئدة  الع�ملي  الإحرتار  مك�ني�ت  لإ تبعً�  كله�  تت�ش�عف  حيث  املزج،  جيد  الدفيئة 

الغالف  يف  تبقى خالله�  التي  املختلفة  وق�ت  الأ يف ح�ش�به�  ج  تدررّ نتيجة  وذلك  له�، 

اجلوي.

Co-benefits

يف  خمتلفة  �شب�ب  لأ ذ  ُتنفرّ التي  ال�شي��ش�ت  من  امل�شتمدة  املن�فع  امل�شرتكة   املنافع 

من  التخفيف  لتن�ول  امل�شممة  ال�شي��ش�ت  معظم  ب�أن  تعرتف  والتي  نف�شه،  الوقت 

قل  همية على الأ اأي�شً� ب�أ�شب�ب جوهرية اأخرى م�ش�وية يف الأ غ�زات الدفيئة تتمتع 

�شتدامة  والإ التنمية  ب�أهداف  املث�ل،  �شبيل  على  تتعلق،  )التي  حي�ن  الأ من  كثي  يف 

و�شع على تغطية كل  ن�ش�ف(. وي�شتخدم تعبي الت�أثي امل�شرتك اأي�شً� للدللة الأ والإ

�شافية. يج�بي وال�شلبي، للمن�فع. اأنظر اأي�شً� املنافع الإ من اجل�نبني، الإ

Co-generation

التوليد امل�صرتك  اإ�شتخدام احلرارة املهدرة يف امل�ش�نع احلرارية لتوليد الكهرب�ء. 

وميكن للحرارة اأن تنتج عن احلرارة املكثفة التي يطلقه� توربني بخ�ري اأو غ�زات 

عم�ل  لأ اأو  غرا�ص �شن�عية  لأ �شواء  غ�زية،  توربين�ت  املنبعثة من  ال�ش�خنة  املداخن 

البن�ء اأو لتدفئة املدن. وهو مرادف لتوليد احلرارة والطاقة امل�شرتك.

Combined-cycle Gas Turbine (CCGT)

التوربني الغازي ذو الدورة املوحدة  حمطة لتوليد الط�قة بن�ًء على عمليَتني. يف 

وىل، يغذي الغ�ز اأو زيت وقود خفيف توربينً� غ�زيً�، م� يوؤدي بكل ت�أكيد  العملية الأ

اإىل اإطالق غ�زات �ش�خنة من املداخن )< 800 درجة مئوية(. اأم� يف العملية الث�نية 

نت�ج  لإ م�شدرًا  ل  ت�شكرّ الن�ر،  من  مزيد  مع  الغ�زات،  تلك  من  عة  املجمرّ احلرارة  إن  ف�

ل توربينً� غ�زيً�. وتدير تلك التوربين�ت مولدات الكهرب�ء. البخ�ر الذي ي�شغرّ

وت�شبح املحطة توربيناً غازياً مركب الدورات ومتكامًل عندم� يكون الوقود غ�زًا 

)تغويز(،  غ�ز  اإىل  التحويل  مف�عل  بوا�شطة  اأحي�ئية  كتلة  من  اأو  الفحم  من  بً�  مركرّ

املركب  الغ�زي  التوربني  وحمط�ت  التغويز  بني  الط�قة  لتدفق�ت  تب�دل  يرافقه 

الدورات.

Compliance

متث�ل تقيد البلدان ب�أحك�م اإتف�ٍق م� ومدى هذا التقيرّد به�. وهو  متثال  يعني الإ الإ

يعتمد على تطبيق ال�شي��ش�ت املطلوبة، وعلى مدى تتبرّع التدابي ملتطلب�ت ال�شي��ش�ت. 

تف�ق �شلوكه�، مثل  طراف الف�علة التي ي�شتهدف الإ متث�ل هو درجة اإ�شتج�بة الأ والإ

فراد، ملتطلب�ت التنفيذ. اأنظر  الوحدات احلكومية املحلية وال�رشك�ت واملنظم�ت والأ

اأي�شً� التنفيذ.

Conference of the Parties (COP)

مم املتحدة الإط�رية  تف�قية الأ طراف هو الهيئة العلي� لإ طراف  موؤمتر الأ موؤمتر الأ

ب�ش�أن  الإط�رية  تف�قية  الإ على  قت  التي �شدرّ البلدان  من  ويت�ألف  املن�خ،  تغيرّ  ب�ش�أن 

برلني يف  طراف يف  الأ ملوؤمتر  وىل  الأ الدورة  وانعقدت  اإليه�.  ان�شمت  اأو  املن�خ  تغيرّ 

و4-   ،)1997( كيوتو  و3-   ،)1996( جنيف   -2 الدورة  وتلته�   ،1995 الع�م 

بوين�ص اآير�ص )1998(، و5- بون )1999(، و6- له�ي / بون )2000، 2001(، 

و7- مراك�ص )2001(، و8- دلهي )2002(، و9- ميالنو )2003(، و10- بوين�ص 

اآير�ص )2004(، و11- مونرتي�ل )2005(، و12- نيوبي )2006(. اأنظر موؤمتر 

طراف. الأ

Contingent Valuation Method (CVM)

ي للقيم املخ�ش�شة  طريقة التقييم امل�صروط  هي مق�ربة تهدف اإىل اإجراء تقييم كمرّ

�شخ��ص، اإن على امل�شتوى امل�يل )الرغبة يف الدفع( واإن على امل�شتوى غي  من قبل الأ

لتقدير  مب��رشة  اإلخ(. وهي طريقة  املوارد،  الوقت،  مع  امل�ش�همة  يف  )الرغبة  امل�يل 

إجراء  يكولوجية واخلدم�ت البيئية. وتق�شي ب� قت�ش�دية اخل��شة ب�لنظم الإ القيم الإ

�شخ��ص عن مدى ا�شتعدادهم للدفع من اأجل احل�شول على /  م�شٍح ُي�ش�أل خالله الأ

زالة خدمة بيئية معينة، وذلك بن�ء على �شين�ريو  اأو عن رغبتهم يف قبول تعوي�ص لإ

فر�شي وعلى و�شف اخلدمة البيئية. اأنظر اأي�شً� القيم.

Cost

والوقود،  واملواد،  امل�ل،  وراأ�ص  العمل  وقت  مثل  املوارد،  اإ�شتهالك  هي  الكلفة  

قت�ش�د، يتم تقييم املوارد ك�فة من حيث كلفة  و�شواه�، كنتيجة عمٍل م�. ويف علم الإ

على قيمة لتلك املوارد. ويتم حتديد  �شتعم�ل البديل الأ الُفر�ض البديلة، وهي قيمة الإ

التك�ليف ب�شتى الطرق ومبوجب تقديرات خمتلفة توؤثر على القيمة.
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والتدقيق  واملراقبة  دارة  والإ للتخطيط  دارية  الإ التكاليف  الكلفة:  اأنواع  وت�شم 

واملح��شبة وكت�بة التق�رير وامله�م الكت�بية، اإلخ.، املرتبطة مب�رشوع اأو برن�مج م�؛ 

�شخ��ص، والن�جت عن  قت�ش�د والأ يكولوجية والإ وتكاليف ال�صرر الالحق ب�لنظم الإ

تداعي�ت تغيرّ املن�خ ال�شلبية؛ وتكاليف التنفيذ املرتتبة عن تغيي القواعد واللوائح 

اإلخ.،  والتعليم،  والتدريب  املعلوم�ت،  ون�رش  القدرات،  بن�ء  وجهود  به�،  املعمول 

اأو  ال�رشك�ت  اأو  فراد  الأ على  املرتتبة  اخل��شة  والتك�ليف  ال�صيا�صات؛  واإر�صاء 

جتماعية فت�شم  خرى اخل��شة التي تقوم بذلك العمل. اأم� التكاليف الإ الكي�ن�ت الأ

اأي�شً� التك�ليف اخل�رجية املرتتبة على البيئة وعلى املجتمع ككل.

على  حمدد(،  اأمر  )وحدة،  متو�صطة  اأو  اإجمالية  كميًة  التك�ليف  اإعتب�ر  وميكن 

اأنه� املجموع مق�شومً� على عدد وحدات البند الذي يتم تقدير الكلفة من اأجله، اأم� 

خية. �شافية فهي كلفة الوحدة الإ�ش�فية الأ التك�ليف احلدية اأو الإ

ف�ق املعتمدة يف التقرير احل�يل فهي: النظر على م�صتوى امل�صاريع يف ن�ش�ط  اأم� الآ

على  ه�مة  مب��رشة  غي  اإقت�ش�دية  تداعي�ت  اأية  عليه  ترتتب  األ  يفرت�ص  »م�شتقل« 

�شع�ر )من حيث العر�ص والطلب( خ�رج نط�ق الن�ش�ط نف�شه. وميكن  �شواق والأ الأ

لوائح  اأو  حتتية  بنى  اإر�ش�ء  اأو  حمددة  فنية  ت�شهيالت  توفي  الن�ش�ط  يكون  اأن 

امل�شتوى  اأم�  اإلخ.  الفنية،  املع�يي  و�شع  اأو  املعلوم�ت،  ن�رش  اأو  ب�لطلب،  تتعلق 

عتب�ر التكنولوجي� اخل��شة للتخفيف من غ�زات الدفيئة  التكنولوجي في�أخذ يف الإ

تكون ع�دًة مقرتنة بتطبيق�ت عدة يف م�ش�ريع وقط�ع�ت خمتلفة. وتغطي الكت�ب�ت عن 

التكنولوجي�ت اخل�ش�ئ�ص الفنية التي تتميز به� ل�شيم� البيرّن�ت املتعلقة ب�ملنحني�ت 

فيتن�ول  القطاعي  امل�صتوى  اأم�  ون�شوجه�.  التكنولوجي�  اإنت�ش�ر  مع  ر�ش�دية  الإ

ات  القط�ع�ت ومتغيرّ اأن  اإط�ر »توازن جزئي« يفرت�ص  القط�عية �شمن  ال�شي��ش�ت 

اإقت�ش�دية  اأدوات  اأن ت�شم  لل�شي��ش�ت  خرى م�شلرٌّم به�. وميكن  قت�ش�د الكلي الأ الإ

اخل��شة  �شتثم�ر  الإ وم�ش�ريع  والتمويل  والتج�رة  وال�رشائب  �شع�ر  ب�لأ مرتبطة 

الكلّي  قت�صاد  الإ م�صتوى  اأم�  ب�لطلب.  املتعلقة  اللوائح  وو�شع  النط�ق  الوا�شعة 

العم�لة والرف�ه  ال�شي��ش�ت على الدخل واملخ�رج احلقيقية وعلى  ت�أثيات  فيتن�ول 

اأنواع  ال�شي��ش�ت ك�فة  �شواق. وت�شم  قت�ش�دية على نط�ق جميع القط�ع�ت والأ الإ

وبرامج  النقدية  وال�شي��ش�ت  ع�ن�ت  والإ ال�رشائب  مثل  قت�ش�دية  الإ ال�شي��ش�ت 

فهي  التك�ليف  عك�ص  اأم�  بتك�رات.  والإ التكنولوجي�  و�شي��ش�ت  املحددة  �شتثم�ر  الإ

املن�فع وغ�لبً� م� يتم تن�ولهم� معً�.

Cost-benefit analysis

يج�بية  حتليل ن�صبة الكلفة اإىل الفائدة  هو قي��ص نقدي لك�فة التداعي�ت ال�شلبية والإ

املرتبطة بعمل حمدد يتم مبوجبه مق�رنة التك�ليف واملن�فع من حيث الف�رق و/اأو 

و اإ�شتثم�ر، 
ل، كموؤ�رش عن كيفية جلب املردود املنتظر منه�، مع نت�ئج �شي��شة اأ املعدرّ

من وجهة نظر املجتمع.

Cost-effectiveness analysis

حتليل فاعلية الكلفة  ح�لة معينة من حتليل ن�شبة الكلفة اإىل الف�ئدة حيث يتم تقييم 

حمفظة م�ش�ريع جلهة �شلته� ب�لهدف الث�بت املرجو من ال�شي��شة، الذي ميثل يف هذه 

خرى كتك�ليف اأو كتك�ليف �شلبية  احل�لة من�فع امل�ش�ريع، وتق��ص ك�فة الت�أثيات الأ

)من�فع م�شرتكة(. وميكن اأن يكون الهدف من ال�شي��شة، على �شبيل املث�ل، هو هدف 

حمدد يف تخفي�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة.

Crediting period

الزمنية  الفرتة  النظيفة  التنمية  اآلية  يف  �شتحق�ق  الإ تعترب فرتة  �صتحقاق   الإ فرتة 

منح  اأو  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  ي�شفر عن  اأن  امل�رشوع خالله�  لن�ش�ط  التي ميكن 

�شه�دات اإزالة ث�ين اأك�شيد الكربون. ويف بع�ص الظروف، ميكن اإع�دة جتديد فرتة 

�شتحق�ق مرتني، كحد اأق�شى. الإ

Deforestation

را�شي احلرجية  اإزالة الغابات  عملية طبيعية اأو ب�رشية املن�ش�أ يتم خالله� حتويل الأ

اإىل اأرا�ٍص غي حرجية. اأنظر اأي�شً� الت�صجري واإعادة الت�صجري.

Demand-side management (DSM)

اإدارة اجلانب املتعلق بالطلب  ال�شي��ش�ت والربامج الرامية اإىل الت�أثي على طلب 

ال�شلع و/اأو اخلدم�ت. اأم� يف قط�ع الط�قة فتهدف اإدارة اجل�نب املتعلق ب�لطلب اإىل 

احلد من الطلب على الكهرب�ء وعلى م�ش�در الط�قة. وت�ش�عد اإدارة اجل�نب املتعلق 

ب�لطلب على خف�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة.

Dematerialization

�صتغناء عن الطابع املادي  هي العملية التي يجري مبوجبه� فك اإرتب�ط الن�ش�ط  الإ

ؤ  نت�ج الكفو – امل�دة، من خالل عملي�ت مثل الإ ن حجم الط�قة  قت�ش�دي عن مكورّ الإ

يكولوجي� ال�شن�عية، م� ي�ش�عد على اإنخف��ص الت�أثي البيئي ب�لن�شبة  اإيكولوجيً� اأو الإ

قت�ش�دي. اإىل وحدة الن�ش�ط الإ

Deposit-refund system

نظام رد الرهونات  رهن اأو ر�شم )�رشيبة( ُيدفع عند احل�شول على �شلعة معينة، 

مع رد الرهن اأو منح اأو ح�شم لق�ء القي�م بعمل معني )يق�شي ع�دة بت�شليم ال�شلعة 

اإىل مك�ن معني(.

Desertification

را�شي يف املن�طق الق�حلة و�شبه الق�حلة واملن�طق اجل�فة �شبه  ي الأ تردرّ الت�صّحر  

الب�رشية.  ن�شطة  والأ املن�خية  ات  التغيرّ بينه�  من  خمتلفة،  عوامل  نتيجة  الرطبة 

على  را�شي  الأ ي  تردرّ  )UNCCD( ر الت�شحرّ ملك�فحة  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية  ف  وتعررّ

د البيولوجي اأو  قت�ش�دية والتعقرّ نت�جية البيولوجية اأو الإ اأنه اإنخف��ص اأو فقدان الإ

الق�حلة واملن�طق  الق�حلة و�شبه  املن�طق  البعلية يف  را�شي املح��شيل  قت�ش�دي لأ الإ

اأو  امل��شية  مراتع  اأو  املروية  املح��شيل  واأرا�شي  والطبيعة  اجل�فة  الرطبة  �شبه 

اأو بفعل عملية اأو جمموعة  را�شي  اإ�شتخدام الأ حراج والغ�ب�ت، ب�شبب  اأرا�شي الأ

ن�شطة الب�رشية واأمن�ط ال�شكن  من العملي�ت مب� فيه� العملي�ت والنظم الن�جمة عن الأ

الفيزي�ئية  اخل�ش�ئ�ص  ي  وتردرّ املي�ه؛  و/اأو  الري�ح  ب�شبب  الرتبة  حت�ت  قبيل  من 

جل للغط�ء النب�تي  قت�ش�دية للرتبة والفقدان الطويل الأ حي�ئية اأو الإ والكيمي�ئية والأ

الطبيعي.

Devegetation

نزع الغطاء النباتي  فقدان كث�فة الغط�ء النب�تي يف نوع واحد من الغط�ء النب�تي 

ر�شي. الأ

Development path

التكنولوجية  اخل�ش�ئ�ص  من  جمموعة  على  يرتكز  ر  تطورّ هو  التنمية   نهج 

ُيحدد  الفيزي�ئية  والبيولوجية  والثق�فية  واملوؤ�ش�ش�تية  والإجتم�عية  قت�ش�دية  والإ

�شتهالك  نت�ج والإ التف�عالت م� بني النظم الب�رشية والطبيعية، مب� يف ذلك اأمن�ط الإ

نهج البديلة للتنمية  الأ اأم�  يف ك�فة البلدان، مع مرور الوقت ووفق نظ�م خ��ص. 

ه�ت احل�لية جمرد  فتعني خمتلف م�ش�رات التنمية املمكنة، مع اإ�شتمرار كون التوجرّ

نهج املمكنة. نهج واحد من بني الأ

Discounting

امل�شتلمة  اأو  خرى(  الأ )اأو  النقدية  املب�لغ  اإىل جعل  توؤدي  ري��شية  عملية  اخل�صم  

بهذه  الق�ئم  وي�شتعمل  الزمن.  متق�ربة عرب  )�شنوات(  اأوق�ت خمتلفة  يف  املنفقة  اأو 
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العملية معدل خ�شم ث�بت اأو ق�بل للتغيرّ مع الوقت )< �شفر( من �شنة اإىل �شنة، 

الو�صفي،  اخل�صم  نهج  ويف  اليوم.  منه�  اأقل  ت�ش�وي  امل�شتقبلية  القيمة  يجعل  م� 

اأو  مدرّخرين  ك�نوا  )�شواء  فعليً�  الن��ص  يعتمده�  التي  القبول مبعدلت اخل�شم  يتم 

م�شتثمرين( يف قراراتهم اليومية )معّدل اخل�صم اخلا�ض(. اأم� يف نهج اخل�صم 

منظور  من  اإنطالقً�  اخل�شم  ل  معدرّ تثبيت  فيتم  معياري(  اأو  )اأخلقي  لزامي  الإ

جي�ل امل�شتقبلية، مثاًل )معّدل  خالقية مل�ش�لح الأ اإجتم�عي، اأي بن�ًء على النظرة الأ

جتماعي(. اخل�صم الإ

District heating

التدفئة احل�صرية  توزيع املي�ه ال�ش�خنة )البخ�ر يف النظم القدمية( من املحط�ت 

اأو منطقة  اأو مدينة  �نيً� )مق�طعة  اإىل املب�ين وامل�ش�نع يف منطقة كثيفة �شكرّ املركزية 

ن�بيب، كنظ�م  متح�رشة، مثل رور اأو �ش�ر يف اأمل�ني�(. وهي �شبكة معزولة ثن�ئية الأ

التدفئة  بوا�شطة مراكز  مثاًل. وميكن  املب�ين  اأحد  يف  امل�ء  على  يعمل  تدفئة مركزية 

حرق  من�ش�آت  ويف  ال�شن�عية،  امل�شتوي�ت  على  املتبددة  احلرارة  اإ�شتع�دة  املركزية 

النف�ي�ت، وحمط�ت التوليد امل�شرتك للكهرب�ء اأو املراجل امل�شتقلة احل�رقة للوقود 

حي�ئية. حفوري اأو الكتلة الأ الأ

Double dividend

للع�ئدات، مثل �رشائب  ة  املِدررّ الت�أثيات التي ميكن لل�شكوك  رباح املزدوجة   الأ

الكربون وتراخي�ص اإنبع�ث�ت الكربون الق�بل للتداول، اأن )1( حتدرّ من اأو تخفرّ�ص 

الرف�ه  خ�ش�ئر  من  قل  الأ على  جزءًا  ولو  �ص  وتعورّ  )2( الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت 

يف  الع�ئدات  اإ�شتخدام  اإع�دة  خالل  من  املن�خية  ال�شي��ش�ت  عن  الن�جمة  املحتملة 

ت�شوده  ع�مل  الت�شوه�ت. ويف  ت�شبِّب  قد  التي  خرى  الأ ال�رشائب  قت�ش�د خلف�ص  الإ

البط�لة غي الطوعية، قد يكون ل�شي��ش�ت تغيرّ املن�خ ت�أثيات )»اأرب�ح ثالثية« موجبة 

رباح املزدوجة ال�صعيفة م� دامت هن�ك  اأو �ش�لبة( على فر�ص العمل. وحتدث الأ

ع�دة تدوير الع�ئدات، اأي اأنه يتم اإع�دة اإ�شتخدام الع�ئدات من خالل خف�ص  اآث�ر لإ

اأن  القوية  املزدوجة  رباح  الأ وتتطلب  الت�شويهية.  لل�رشائب  اله�م�شية  املعدلت 

�ص اأثر اإع�دة اإ�شتخدام الع�ئدات )املفيدة( ب�أكرث مم� ك�نت عليه، فتفوق توليفة  يعورّ

ولية. ويف هذه احل�لة، تكون التك�ليف ال�ش�فية خلف�ص غ�زات الدفيئة  التك�ليف الأ

�شلبية. اأنظر اأي�شً� تاأثري التفاعل.

Economies in Transition (EITs)

من  ًا  تغيرّ اإقت�ش�ده�  ي�شهد  التي  البلدان  اإنتقالية   مبرحلة  مير  الذي  قت�صاد  الإ

نظ�م اإقت�ش�دي خمطط اإىل اإقت�ش�د �شوق.

Economies of scale (scale economies)

إنت�ج  وفورات احلجم  اإنخف��ص كلفة الوحدة لن�ش�ط م�، مع متديد فرتة الن�ش�ط )ك�

عدد اأكرب من الوحدات(.

Ecosystem

يكولوجي  نظ�م من الك�ئن�ت احلية التي تتف�عل يف م� بينه� ومع بيئته�  النظام الإ

ال�شيء،  بع�ص  حتكمية  يكولوجي  الإ ب�لنظ�م  ُي�شمى  اأن  ميكن  م�  وحدود  امل�دية. 

هتم�م اأو الدرا�شة. وهكذا، قد يرتاوح نط�ق اأي نظ�م اإيكولوجي بني  تبعً� ملحور الإ

ر�ص ب�أكمله� يف نه�ية املط�ف. نط�ق�ت مك�نية �شغية للغ�ية وبني الأ

Emissions Direct/ Indirect

»نقطة  اأو  املبا�صرة  نبعاثات  الإ ُتعرف  املبا�صرة   غري   / املبا�صرة  نبعاثات  الإ

نبع�ث« عند نقطة الإطالق يف �شل�شلة الط�قة، وُتن�شب اإىل تلك النقطة من �شل�شلة  الإ

نبع�ث�ت الن�جتة عن  الط�قة اإن ك�نت قط�عً� اأو تكنولوجي� اأو ن�ش�طً�. فُتعترب، مثاًل، الإ

نبع�ث�ت من قبل قط�ع  حمط�ت مع�جلة الفحم لتوليد الكهرب�ء م�شدرًا مب��رشًا لالإ

نبع�ث�ت »املخ�ش�شة لقط�ع  نبعاثات غري املبا�صرة اأو الإ الإ التزويد ب�لط�قة. اأم� 

قط�ع�ت  يف  الط�قة  إ�شتخدام  ب� املرتبطة  نبع�ث�ت  الإ فهي  النه�ئيني«  امل�شتخدمني 

ولية  نت�ج الأ نبع�ث�ت املن�شوبة اإىل مراحل الإ �شتخدام النه�ئي وحُتت�شب �شمن الإ الإ

نبع�ث�ت املرتبطة  �شتخدام النه�ئي. فمن املمكن اأن ُتُن�شب مثاًل بع�ص الإ من ط�قة الإ

بقط�ع البن�ء اإىل اإ�شتخدام القط�ع املذكور للكهرب�ء.

Emission factor

الن�ش�ط واملدخالت  نبع�ث لوحدة  نبع�ث�ت هو معدل الإ نبعاثات  ع�مل الإ عامل الإ

حفوري ع�مل اإنبع�ث�ت  واملخرج�ت، مثل اأن متلك حمطة ط�قة تعمل على الوقود الأ

ُيقدر بـ 0.765 كلغ / كيلو واط يف ال�ش�عة.

Emission permit

�شتحق�ق�ت غي  نبع�ث�ت هي ح�شة الإ نبعاثات  رخ�شة اإطالق الإ رخ�صة اإطلق الإ

الق�بلة للتحويل اأو التداول جت�ريً� التي حتدده� حكومة كي�ن ق�نوين م� )�رشكة اأو 

الرخ�صة  اأم�  اأخرى( لإطالق كمية حمددة من م�دة معينة.  نبع�ث�ت  جهة مطلقة لإ

القابلة للتداول جتارياً فهي اأداة �شي��شة اإقت�ش�دية ميكن يف اإط�ره� تب�دل حقوق 

ي اإطالق كمية من غ�زات الدفيئة يف تلك احل�لة، وذلك من خالل 
الت�شبب ب�لتلوث، اأ

�شوق تراخي�ص حرة اأو خ��شة للمراقبة.

Emission quota

نبع�ث�ت امل�شموح به� املخ�ش�ص لبلد  نبعاثات  اجلزء من اإجم�يل الإ احل�صة من الإ

نبع�ث�ت. ق�شى الإجم�يل لالإ اأو ملجموعة من البلدان يف اإط�ر احلد الأ

Emissions Reduction Unit (ERU)

اأو  املخف�شة  نبع�ث�ت  الإ من  واحدًا  مرتيً�  طنً�  تع�دل  نبعاثات   الإ خف�ض  وحدة 

يف  )املعرف  م�شرتك  تنفيذ  م�رشوع  نتيجة  املك�فئ  الكربون  اأك�شيد  ث�ين  يف  املنح�ة 

جتار  نبعاثات والإ امل�دة 6 من بروتوكول كيوتو(. اأنظر اأي�شً� اخلف�ض املعتمد للإ

نبعاثات. بالإ

Emission standard

الذي ل يجوز جت�وزه مبقت�شى  ق�شى  الأ نبع�ث�ت  الإ نبعاثات  م�شتوى  الإ معيار 

نبع�ث يف تو�شيف�ته�، وهي  و اإتف�ق طوعي. وت�شتعمل مع�يي عدة، عوامل الإ
ق�نون اأ

نبع�ث�ت. ل تفر�ص ب�لت�يل حدودًا مطلقة لالإ

Emissions trading

ولئك  هداف البيئية يتيح لأ نبعاثات  منهج يعتمد على ال�شوق يف حتقيق الأ جتار بالإ الإ

نبع�ث�ت،  لالإ ق�شى  الأ احلد  دون  م�  اإىل  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  يخف�شون  الذين 

نبع�ث�ت يف م�شدر  اإ�شتخدام التخفي�ش�ت الف�ئ�شة اأو الإجت�ر به� للتعوي�ص عن الإ

اآخر داخل البلد اأو خ�رجه. وعمومً�، ميكن اأن يحدث الإجت�ر م� بني ال�رشك�ت اأو 

الهيئة  ته  اأعدرّ الذي  الث�ين  التقييم  تقرير  واعتمد  والدويل.  املحلي  امل�شتويني  على 

التج�رة  لنظم  »الرخ�ص«  اإ�شتخدام  مبداأ  املن�خ،  بتغيرّ  املعنيرّة  الدولية  احلكومية 

نبع�ث�ت مبقت�شى امل�دة  املحلية اأو »احل�ش�ص« لنظم التج�رة الدولية. والإجت�ر ب�لإ

الكمي�ت  على  يعتمد  للتداول  الق�بلة  للح�ش�ص  نظ�م  هو  كيوتو  بروتوكول  من   17

لتزام�ت املدرجة يف املرفق ب�ء من الربوتوكول،  املخ�ش�شة التي حُت�شب بن�ء على الإ

نبع�ث�ت واحلد منه�. واخل��شة بخف�ص الإ

Emission trajectories

اأو  امل�شتقبلية  نبع�ث�ت  الإ توجه�ت  مل�ش�رات  اإ�شق�ط�ت  هي  نبعاثات   الإ م�صارات 

نبع�ث�ت امل�ش�هدة. اأمن�ط الإ
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Energy

الطاقة  هي كمية العمل اأو احلرارة املنتجة. ويتم ت�شنيف الط�قة مبوجب اأنواع 

ن�ش�ن عندم� تتدفق من مك�ن اإىل اآخر اأو  خمتلفة منه�، اإل اأن الط�قة ت�شبح مفيدة لالإ

ولية )ُي�ش�ر اإليه� اأي�شً� مب�ش�در  يتم حتويله� من نوٍع اإىل نوٍع اآخر. اأم� الطاقة الأ

الط�قة( فهي الط�قة املتج�شدة ب�ملوارد الطبيعية )مثل الفحم والنفط اخل�م والغ�ز 

اإىل  ل  وحُتورّ املن�ش�أ.  ب�رشي  حتويل  اأي  تعرف  مل  والتي  واليورانيوم(،  الطبيعي 

نفطية(  منتج�ت  اإىل  )النفط  التكرير  اأو  الطبيعي(  )الغ�ز  ب�لتنظيف  ث�نوية  ط�قة 

من�ش�آت  اإىل  الثانوية  الطاقة  اإي�ش�ل  وعند  حرارة.  اأو  كهرب�ء  اإىل  بتحويله�  اأو 

اجلدار(  منفذ  عند  الكهرب�ء  )مثاًل  النهائية  الطاقة  ُتدعى  النه�ئي،  �شتخدام  الإ

كمي�ت  يوميً�  ال�شم�ص  وتوؤمن  ن�رة(.  الإ )مثل  �صتخدام  للإ قابلة  ت�شبح  حيث 

�شع�ع، اإلخ.. فيتم تخزين ق�شم منه�  كبية من الط�قة بفعل التهط�ل والري�ح والإ

الق�شم  اأم�  بعد،  م�  يف  ي�شتغله�  اأن  ن�ش�ن  لالإ وميكن  نه�ر  الأ اأو  حي�ئية  الأ الكتلة  يف 

اأم�  املحيطة.  واحلرارة  والتهوئة  ك�ل�شوء  مب��رش،  نحو  على  فُي�شتخدم  خر  الآ

البيئة  امل�شتمرة واملتكررة يف  الط�قة  تي�رات  الطاقة املتجددة فُيح�شل عليه� من 

والط�قة  ال�شم�شية  ك�لط�قة  للكربون،  املنتجة  غي  التكنولوجي�  وت�شم  الطبيعية، 

ر�شية، ف�شاًل عن التكنولوجي�ت  امل�ئية والري�ح واملد واجلزر والط�قة احلرارية الأ

حي�ئية. اأم� الطاقة  غي املوؤثرة على اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون، مثل الكتلة الأ

مواد  اأو  املتكررة  املع�دن  )مثل  م�دة  نت�ج  لإ امل�شتخدمة  الط�قة  فهي  املتج�صدة 

الطلبي�ت(،  )غي�ب  الت�شنيع  من�ش�أة  يف  امل�شتخدمة  ب�لط�قة  خذ  الأ مع  البن�ء(، 

وىل(،  الأ )الطلبية  املن�ش�أة  �شت�شتخدمه�  التي  املواد  اإنت�ح  يف  امل�شتخدمة  والط�قة 

واإىل م� هن�لك.

Energy efficiency

�شتخدام )املفيدة( اأو ن�شبته� يف عملية  كفاءة الطاقة  ن�شبة خم�رج الط�قة الق�بلة لالإ

حتويل اأو ن�ش�ط، يف نظ�م م� اإىل مدخالت ذلك النظ�م من الط�قة.

Energy intensity

قت�ش�دي. اأم� على امل�شتوى  كثافة الطاقة  هي ن�شبة اإ�شتخدام الط�قة اإىل الن�جت الإ

ولية املحلية اأو ط�قة  �شتخدام لإجم�يل الط�قة الأ الوطني فكث�فة الط�قة هي ن�شبة الإ

اخلا�ض  �صتخدام  الإ اأي�شً�  اأنظر  املحلي.  الن�جت  اإجم�يل  اإىل  النه�ئي،  �شتخدام  الإ

للطاقة.

Energy security

�رشة  الأ على  اأو  بلد  على  يتوجب  التي  املختلفة  منية  الأ التدابي  هي  الطاقة   اأمن 

الدولية ب�شكل ع�م، اأن تتخذه� للحف�ظ على اإمدادات مالئمة من الط�قة.

Energy Service Company (ESCO)

�صركة خدمات الطاقة  �رشكة توؤمن خدم�ت يف جم�ل الط�قة للم�شتخدم النه�ئي، 

وت�شمن حتقيق وفرة الط�قة، وتربطه� مب��رشة ب�أجوره�، وكذلك ب�لتمويل، اأو هي 

ت�ش�عد على احل�شول على التمويل املطلوب لنظ�م الط�قة، مع الإحتف�ظ بدور مراقبة 

م�شتمرة للوفرة طيلة مرحلة التمويل.

Environmental effectiveness

الفاعلية البيئية  مدى قدرة اإجراء اأو �شي��شة اأو اأداة م� على توليد الت�أثي البيئي 

املقرر اأو احل��شم اأو املن�شود.

Environmentally sustainable technologies

املوارد  ت�شتخدم  تلويثً�،  اأقل  تكنولوجي�ت  هي  بيئياً   امل�صتدامة  التكنولوجيا 

من  اأكرث  واملنتج�ت  املخلرّف�ت  تدوير  إع�دة  ب� وتقوم  اإ�شتدامة،  اأكرث  بطريقة 

خرى، كم� تع�لج م�ش�ألة النف�ي�ت املتبقية ب�شكل اأكرث قبوًل، مق�رنًة  التكنولوجي�ت الأ

ولوي�ت الإجتم�عية  مع التكنولوجي�ت التي حتلرّ حمله�. كم� اأنه� اأكرث توافقً� مع الأ

قت�ش�دية والثق�فية والبيئية املحددة على امل�شتوى الوطني. الإ

Evidence

و اإقرتاح م�. 
ة معتقد اأ �ش�رات التي تدلرّ على �شدق اأو �شحرّ البّينات  املعلوم�ت اأو الإ

التي  الفنية  العلمية /  املعلوم�ت  كمية  التقرير احل�يل  يف  البيرّن�ت  م�شتوى  ويعك�ص 

ؤلفون الرئي�شيون يف اإ�شتنت�ج�تهم. ا�شتند اإليه� املو

Externality/ External cost/ External benefit

ث�ر اخل�رجية  ثر اخلارجي / الكلفة اخلارجية / الفائدة اخلارجية  تظهر الآ الأ

من ن�ش�ط ب�رشي عندم� ل تراعي اجله�ت امل�شوؤولة عن ذلك الن�ش�ط ب�شورة ك�ملة 

نت�ج وال�شتهالك، رغم غي�ب اأي تعوي�ص  خرين من حيث الإ ت�أثيه على اإمك�ني�ت الآ

عن ت�أثي �شبيه. وتكون التك�ليف اخل�رجية �شلبية يف ح�ل ك�ن الت�أثي �شلبيً�، وُي�ش�ر 

اإليه� ب�ملن�فع اخل�رجية يف ح�ل ك�ن الت�أثي اإيج�بيً�.

Feed-in tariff

تعرفة اإمدادات الطاقة  هي �شعر وحدة الط�قة الكهرب�ئية الذي يتعنيرّ على مرفق 

غي  املولدات  تغذي  التي  املتجددة  اأو  املوزعة  الط�قة  لق�ء  دفعه�  الط�قة  مورد  اأو 

الت�بعة ملرفق ال�شبكة. وتقوم ال�شلطة الع�مة بتحديد التعرفة.

Flaring

�صتعال  اإحرتاق غ�زات النف�ي�ت وال�شوائل املتط�يرة يف الهواء الطلق، عرب املدفئة  الإ

املواد  م�ش�نع  اأو  التكرير  حمط�ت  داخل  اأو  البرتول،  م�شخ�ت  اأو  النفط  اآب�ر  اأو 

الكيمي�ئية اأو مدافن القم�مة.

Forecast

قت�ش�دية  من�ط الفيزي�ئية والتكنولوجية والإ التنبوؤ النت�ئج املُ�شقطة اإ�شتن�دًا اإىل الأ

والإجتم�عية وال�شلوكية الق�ئمة، اإلخ.

Forest

ر�ص، بني  �شغر يف الأ الغ�بة هي الرقعة الأ اأن  اإىل  ي�شي بروتوكول كيوتو  الغابة  

اأو  )اأو م�شتوى خمزون موازن(،  0.05 - 1.0 هكت�رًا، تكون ذات غط�ء �شجري 

�شج�ر التي ميكن اأن يبلغ ارتف�عه� 2 اإىل 5 مرتًا  تغطيه� اأكرث من 10-30% من الأ

تغطي  مغلقة  جتمع�ت  من  اإم�  الغ�بة  تت�ألف  وقد  �شلي.  الأ موقعه�  يف  الن�شج  عند 

ع�ش�ب واجلنب�ت ن�شبًة ع�لية من م�ش�حة  رتف�ع وطبقة الأ اأ�شج�ره� املختلفة جلهة الإ

الت الطبيعية احلديثة  ر�ص، اأو من غ�بة مفتوحة. وتعترب �شمن فئة الغ�ب�ت الت�شكرّ الأ

التكوين اأو ك�فة املزارع التي من املفرت�ص اأن ت�شل كث�فته� ال�شجرية اإىل 30-10 

لة جلزء من الغ�بة، والتي  % اأو علو اأ�شج�ره� اإىل 2-5 مرتًا، على غرار املن�طق امل�شكرّ

�شب�ب  وجدت نف�شه� خ�رج املخزون احلرجي نتيجة تدخل ب�رشي ك�حل�ش�د، اأو لأ

طبيعية، لكن من املتوقع اأن تعود وتتحول اإىل غ�بة من جديد. اأنظر اأي�شً� الت�شجري، 

واإعادة الت�صجري واإزالة الغابات.

Fossil fuels

حفوري  وقود يعتمد على الكربون، وُي�شتمد من روا�شب الهيدروكربون  الوقود الأ

حفوري مب� يف ذلك الفحم واخلث والنفط والغ�ز الطبيعي. الأ

Free Rider

حتقيقه  يف  ي�ش�هم  اأن  دون  من  الع�م  ال�ش�لح  من  ينتفع  من  كل  باملجان   املنتفع 

واحلف�ظ عليه.
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Fuel cell

تف�عل  من  وم�شتمرة  مب��رشة  بطريقة  الكهرب�ء  الوقود  خليرّة  تولد  وقود   خلّية 

ك�شيجني.  الأ من  اأو  اآخر  وقود  من  اأو  امل�شبط  الكيمي�ئي  الكهرب�ئي  الهيدروجني 

إن اخلليرّة ل تطلق اإل امل�ء واحلرارة )من  ومب� اأنه� ت�شتخدم الهيدروجني كوقود، ف�

�شتخدام )اأنظر التوليد امل�صرتك(. دون ث�ين اأك�شيد الكربون( الق�بلة لالإ

Fuel switching

تغيري الوقود  ب�شكل ع�م، يعني »التغيي« اإ�شتبدال الوقود األف ب�لوقود ب�ء. اأم� 

األف  للوقود  اأن  �شمني،  ب�شكل  »التغيي»،  فيعني  املن�خ  تغيرّ  عن  احلديث  اإط�ر  يف 

إ�شتبدال الفحم ب�لغ�ز الطبيعي مثاًل. حمتوى كربون اأدنى من الوقود ب�ء، ك�

Full-cost pricing

لل�شلع واخلدم�ت  النه�ئية  �شع�ر  الأ الكاملة  حتديد  الكلفة  اأ�صا�ض  الت�صعري على 

عن  الن�جمة  اخل�رجية  والتك�ليف  للمدخالت،  اخل��شة  التك�ليف  ت�شمل  بحيث 

اإنت�جه� واإ�شتخدامه�.

G77/ China

جمموعة الـ77 / ال�صني  اأنظر جمموعة الـ77 وال�صني.

General circulation (climate) model (GCM)

على  املبني  املن�خي  للنظ�م  العددي  التمثيل  )للمناخ(   العام  الدوران  منوذج 

خ�ش�ئ�ص عن��رشه الفيزي�ئية والكيمي�ئية والبيولوجية، وعلى تف�عالته� وعملي�ت 

اأو بجزء  الت�أثي التف�علي الت�بعة له�، وهو ي�أخذ بك�فة خ�ش�ئ�ص النظ�م املعروفة 

منه�. وميكن متثيل النظ�م املن�خي من خالل اإ�شتعم�ل من�ذج خمتلفة التعقيد، حيث 

ميكن، على �شبيل املث�ل، و�شع هيكل من النم�ذج لكل عن�رش اأو جمموعة من عن��رشه. 

بع�د املك�نية ومدى التمثيل الوا�شح  وهي من�ذج تختلف يف م� بينه� من حيث عدد الأ

منه  اإنطالقً�  يتم  الذي  امل�شتوى  اأو  والبيولوجية،  والكيمي�ئية  الفيزي�ئية  للعملي�ت 

بني  الع�م  للدوران  املتق�رنة  النم�ذج  وتوؤمن  اإختب�ريً�.  تقييمً�  الب�رامرتات  تقييم 

املن�خي. وهن�ك  للنظ�م  �ش�ماًل  البحري متثياًل  الغالف اجلوي واملحيط�ت واجلليد 

ر يف اإجت�ه و�شع من�ذج اأكرث تعقيدًا ت�شم الكيمي�ء والبيولوجي� الن��شطتني. تطورّ

General equilibrium analysis

�شواق  الأ جميع  واحد  اآن  يف  الع�م  التوازن  حتليل  يتن�ول  العام   التوازن  حتليل 

�شواق يف اإقت�ش�د يوؤدي اإىل التخلرّ�ص من ال�شلع يف  والت�أثيات التف�علية بني تلك الأ

�شواق. اأنظر اأي�شً� توازن ال�صوق. الأ

Geo-engineering

النظ�م  اإ�شتقرار  اإىل  تهدف  التي  التكنولوجية  اجلهود  اجليولوجية   الهند�صة 

ر�ص، وذلك بهدف احلد  املن�خي عرب التدخل املب��رش على م�شتوى ميزانية ط�قة الأ

من الإحرتار الع�ملي.

Global Environmental Facility (GEF)

مرفق البيئة العاملي  ي�ش�عد مرفق البيئة الع�ملي، الذي مت اإن�ش�وؤه يف الع�م 1991، 

الدول الن�مية على متويل م�ش�ريع وبرامج حتمي البيئة الع�ملية. فيمنح املرفق الدعم 

وتدهور  الدولية  امل�ئية  واملوارد  املن�خ  وتغيرّ  البيولوجي  ع  ب�لتنورّ تتعلق  لربامج 

ث�ت الع�شوية الث�بتة. وزون وامللورّ را�شي وطبقة الأ الأ

Global warming

متوقعة  اأو  مر�شودة  تدريجية  زي�دة  هو  الع�ملي  الإحرتار  العاملي   حرتار  الإ

عن  الن�جت  �شع�عي  الإ الت�أثي  تداعي�ت  ك�أحد  الع�ملية،  ال�شطح  حرارة  درج�ت  يف 

نبع�ث�ت الب�رشية املن�ش�أ. الإ

Global Warming Potential (GWP)

لغ�زات  �شع�عية  الإ اخل�ش�ئ�ص  على  مبني  موؤ�رش  العاملي   حرتار  الإ اإمكانية 

�شع�عي لوزن وحدة واحدة من غ�ز الدفيئة  الدفيئة اجليدة املزج، يقي�ص الت�أثي الإ

اجليد املزج يف الغالف اجلوي احل�يل واملُدمج خالل فرتة زمنية حمددة، اإىل الت�أثي 

امل�شرتك  الت�أثي  الع�ملي  اإمك�نية الإحرتار  الكربون. ومتثل  اأك�شيد  لث�ين  �شع�عي  الإ

على طول الفرتات الزمنية املختلفة التي تبقى خالله� تلك الغ�زات يف الغالف اجلوي، 

وي�شتند  اخل�رج.  حمر  الأ دون  م�  �شع�ع  الإ اإمت�ش��ص  يف  الن�شبية  كف�ءته�  وتبقى 

بروتوكول كيوتو اإىل اإمك�ني�ت الإحرتار الع�ملي الن�جتة عن اإنبع�ث�ت تذبذبية �شمن 

ته مئة ع�م. اإط�ر زمني مدرّ

Green accounting

الرف�ه  اإجراءات  من  اأو�شع  �شل�شلة  لإدخ�ل  حم�ولت  اخل�صراء   املحا�صبة 

والبيئية  الإجتم�عية  وجه  الأ تغطي  التي  الكلي  قت�ش�د  الإ درا�ش�ت  يف  الإجتم�عي 

اإحت�ش�ب  يح�ول  نقديً�  تقييمً�  اخل�رشاء  املح��شبة  وت�شم  لل�شي��ش�ت.  والتنموية 

قت�ش�دي املت�أتي عن امللوث�ت الن�جتة  »الن�جت الوطني ال�شديق للبيئة« مع ال�رشر الإ

ث  نت�ج الوطني، ب�لإ�ش�فة اإىل اأنظمة حم��شبة ت�شم بي�ن�ت متعلقة ب�لتلورّ عن ذلك الإ

�شتنف�د ومعطي�ت اأخرى. ي غي النقدي، وب�لإ الكمرّ

Greenhouse effect

احلمراء  دون  م�  �شعة  الأ فعلية  ب�شورة  الدفيئة  غ�زات  متت�ص  الدفيئة   ظاهرة 

ر�ص، ومن الغالف اجلوي ذاته ب�شبب هذه الغ�زات، ومن  التي تنبعث من �شطح الأ

�شفل  ال�شحب. وينبعث اإ�شع�ع الغالف اجلوي اإىل جميع الإجت�ه�ت، مب� يف ذلك اإىل الأ

ال�شطح  نظ�م  داخل  احلرارة  الدفيئة  غ�زات  تختزن  وهكذا،  ر�ص.  الأ �شطح  نحو 

الدفيئة. ظ�هرة  ذلك  وي�شمى  – الرتوبو�شفي. 
حرارة  بدرجة  بقوة  الرتوبو�شفي  يف  احلراري  حمر  الأ دون  م�  �شع�ع  الإ ويقرتن 

رتف�ع.  رتف�ع الذي ينبعث منه. ويف الرتوبو�شفي، تنخف�ص احلرارة عمومً� مع الإ الإ

�شعة م� دون احلمراء التي تنبعث اإىل الف�ش�ء تن�ش�أ من اإرتف�ع درجة  والواقع اأن الأ

حرارة يبلغ يف املتو�شط -19 درجة مئوية ب�لتوازن مع �ش�يف اإ�شع�ع ال�شم�ص الوارد، 

ر�ص اأعلى بكثي وتبلغ حوايل +14 درجة مئوية. بينم� تظل درجة حرارة �شطح الأ

الغالف اجلوي  �شف�فية  زي�دة يف عدم  اإىل  الدفيئة  غ�زات  تركيز  الزي�دة يف  وتوؤدي 

اإرتف�ع  من  الف�ش�ء  اإىل  ينبعث  ف�عل  اإ�شع�ع  اإىل  ثم  دون احلمراء، ومن  م�  �شعة  لالأ

اأعلى، مع درجة حرارة اأكرث اإنخف��شً�. وي�شبب ذلك ت�أثيًا اإ�شع�عيً� يوؤدي بدوره اإىل 

زي�دة يف ظ�هرة الدفيئة، وهو م� ي�شمى بظاهرة الدفيئة املعززة.

Greenhouse gases (GHGs)

ن�ت الغ�زية املوجودة يف الغالف اخل�رجي،  غازات الدفيئة  غ�زات الدفيئة هي املكورّ

�شع�ع يف اأطوال موج�ت  �شواء ك�نت طبيعية اأو ب�رشية املن�ش�أ، التي متت�ص وتبعث ب�لإ

ر�ص والغالف  �شعة م� دون احلمراء، تنبعث من �شطح الأ معيرّنة، يف نط�ق طيف الأ

اجلوي وال�شحب. وت�شبب هذه اخل��شية ظ�هرة الدفيئة. وبخ�ر امل�ء وث�ين اأك�شيد 

ولية يف الغالف  وزون هي غ�زات الدفيئة الأ الكربون واأك�شيد النيرتوز وامليث�ن والأ

ال�شنع  الب�رشية  الدفيئة  اإىل ذلك، هن�ك عدد من غ�زات  ب�لإ�ش�فة  ر�ص.  لالأ اجلوي 

على  املحتوية  املواد  من  وغيه�  اله�لوكربون�ت  مثل  اجلوي،  الغالف  يف  ب�لك�مل 

واإىل  مونرتي�ل.  بروتوكول  اإط�ر  �شمن  تن�وله�  يجري  والتي  والربومني،  الكلور 

كيوتو  بروتوكول  يتن�ول  وامليث�ن،  النيرتوز  واأك�شيد  الكربون  اأك�شيد  ث�ين  ج�نب 

خرى مثل �شدا�شي فلوريد الكربيت ومركب�ت الهيدروفلوروكربون  غ�زات الدفيئة الأ

ومركب�ت الهيدروكربون الك�ملة الفلورة.
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Gross Domestic Product (GDP)

من  امل�شرتين،  ب�أ�شع�ر  امل�ش�فة،  القيمة  اإجم�يل  جمموع  جمايل   الإ املحلي  الناجت 

قت�ش�د، ت�ش�ف اإليه ال�رشائب، وتطرح  جميع املنتجني املقيمني وغي املقيمني يف الإ

لفرتة  منطقة جغرافية  اأو يف  م�  بلد  يف  املنتج�ت  قيمة  املدرجة يف  ع�ن�ت غي  الإ منه 

معينة من الزمن، تبلغ ع�دًة �شنة واحدة. ويح�شب هذا الن�جت من دون خ�شم مب�لغ 

و اإ�شتنزاف املوارد الطبيعية وتدهوره�.
�شول امل�شنعة اأ اإ�شتهالك قيمة الأ

Gross National Product (GNP)

جمايل  الن�جت القومي الإجم�يل هو مقي��ص الدخل القومي، يقي�ص  الناجت القومي الإ

ويت�ألف  ال�شك�ن.  به�  يط�لب  التي  واخل�رجية  املحلية  امل�ش�در  من  امل�ش�فة  القيمة 

ويل  الن�جت القومي الإجم�يل من الن�جت املحلي الإجم�يل زائدًا �ش�يف اإيرادات الدخل الأ

من غي املقيمني.

Gross World Product

جمايل  ُيجمع اإجم�يل الن�جت املحلي يف ك�فة البلدان بهدف التو�شل  الناجت العاملي الإ

اإىل الن�جت الع�ملي الإجم�يل.

Group of 77 and China (G77/China)

�شل من 77  لت يف الأ جمموعة الـ77 وال�صني )جمموعة الـ77 / ال�صني(  ت�شكرّ

يف  رئي�شية  تف�و�شية  كتلة  ن  تكورّ ن�ميً�،  بلدًا   130 من  اأكرث  ن  الآ ت�شم  وب�تت  بلدًا، 

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ. وُي�ش�ر اإىل جمموعة الـ77 /  عملية اإتف�قية الأ

مم  إتف�قية الأ ول ب� ال�شني اأي�شً� ب�عتب�ره� من البلدان غي املدرجة �شمن املرفق الأ

املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ.

Governance

ات  ت الطريقة التي ك�نت تفهم به� كلمة »احلكومة« اإ�شتج�بًة للتغيرّ احلكم  لقد تغيرّ

فح�شل،  خية.  الأ العقود  �شهدته�  التي  والتكنولوجية  قت�ش�دية  والإ الإجتم�عية 

)الدولة  مة  الأ  - ب�لدولة  وثيقً�  اإرتب�طً�  املرتبطة  احلكومة  من  ل  حتورّ ذلك،  نتيجة 

مة من احلكومة مبختلف  القومية( اإىل مفهوم اأكرث �شمولية ي�شلرّم ب�مل�ش�هم�ت املقدرّ

القط�ع اخل��ص  قليمي واملحلي( وبدور  الع�ملي والدويل والإ م�شتوي�ته� )امل�شتوى 

طراف غي احلكومية واملجتمع املدين. والأ

Hot air

الهواء ال�صاخن  وفقً� مل�شطلح�ت بروتوكول كيوتو يف الع�م 1997، يتم التعبي عن 

نبع�ث�ت الوطنية يف املرفق ب�ء ن�شبة اإىل اإنبع�ث�ت الع�م 1990. لكن، تبنيرّ  اأهداف الإ

اأن ذلك الهدف، ب�لن�شبة اإىل دول الإحت�د ال�شوفي�تي ال�ش�بق واأوروب� ال�رشقية، هو 

من  التخفيف  ب�أن�شطة  له�  عالقة  ل  �شب�ب  لأ وامل�شقطة  احل�لية  اإنبع�ث�ته�  من  اأعلى 

اآث�ر تغيرّ املن�خ. ومن املتوقع اأن متلك رو�شي� واأوكراني� ب�شكل خ��ص قدرًا كبيًا 

نبع�ث�ت الزائدة عن ح�جتيهم� خالل الفرتة املمتدة م� بني الع�مني  من ح�ش�ص الإ

نبع�ث�تهم� املتوقعة. وُي�ش�ر اإىل تلك احل�ش�ص اأحي�نً� ب�لهواء  2008 و2012، ن�شبة لإ

نه� ق�بلة للتداول مبوجب اآلي�ت املرونة الت�بعة لربوتوكول كيوتو، اإذ اإنه�  ال�ش�خن لأ

ث�ر. مل تنتج عن اأن�شطة التخفيف من الآ

Hybrid vehicle

التي  املركبة  ت�شتعمل م�شدري د�رش )دفع(، خ��شة  اأي مركبة  الهجينة   املركبة 

جتمع بني حمرك داخلي الإحرتاق وحمرك كهرب�ئي.

Hydrofluorocarbons (HFCs)

يجب  التي  ال�شتة  الدفيئة  غ�زات  �شمن  من  الهيدروفلوروكربون   مركبات 

تخفي�شه� مبقت�شى بروتوكول كيوتو. ويتم اإنت�جه� جت�ريً� على اعتب�ر اأنه� بديل 

التربيد و�شن�عة  يف  وا�شع  نط�ق  على  امل�شتعملة  الهيدروفلوروكربون  ب�ت  مركرّ عن 

بني  م�  عليه�  تنطوي  التي  الع�ملي  الإحرتار  اإمك�ني�ت  وترتاوح  املو�شالت.  اأ�شب�ه 

1300 و11700.

Implementation

لتزام�ت مبوجب مع�هدة م�،  التنفيذ  ي�شي التنفيذ اإىل التدابي املتخذة للوف�ء ب�لإ

والت�رشيع�ت  ب�لقوانني  القانوين  التنفيذ  ويتعلق  وفعلية.  ق�نونية  مراحل  وي�شم 

م،  خرى ك�جلهود اله�دفة اإىل ت�أمني التقدرّ ن�شطة الأ حك�م الق�ش�ئية، مب� يف ذلك الأ والأ

تف�ق�ت الدولية اإىل قوانني و�شي��ش�ت حملية. ويحت�ج  تتخذه� احلكوم�ت لتحويل الإ

التنفيذ الفعلي اإىل �شي��ش�ت وبرامج توؤدي اإىل تغيي �شلوك املجموع�ت امل�شتهدفة 

من  للتخفيف  ف�علة  اإجراءات  اتخ�ذ  يف  بدوره�  املجموع�ت  هذه  لتقوم  وقراراته�، 

ث�ر والتكيرّف. الآ

Income elasticity (of demand)

اأو  �شلعة  على  الطلب  مقدار  يف  املئوية  التغيرّ  ن�شبة  هي  )الطلب(   الدخل  مرونة 

1% يف الدخل. ويزداد الطلب على معظم ال�شلع واخلدم�ت  اإىل تغيرّ ن�شبته  خدمة، 

مع اإرتف�ع الدخل، م� يجعل مرونة الدخل اإيج�بية. اأم� عندم� تقل املرونة عن واحد 

فتدعى ال�شلع واخلدم�ت ب�لإحتي�ج�ت ال�رشورية.

Industrial Ecology

يكولوجيا ال�صناعية  هي عالقة �شن�عة معينة ببيئته�. وغ�لبً� م� تعني التخطيط  الإ

اخل�رجية  ت�أثياته�  من  مك�ن  الإ قدر  التقليل  اأجل  من  ال�شن�عية  للعملي�ت  الواعي 

ج احلرارة واملواد، على �شبيل املث�ل(. ال�شلبية )ب�للجوء اإىل تدررّ

Inertia

اإىل  املن�خ  اآث�ر تغيرّ  اإط�ر التخفيف من  الذاتي يف  الق�صور الذاتي  ي�شي الق�شور 

امل�ل  راأ�ص  مثل  املجتمع،  يف  التواجد  �ش�بقة  ظروف  عن  الن�جتة  التغيي  �شعوبة 

امل�دي، وب�رشية املن�ش�أ، وراأ�ص امل�ل الطبيعي، وراأ�ص امل�ل الإجتم�عي غي امل�دي مب� 

يف ذلك املوؤ�ش�ش�ت والت�رشيع�ت واملع�يي. ف�لهي�كل تطبق على نط�ق املجتمع وجتعل 

التغيي اأكرث �شعوبة.

Integrated assessment

التقييم املتكامل  طريقة حتليل جتمع م� بني النت�ئج والنم�ذج الن��شئة عن العلوم 

ن�ت يف  قت�ش�دية والإجتم�عية، والتف�عالت بني هذه املكورّ الفيزي�ئية والبيولوجية والإ

اإط�ر مت�شق، لتقييم ح�لة التغيرّ البيئي وعواقبه واإجراءات الت�شدي له على �شعيد 

ال�شي��ش�ت.

Integrated Design Process (IDP) of buildings

مثلني للمب�ين وت�أمني  عملية الت�صميم املتكامل للمباين  حتقيق التوجه وال�شكل الأ

مك�ن من ِحملي التدفئة والتربيد.  داء للحد قدر الإ و�ش�ئل تغليف وتغطية ع�لية الأ

�شتف�دة  وتقوم املم�ر�ش�ت ال�شلبية يف ت�شبيط نقل احلرارة والتهوئة واإت�حة املج�ل لالإ

من �شوء النه�ر، بخف�ص التحميل من الط�قة خف�شً� اإ�ش�فيً�. ويف ح�ل مت القي��ص يف 

من  املخلرّف�ت  م�ش�ألة  تع�لج  الكف�ءة،  وذات  والت�شبيط،  احلجم  ال�شحيحة  نظمة  الأ

لة. وتتطلب عملية الت�شميم املتك�مل للمب�ين ت�شميمً� تعقبيً� ُي�رشك ك�فة  الط�قة املحمرّ

دي التجهيزات، وبو�شع  طراف املعنية، بدءًا من م�شتخدمي املب�ين و�شوًل اإىل موررّ الأ

العملية اأن حتقق وفورات يرتاوح قدره� م� بني 30 و75% من اإ�شتخدام الط�قة يف 

املب�ين اجلديدة بكلفة اإ�شتثم�رية اإ�ش�فية �شئيلة اأو من دون كلفة اإ�ش�فية.

Intelligent controls

ال�صوابط الذكية  تعني فكرة ال�شوابط الذكية يف هذا التقرير تطبيق تكنولوجي� 
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التدفئة والتهوئة والتربيد والكهرب�ء  اإ�شتعم�ل  املب�ين ل�شم�ن �شبط  املعلوم�ت يف 

واحلمل  احلرارة  كدرج�ت  للب�رامرتات  ف�علة  مراقبة  وتتطلب  ف�عل.  نحو  على 

�شتهالك  احلراري والرطوبة، اإلخ. مع مق�يي�ص الت�شبيط املن��شبة )»عدادات قي��ص الإ

املعتربة«(.

Interaction effect

تاأثري التفاعل  نتيجة تف�عل �شكوك �شي��ش�ت تغيرّ املن�خ مع نظم ال�رشائب املحلية 

الق�ئمة، مب� يف ذلك ت�أثي تف�عل ال�رشائب الن�جمة عن اإزدي�د التك�ليف وت�أثي اإع�دة 

ل�شي��ش�ت  املمكنة  الت�أثيات  يعك�ص  ول  ف�لأ للتك�ليف.  املخفرّ�شة  يرادات  الإ تدوير 

جور الفعلية  غ�زات الدفيئة على اأ�شواق العمل وراأ�ص امل�ل من خالل ت�أثياته� على الأ

والع�ئد الفعلي لراأ�ص امل�ل. فتقييد ح�ش�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة امل�شموح يرفع 

الفعلي  الع�ئد  يقلل  م�  املنتج�ت،  واأ�شع�ر  نت�ج  الإ تك�ليف  وب�لت�يل  الكربون،  �شعر 

و�رشائب  احلكوم�ت،  اإيرادات  من  تزيد  �شي��ش�ت  وبوجود  امل�ل.  وراأ�ص  للعمل 

يرادات للحد من ال�رشائب  الكربون والرخ�ص املب�عة ب�ملزاد، ميكن اإع�دة تدوير الإ

رب�ح املزدوجة. امل�شوهة ال�ش�رية. اأنظر اأي�شً� الأ

Intergovernmental Organization (IGO)

منظمة حكومية دولية  منظم�ت تت�ألف من احلكوم�ت. ومن اأمثلته�، البنك الدويل 

الدويل  املدين  الطيان  ومنظمة  قت�ش�دي  الإ امليدان  يف  والتنمية  التع�ون  ومنظمة 

املتحدة  مم  الأ منظم�ت  من  وغيه�  املن�خ،  بتغيرّ  املعنية  الدولية  احلكومية  والهيئة 

إعتم�د ممثلي هذه املنظم�ت احلكومية  قليمية. وت�شمح »اإتف�قية املن�خ« ب� واملنظم�ت الإ

الدولية حل�شور دورات التف�و�ص.

International Energy Agency (IEA)

لت يف الع�م 1974، وهي ترتبط مبنظمة التع�ون والتنمية  الوكالة الدولية للطاقة  ت�شكرّ

ملواجهة  م�شرتكة  تدابي  اإتخ�ذ  ع�ش�ء  الأ للبلدان  وت�شمح  الإقت�ش�دي،  امليدان  يف 

احل�لت الط�رئة يف جم�ل اإمدادات النفط، وتب�دل املعلوم�ت املتعلقة ب�لط�قة وتن�شيق 

�شتخدام الط�قة. �شي��ش�ته� يف ذلك املج�ل والتع�ون يف و�شع برامج ر�شيدة لإ

Joint Implementation (JI)

التنفيذ امل�صرتك  اآلية تنفيذ ق�ئمة على ال�شوق، مت تعريفه� يف امل�دة 6 من بروتوكول 

ول اأو لل�رشك�ت من تلك البلدان بتنفيذ  كيوتو وت�شمح للبلدان املدرجة يف املرفق الأ

اأو لزي�دة امل�ش�رف وتق��شم وحدات  نبع�ث�ت  امل�ش�ريع تنفيذًا م�شرتكً� للحد من الإ

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن  نبع�ث�ت. كم� ت�شمح امل�دة 4.2 )اأ( من اإتف�قية الأ خف�ص الإ

واآليات  التنفيذ  امل�صرتكة  الن�صاطات  اأي�شً�  اأنظر  امل�شرتك.  ب�لتنفيذ  املن�خ  تغيرّ 

كيوتو.

Kyoto Mechanisms (also called Flexibility Mechanisms)

اآليات املرونة(  اآلي�ت اإقت�ش�دية ق�ئمة على مب�دئ  اآليات كيوتو )وتدعى اأي�صاًً 

من  للحد  حم�ولة  يف  اإ�شتخدامه�  كيوتو  بروتوكول  يف  طراف  لالأ ميكن  ال�شوق 

وت�شمل  الدفيئة.  غ�زات  اإنبع�ث�ت  خف�ص  ملتطلب�ت  املحتملة  قت�ش�دية  الإ الت�أثيات 

جتار  والإ  )12 )امل�دة  النظيفة  التنمية  واآلية   )6 )امل�دة  امل�صرتك  التنفيذ 

نبعاثات )امل�دة 17(. بالإ

Kyoto Protocol

املتحدة  مم  الأ إتف�قية  ب� امللحق  كيوتو  بروتوكول  اإعتم�د  مت  كيوتو   بروتوكول 

طراف الذي عقد  الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ )UNFCCC( يف الدورة الث�لثة ملوؤمتر الأ

يف كيوتو، يف الع�م 1997. وي�شمل الربوتوكول تعهدات ملزمة ق�نونً�، ب�لإ�ش�فة اإىل 

تف�قية )UNFCCC(. ووافقت البلدان املندرجة يف املرفق  تلك التعهدات الواردة يف الإ

قت�ش�دي  ب�ء امللحق ب�لربوتوكول )معظم بلدان منظمة التع�ون والتنمية يف امليدان الإ

والبلدان التي متر اإقت�ش�داته� مبرحلة اإنتق�لية( على تخفي�ص اإنبع�ث�ته� من غ�زات 

ب�ت  الدفيئة الب�رشية املن�ش�أ )ث�ين اأك�شيد الكربون وامليث�ن واأك�شيد النيرتوز واملركرّ

ب�ت الكربونية الفلورية امل�شبرّعة و�ش�د�ص  الكربونية الفلورية الهيدرولوجينية واملركرّ

يف  ال�ش�ئدة  امل�شتوي�ت  دون  قل  الأ على  اأدنى  كحد   %5 بن�شبة  الكربيت(  فلوريد 

2012. ودخل  الع�م  اإىل   2008 الع�م  املمتدة من  لتزام  الإ 1990 خالل فرتة  الع�م 

بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ يف 16 �شب�ط / فرباير 2005.

Landfill

مدفن قمامة  هو مكب نف�ي�ت �شلبة، حيث يتم التخل�ص من القم�مة على م�شتوى 

ر�ص اأو فوقه اأو حتته. وهو حمدود ب�ملن�طق املخ�ش�شة للقم�مة، مع مواد تغطية  الأ

ومراقبة للنف�ي�ت التي يتم التخل�ص منه�، واإدارة لل�شوائل والغ�زات. فهو ي�شتثني 

ب�لت�يل التخل�ص من النف�ي�ت غي اخل��شعة للمراقبة.

Land-use

را�صي  جمموع الرتتيب�ت والن�ش�ط�ت واملدخالت املنفذة يف نوع معنيرّ  اإ�صتخدام الأ

الإجتم�عية  غرا�ص  والأ الب�رشية(.  الإجراءات  من  )جمموعة  ر�شي  الأ الغط�ء  من 

اخل�شب  واإ�شتخال�ص  الرعي  )مثل  را�شي  الأ اأجله�  من  ُتدار  التي  قت�ش�دية  والإ

را�شي مثاًل عند حتويل الغ�بة اإىل اأر�ص  وال�شي�نة(. ويحدث تغيي يف اإ�شتخدام الأ

و اإىل منطقة ح�رشية.
زراعية اأ

Leapfrogging

لتف�ف على التكنولوجي�  قفزة �صريعة )قفزة ال�صفدع(  قدرة الدول الن�مية على الإ

القفزة  وت�شمح  املتقدمة،  النظيفة  التكنولوجي�ت  نحو  مب��رشًة  والقفز  الو�شيطة، 

نبع�ث�ت. نتق�ل اإىل م�ش�ر تنموي متدين الإ ال�رشيعة للدول الن�مية ب�لإ

Learning by doing

التعلم باملمار�صة  مع تزايد اإعتي�د الب�حثني وال�رشك�ت على العملية التكنولوجية 

إمك�نهم  ب� اأ�شبح  نت�ج،  الإ تو�شيع  خالل  من  اخلربات  اإكت�ش�ب  بعد  اأو  اجلديدة، 

اإكت�ش�ف طرق جديدة لتح�شني العملي�ت وخف�ص التك�ليف. وب�لت�يل، يكون التعلم 

ب�ملم�ر�شة نوعً� من التغيي التكنولوجي الق�ئم على اخلربة.

Levelized cost price

يرادات احل�لية  ال�شعر الوحيد ملخرج�ت م�رشوع م�، يجعل قيمة الإ �صعر الكلفة  

)املن�فع( م�ش�وية لقيمة التك�ليف الراهنة طوال مدة امل�رشوع. اأنظر اأي�شً� اخل�شم 

والقيمة احل�لية.

Likelihood

ميكن  حيث  م�،  ح�شيلة  اأو  نتيجة  ظهور  اأو  حدث  ح�شول  اإحتم�ل  رجحية   الأ

تقديره� على نحو اإحتم�يل، وُي�ش�ر اإليه� يف تق�رير الهيئة احلكومية الدولية املعنية 

بتغيرّ املن�خ عرب امل�شطلح�ت املعي�رية:

نتيجة اأو ح�شيلة خ��شة 

 / نت�ئج  من  عدد  اأو 

اأكيد  غي  ح�ش�ئل حدث 

تبلغ اأرجحية ح�شوله

حتدد ك�لت�يل:

موؤكد اإفرتا�شيً�<%99

ح جدًا<%90 مرجرّ

ح<%66 مرجرّ

33 اإىل %66
مت�ش�وي 

رجحية تقريبً� الأ

م�شتبعد<%33

م�شتبعد جدًا<%10

م�شتبعد اإىل حد <%1

اإ�شتثن�ئي



ول املرفق الأ

126

Lock-in effect

من  كبية  ح�ش�شً�  تغطي  التي  التكنولوجي�  اإ�شتخدام  ي�شتمر  حتجاز   الإ تاأثري 

التحتية  البنى  وتطوير  املعدومة،  �شتثم�ر  الإ تك�ليف  مثل  عوامل  نتيجة  ال�شوق 

والع�دات  الهيكلي�ت  عن  ف�شاًل  التك�ملية،  التكنولوجي�ت  واإ�شتخدام  ال�شلة،  ذات 

املوؤ�ش�ش�تية والإجتم�عية.

Low-carbon technology

حي�ته�  دورة  خالل  تت�شبب  التي  التكنولوجي�  املنخف�ض   الكربون  تكنولوجيا 

ب�إطالق ن�شبة اإنبع�ث�ت ث�ين اأك�شيد الكربون املك�فئ اأقل من اخلي�رات التكنولوجية 

خرى. اأنظر اأي�شً� التكنولوجيا امل�صتدامة بيئياً. الأ

Macroeconomic costs

ب�عتب�ره�  ع�دة  التك�ليف  تلك  تق��ص  الكلي   قت�صاد  الإ م�صتوى  على  التكاليف 

يف  خ�ش�رة  اأو  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  منو  يف  اأو  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  يف  ات  تغيرّ

�شتهالك. الرع�ية الإجتم�عية اأو يف الإ

Marginal cost pricing

الكلفة  ي�ش�وي  بحيث  واخلدم�ت،  ال�شلع  ت�شعي  احلدية   بالتكلفة  الت�صعري 

قت�ش�دية اإىل  نت�ج وحدة اإ�ش�فية. وت�شي النظرية الإ الإ�ش�فية الن�جمة عن زي�دة الإ

قت�ش�د  ق�شى يف الإ اأن نوعً� �شبيهً� من الت�شعي يزيد الرف�ه الإجتم�عي اإىل حده الأ

ول. ف�شل الأ الأ

Market barriers

احلواجز ال�صوقية  تعني احلواجز ال�شوقية يف �شي�ق التخفيف من اآث�ر تغيرّ املن�خ، 

الظروف التي متنع اأو تعيق اإنت�ش�ر التكنولوجي�ت اأو املم�ر�ش�ت الف�علة ب�لقي��ص 

اإىل الكلفة، والتي ميكنه� التخفيف من اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة.

Market-based regulation

�شع�ر )ك�ل�رشائب  التنظيم القائم على ال�صوق  اأ�ش�ليب تنظيمية ت�شتخدم اآلي�ت الأ

خرى، للحدرّ من اإنبع�ث�ت  دوات الأ والإجت�ر ب�حل�ش�ص الق�بلة للتداول(، من بني الأ

غ�زات الدفيئة.

Market distortions and imperfections

ت�شوه�ت  دائمً�  �شواق  الأ �شُتظهر  املم�ر�شة،  عند  وعيوبها   �صواق  الأ ت�صوهات 

�شع�ر امل�شوهة، وغي�ب التن�ف�ص، و/اأو  وعيوبً� ك�لنق�ص يف املعلوم�ت، وموؤ�رشات الأ

ن�ش�ن،  ح�لت الف�شل املوؤ�ش�ش�تي املتعلقة ب�لت�رشيع�ت، وحتديد غي موائم حلقوق الإ

�شواق امل�لية املحدودة. نظمة ال�رشيبية، والأ والت�شوه الن�جت عن الأ

Market equilibrium

توازن ال�صوق  النقطة التي يتع�دل فيه� الطلب على ال�شلع واخلدم�ت مع العر�ص، 

التي  تن�ف�شية،  �شوق  يف  املحددة  �شع�ر  الأ م�شتوي�ت  اأ�ش��ص  على  ُتبنيرّ  م�  وغ�لبً� 

»توازن« ال�شوق.

Market Exchange Rate (MER)

ويقوم  جنبية.  الأ العمالت  �رشف  ل  معدرّ هو  ال�صوق   يف  ال�صائد  ال�صرف  �صعر 

م�شتوى  على  التغيرّ  قليلة  وهي  يوميً�،  املعدرّلت  تلك  بن�رش  البلدان  معظم  اإقت�ش�د 

اأ�شع�ر  الن�مية بني  اإختالف كبي يف بع�ص الدول  اأ�شع�ر ال�رشف ك�فة. وقد يظهر 

�شعر  حتديد  ي�شعب  لذا  ال�شوداء،  ال�شوق  يف  ال�رشف  واأ�شع�ر  الر�شمية  ال�رشف 

ال�رشف ال�ش�ئد يف ال�شوق.

Material efficiency options

خيارات كفاءة املواد  هي، يف التقرير احل�يل، خي�رات احلدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات 

الدفيئة من خالل خف�ص حجم املواد الالزمة ملنتج اأو خدمة معينة.

Measures

التدابري  التدابي هي التكنولوجي�ت والعملي�ت واملم�ر�ش�ت التي حتدرّ من اإنبع�ث�ت 

اأو الت�أثيات اإىل م� دون امل�شتوي�ت املتوقعة يف امل�شتقبل. ومن بني  غ�زات الدفيئة 

مثلة عليه�، تكنولوجي�ت الط�قة املتجددة وعملي�ت احلدرّ من النف�ي�ت ومم�ر�ش�ت  الأ

اإ�شتخدام النقل الع�م، اإلخ. اأنظر اأي�شً� ال�شي��ش�ت.

Methane (CH4)

مبقت�شى  منه�  احلدرّ  يجب  التي  ال�شتة  الدفيئة  غ�زات  اأحد  هو  امليث�ن  امليثان  

�ش��شي للغ�ز الطبيعي، ويرتبط بك�فة اأنواع وقود  ن الأ بروتوكول كيوتو. وهو املكورّ

الغ�ز  هو  الفحمية  الطبقة  وميثان  والزراعة.  احليوان�ت  وتربية  الهيدروكربون 

املوجود يف طبق�ت الفحم.

Methane recovery

اإ�صتخل�ض امليثان  اإحتج�ز اإنبع�ث�ت امليث�ن من اآب�ر النفط، مثاًل، اأو من�جم الفحم 

القم�مة  مدافن  اأو  الغ�ز  نقل  اأن�بيب  اأو  اخلث  م�شتنقع�ت  اأو  الفحمية  الطبق�ت  اأو 

غرا�ص اإقت�ش�دية  اأو من اله��شم الالهوائي، ثم اإع�دة اإ�شتعم�له�، اإم� كوقود اأو لأ

اأخرى )مثاًل، كمواد اأولية كيمي�ئية(.

Meeting of the Parties (to the Kyoto Protocol) (MOP)

مم  طراف يف اإتف�قية الأ طراف )يف بروتوكول كيوتو(  يعمل موؤمتر الأ اإجتماع الأ

وهو  كيوتو.  بروتوكول  يف  طراف  لالأ إجتم�ع  ك� املن�خ  تغيرّ  ب�ش�أن  الإط�رية  املتحدة 

الهيئة العلي� لربوتوكول كيوتو منذ اأن دخل الربوتوكول حيز التنفيذ يف 16 �شب�ط / 

طراف يف بروتوكول كيوتو ميكنه� اأن ت�ش�رك يف امل�ش�ورات  فرباير 2005. وحده� الأ

واأن تتخذ القرارات.

Millennium Development Goals (MDG)

من  للقي��ص،  والق�بلة  زمنيً�  امللزمة  هداف  الأ من  عدد  لفية   للأ منائية  الإ هداف  الأ

ميرّة والتمييز �شد املراأة وتدهور البيئة، 
مرا�ص والأ اأجل مك�فحة الفقر واجلوع والأ

مم املتحدة يف الع�م 2000. لفية الت�بعة لالأ مثلم� اُتفق عليه� خالل قمة الأ

Mitigation

نبع�ث�ت لكل  التخفيف  تغيي واإ�شتبدال تكنولوجي�ن للحدرّ من مدخالت املوارد والإ

قت�ش�دية  والإ الإجتم�عية  ال�شي��ش�ت  من  العديد  قدرة  ورغم  املدخالت.  من  وحدة 

إن التخفيف  نبع�ث�ت جلهة تغيرّ املن�خ، ف� والتكنولوجية على حتقيق اإنخف��ص يف الإ

م�ش�رف  وتعزيز  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  من  للحدرّ  ال�شي��ش�ت  تطبيق  يعني 

اإمت�ش��شه�.

Mitigative capacity

الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  من  احلدرّ  على  م�  بلٍد  قدرة  هي  التخفيف   على  القدرة 

امله�رات  تعني  القدرة  حيث  الطبيعية،  امل�ش�رف  تعزيز  على  اأو  املن�ش�أ  الب�رشية 

على  تعتمد  والتي  املعني،  البلد  اكت�شبه�  التي  والرباع�ت  هلية  والأ والكف�ءات 

وتعترب  واملعلوم�ت.  التحتية  والبنية  حك�م  والأ والرثوة  واملوؤ�ش�ش�ت  التكنولوجي� 

القدرة على التخفيف مت�أ�شلة يف م�ش�ر التنمية امل�شتدامة لذلك البلد.
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Montreal Protocol

لطبقة  امل�شتنفدة  املواد  ب�ش�أن  مونرتي�ل  بروتوكول  �شدر  مونرتيال   بروتوكول 

وزون، واعتمد يف مونرتي�ل يف الع�م 1987، ومت تعديله وتنقيحه بعد ذلك يف لندن  الأ

ويف   )1997( مونرتي�ل  ويف   )1995( فيين�  ويف   )1992( كوبنه�غن  ويف   )1990(

على  املحتوية  الكيم�وي�ت  واإنت�ج  اإ�شتهالك  الربوتوكول  وينظم   .)1999( بيجني 

الكلوروفلوروكربون�ت  مثل  ال�شرتاتو�شفي،  اأوزون  تدمر  التي  والربوم  الكلور 

الكيم�وي�ت  من  والعديد  الكربون  وتيرتاكلوريد  كلوروفورم،  وامليثيل   CFCs

خرى. الأ

Multi-attribute analysis

اإتخ�ذ  ب�رامرتات  خمتلف  ي�شم  ي  كمرّ حتليل  هو  اخل�صائ�ض   متعدد  حتليل 

القرارات والقيم من دون اإعط�ء قيم نقدية لك�فة الب�رامرتات. وميكن للتحليل املتعدد 

اخل�ش�ئ�ص اأن يجمع بني املعلوم�ت الكمية والنوعية.

Multi-gas

الغازات املتعددة  اإىل ج�نب ث�ين اأك�شيد الكربون، هن�ك غ�زات دفيئة اأخرى )امليث�ن 

نبع�ث�ت )احلّد  واأك�شيد النيرتوز والغ�زات املع�جلة ب�لفلور( يوؤخذ به� للحدرّ من الإ

من الغازات املتعددة( مثاًل، اأو لتثبيت الرتكيزات )تثبيت الغازات املتعددة(.

National Action Plans

فيه�  حتدد  طراف  الأ موؤمتر  اإىل  طراف  الأ ترفعه�  خطط  الوطنية   العمل  خطط 

ويتوجب  املن�ش�أ.  الب�رشية  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  حلدرّ  اإعتمدته�  التي  اخلطوات 

مم املتحدة الإط�رية  على البلدان اأن تقدم هذه اخلطط ك�رشط للم�ش�ركة يف اإتف�قية الأ

اأُحرز  طراف بعد ذلك، على نحو منتظم، مب�  املن�خ واأن تبلرّغ موؤمتر الأ ب�ش�أن تغيرّ 

من تقدم فيه�. وت�شكل خطط العمل الوطنية جزءًا من البالغ�ت الوطنية التي ت�شمل 

ق�ئمة اجلرد الوطنية مل�ش�در غ�زات الدفيئة وم�ش�رفه�.

Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks

�صايف اإزالة غازات الدفيئة الب�صرية املن�صاأ بوا�صطة امل�صارف  ي�ش�وي »�ش�يف 

اإزالة غ�زات الدفيئة الب�رشية املن�ش�أ بوا�شطة امل�ش�رف« مل�ش�ريع الت�شجي واإع�دة 

زالة غ�زات الدفيئة مطروحً�  الت�شجي مبوجب اآلية التنمية النظيفة، ال�ش�يف الفعلي لإ

منه  ومطروحً�  امل�ش�رف  بوا�شطة  الدفيئة  غ�زات  زالة  لإ �ش��ص  الأ خط  �ش�يف  منه 

ب. الت�رشرّ

Nitrous oxide (N2O)

مبقت�شى  منه�  احلدرّ  يجب  التي  ال�شتة  الدفيئة  غ�زات  اأحد  النيرتوز  اأك�صيد 

بروتوكول كيوتو.

Non-Annex I Countries/Parties

على  �ش�دقت  التي  البلدان  ول   الأ املرفق  يف  املدرجة  غري  البلدان   / طراف  الأ

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ املن�خ اأو اإن�شمت اإليه�، وغي املدرجة يف  اإتف�قية الأ

ول. املرفق الأ

Non-Annex B Countries/Parties

طراف غري املدرجة يف املرفق باء  البلدان غي املدرجة يف املرفق ب�ء  البلدان / الأ

بربوتوكول كيوتو.

No-regret policy (options/ potential)

�صيا�صة ل ُيندم عليها )خيارات / قدرة(  من �ش�أن �شي��شة كهذه اأن حتقق من�فع 

إنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة الب�رشية  اإجتم�عية �ش�فية، �شواء حدث تغيرّ يف املن�خ يرتبط ب�

املن�ش�أ اأم مل يحدث. وتعني اخليارات التي ل ُيندم عليها للحدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات 

اإنبع�ث�ت  من  واحلدرّ  الط�قة  تك�ليف  خف�ص  )مثل  من�فعه�  توازي  خي�رات  الدفيئة 

إ�شتثن�ء  ب� املجتمع،  يتحمله�  التي  تك�ليفه�  تفوق  اأو  قليمية(  الإ  / املحلية  امللوث�ت 

املن�فع الن�جمة عن جتنرّب تغيرّ املن�خ.

Normative analysis

مدى  حول  اآراء  يت�شمن  الذي  قت�ش�دي  الإ التحليل  هو  املعياري   التحليل 

التقديرية  حك�م  الأ على  اإ�شتنت�ج�ته  وت�شتند  ال�شي��ش�ت.  خمتلف  اإ�شت�شواب 

واحلق�ئق والنظري�ت.

Oil sands and oil shale

رة وذات  الرمال النفطية / احلجر )الَطْفل( الزيتي  رم�ل غي مرتا�شة اأو متحجرّ

�شتخراج  م�ش�م، و�شخور رملية وَطْفل زيتية، حتتوي كله� على مواد ق�رية ق�بلة لالإ

والتحويل اإىل وقود.

Opportunities

الفر�ض  هي الظروف املت�حة لتقلي�ص الفجوة بني اإمك�ني�ت ال�شوق يف اأي تكنولوجي� 

قت�ش�دية اأو الفنية. مك�ني�ت الإ اأو مم�ر�شة، وبني الإ

Ozone (O3)

ن�ت الغالف  ك�شيجني، هو اأحد مكورّ ات من الأ وزون، ال�شكل الثالثي الذررّ وزون  الأ الأ

التف�عالت  الرتوبو�شفي ب�شورة طبيعية من خالل  يتولد يف طبقة  الغ�زية.  اجلوي 

وزون  الكيمي�ئية ال�شوئية التي ت�شمل غ�زات ن�جمة عن اأن�شطة ب�رشية. ويعمل الأ

التف�عل  خالل  من  ال�شرتاتو�شفي  يف  ويتولرّد  دفيئة.  غ�ز  �شكل  يف  الرتوبو�شفيي 

وزون  ك�شيجني اجلزيئي. ويوؤدي الأ �شعة م� فوق البنف�شجية ال�شم�شية والأ بني الأ

وتبلغ  ال�شرتاتو�شفيي.  �شع�عي  الإ التوازن  يف  ح��شمً�  دورًا  ال�شرتاتو�شفيي 

وزون. على يف طبقة الأ تركيزاته ن�شبه� الأ

Pareto criterion

معيار باريتو  معي�ر يخترب اإمك�نية زي�دة رف�ه الفرد من دون الإ�رشار برف�ه بقية 

اأفراد املجتمع. اأم� حت�صني الباريتو فيح�شل عندم� يتم حت�شني رف�ه فرد من دون 

الإ�رشار برف�ه بقية اأفراد املجتمع. ويتم بلوغ درجة باريتو الق�صوى م� اإن ي�شبح 

من غي املمكن زي�دة رف�ه فرد من دون الإ�رشار برف�ه بقية اأفراد املجتمع نظرًا اإىل 

اإختالف يف  اإىل  توزيع الدخل بطريقة حمددة. وتوؤدي طرق توزيع الدخل املختلفة 

خمتلف درج�ت ب�ريتو الق�شوى.

Passive solar design

الت�صميم ال�صم�صي ال�صلبي  تقني�ت الت�شميم الهيكلي والبن�ء التي ت�شمح للمب�ين 

إ�شتخدام الط�قة ال�شم�شية للتدفئة والتربيد والإ�ش�ءة، ب�أ�ش�ليب غي اآلية. ب�

Perfluorocarbons (PFCs)

مركبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة  من بني غ�زات الدفيئة ال�شتة التي يجب 

لومنيوم  احلدرّ منه� مبقت�شى بروتوكول كيوتو. وهي من املنتج�ت الث�نوية ل�شهر الأ

اأي�شً� حمل مركب�ت الكلوروفلوروكربون يف �شن�عة  وتخ�شيب اليورانيوم. وحتل 

اأ�شب�ه املو�شالت. وتبلغ اإمك�نية الإحرتار الع�ملي التي تنطوي عليه� تلك املركب�ت 

ث�ين  عليه�  ينطوي  التي  الع�ملي  الإحرتار  اإمك�نية  مرة   9200 –  6500  )PFCs(

اأك�شيد الكربون.

Policies

هي  املن�خ،  تغيرّ  ب�ش�ن  الإط�رية  املتحدة  مم  الأ اإتف�قية  م�شطلح�ت  يف  ال�شيا�شات  
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قط�عي  مع  غ�لبً�  �شرتاك  ب�لإ حكومة،  �شه�  تفورّ و/اأو  تعتمده�  التي  ال�شي��ش�ت 

عم�ل وال�شن�عة داخل بلده�، وكذلك مع بلدان اأخرى، لت�رشيع اإجراءات التخفيف  الأ

مثلة على ال�شي��ش�ت، �رشيبة الكربون اأو غيه� من �رشائب  والتكيرّف. ومن بني الأ

امل�شرتكة  »ال�شيا�شات  وت�شي  اإلخ.  ال�شي�رات،  وقود  كف�ءة  ومق�يي�ص  الط�قة، 

اأي�شً�  اأنظر  طراف عل نحو م�شرتك.  التي تعتمده� الأ ال�شي��ش�ت  اإىل  اأو املن�ّصقة« 

التدابري.

Portfolio analysis

خم�طر  على  تنطوي  �شي��ش�ت  اأو  مبوجودات  احل�فظة  تعنى  احلوافظ   حتليل 

ات الع�ئدات وخم�طره�،  ومن�فع خمتلفة. اأم� الهدف من التحليل فهو النظر يف تغيرّ

للتو�شل يف النه�ية اإىل معي�ر اإختي�ر احل�فظة التي حتقق اأعلى ع�ئدات متوقعة.

Post-consumer waste

ن�ش�ط�ت  عن  ن�جتة  نف�ي�ت  �صتهلك   الإ بعد  ما  نفايات   / امل�صتهلك  نفايات 

اإ�شتهالكية، مثل مواد التعليب والورق والزج�ج، وبق�ي� ف�كهة وخ�ش�ر، اإلخ.

Potential

اإط�ر تغيرّ املن�خ، كمية التخفيف والتكيرّف املمكن  مك�نية«، يف  مكانية  تعني »الإ الإ

مك�نية فهي: »�شوقية«  حتقيقه� مع مرور الوقت ولكن مل حتقق بعد. اأم� م�شتوي�ت الإ

واإقت�ش�دية وفنية وم�دية.

ت�شي اإمكانيات ال�صوق اإىل كمية التخفيف من غ�زات الدفيئة املتوقع حتقيقه�   •
اإط�ر ظروف ال�شوق املتوقعة، مب� يف ذلك ال�شي��ش�ت والتدابي ال�ش�ئدة يف  يف 

ذلك الوقت. وهي مبنية على تك�ليف الوحدة اخل��شة، وعلى معدلت اخل�شم 

ه� املتوقع بغي�ب اأية �شي��ش�ت  �ش��ص، وعلى كيفية تغيرّ مثلم� تظهر يف ال�شنة الأ

اأو تدابي اإ�ش�فية.

كمية  إعتب�ره�  ب� الدرا�ش�ت  معظم  يف  قت�صادية  الإ مكانيات  الإ ت�شتخدم   •
التخفيف من اأي غ�ز من غ�زات الدفيئة على نحو ف�عل ب�لن�شبة اإىل كلفته، اإىل 

�شعر معني للكربون، بن�ًء على ت�شعي الكلفة الإجتم�عية ومعدرّلت اخل�شم مب� 

مك�ني�ت  د الإ يف ذلك مدرّخرات الط�قة، ولكن من دون الت�أثيات اخل�رجية. وحتدرّ

قت�ش�دية، نظريً�، على اأنه� اإمك�نية التخفيف من غ�زات الدفيئة، على نحو  الإ

ف�عل ب�لقي��ص اإىل التكلفة مع �شمرّ التك�ليف واملن�فع الإجتم�عية غي ال�شوقية 

اأ�شع�ر  اإىل التك�ليف واملن�فع ال�شوقية عند تقييم الفر�ص مل�شتوي�ت معينة من 

اخل�شم  معدرّلت  اإ�شتعم�ل  ومع  التخفيف(  ب�شي��ش�ت  ت�أثرت  )كم�  الكربون 

مثل  اخل�رجية،  الت�أثيات  اأي�شً�  ي�شم  وذلك  اخل��شة.  من  بدًل  الإجتم�عية 

التك�ليف واملن�فع غي ال�شوقية، ك�مل�ش�لح البيئية امل�شرتكة على �شبيل املث�ل.

اأو  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  من  للحدرّ  املحتملة  الكمية  هي  الفنية  مكانيات  الإ  •
�شبق  مم�ر�شة  اإعتم�د  اأو  تكنولوجي�  تطبيق  خالل  من  الط�قة،  كف�ءة  حت�شني 

له� اأن برهنت ف�عليته�. ول ي�أتي ذكر اأي اإ�ش�رة �رشيحة اإىل التك�ليف، ولكن 

قت�ش�دية �شمنيً�. وجه الإ اإعتم�د »قيود عملية« قد ينطوي على مراع�ة الأ

الن�حية  من  اأحي�نً�،  وتكون  دين�مية(،  )حرارية  نظريً�  هي  املادية  مكانية  الإ  •
على من التخفيف غي املوؤكد اإىل حد م�. العملية، احلدرّ الأ

Precautionary Principle

مم املتحدة الإط�رية ب�ش�أن تغيرّ  املبداأ الوقائي  حكٌم يرد يف امل�دة 3 من اإتف�قية الأ

اأ�شب�ب تغيرّ املن�خ  �شتب�ق  طراف تدابي وق�ئية لإ اأن ت�شتخدم الأ املن�خ، ين�ص على 

اأو توقعه� اأو التقليل منه� اإىل اأدنى حد ممكن وللتخفيف من اآث�ره ال�ش�رة. واأينم� 

ع  التذررّ عدم  ينبغي  �شالح،  لالإ ق�بل  غي  اأو  ج�شيم  �رشر  وقوع  خم�طر  ُوجدت 

فتق�ر اإىل يقني علمي ق�طع، ك�شبب لت�أجيل اإتخ�ذ هذه التدابي، على اأن يوؤخذ يف  ب�لإ

عتب�ر اأن ال�شي��ش�ت والتدابي املتعلقة مبع�جلة تغيرّ املن�خ ينبغي اأن تكون ف�علة  الإ

ب�لقي��ص اإىل الكلفة، بغية �شم�ن حتقيق من�فع ع�ملية ب�أقل كلفة ممكنة.

Precursors

هب�ء اجلوية، لكنه�  ب�ت يف الغالف اجلوي، غي غ�زات الدفيئة اأو الأ ال�صلئف  مركرّ

هب�ء اجلوية عن طريق الدور الذي ت�شطلع  توؤثر على تركيزات غ�زات الدفيئة اأو الأ

م معدرّلت توليده� اأو تدميه�. به يف العملي�ت الفيزي�ئية اأو الكيمي�ئية التي تنظرّ

Pre-industrial

الع�صر ما قبل ال�صناعي  هو الع�رش الذي �شبق الثورة ال�شن�عية، يف اأواخر القرن 

الوقود  اإ�شتخدام  زي�دة  اإىل  ت  درّ
اأ التي  ع�رش،  الت��شع  القرن  ومطلع  ع�رش  الث�من 

لت. حفوري يف عمل الآ الأ

Present value

القيمة احلالية  تختلف قيمة كمية معينة من امل�ل عندم� تكون الكمية متوفرة على 

الوقت  اإختي�ر ت�ريخ ث�بت بو�شفه  يتم  لذا،  الوقت )�شنوات(.  مراحل خمتلفة من 

اأم�  وللجمع.  للمق�رنة  ق�بلة  التواريخ  املختلفة  الكمي�ت  ت�شبح  كي  »احل��رش« 

ع�دته� اإىل القيمة  الكمي�ت املتوفرة خالل اأوق�ت خمتلفة يف امل�شتقبل فيتم خ�شمه� لإ

امل�لية  التدفق�ت  ل�شل�شلة من  القيمة احل�لية  للح�شول على  احل�لية ومن ثم جمعه� 

)املن�فع(  الع�ئدات  قيمة  بني  الف�رق  فهو  احلالية  القيمة  �صايف  اأم�  امل�شتقبل.  يف 

احل�لية وبني قيمة التك�ليف احل�لية. اأنظر اأي�شً� اخل�صم.

Price elasticity of demand

ل التغيرّ يف الن�شبة املئوية يف كمية الطلب على �شلعة  املرونة ال�صعرية للطلب  معدرّ

اأو اخلدمة. ويعترب الطلب  1% يف �شعر تلك ال�شلعة  اأو خدمة م�، مق�بل تغيرّ قدره 

غي مرن يف ح�ل تراوحت قيمة املرونة املطلقة بني �شفر و1، ويعدرّ الطلب مرنً� يف 

ح�ل زادت عن 1.

“Primary market” and “secondary market” trading

ولية« و»ال�صوق الثانوية«  يف جم�ل ال�شلع والتب�دلت امل�لية،  جتارة »ال�صوق الأ

ل امل�شرتون والب�ئعون الذين يت�جرون ب�شورة مب��رشة مع بع�شهم البع�ص،  ي�شكرّ

ولية« يف حني ي�شكل ال�رشاء والبيع من خالل مرافق التب�دلت »ال�شوق  »ال�شوق الأ

الث�نوية«.

Production frontier

إ�شتخدام املدخالت املتوفرة  ق�شى من املخرج�ت املمكن بلوغه ب� نتاج  احلدرّ الأ حّد الإ

مثل )املوارد الطبيعية واليد الع�ملة والراأ�شم�ل واملعلوم�ت(. على الوجه الأ

Public sector leadership programmes in energy efficiency

�رشاء  بكفاءة   الطاقة  اإ�صتخدام  جمال  يف  العام  القطاع  يف  القيادة  برامج 

بكف�ءة.  الط�قة  فيه�  ت�شتخدم  التي  واخلدم�ت  للمنتج�ت  واإحتي�زه�  احلكوم�ت 

امل�شتهلكة  واخلدم�ت  املن�ش�آت  من  وا�شع  عدد  عن  م�شوؤولة  احلكومية  والوك�لت 

للط�قة، كمب�ين املك�تب احلكومية واملدار�ص ومن�ش�آت اخلدم�ت ال�شحية، لذا غ�لبً� 

كرب للط�قة يف البلد واأكرب �ش�ري للمعدات امل�شتخدمة  م� تكون احلكومة امل�شتهلك الأ

قي�دة  احلكومة  ت�شتلم  عندم�  مفيدة  مب��رشة  غي  ت�أثيات  تظهر  ولكن،  للط�قة. 

ال�شوق ب�شكل ف�عل. ف�أوًل، ميكن لقدرة احلكومة ال�رشائية اإيج�د وتو�شيع الطلب 

على املنتج�ت واخلدم�ت ذات الكف�ءة جلهة الط�قة. وث�نيً�، ميكن اأن تعطي اأن�شطة 

خرى. احلكومة اله�دفة مث�ًل عن اإدخ�ر الط�قة للدول الأ

Purchasing Power Parity (PPP)

تعادل القوة ال�صرائية  يتم اإحت�ش�ب القوة ال�رشائية للعمالت من خالل اإ�شتعم�ل 

م. وميكن  �شلة من اخلدم�ت وال�شلع ميكن �رشاوؤه� مببلغ معني من امل�ل يف البلد الأ

للمق�رنة الدولية للن�جت املحلي الإجم�يل مثاًل اأن ت�شتند اإىل القوة ال�رشائية للعمالت 
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القوة  مع�دل  تقديرات  وتتوجه  احل�لية.  ال�رشف  معدرّلت  اإىل  �شتن�د  الإ من  بدًل 

ال�رشائية نحو خف�ص ن�شيب الفرد من الن�جت املحلي الإجم�يل يف البلدان ال�شن�عية 

اأي�شً�  )ويعني  الن�مية.  البلدان  يف  الإجم�يل  املحلي  الن�جت  الفرد من  ن�شيب  وزي�دة 

ث يدفع«(. نكليزي PPP مبداأ »امللوِّ املخت�رش الإ

Radiative forcing

�شع�ع الراأ�شي  �شع�عي هو التغيي الط�رئ يف �ش�يف الإ �صعاعي  الت�أثي الإ التاأثري الإ

)ويق��ص ب�لواط يف املرت املربع الواحد( يف الرتوبوبوز نتيجة تغيرّ داخلي اأو تغيي يف 

الت�أثي اخل�رجي للنظ�م املن�خي، كحدوث تغيرّ يف تركيز ث�ين اأك�شيد الكربون اأو يف 

�شع�ع ال�شم�شي، على �شبيل املث�ل.  اإجم�يل الإ

Rebound effect

يتم  الكف�ءة،  ذات  املم�ر�ش�ت  واإعتم�د  التكنولوجي�ت  تطبيق  بعد  رتداد   الإ تاأثري 

�شتهالك اآخر، فعلى  �شتهالك اأو لإ اإ�شرتداد جزء من املدخرات لغر�ص زي�دة كث�فة الإ

ن يف كف�ءة حمرك �شي�رة م� اإىل خف�ص يف كلفة قي�دة ال�شي�رة  �شبيل املث�ل، يوؤدي حت�شرّ

اأكرث  �شي�رة  على �رشاء  اأو  الرحالت  عدد  زي�دة  على  ع  ي�شجرّ م�  الواحد،  للكيلومرت 

قوة.

Reforestation

را�ٍص غي مزروعة اإىل اأحراج من  اإعادة الت�صجري  هي حتويل مب��رش ب�رشي املن�ش�أ لأ

خالل الغر�ص اأو زرع البذور، و/اأو هي تعزيز ب�رشي املن�ش�أ ملوارد البذور الطبيعية 

لت اإىل اإ�شتخدام�ت اأخرى.  على اأرا�ٍص ك�نت حتتوي �ش�بقً� على غ�ب�ت، لكنه� حتورّ

بروتوكول  مبوجب  وىل  الأ لتزام  الإ فرتة  خالل  الت�شجي  اإع�دة  ن�ش�ط�ت  وتبقى 

ول /  را�شي التي مل حتتِو على غ�ب�ت يف 31 ك�نون الأ كيوتو، حمدودة بتحريج الأ

دي�شمرب 1989. اأنظر اأي�شً� الت�صجري واإزالة الغابات.

Reservoir

امل�صتودع )اخلزان(  اأحد مكون�ت النظ�م املن�خي، خالف الغالف اجلوي، يت�شم 

اأو  الكربون  مثل  اإطالقه�،  اأو  جتميعه�  اأو  للقلق  مثية  م�دة  تخزين  على  بقدرته 

اأحد غ�زات الدفيئة اأو اأحد ال�شالئف. وتعترب املحيط�ت والرتبة والغ�ب�ت اأمثلة عن 

خزان�ت الكربون. ويطلق على الكمية املطلقة املحتجزة يف اخلزان، خالل فرتة زمنية 

حمددة، اإ�شم املخزون. اأنظر اأي�شً� حو�ض الكربون.

Safe landing approach

له�. من  اأنظر نهج النوافذ التي ميكن حتمرّ نهج الهبوط الآ

Scenario

ر امل�شتقبل املمكن اإ�شتن�دًا اإىل جمموعة اإفرتا�ش�ت  �شيناريو و�شف معقول لكيفية تطورّ

ل تغيرّ  كة والعالق�ت الرئي�شية )مثل معدرّ متج�ن�شة ومت�شقة داخليً� حول القوى املحررّ

اأو  تنبوؤات  لي�شت  ال�شين�ريوه�ت  اأن  اإىل  �ش�رة  الإ �شع�ر(. وجتب  التكنولوجي�، والأ

ن�شطة. توقع�ت، لكنه� مفيدة كونه� تعطي فكرة عن تداعي�ت التطورات والأ

Sequestration

وت�شم  بحرية.  اأو  اأر�شية  م�شتودع�ت  داخل  الكربون  تخزين  ّيونات   الأ تنحية 

الكربون  اأك�شيد  لث�ين  املب��رشة  زالة  الإ البيولوجية  الكربون  اأّيونات  تنحية 

واإع�دة  والت�شجي  را�شي  الأ اإ�شتخدام  يف  التغيي  طريق  عن  اجلوي  الغالف  من 

تعزز كربون  التي  واملم�ر�ش�ت  القم�مة  مدافن  داخل  الكربون  الت�شجي، وتخزين 

الرتبة يف الزراعة.

Shadow pricing

عتباري )ال�صوري(  حتديد اأ�شع�ر املنتج�ت واخلدم�ت التي مل تقم  الت�صعري الإ

ره� ب�لك�مل، وذلك ب�لقي��ص  دارية بت�شعيه� اأو مل ت�شعرّ قوى ال�شوق اأو الت�رشيع�ت الإ

اإىل قيمته� الإجتم�عية احلدية. وُت�شتعمل تلك التقنية يف حت�ليل املن�فع ب�لقي��ص اإىل 

الكلفة.

Sinks

هب�ء اأو  امل�صارف / البواليع  اأية عملية اأو ن�ش�ط اأو اآلية تزيل غ�زات الدفيئة اأو الأ

�شالئف غ�زات الدفيئة من الغالف اجلوي.

Smart metering

القيا�ض الذكي  اأنظر املراقبة الذكية.

Social cost of carbon (SCC)

جتماعية  املبلغ النقدي املخ�شوم )ُيعربرّ عنه مثاًل ك�شعر الكربون  كلفة الكربون الإ

الن�جتة عن  ال�شنوية  ل�ش�يف اخل�ش�ئر  الكربون(  اأك�شيد  ث�ين  لكل طن من  ب�لدولر 

يف  ع�دة،  وحتدد  اليوم.  الكربون  اإنبع�ث�ت  من  اإ�ش�يف  طن  يولرّده�  التي  الت�أثيات 

ق�شى اإقت�ش�ديً� للكربون،  قت�ش�دية، كلفة الكربون الإجتم�عية ك�ل�شعر الأ النظرية الإ

ية. ية ذات ال�شلة من�فَع التخفيف احلدرّ ت�ش�وي فيه تك�ليف التخفيف احلدرّ

Social unit costs of mitigation

مريكي  الأ ب�لدولر  الكربون  اأ�شع�ر  هي  للتخفيف   جتماعية  الإ الوحدة  تكاليف 

من  الواحد  للطن  مريكي  الأ وب�لدولر  الكربون،  اأك�شيد  ث�ين  من  الواحد  للطن 

إ�شتخدام معدرّلت اخل�شم  ره� ب�شي��ش�ت التخفيف وب� الكربون املك�فئ )مبوجب ت�أثرّ

قت�صادية(  مكانية الإ الإجتم�عي( املطلوبة لتحقيق م�شتوى معني من التخفيف )الإ

نبع�ث�ت غ�زات الدفيئة. وغ�لبً� م� يتم ربط  �ش��ص لإ على �شكل خف�ص م� دون خط الأ

نبع�ث�ت الق�بلة للتداول اأو  اخلف�ص بهدف �شمن �شي��شة م�، كحد اأق�شى يف اإط�ر الإ

م�شتوى حمدد من تثبيت تركيزات غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي.

Source

امل�شدر  ي�شي امل�شدر ع�دًة اإىل اأية عملية اأو ن�ش�ط اأو اآلية تطلق غ�زات الدفيئة اأو 

هب�ء اأو �شالئف غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي. كم� ميكن اأن ي�شي »امل�شدر«  الأ

مثاًل اإىل م�شدر ط�قة.

Specific energy use

�صتخدام املحدد للطاقة  الط�قة امل�شتخدمة يف اإنت�ج وحدة واحدة من اأية م�دة  الإ

اأو منتج اأو خدمة.

Spill-over effect

اأو  املحلية  التخفيف  تدابي  على  املرتتبة  قت�ش�دية  الإ ث�ر  الآ املبا�صر   غري  ثر  الأ

غي  ث�ر  الآ تكون  اأن  وميكن  خرى.  الأ القط�ع�ت  اأو  البلدان  اإىل  ب�لن�شبة  القط�عية 

ونقل  الكربون  ب  وت�رشرّ التج�رة  على  ث�ر  الآ وت�شمل  �ش�لبة  اأو  موجبة  املب��رشة 

بتك�رات ون�رش التكنولوجي� ال�شليمة بيئيً�، و�شواه�. الإ

Stabilization

التثبيت  تثبيت دائم لرتكيزات واحد اأو اأكرث من غ�زات الدفيئة )مثل ث�ين اأك�شيد 

وتتن�ول حت�ليل  الكربون.  اأك�شيد  لث�ين  املك�فئة  الدفيئة  غ�زات  �شلرّة  اأو  الكربون( 

التثبيت اأو �شين�ريوه�ته م�ش�ألة تثبيت تركيزات غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي.

Standards

درج�ت  )مثل  م�  منتٍج  اأداء  حتدد  اأو  تفر�ص  مب�دئ  اأو  قواعد  جمموعة  املعايري  

�شتخدام(. وحتدد معايري  بع�د واخل�ش�ئ�ص وطرق الإختب�ر وقواعد الإ اجلودة والأ
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اأو  املنتج�ت  اإىل  ب�لن�شبة  الُدني�  املتطلبات  داء  الأ اأو  التكنولوجيا  اأو  املنتجات 

نبع�ث�ت غ�زات الدفيئة يرتبط  التكنولوجي� ذات ال�شلرّة. وتفر�ص املع�يي خف�شً� لإ

و اإ�شتخدامه� و/اأو بتطبيق التكنولوجي�.
بت�شنيع املنتج�ت اأ

Storyline

جمموعة  )اأو  ل�شين�ريو  �رشدي  و�شف  حداث   الأ خط   / املنظور  الواقع 

كة  �شين�ريوه�ت( يربز اخل�ش�ئ�ص الرئي�شية لل�شين�ريو والعالق�ت بني القوى املحررّ

الرئي�شية ودين�مي�ت ال�شين�ريوه�ت.

Structural change

املحلي  الن�جت  الن�شبية من  املث�ل، يف احل�شة  �شبيل  التغييات، على  تغيري هيكلي  

الإجم�يل التي تنتجه� قط�ع�ت ال�شن�عة اأو الزراعة اأو اخلدم�ت يف اإقت�ش�د معني، 

اأو  كلية  ب�شورة  �شتع��شة  الإ مبوجبه�  يتم  النظم  يف  التحويالت  ع�مة،  بعب�رة  اأو، 

ن�ت اأخرى. ن�ت مبكورّ جزئية عن بع�ص املكورّ

Subsidy

عانة  دفع�ت مب��رشة من احلكومة اأو خف�ص �رشيبي جلهة خ��شة من اأجل امل�شي  الإ

يف مم�ر�شة ترغب احلكومة يف ت�شجيعه�. وُيعزز احلدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة من 

نبع�ث�ت، )مثل اإع�ن�ت  ع�ن�ت التي تقدم ح�ليً� والتي توؤثر يف زي�دة الإ خالل خف�ص الإ

اأو  نبع�ث�ت  الإ من  تقلل  ملم�ر�ش�ت  اإع�ن�ت  تقدمي  اأو  حفوري(  الأ الوقود  اإ�شتخدام 

�شج�ر(. تعزيز امل�ش�رف )مثل تزويد املب�ين ب�لتجهيزات الع�زلة، اأو غر�ص الأ

Sulphur hexafluoride (SF6)

�صدا�صي فلوريد الكربيت  اأحد غ�زات الدفيئة ال�شتة التي يجب احلدرّ منه� مبقت�شى 

ات  املعدرّ لعزل  الثقيلة  ال�شن�ع�ت  يف  وا�شع  نط�ق  على  ُي�شتخدم  كيوتو.  بروتوكول 

املو�شالت.  واأ�شب�ه  الك�بالت  تربيد  �شبك�ت  ت�شنيع  يف  وامل�ش�عدة  الفلطية  الع�لية 

واإمك�نية الإحرتار الع�ملي التي ينطوي عليه� هي 23900.

Supplementarity

امل�شرتك  والتنفيذ  نبع�ث�ت  ب�لإ الإجت�ر  اأن  على  كيوتو  بروتوكول  ين�ص  التكميلية  

الن التدابي املحلية )مثل �رشائب الط�قة، ومق�يي�ص كف�ءة الوقود، اإلخ.( التي  يكمرّ

بع�ص  اإط�ر  ويف  فيه�.  الدفيئة  غ�زات  اإنبع�ث�ت  من  للحدرّ  مة  املتقدرّ البلدان  تتخذه� 

م�شتوى  على  ملمو�ص  اأق�شى  حد  فر�ص  )مثل  لـ»التكميلية«  املقرتحة  التعريف�ت 

كيوتو  لي�ت  لآ اإ�شتخدامه�  يف  قيودًا  حتدد  اأن  املتقدمة  للدول  ميكن  �شتخدام(،  الإ

التف�و�ص  من  مزيدًا  املو�شوع  هذا  ويتطلب  اخلف�ص.  يف  اخل��شة  اأهدافه�  لتحقيق 

طراف. والتو�شيح من ج�نب الأ

Sustainable Development (SD)

�شرتاتيجية الع�ملية حلفظ  التنمية امل�صتدامة  اأُدخل مفهوم التنمية امل�شتدامة يف الإ

الطبيعة )الع�م 1980( وهو يعود بجذوره اإىل مفهوم املجتمع امل�شتدام واإىل اإدارة 

املوارد املتجددة. واعتمدته اللجنة الع�ملية املعنية ب�لبيئة والتنمية يف الع�م 1987، ثم 

موؤمتر ريو يف الع�م 1992، على اأنه عملية تغيي تتميز بتوافق يف اإ�شتغالل املوارد 

مك�نية  �شتثم�رات والتنمية التكنولوجية والتغيرّ املوؤ�ش�ش�تي، م� يعزز الإ وتوجيه الإ

التنمية  وت�شمل  وتطلع�ته.  ن�ش�ن  الإ حل�ج�ت  �شتج�بة  الإ يف  وامل�شتقبلية  احل�لية 

قت�ش�دية والبيئية. بع�د ال�شي��شية والإجتم�عية والإ امل�شتدامة الأ

Targets and timetables

هداف واجلداول الزمنية  يتمثل الهدف بخف�ص اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة بن�شبة  الأ

�ش��ص )من دون م�شتوي�ت الع�م 1990( على اأن يتم  حمددة اإبتداًء من ت�ريخ خط الأ

الع�م  اإىل   2008 الع�م  اأو وفق جدول زمني )مثاًل من  ت�ريخ معنيرّ  حتقيقه بحلول 

وروبي على خف�ص اإنبع�ث�ته  2012(. ومبوجب بروتوكول كيوتو، وافق الإحت�د الأ

فرتة  خالل  وذلك   ،1990 الع�م  مب�شتوي�ت  مق�رنة   %8 بن�شبة  الدفيئة  غ�زات  من 

هداف واجلداول  2012. وتعترب هذه الأ 2008 اإىل الع�م  لتزام املمتدة من الع�م  الإ

التي  الدفيئة  اإنبع�ث�ت غ�زات  ُيفر�ص على جمموع  نبع�ث�ت  اأق�شى لالإ ًا  الزمنية حدرّ

ي بلد اأو منطقة اإطالقه� خالل فرتة زمنية حمددة. ميكن لأ

Tax

الوقود  يف  املوجودة  الكربون  كمية  على  الكربون  �صريبة  تفر�ص  ال�صريبة  

اأك�شيد  ث�ين  اإىل  تقريبً�  كله  ل  يتحورّ حفوري  الأ الوقود  يف  الكربون  ن  لأ حفوري،  الأ

نبعاثات على اأ�ش��ص كل وحدة  الكربون، لذا، ت�ش�وي �رشيبة الكربون �صريبة الإ

على  فتفر�ص  الطاقة  �صريبة  اأم�  املك�فئ.  الكربون  اأك�شيد  ث�ين  اإنبع�ث�ت  من 

حفوري من الط�قة، م� يقلرّ�ص الطلب على الط�قة، ويحدرّ ب�لت�يل  حمتوى الوقود الأ

اأم�  حفوري.  الأ الوقود  اإ�شتخدام  عن  الن�جتة  الكربون  اأك�شيد  ث�ين  اإنبع�ث�ت  من 

ال�شلوك  )خ��شة  ن�ش�ن  الإ �شلوك  على  الت�أثي  اإىل  فتهدف  يكولوجية  الإ ال�رشيبة 

قت�ش�دي( من اأجل اإعتم�د م�ش�ر �شليم اإيكولوجيً�. الإ

نبع�ث�ت / الكربون / الط�قة الدولية فهي �رشيبة تفر�شه� �شلطة  اأم� �رشيبة الإ

دولية على م�ش�در حمددة يف البلدان امل�ش�ركة. ويوزع الع�ئد اأو ُي�شتخدم مبوجب 

م� حتدده تلك ال�شلطة اأو البلدان امل�ش�ركة. اأم� ال�صريبة املتنا�صقة فتلزم البلدان 

دة املعدل على امل�ش�در ذاته�، ذلك اأن فر�ص معدرّلت  امل�ش�ركة بفر�ص �رشيبة موحَّ

ئتمان  �رشائب خمتلفة على اإختالف البلدان لن يكون فعاًل ب�لقي��ص اإىل الكلفة. اأم� الإ

�شتثم�ر  ال�صريبي فهو خف�ص لل�رشيبة، يهدف اإىل ت�شجيع �رشاء منتج معني اأو الإ

فيه، مثل تكنولوجي� احلدرّ من اإنبع�ث�ت غ�زات الدفيئة. ويعترب الر�صم على الكربون 

مبث�بة �رشيبة الكربون. اأنظر اأي�شً� تاأثري التفاعل.

Technological change

ن تكنولوجي، اأي  حي�ن على اأنه حت�شرّ التغيري التكنولوجي  ُينظر اإليه يف اأغلب الأ

ال�شلع واخلدم�ت  املزيد من  املوارد وت�أمني  إ�شتعم�ل كمية حمددة من  ب� ي�شمح  اأنه 

التغيي  بني  م�  قت�ش�دية  الإ النم�ذج  ق  وتفررّ نت�ج(.  الإ )عوامل  نوعيته�  اأو حت�شني 

التكنولوجي الذاتي )اخل�رجي( والداخلي املن�ش�أ وامل�شتحث.

اأم� التغيري التكنولوجي الذاتي )اخلارجي( فيعني فر�ص النموذج من اخل�رج، 

على  اأو  الط�قة  على  الطلب  على  موؤثرًا  ال�ش�ئد،  ه  التوجرّ �شكل  على  يكون  م�  وغ�لبً� 

نتيجة  في�أتي  املن�صاأ  الداخلي  التكنولوجي  التغيري  اأم�  الع�ملية.  املخرج�ت  منو 

�شمن  من  ي�أتي  مثاًل  التكنولوجي�  إختي�ر  ف� ذاته،  النموذج  داخل  اإقت�ش�دي  ن�ش�ط 

قت�ش�دي. اأم� التغيري  النموذج، ويوؤثر على الطلب على الط�قة، و/اأو على النمو الإ

التكنولوجي امل�صتحث فهو تغيي تكنولوجي داخلي املن�ش�أ ولكن ُت�ش�ف عليه بع�ص 

التغييات ا�شتحثته� �شي��ش�ت وتدابي ك�رشائب الكربون املوؤثرة يف جهود البحث 

والتطوير.

Technology

التكنولوجيا  تطبيق عملي للمعرفة بهدف اإمت�م مهمة حمددة من خالل اللجوء اإىل 

جهزة( واملعلوم�ت )اإجتم�عية( )الربجمي�ت  ات والأ ات ال�شن�عية الفنية )املعدرّ املعدرّ

واخلربة يف اإنت�ج املعدات واإ�شتخدامه�(.

Technology transfer

وامل�ل،  ال�شلة،  ذات  والربجمي�ت  ات،  واملعدرّ املعرفة،  تب�دل  التكنولوجيا   نقل 

املطلوبة  التكنولوجي�  ن�رش  اإىل  يوؤدي  م�  ال�ش�أن،  اأ�شح�ب  خمتلف  بني  وال�شلع، 

التكنولوجي بني  والتع�ون  التكنولوجي�  ن�رش  املفهوم  والتخفيف. وي�شمل  للتكيرّف 

البلدان وداخله�.
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Tolerable windows approach (TWA)

�شرتاتيجي�ت  نهج النوافذ املمكن حتّملها  يهدف هذا النهج اإىل حتديد جمموعة الإ

مد  التي حتمي جميعه� املن�خ والتي تتوافق مع )1( اأهداف حم�ية املن�خ الطويلة الأ

نبع�ث�ت. وقد تعني القيود  املحددة، و)2( القيود املعي�رية على عبء التخفيف من الإ

حدودًا يف تغيرّ متو�شط درج�ت احلرارة الع�ملية من حيث القوة واملعدل، ويف اإ�شع�ف 

يكولوجية،  الدوران املدفوع بقوة التب�ين احلراري وامللحي، ويف خ�ش�ئر النظم الإ

قت�ش�دي الن�جتة عن اأ�رشار من�خية حمددة وعن تك�ليف التكيرّف  وخ�ش�ئر الرف�ه الإ

خذ ب�حللول املتوفرة، يقوم  وجهود التخفيف. ويف ظل وجود عدد من القيود، ومع الأ

نبع�ث�ت  الإ م�ش�رات  من  يت�ألف  اإنبع�ث�ت  ممر  بتحديد  له�  حتمرّ املمكن  النوافذ  نهج 

من. املالئمة. اأنظر اأي�شً� نهج الهبوط الآ

Top-down models

قت�ش�د الكلرّي وتقني�ت  النماذج امل�صّممة من اأعلى اإىل اأ�صفل  من�ذج تطبرّق نظرية الإ

قت�ش�دية. ومن خالل  الإ ات  املتغيرّ بهدف جمع  مثل،  الأ القي��شي واحلل  قت�ش�د  الإ

وتك�ليف  الدخل  واأنواع  �شع�ر  والأ �شتهالك  الإ عن  الت�ريخية  للبي�ن�ت  اإ�شتخدامه� 

العوامل، تقوم النم�ذج امل�شممة من اأعلى اإىل اأ�شفل بتقييم الطلب النه�ئي على ال�شلع 

والزراعة  والنقل  الط�قة  كقط�ع  �ش��شية،  الأ القط�ع�ت  من  مدادات  والإ واخلدم�ت 

البي�ن�ت  إدخ�ل  ب� اأ�شفل  اإىل  اأعلى  من  امل�شممة  النم�ذج  بع�ص  وتقوم  وال�شن�عة. 

ة مع النماذج امل�صممة من اأ�صفل اإىل اأعلى. التكنولوجية، م� يقلرّ�ص الهورّ

Trace gas

النيرتوجني  ج�نب  اإىل  اجلوي،  الغالف  ن�ت  مكورّ من  ث�نوي  ن  مكورّ نزر   غاز 

اأهم  اأم�  اجلوي.  الغالف  حجم  من   %99 حوايل  معهم�  ل  ي�شكرّ حيث  ك�شيجني،  والأ

وزون  والأ الكربون  اأك�شيد  ث�ين  فهي  الدفيئة  ظ�هرة  يف  امل�ش�همة  النزرة  الغ�زات 

ب�ت  ومركرّ الفلورة  الك�ملة  الهيدروكربون  ب�ت  ومركرّ النيرتوز  واأك�شيد  وامليث�ن 

الكربيت  فلوريد  و�شدا�شي  الهيدروفلوروكربون  ب�ت  ومركرّ الكلوروفلوروكربون 

وبخ�ر امل�ء.

Tradable permit

نبعاثات. رخ�ض قابلة للتداول  اأنظر رخ�صة اإطلق الإ

Tradable quota system

نبعاثات. جتار بالإ نظام احل�ص�ض القابلة للتداول  اأنظر الإ

Uncertainty

النظ�م  )ح�لة  م�  قيمة  معرفة  عدم  درجة  على  للدللة  ي�شتخدم  تعبي  اليقني   عدم 

املن�خي يف امل�شتقبل، مثاًل(. وميكن اأن ينتج عدم اليقني عن نق�ص املعلوم�ت اأو عدم 

التوافق حول م� هو معروف اأو حتى م� متكن معرفته. وقد تكرث م�ش�دره بدءًا من 

ي يف البي�ن�ت، و�شوًل اإىل التعريف الغ�م�ص للمف�هيم اأو  خط�ء الق�بلة للتقييم الكمرّ الأ

و اإ�شق�ط�ت غي موؤكدة لل�شلوك الب�رشي. لذا، ميكن جت�شيد عدم اليقني 
امل�شطلح�ت اأ

ية )مثل نط�ق القيم املح�شوبة عن طريق خمتلف النم�ذج( اأو بي�ن�ت عن  مبق�يي�ص كمرّ

رجحية. النوعية )مثل تلك التي تعك�ص حكم فريق من اخلرباء(. اأنظر اأي�شً� الأ

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

اأي�ر   9 تف�قية يف  طارية ب�صاأن تغرّي املناخ  اعُتمدت الإ مم املتحدة الإ اإتفاقية الأ

ر�ص يف الع�م 1992 يف ريو دي ج�نيو  عه� يف قمة الأ / م�يو 1992 يف نيويورك ووقرّ

تف�قية النه�ئي هو »تثبيت تركيزات  وروبي. هدف الإ اأكرث من 150 بلدًا والإحت�د الأ

غ�زات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند م�شتوى مينع التدخالت الب�رشية املن�ش�أ اخلطرة 

تف�قية، تهدف  طراف. ومبوجب الإ يف النظ�م املن�خي». وحتتوي على اإلتزام جميع الأ

اإنبع�ث�ت غ�زات  تف�قية اإىل �شبط  ول �شمن الإ طراف الوارد ذكره� يف امللحق الأ الأ

مه� بروتوكول مونرتي�ل عند م�شتوي�ت الع�م 1990 بحلول الع�م  الدفيئة التي ل ينظرّ

تف�قية حيز التنفيذ يف اآذار / م�ر�ص 1994. 2000. وقد دخلت الإ

Value added

اأو ن�ش�ط م�، بعد جمع كل النواجت وخ�شم  القيمة امل�صافة  الن�جت ال�ش�يف لقط�ع 

املدخالت الو�شيطة.

Values

فراد.  الأ اأف�شلي�ت  اأ�ش��ص  على  املبنية  املنفعة  اأو  �شت�شواب  الإ اأو  القدرة  القيم  

وت�شتعمل اإخت�ش��ش�ت علم الإجتم�ع تعريف�ت خمتلفة للقيم. وهي ترتبط ب�لطبيعة 

ي�شعه�  التي  الذرائعية  والقيم  �شيلة  الأ القيم  بني  اإختالف  هن�ك  لكن  والبيئة، 

)املب��رش  �شتخدام  ك�لإ القيم  من  وا�شعة  �شل�شلة  الذرائعية  القيم  وت�شم  ن�ش�ن.  الإ

كت�ش�ف، والإرث، والوجود، اإلخ. وغي املب��رش(، واخلي�ر، واملح�فظة، وموهبة الإ

ب�شفته  املوارد،  من  مورد  اأي  قيمة  اإجم�يل  قت�ش�د  الإ علم  يف  الع�م  التوجه  د  يحدرّ

وهي  القيم،  وتق��ص  املورد.  ذلك  إ�شتخدام  ب� املعنيني  فراد  الأ خمتلف  قيم  جمموع 

فراد للدفع مق�بل احل�شول على املورد اأو  اأ�ش��ص تقدير التك�ليف، مبدى اإ�شتعداد الأ

فراد لقبول مدفوع�ت مق�بل التخلي عن املورد. اأنظر اأي�شً� طريقة  مبدى اإ�شتعداد الأ

تقدير القيم املحتملة.

Voluntary action

و اإلتزام�ت واإعالن�ت ذاتية، تقوم على اأ�ش��شه� 
العمل الطوعي  برامج غي ر�شمية اأ

طراف )�رشك�ت فردية اأو جمموعة من ال�رشك�ت( امل�ش�ِركة فيه� بتحديد اأهدافهم  الأ

اخل��شة بهم، وغ�لبً� م� يقومون ب�أنف�شهم ب�ملراقبة وبو�شع التق�رير.

Voluntary agreement

القط�ع  اأكرث من  اأو  اإتف�ق بني هيئة حكومية وبني طرف واحد  تفاق الطوعي   الإ

داء البيئي مب� يتج�وز نط�ق  هداف البيئية اأو حت�شني الأ اخل��ص من اأجل حتقيق الأ

اإذ  الطوعية كله� طوعيًة فعليً�،  تف�ق�ت  الإ لي�شت  املنظمة. لكن،  ب�لواجب�ت  لتزام  الإ

لتزام�ت اأو بتحقيقه�. ل الإ ي�شم بع�شه� جوائز و/اأو عقوب�ت ترتبط بتحمرّ




