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املرفق األول

مسرد املصطلحات ،واملختصرات ،والرموز الكيميائية ،والوحدات القياسية الدولية
ُصنفت املصطلحات (الواردة باخلط السميك) في هذه القائمة بحسب أفضلية املواضيع .وقد يشمل املصطلح األساسي مصطلحات ثانوية ،ترد بدورها
باخلط السميك ،كمفهوم الطاقة النهائية التي صنفت حتت تعريف الطاقة .ويلي مسرد املصطلحات ،قائمة املختصرات/االختصارات ،وقائمة التسميات
والرموز الكيميائية والوحدات القياسية الدولية .واعتمدت بعض التعاريف من قاموس C.J. Cleveland and C. Morris, 2006 : Dictionary of . :
 nergy, Elsevier, Amsterdam Eأما تعريف األقاليم ومجموعات البلدان فقد ورد في القسم  A.II.6من املرفق الثاني لهذا التقرير.
مسرد املصطلحات
التكيف :املبادرات والتدابير التي ترمي إلى احلد من تعرض النظم الطبيعية بشري املنشأ :املتصلة بتأثير اإلنسان على الطبيعة أو ناجتة عنه.
والبشرية لتأثيرات تغير املناخ احلالية أو املتوقعة .وميكن التمييز بني أنواع
عديدة من التكيف ،مثل التكيف االستباقي والتفاعلي ،والتكيف اخلاص
انبعاثات غازات الدفيئة بشرية املنشأ ،وسالئف غازات الدفيئة،
والعام ،والتكيف املستقل واملخطط .ومن األمثلة عليه ،إنشاء السدود على
والهباء ناجتة عن حرق الوقود األحفوري ،وإزالة الغابات ،والتغيرات
األنهار أو مصدات الفيضانات على السواحل ،إجالء املناطق الساحلية التي
في استخدام األراضي ،واملواشي ،والتخصيب ،واألنشطة الصناعية
تتعرض للفيضانات بسبب ارتفاع منسوب البحر واعتماد محاصيل بديلة
والتجارية واألنشطة األخرى التي تتسبب في ارتفاع صاف في
تتالءم مع درجات احلرارة أو تتكيف مع اجلفاف بدل احملاصيل التقليدية.
االنبعاثات.
األهباء اجلوية :مجموعة من اجلسيمات الصلبة أو السائلة التي يحملها توافر (منشأة اإلنتاج) :النسبة املئوية التي تكون فيها املنشأة جاهزة
الهواء ويتراوح حجمها عادة بني  0,01ميكرون و 10ميكرونات ،وتبقى هذه لإلنتاج ،وتُقاس بصفتها وقت االستعداد من إجمالي الوقت (إجمالي
اجلسيمات في الغالف اجلوي لعدة ساعات على األقل .وقد تكون األهباء الوقت = وقت االستعداد  +وقت االنقطاع بسبب الصيانة أو األعطال).
اجلوية طبيعية أو بشرية املنشأ .راجع أيضا الكربون األسود.
الطاقة/االحتياطات املوازنة :ونظراً للتقلبات اآلنية و القصيرة األمد في
التشجير :حتويل مباشر ومن صنع اإلنسان لألراضي التي لم يتم تشجيرها إلى الشحنات الكهربائية وانعدام التوافر اليقني ملنشآت الطاقة ،تطرح باستمرار
غابات
من خالل الغرس أو نشر البذور و/أو تعزيز بشري املنشأ ملوارد البذور احلاجة ملولدات تكون جاهزة وسريعة التشغيل للحفاظ على التوازن بني
1
ً
األراضي.
واستخدام
التشجير
وإعادة
األشجار
إزالة
ا
أيض
انظر
.
الطبيعية
الطلب والعرض في مستويات اجلودة املطلوبة من جهة التواتر واجلهد.
البلدان املدرجة في املرفق األول :مجموعة البلدان املدرجة في املرفق األول
(كما جرى تعديله منذ مالطا وأضيف بعد ذاك التاريخ) التفاقية األمم املتحدة احلاجز :هو أي عائق يعترض إمكانية تطوير أو نشر الطاقة املتجددة وميكن
اإلطارية بشأن تغير املناخ ،مبا فيها البلدان املتقدمة وبعض البلدان التي مير التغلب عليه أو احلدّ منه من خالل سياسة أو برنامج أو تدبير .و ميكن
اقتصادها مبرحلة انتقالية .ووفق ًا للمادتني ( 4.2أ) و( 4.2ب) من االتفاقية ،للحواجز أن تكون عوائق يضعها اإلنسان عمداً أو من غير عمد (مثال
تلتزم البلدان املدرجة في املرفق األول فردي ًا أو مجتمعة التزام ًا محدداً بهدف إعادة مباني وجهتها سيئة ،شبكة لتوزيع الطاقة لها معايير تستثني من املنافسة
مستويات انبعاثات غازات الدفيئة إلى مستويات  1990وذلك بحلول  .2000مولدات الطاقة املتجددة) .وإضافة إلى احلواجز هناك بعض املسائل األخرى
وتشبه هذه املجموعة بشكل كبير البلدان املدرجة في املرفق باء لبروتوكول كتلك املتصلة باخلصائص الطبيعية اجلوهرية التي حتول دون اعتماد مصادر
كيوتو .ولذلك يشار إلى البلدان األخرى ،بأنها البلدان غير املدرجة في املرفق الطاقة املتجددة في مكان وزمان ما (على سبيل املثال ،األرض املسطحة
ُ
ولالطالع على قائمة البلدان املدرجة في املرفق األول ،انظر أيض ًا اتفاقية حتول دون إنتاج الطاقة املائية والليل دون جمع الطاقة الشمسية املباشرة).
األول.
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،و بروتوكول كيوتو.
وتشمل إزالة احلواجز عملية تصحيح إخفاقات السوق بصورة مباشرة
أو تقليص تكاليف املعامالت في القطاعني العام واخلاص ،بطرق مثل
البلدان املدرجة في املرفق باء :هي بعض البلدان املدرجة في املرفق األول
حتسني قدرات املؤسسات واحلد من املخاطر وعدم اليقني ،وتيسير
التي وافقت على التزامات معينة للحد من انبعاثات غازات الدفيئة مبوجب
معامالت السوق ،وتطبيق السياسات التنظيمية.
بروتوكول كيوتو .وتشبه هذه املجموعة بشكل كبير البلدان املدرجة في
املرفق األول لالتفاقية .و تسمى البلدان األخرى بالبلدان غير املدرجة في
املرفق األول .انظر أيض ًا اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،خط األساس :هو السيناريو املرجعي للكميات القابلة للقياس التي ميكن
ال ُيستخدم
على أساسها قياس نتيجة بديلة ،فسيناريو عدم التدخل مث ً
وبروتوكول كيوتو.
كمرجع لتحليل سيناريوهات التدخل .وميكن أن يستخلص خط األساس
 1لالطالع على مناقشة مصطلح الغابة واملصطلحات املتصلة به كالتشجير من التوجهات احلديثة أو على أساس التكنولوجيا والتكاليف اجلامدة.
وإعادة التشجير و إزالة األشجار ،راجع تقرير الهيئة احلكومية الدولية املعنية راجع أيض ًا سير األمور كاملعتاد ،والنماذج ،والسيناريوهات.
بتغير املناخ لعام  ،2000استخدام األراضي وتغير استخدام األراضي واحلراجة.
وهو تقرير خاص  Robert T. Watson, Ian R. Noble, Bert Bolin, N. H.عتبة :هي متغيرة قابلة للقياس تستخدم كخط األساس أو كمرجع
Ravindranath, David J. Verardo and David J. Dokken
(محررون) ،لتقييم أداء تكنولوجيا أو نظام أو منظمة ما .وميكن وضع العتبات
مطبعة جامعة كامبردج ،كامبردج ،اململكة املتحدة ونيويورك ،الواليات
بناء على
على أساس اخلبرة الداخلية أو خبرة املنظمات األخرى أو ً
املتحدة األميركية.
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متطلبات قانونية وغالب ًا ما تستعمل لقياس التغيرات في األداء التي الكربون األسود :مادة جسيمية في الغالف اجلوي تستند إلى القياس
تطرأ مع مرور الزمن.
بامتصاص الضوء والتفاعل الكيميائي و/أو االستقرار احلراري .ويتم حتديد
مادة الكربون األسود عملي ًا استناداً إلى قياس امتصاص الضوء. ويتألف من
التنوع األحيائي :إجمالي تنوع الكائنات احلية من جميع املصادر مبا فيها السناج والفحم و/أو إمكانية وجود مادة عضوية ماصة وغير قابلة للصهر.
األرضية والبحرية والنظم األحيائية املائية األخرى واملجمعات اإليكولوجية
التي تنتمي إليها ،وهذا يشمل التنوع داخل األنواع وبني األنواع وبني النظم سير العمل كاملعتاد :يجري إسقاط املستقبل أو التنبؤ به على أساس أن
اإليكولوجية.
ظروف التشغيل والسياسات القائمة ستبقى على حالها .انظر أيض ًا خط
األساس ،النماذج ،السيناريوهات.
الطاقة احليوية :الطاقة املستمدة من أي شكل من أشكال الكتلة األحيائية.
القدرة :عموم ًا القدرة على اإلنتاج أو األداء أو االنتشار أو االحتواء.
الوقود األحيائي :أي وقود سائل أو غازي أو صلب ُينتج من مادة عضوية
نباتية أو حيوانية كزيت فول الصويا والكحول من السكر املخمر والسائل
وتُعرف قدرة التوليد ملنشأة الطاقة املتجددة على أنها الطاقة القصوى
أي الكمية القصوى للطاقة التي تولد في كل وحدة زمنية.
األسود من عملية تصنيع الورق واخلشب إلخ .ويشمل الوقود األحيائي
التقليدي اخلشب والروث والعشب واملخلفات الزراعية.
اعتماد القدرة هو حصة قدرة وحدة طاقة متجددة يعتبر توافره مضمون
أثناء فترات زمنية معينة ومقبول بصفته مساهمة «أكيدة» في إجمالي
ويصنع الوقود األحيائي من اجليل األول من احلبوب والبذور الزيتية
قدرة نظام التوليد.
والدهون احليوانية و نفايات الزيوت النباتية بفضل تكنولوجيا التحويل
املتقدمة.
عامل القدرة هو معدل الناجت الفعلي لوحدة توليد أثناء فترة زمنية
(عموما سنة) مقارنة مع الناجت النظري الذي ميكن أن تنتجه الوحدة
ويستخدم في الوقود األحيائي من اجليل الثاني عمليات التحويل
لو ُشغلت بشكل مستمر بقدرتها املقررة أثناء الفترة الزمنية نفسها.
غير التقليدية الناجتة عن الكتلة األحيائية اللجنينية السليولورية بفضل
والقدرة املقررة املسماة أيضا معدل القدرة أو القدرة االسمية هي
عمليات كيميائية و بيولوجية وأخرى كيميائية حرارية ،وتستخدم على
مستوى الناجت املنتظر طيلة مدة معينة في إطار ظروف عادية.
سبل املثال املخلفات من األشجار والزراعة والنفايات الصلبة من املدن.
ومن املنتظر أن يشتق الوقود األحيائي من اجليل الثالث من املواد بناء القدرات :تطوير املهارات الفنية وقدرات املؤسسات (املهارة) وقدرات
األحيائية مثل الطحالب ومحاصيل الطاقة بفضل عمليات متقدمة البلدان (الوسائل الكافية) الكفيلة مبساهمتها في التكيف على تغير املناخ
للغاية التزال قيد التطوير ،ويسمى أيضا بوقود اجليل املقبل أو الوقود والتخفيف من آثاره والبحث بشأنه ،في سياق سياسات تغير املناخ .انظر
األحيائي املتقدم أو تكنولوجيا الوقود األحيائي املتقدمة.
أيضا قدرة التخفيف.
الكتلة األحيائية :مادة من أصل أحيائي (نباتات وحيوانات) ،باستثناء دورة الكربون :يستخدم هذا املصطلح في وصف تدفق الكربون (في
املواد املوجودة في التشكيالت اجليولوجية والتي حتولت إلى وقود أحفوري أشكال مختلفة مثل ثاني أكسيد الكربون) من خالل الغالف اجلوي،
أو خث .وعرفت الوكالة الدولية للطاقة (التوقعات العاملية للطاقة  )2010واحمليطات ،والغالف احليوي األرضي ،والقشرة األرضية.
الكتلة األحيائية التقليدية بصفتها استهالك الكتلة األحيائية في قطاع
السكن في البلدان النامية التي تتخذ عادة شكل االستعمال غير املستدام ثاني أكسيد الكربون :غاز يوجد في الطبيعة ،وهو أيض ًا أحد النواجت
للخشب والفحم واملخلفات الزراعية وروث احليوانات للطبخ والتدفئة .الثانوية الناجمة عن احتراق الوقود األحفوري من رواسب الكربون
أما االستعماالت األخرى للكتلة األحيائية فيعرف باسم الكتلة األحيائية األحفورية ،وعن احتراق الكتلة األحيائية ،ونتيجة تغير استخدام األراضي،
وغير ذلك من العمليات الصناعية .وهو أهم غازات الدفيئة البشرية املنشأ
العصرية وتنقسم إلى قسمني:
الذي يؤثر في التوازن اإلشعاعي لألرض .وهو الغاز املرجعي الذي تقاس
الطاقة األحيائية العصرية وتشمل توليد الكهرباء واإلنتاج املشترك على أساسه سائر غازات الدفيئة ولذلك تقدر إمكانية إحداث االحترار
للتدفئة والكهرباء انطالقا من الكتلة األحيائية ومن النفايات الصلبة من العاملي بـ .1
املدن ،والغاز األحيائي ،واملاء الساخن للمباني والتطبيقات التجارية من
احتجاز (ثاني أكسيد الكربون) وتخزينه :عملية مكونة من فصل ثاني
الكتلة األحيائية ،ووقود النقل السائل.
أكسيد الكربون عن املصادر الصناعية واملرتبطة بالطاقة ،وضغطه ونقله إلى
وتشمل التطبيقات املتصلة بالطاقة األحيائية الصناعية التدفئة بفضل موقع تخزين ،وعزله عز ًال طويل األجل عن الغالف اجلوي.
البخار والتوليد الذاتي للكهرباء واإلنتاج املشترك للتدفئة والكهرباء
في صناعة اللب والورق ومنتجات الغابات والصناعات الغذائية وتلك السليولوز :العنصر الكيميائي األساسي جلدران خاليا النباتات ومصدر
املواد الليفية التي تدخل في صناعة سلع مختلفة كالورق والرايون
املتصلة بها.
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والسيلوفان وغيرها .ويعتبر العنصر األساسي في صناعة الوقود األحيائي توربين ًا غازي ًا مركب الدورات ومتكام ً
ال عندما يكون الوقود غازاً مركب ًا
من الفحم أو من كتلة أحيائية بواسطة مفاعل التحويل إلى غاز (تغويز)،
من اجليل الثاني.
يرافقه تبادل لتدفقات الطاقة بني التغويز ومحطات التوربني الغازي املركب
آلية التنمية النظيفة :آلية من آليات بروتوكول كيوتو تتيح للبلدان املتقدمة الدورات.
املدرجة في املرفق باء متويل تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة أو مشاريع
اإلزالة في البلدان النامية (البلدان غير املدرجة في املرفق باء) واحلصول على االمتثال :يعني االمتثال تقيد البلدان أو األفراد أو الشركات
اعتمادات للقيام بذلك ميكن استعمالها للوفاء باحلدود اإللزامية املفروضة بأحكام االتفاقات ومدى احترامها لألنظمة .وهو يعتمد على
تطبيق السياسات املرسومة وما إذا كانت التدابير تفي مبتطلبات هذه
على االنبعاثات اخلاصة بها.
السياسات.
تغير املناخ :مصطلح تغير املناخ يشير إلى تغير في حالة املناخ ميكن
حتديده (عن طريق استخدام اختبارات إحصائية مثالً) بتغيرات في التحويل :تظهر الطاقة في مختلف األشكال ،وتتحول من نوع إلى آخر
متوسط خصائصه و/أو تقلبها ،ويدوم لفترة متطاولة تدوم عموم ًا وتسمى بتحويالت الطاقة .على سبيل املثال فالطاقة احلركية املُستمدة من
عقوداً أو فترات أطول من ذلك .وقد يعزى تغير املناخ إلى عمليات دفق الرياح يتم حتويلها بواسطة رمح دوار إلى كهرباء ؛ كما يتم حتويل ضوء
داخلية طبيعية أو تأثيرات خارجية ،أو تغييرات مستمرة بشرية املنشأ الشمس إلى كهرباء بفضل اخلاليا الفلطائية الضوئية .ويتم حتويل تيارات
في تركيب الغالف اجلوي واستخدام األراضي .ويالحظ أن اتفاقية األمم كهربائية مبواصفات معينة (مباشر ،أو متناوب ،مستوى اجلهد ،وغيرها)
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ( )UNFCCCتع ّرفه في املادة األولى إلى تيارات لها مواصفات أخرى .واملحُ ول هو اجلهاز املستخدم للقيام بهذا
منها بأنه «التغير في املناخ الذي يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة التحويل.
إلى النشاط البشري الذي يغير من تكوين الغالف اجلوي للعالم والذي
يكون إضافة إلى التقلبية في املناخ الطبيعي املالحظة خالل فترات زمنية التكلفة :هي استهالك املوارد مثل وقت العمل ،ورأس املال ،واملواد،
متماثلة» وعلى ذلك فإن االتفاقية اإلطارية متيز بني تغير املناخ الذي والوقود وما إلى ذلك كنتيجة لعمل ما .وفي علم االقتصاد ،تقيم املوارد
يعزى إلى األنشطة البشرية التي تغير من تكوين الغالف اجلوي و»تقلبية كافة من حيث تكلفة الفرص البديلة ،وهي قيمة االستعمال البديل األكثر
املناخ» التي تعزى إلى أسباب طبيعية.
قيمة لتلك املوارد .ويتم حتديد التكاليف بطرق شتى وفي إطار افتراضات
تؤثر على القيمة .واملنافع هي عكس التكاليف وفي الكثير من األحيان
انبعاث ثاني أكسيد الكربون املكافئ :كمية انبعاث ثاني أكسيد الكربون تأخذ في االعتبار معا ،فعلى سبيل املثال ،التكلفة الصافية هي الفرق بني
الذي قد ينتج عنه التأثير اإلشعاعي نفسه الناجم عن كمية غاز دفيئة ،أو إجمالي التكاليف واملنافع.
خليط من غازات الدفيئة ،حيث تتضاعف كلها بإمكانيات االحترار العاملي
العائدة لها ،وذلك لتدرج في حسابها األوقات املختلفة التي تبقى خاللها
والتكاليف اخلاصة يتحملها األفراد أو الشركات أو الكيانات األخرى
في الغالف اجلوي  .أنظر أيضا إمكانية االحترار العاملي.
اخلاصة التي تقوم بذلك العمل.
املنافع املرافقة :املنافع الناشئة عن سياسات تنفذ لتحقيق أهداف متنوعة
في وقت واحد ،مثال كالزيادة في استعمال الطاقة املتجددة الذي قد يساهم
في احلد من تواجد امللوثات في الغالف اجلوي والتخفيض في اآلن نفسه من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .وتوجد تعريفات مختلفة للمنافع املرافقة
وفقا إذا ما كانت منشودة عمداً (بصفتها إمكانية) أو لم تكن مقصودة
(امتياز بالصدفة) أما مفهوم األثر املشترك فهو أكثر عمومية إذ يغطي املنافع
والتكاليف .راجع أيضا احملفزات والفرص.
توليد مشترك للطاقة :استخدام احلرارة املهدرة في املصانع احلرارية لتوليد
الكهرباء .وميكن للحرارة أن تنتج عن احلرارة املكثفة التي يطلقها توربني
بخاري أو غازات املداخن الساخنة املنبعثة من توربينات غازية ،سواء
ألغراض صناعية أو لتسخني املاء أو املباني أو لتدفئة املدن .وهو مرادف
لتوليد احلرارة والطاقة املشترك.
التوربني الغازي ذو الدورة املوحدة :محطة لتوليد الطاقة على أساس
عمليتني اثنتني .في العملية األولى يغذي الغاز أو أو زيت وقود خفيف
توربين ًا غازي ًا ما يؤدي بكل تأكيد إلى إطالق غازات ساخنة من املداخن
(>  600درجة مئوية) .أما في العملية الثانية ،فإن احلرارة املجمعة من تلك
الغازات ،مع مزيد من النار ،تشكل مصدراً إلنتاج البخار الذي يشغل
توربين ًا غازياً .وتدير تلك التوربينات مولدات الكهرباء .وتصبح احملطة
164

أما التكاليف االجتماعية فتضم كذلك التكاليف اخلارجية املترتبة على
البيئة وعلى املجتمع ككل ،علي سبيل املثال ،تكاليف األضرار التي
تلحق بالنظم اإليكولوجية ،والناس واالقتصادات بسبب تغير املناخ.
وتشمل التكلفة اإلجمالية جميع التكاليف الناجمة عن نشاط معني.
ومتوسط التكلفة (للوحدة ،خاص) هو مجموع التكاليف املقسمة
على عدد الوحدات التي ُأنتجت .التكلفة الهامشية أو اإلضافية هي
تكلفة أخر وحدة إضافية.
وتشمل تكاليف املشروع املتصل بالطاقة املتجددة تكلفة االستثمار
(التكلفة  -بقيتمها الفعلية العام األول لبداية املشروع-الالزمة إلقامة
مرفق للطاقة املتجددة يكون جاهزاً لبدء اإلنتاج)؛ تكلفة التشغيل
والصيانة (الالزمة أثناء تشغيل مرفق الطاقة املتجددة ) تكاليف وقف
التشغيل (وهي التكاليف التي تكبد عندما يتوقف املرفق عن التشغيل
والالزمة إلعادة املوقع إلى ما كان عليه).
تكاليف دورة العمر تشمل جميع التكاليف املذكورة أعاله بقيمتها
الفعلية منذ العام األول لبداية املشروع.

املرفق األول
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متوسط الكلفة الفعلية (انظر املرفق الثاني) هو السعر املوحد ( بسنت أخالقي بشأن مصالح األجيال املقبلة (معدل اخلصم االجتماعي).
الدوالر األمريكي/كيلوواط ساعة أو بالدوالر األمريكي/جيجاجول) وفي هذا التقرير ،جرى تقييم إمكانيات اإلمدادات من الطاقة املتجددة
لنواجت مشروع يجعل القيمة احلالية للمداخيل (منافع) تتساوى مع باستعمال معدالت خصم تساوي  3.7و  10باملائة.
القيمة احلالية للتكاليف طوال دورة حياة املشروع .انظر أيض ًا اخلصم
شبكة التوزيع (توزيع الطاقة/قابلة للتوزيع) :نظم الطاقة الكهربائية
والقيمة احلالية.
التي تشمل عدة وحدات أو شبكات لإلمداد بالطاقة ويتم التحكم فيها
وهناك املزيد من الفئات اإلضافية األخرى للتكاليف لها تسميات كثيرا ما بفضل مشغلي النظام .ويتيح هؤالء للمولدات تزويد النظام بالطاقة
تكون غير واضحة إن لم تكن غامضة ،فعلى سبيل املثال تكاليف التركيب للموزانة بني الطلب والعرض بشكل ناجع من حيث التكلفة وبشكل ميكن
قد تشير إلى تكاليف تركيب املعدات واألجهزة أو األنشطة املتصلة بوضع أن يعول عليه .وميكن توزيع الوحدات التي يتم توليدها كاملة عندما
هذه املعدات واألجهزة في مكانها.
ميكن حتميلها من صفر إلى مستوى قدرتها اإلسمي من دون أي تأخير هام.
أما الوحدات التي الميكن توزيعها كاملة فهي املصادر املتجددة املتفاوتة
حتليل نسبة التكلفة إلى املنفعة :هو قياس نقدي لكافة التداعيات السلبية الطاقة التي تقترن بالتيارات الطبيعية ،وكذا الشأن أيض ًا بالنسبة للمنشآت
واإليجابية املرتبطة بعمل محدد يتم مبوجبه مقارنة التكاليف واملنافع من احلرارية الكبيرة ذات املعدالت املتباطئة في تغيير ناجتها .انظر أيضا املوازنة،
حيث الفارق و/أو املعدل كمؤشر على الكيفية التي جتلب بها املردود القدرة ،الشبكة.
املنتظر منها لنتائج سياسة أو استثمار من وجهة نظر املجتمع.
حتليل فعالية التكلفة :حالة معينة من حتليل نسبة التكلفة إلى املنفعة حيث
يتم تقييم حافظة مشروعات من حيث صلتها بالهدف الثابت املرجو من
السياسة الذي ميثل في هذه احلالة منافع املشروعات ،وتقاس كافة التأثيرات
األخرى كتكاليف أو كتكاليف سلبية (منافع) .وميكن أن يكون الهدف
من السياسة ،على سبيل املثال ،هو حتقيق إمكانيات معينة للطاقة املتجددة.
إزالة الغابات (أو األحراج) :عملية طبيعية أو بشرية املنشأ حتول الغابات
إلى مناطق غير حرجية .انظر التشجير وإعادة التشجير واستخدام األراضي.

التدفئة احلضرية :توزيع املياه الساخنة (البخار في النظم القدمية) من
احملطات املركزية إلى املباني واملصانع في منطقة كثيفة سكني ًا (مقاطعة
أو مدينة أو منطقة حضرية) .وهي شبكة معزولة ثنائية األنابيب كنظام
التدفئة املركزية الذي يشتغل باملاء في املباني مثالً .وميكن بواسطة مراكز
التدفئة املركزية استعادة احلرارة املتبددة على املستويات الصناعية ،وفي
منشآت حرق النفايات ،ومحطات التوليد املشترك للكهرباء أو املراجل
املستقلة احلارقة للوقود األحفوري أو الكتلة األحيائية .وازدادت نظم
التدفئة احلضرية التي توفر أيضا التبريد باملاء البارد أو بالسوائل ذات العوالق
(التدفئة والتبريد احلضريان .)DHC -

إدارة جانب الطلب :السياسات والبرامج الرامية إلى التأثير في الطلب
على السلع و/أو اخلدمات .وفي قطاع الطاقة ،تهدف إدارة جانب الطلب الدوافع :توفر الدوافع ،في سياق سياسة معينة ،الزخم والتوجه التخاذ
إلى احلد من الطلب على الكهرباء وأشكال الطاقة األخرى الالزمة للتزويد املبادرات ودعمها .فما يحفز على اعتماد الطاقة املتجددة ،على سبيل
بخدمات الطاقة.
املثال ،هي االنشغاالت املتصلة بتغير املناخ أو أمن الطاقة .وبشكل عام،
الكثافة :الكمية أوالكتلة لكل وحدة من وحدات احلجم أو املساحة أو احملفز هو ما يدعو إلى رد الفعل ،فاالنبعاثات مردها هو استهالك الوقود
األحفوري و/أوالنمو االقتصادي .انظر أيضا الفرص.
الطول.
فكثافة الطاقة هي كمية الطاقة لكل وحدة من وحدات احلجم أو وفورات احلجم :تنخفض تكلفة نشاط معني كلما ازداد هذا النشاط
اتساعا ،أي كلما زاد عدد الوحدات املنتجة على سبيل املثال.
الكتلة (على سبيل املثال ،قيمة احلرارة لكل لتر من النفط).
و ُيفهم عادة من كثافة الطاقة على أنها القدرة التي ميكن أن تُستمد من النظام اإليكولوجي :نظام مفتوح من الكائنات احلية املتفاعلة فيما بينها
الشمس أو الريح أو الكتلة األحيائية أو املاء من طاقة البحر لكل وحدة ومع بيئتها الفيزيائية ،وقادر على تنظيم ذاته إلى حد ما .وقد يتراوح
مساحية (وتقاس بالواط/متر مربع) .أما للبطاريات ،فتقاس القدرة حجمه بني نطاقات مكانية بالغة الصغر يقابلها كوكب األرض بكامله في
لكل وحدة من وحدات الوزن (واط/كيلوغرام).
نهاية املطاف ،حسب االهتمام أو الدراسة.
الطاقة الشمسية املباشرة  -انظر الطاقة الشمسية

الكهرباء :دفق الشحنة املارة عبر املوصل بفضل التباين في اجلهد بني
نهايتي املوصل .ويتم توليد الطاقة الكهربائية بالعمل من احلرارة في توربني
غازي أو بخاري أو من الرياح أو مياء البحار أو الشالالت أو تنتج مباشرة من
ضوء الشمس باستعمال أداة فلطائية ضوئية أو كيميائي ًا باستعمال خاليا
الوقود .ومبا أن الكهرباء عبارة عن تيار فال ميكن تخزينها ويتطلب نقلها
أسالكا وكبالت (شبكة) .ويتدفق التيار الكهربائي بشكل فوري ،لهذا
ينبغي تغطية الطلب على الكهرباء بإنتاجه في الوقت الفعلي.

اخلصم :عملية رياضية تؤدي إلى جعل املبالغ النقدية (أو غيرها)
املستلمة أو املنفقة في أوقات مختلفة (سنوات) قابلة للمقارنة عبر
الزمن (راجع املرفق الثاني) .ويستعمل القائم بهذه العملية معدل
خصم ثابت أو رمبا قابل للتغير مع الوقت (> صفر) من سنة إلى سنة،
ما يجعل القيمة املستقبلية أقل من القيمة احلالية .وفي نهج اخلصم
الوصفي تقبل معدالت اخلصم التي يعتمدها الناس فعلي ًا (سواء
كانوا مدخرين أو مستثمرين) في قراراتهم اليومية (معدل اخلصم
اخلاص) .أما في نهج اخلصم اإللزامي (أخالقي أو معياري) فيتثبت االنبعاثات :االنبعاثات املباشرة تطلق وحتدد في نقاط في سلسلة
معدل اخلصم انطالق ًا من منظور اجتماعي ،كما في االستناد إلى حكم من سالسل الطاقة املتجددة سواء تعلق األمر بقطاع أو تكنولوجيا أو
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نشاط .على سبيل املثال ،انبعاثات امليثان من املواد العضوية املتحللة
واملنغمسة في خزانات الطاقة املائية ،أو انبعاث ثاني اكسيد الكربون
الذائب في املاء الساخن من مستجمعات حرارة األرض أو ثاني أكسيد
الكربون الناجم عن احتراق الكتلة األحيائية .و االنبعاثات غير املباشرة
فمردها أنشطة خارج سلسلة الطاقة املتجددة غير أنها تعتبر ضرورية
لنشر الطاقة املتجددة .على سبيل املثال ،االنبعاثات الناجتة عن اإلنتاج
املتزايد لألسمدة املستعملة في زراعة محاصيل الوقود اإلحيائي ،أو تلك
الناجتة عن ترحيل إنتاج احملصول أو عن إزالة الغابات نتيجة محاصيل
الوقود اإلحيائي .االنبعاثات املتجنبة هي تخفيض االنبعاث الناجم عن
إجراءات التخفيف مثل نشر الطاقة املتجددة.
عامل االنبعاث :عامل االنبعاث هو معدل االنبعاث لكل وحدة من
وحدات النشاط ،سواء تعلق األمر باملخرجات أو املدخالت.
االجتار باالنبعاثات :منهج يعتمد على السوق في تخفيض غازات
الدفيئة أو االنبعاثات األخرى .ويتم التعبير عن الهدف البيئي أو مجموع
االنبعاثات املسموح بها على أنها سقف االنبعاثات .وينقسم السقف إلى
رخص االنبعاث القابلة للتداول املمنوحة  -إما في املزاد أو املقدمة باملجان -
إلى هيئات خاضعة خلطة التداول .وينبغي للهيئات أن تسلم رخص انبعاث
تساوي مجموع انبعاثاتها (باألطنان من ثاني أكسيد الكربون) .وميكن
للهيئة أن تبيع الفائض من رخصها .وعموماً ،ميكن خلطط االجتار أن تتم
داخل الشركة وعلى املستويني احمللي والدولي كما ميكن أن تطبق على ثاني
أكسيد الكربون أو غازات دفيئة أخرى أو مواد أخرى .ويعتبر االجتار في
االنبعاثات إحدى آليات بروتوكول كيوتو.

املرفق األول

أما الطاقة املتجسدة فهي الطاقة املستخدمة إلنتاج مادة (مثل املعادن
املجهزة أو مواد البناء) ،على أن تؤخذ في االعتبار الطاقة املستخدمة
في منشأة التصنيع (غياب الطلبيات) ،والطاقة املستخدمة في إنتاج
املواد التي تستخدمها املنشأة (الطلبية األولى) ،وغيرها.
الطاقة املتجددة هي أي شكل من أشكال الطاقة من املصادر
الشمسية واجليوفيزيائية و األحيائية التي جتدد تلقائيا بفعل الطبيعة
بوتيرة تساوي أو تفوق وتيرة نضوبها .ويحصل على الطاقة املتجددة
من تيارات الطاقة املستمرة واملتكررة املوجودة في البيئة الطبيعية،
وتضم التكنولوجيات ذات احلمولة القليلة من الكربون كالطاقة
الشمسية ،والطاقة املائية ،والرياح ،واملد واجلزر ،والطاقة احلرارية
األرضية ،فض ً
ال عن الوقود املتجدد كالكتلة األحيائية .وملزيد من
التفاصيل ،أنظر أنواع الطاقة املتجددة اخلاصة في هذا املسرد ،على
سبيل املثال ،الكتلة األحيائية ،الطاقة الشمسية ،والطاقة املائية،
والطاقة من البحار ،والطاقة احلرارية األرضية ،وتلك املستمدة من
الرياح.
االستفادة من الطاقة :متكني الناس من القدرة على االستفادة من خدمات
الطاقة النظيفة بشكل ُيعول عليه وبسعر معقول لتلبية احتياجاتهم
األساسية (كالطبخ والتدفئة واإلضاءة والتواصل والتنقل) ولالستعماالت
املنتجة.

ناقل الطاقة :مادة تستعمل لتسليم اجلهد املبذول العمل أو احلرارة املو َّردة.
وتشمل ناقالت الطاقة على سبيل املثال ،الوقود الصلب أوالسائل أوالغازي
(مثالً ،الكتلة األحيائية والفحم والنفط والغاز الطبيعي والهيدروجني)
الطاقة :هي مقدار اجلهد املبذول أو احلرارة املو َّردة .وتص َّنف الطاقة في السوائل املنضغطة واملسخنة واملبردة (الهواء واملاء والبخار) ،والتيار
أنواع مختلفة ،وتصبح مفيدة لإلنسان عندما تتدفق من مكان إلى آخر الكهربائي.
أو حت َّول من نوع إلى نوع آخر .وتوفر الشمس يوميا إمدادات كبيرة من
تدفقات طاقة اإلشعاع .ويستعمل جزء من هذه الطاقة مباشرة في حني
فعالية الطاقة :نسبة مخرجات الطاقة القابلة لالستخدام (املفيدة) أو
يخضع اجلزء اآلخر لتحوالت متعددة تفضي إلى استحداث املاء والتبخر
مخرجات فيزيائية أخرى من النظام أو عملية التحويل ،نشاط نقل أو تخزين
والرياح وغيرها .وتخزن حصة منها في الكتلة األحيائية أو األنهار وميكن
إلى مدخالتها من الطاقة (تقاس بالكيلوواط/ساعة ،أطنان/كيلواط ساعة
استخالصها ،أما بعضها اآلخر فيستعمل مباشرة كضوء النهار ،والتهوية
أو بأي وحدة قياس فيزيائية للمخرجات املفيدة مثل كمية األطنان املنقولة
واحلرارة السائدة.
في الكيلومتر) .وتعتبر فعالية الطاقة عنصراً من كثافة الطاقة.
فالطاقة األولية (تسمى أيض ًا مصادر الطاقة) فهي الطاقة املتجسدة في
املوارد الطبيعية (مثل الفحم ،والنفط اخلام ،والغاز الطبيعي ،واليورانيوم
واملصادر املتجددة) ،وتعرف بأشكال بديلة مختلفة .وتستعمل الوكالة
الدولية للطاقة نهج محتوى الطاقة الفيزيائية الذي يعرف الطاقة األولية
على أنها الطاقة التي لم تخضع ألي حتول من أصل بشري .واستخدم
في هذا التقرير النهج املتكافئ املباشر (املرفق الثاني) الذي يحسب
وحدة الطاقة الثانية املستمدة من املصادر غير االحتراقية بصفتها وحدة
من الطاقة األولية ،غير أنها تعتبر الطاقة االحتراقية بصفتها إمكانية
الطاقة في الوقود قبل معاجلته أو احتراقه .وحتول الطاقة األولية إلى طاقة
ثانوية بالتنظيف (الغاز الطبيعي) بالتكرير (من النفط اخلام إلى نواجت
النفط) أو حتول إلى الكهرباء أو احلرارة .وعندما تسلم الطاقة إلى مرافق
االستعمال النهائي فإنها تسمى الطاقة النهائية (الكهرباء في مأخذ
الكهرباء على اجلدار) ،عندها تصبح الطاقة القابلة لالستعمال في
خدمات اإلمداد (مثالً ،اإلضاءة).
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كثافة الطاقة :هي نسبة مدخالت الطاقة (باجلوالت) إلى الناجت
االقتصادي (بالدوالر) الذي ميتص مدخالت الطاقة .وكثافة الطاقة
هي مقابل إنتاجية الطاقة .أما على املستوى الوطني ،فكثافة الطاقة هي
نسبة استخدام إجمالي الطاقة األولية أو طاقة االستخدام النهائي ،إلى
الناجت احمللي اإلجمالي .وكثافة الطاقة القتصاد معني هي املجموع املتوازن
لكثافات الطاقة جلميع األنشطة املعنية على اختالفها ،ويقاس التوازن
وفقا حلصة كل نشاط في الناجت احمللي اإلجمالي .وتستخلص كثافة
الطاقة من اإلحصائيات املتوافرة (الوكالة الدولية للطاقة وصندوق النقد
الدولي) وتنشر سنويا بالنسبة ألغلب البلدان في العالم .كما تستعمل
كثافة الطاقة كتسمية لنسبة مدخالت الطاقة مقابل املخرجات أو األداء
باملعنى الفيزيائي (على سبيل املثال ،الناجت من الفوالذ باألطنان ،كمية
األطنان املنقولة في الكيلومتر ،وغيره) ،وفي مثل هذه احلاالت ،فهي
مقابل فعالية الطاقة.
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إنتاجية الطاقة :مقابل كثافة الطاقة.
االقتصاد في الطاقة :تخفيض كثافة الطاقة بتغيير األنشطة التي تستدعي
مدخالت الطاقة .وميكن حتقيق االقتصاد في الطاقة بفضل املبادرات التقنية
والتنظيمية واملؤسساتية والهيكلية وبتغيير السلوك أيضاً.
أمن الطاقة :يهدف كل بلد أو املجتمع الدولي بشكل عام إلى تأمني إمداد
مالئم بالطاقة .و تشمل هذه اإلجراءات تأمني الوصول إلى مصادر الطاقة،
والعمل على تطوير التكنولوجيا ونشرها ،وتشييد البنيات التحتية الكافية
لتوليد الطاقة وتخزينها ونقلها ،وتأمني العقود القابلة للتنفيذ ولتسليم الطاقة
واالستفادة منها بأسعار معقولة ملجتمع أو مجموعات معينة في املجتمع.

املشروع لتسديد السلفة وليس على األهلية االئتمانية لصاحب
املشروع.
أما التمويل بإصدار األسهم العمومية فهو رأس املال الذي يقدم
لشركات القطاع العام.
والتمويل بإصدار األسهم اخلاصة فهو رأس املال الذي يخصص
لشركات القطاع اخلاص.
ويستعان في متويل الشركات من طرف املصارف بواسطة سندات
الديون بأصول الشركة املسجلة في بيان أصولها والتزاماتها كضمانة،
ويبقى هذا التمويل مرهون بقدرة هذه املؤسسات على االقتراض ،إذ
عليها أن تعمل على ترشيد كل سلفة إضافية مع احتياجاتها املالية
األخرى.

خدمات الطاقة :هي املهام التي ينبغي القيام بها باستخدام الطاقة .وميكن
خلدمة طاقة معينة كاإلضاءة أن توفر بفضل عدد من الطرق املختلفة كضوء
النهار واملصابيح النفطية واملصابيح ثنائية الصمامات املتوهجة والفلورية
والباعثة للضوء .وتتباين كمية الطاقة املستعملة لتوفير اخلدمة مبعامل احلافز اجلبائي/املالي :يمُ نح الفاعلون (األفراد واألسر والشركات) تخفيضا
يساوي أو يزيد عن  10كما أن كمية غازات الدفيئة املنبعثة من جراء ذلك على مساهماتهم في اخلزينة العامة من خالل ضريبة الدخل أو الضرائب
قد تتراوح ما بني الصفر وقيمة عالية جدا بحسب مصدر الطاقة ونوعية أداة األخرى.
االستهالك النهائي.
خلية وقود :تولِّد خلية الوقود الكهرباء بطريقة مباشرة ومستمرة من
نقل الطاقة :تنتقل الطاقة كعمل أو ضوء أو حرارة .يتم نقل احلرارة تلقائي ًا التفاعل الكهربائي الكيميائي املضبوط بني الهيدروجني أو وقود آخر وبني
من األشياء عندما تصل حرارتها إلى درجة عالية إلى أشياء تكون درجة األكسجني .ومبا أنها تستخدم الهيدروجني كوقود فإن اخللية ال تطلق إال
حرارتها أقل وتسمى بالتوصيل (عندما يتم االتصال بني هذه األشياء) أو املاء واحلرارة (بدون ثاني أكسيد الكربون) التي ميكن استخدامها (انظر
احلمل احلراري (عندما ينقل سائل كالهواء أو املاء احلرارة من الشيء الدافئ التوليد املشترك).
إلى الشيء األبرد لتوصيل احلرارة) أو اإلشعاع (عندما تنتقل احلرارة في
مناذج التوازن العام :النماذج التي تأخذ في االعتبار في اآلن نفسه جميع
الفضاء في شكل موجات كهرومغناطيسية).
األسواق وآثار التأثير التفاعلي فيما بينها في إطار اقتصاد يتجه السوق فيه
األثر اخلارجي/التكلفة اخلارجية/املنفعة اخلارجية :تظهر اآلثار نحو التوازن.
اخلارجية من نشاط بشري عندما ال تراعي اجلهات املسؤولة عن ذلك
النشاط بصورة كاملة تأثيره على إمكانيات اآلخرين من حيث اإلنتاج التحكم في اإلنتاج :ميكن أن يخضع إنتاج الكهرباء في منشأة إلنتاج
واالستهالك ،رغم غياب أي تعويض عن هذا األثر .وتكون التكاليف الطاقة املتجددة ألنواع متعددة من أمناط التحكم.
اخلارجية سلبية في حال كان األثر سلبياً ،و ُيشار إليها باملنافع اخلارجية
فالتحكم النشيط هو تدخل طوعي في طريقة عمل النظام (على سبيل
في حال كان األثر إيجابي ًاً.
املثال ،التحكم في خطوة توربني الرياح بتغيير اجتاه األرياش للزيادة في
اإلنتاج أو التخفيض منه).
تعرفة إمدادات الطاقة :وهي سعر وحدة الطاقة الكهربائية الذي يتعني
أن يدفعه مرفق أو مورد الطاقة لقاء الطاقة املوزعة أو املتجددة التي
ويتجلى التحكم غير النشيط في ترك قوى الطبيعة تعنى بتصحيح
تغذي بها املولدات غير التابعة للمرفق الشبكة .وتقوم السلطة العامة
طريقة عمل النظام (على سبيل املثال ،التحكم باالنزالق في
بتحديد التعريفات .وقد تكون هناك تعرفة لدعم اإلمدادات املتجددة
توربني الريح :تصمم ريشة توربني الريح بشكل يجعلها تتيح
بالتدفئة.
للريح أن ينزلق عندما تصل إلى سرعة معينة من أجل التحكم
مباشرة في اإلنتاج).
التمويل :حشد أو توفير املال أو رأس املال من األشخاص أو املؤسسات
التجارية أو املصارف أو صناديق التمويل أو الهيئات العامة وغيرها الجناز
مشروع أو مواصلة نشاط ما .وتختلف طريقة التمويل باختالف جهة الطاقة احلرارية األرضية :الطاقة احلرارية في باطن األرض التي ميكن
التمويل ،فالشركات مثال قد تستمد التمويل من أرباح الشركة الداخلية الوصول إليها سواء كانت داخل الصخور أو بخار املاء أو املاء السائل احملبوس
(املصادر احلرارية املائية) والتي ميكن استعمالها إلنتاج الطاقة الكهربائية في
أو من أسهمها.
منشأة للطاقة احلرارية ،أو لتوفير احلرارة ،عند االقتضاء .وتتكون املصادر
وقد توفر اجلهات املمولة متويل املشروع املتصل بالطاقة املتجددة األساسية للطاقة احلرارية األرضية مما ترسب من طاقة بعد تكون الكوكب
لشركات مستقلة ذات الهدف الوحيد والتي عادة ما تضمن مبيعاتها والطاقة التي تنتج باستمرار بسبب تفكك النويدات املشعة.
من الطاقة املتجددة بفضل اتفاقات اقتناء الطاقة.
التدرج احلراري األرضي :الوثيرة التي ترتفع بها درجة حرارة األرض كلما
ويعتبر التمويل من دون حق الرجوع خارج بيان األصول وااللتزامات زاد العمق ،مما يحدد تدفق احلرارة من عمق الكرة األرضية إلى أجزائها
ألن اجلهات املمولة تعتمد على املداخيل النقدية األكيدة التي يدرها األكثر برودة.
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إمكانية االحترار العاملي :مؤشر يستند إلى اخلصائص اإلشعاعية لغازات من
غازات الدفيئة املختلطة اختالط ًا جيداً غرضه قياس املؤثر اإلشعاعي كوحدة من
وحدات كتلة غاز معني من غازات الدفيئة مخلوط خلط ًا جيداً في الغالف
اجلوي في الوقت الراهن ومحسوب ًا حساب ًا تكاملي ًا ألفق زمني مختار ،نسب ًة إلى
املؤثر اإلشعاعي لثاني أكسيد الكربون .ومتثل إمكانية االحترار العاملي األثر امل َّوحد
في األوقات املختلفة لبقاء هذه الغازات في الغالف اجلوي وفعاليتها النسبية في
امتصاص اإلشعاع احلراري دون األحمر الصادر .ويستند بروتوكول كيوتو إلى
إمكانيات االحترار العاملي احملسوبة على أساس االنبعاثات النبضية في إطار زمني املبادل احلراري :نبائط للنقل الفعال للحرارة من أداة إلى أخرى دون املزج
مداه  100سنة .انظر أيضا تغير املناخ وانبعاث ثاني أكسيد الكربون املكافئ.
بني التدفقات احلارة والباردة ،مثال املشعات والغاليات ومولدات البخار
واملكثفات.
احلوكمة :احلوكمة مفهوم كامل وشامل لتشكيلة كاملة من سبل اتخاذ
القرار واإلدارة وتنفيذ السياسات والتدابير .وإذا كان احلكم يرتبط بشكل مضخة احلرارة :جهاز ينقل احلرارة من مكان بارد إلى مكان أسخن ،على
وثيق مبفهوم الدولة  -األمة ،فإن مفهوم احلوكمة األكثر شمو ًال يقر مبختلف عكس االجتاه الطبيعي لتدفقات احلرارة (راجع نقل الطاقة) .وتستعمل
مستويات احلكم (الدولي والعاملي واإلقليمي واحمللي) ومبساهمة القطاع مضخات احلرارة ،التي تشبه املبردات من الناحية الفنية ،الستخالص احلرارة
اخلاص والفاعلني من املنظمات غير احلكومية من املجتمع املدني في معاجلة من البيئة الهوائية مثل األرض ( املصادر احلرارية األرضية أو األرضية) ،أو
مختلف أنواع القضايا التي تواجه املجتمع الدولي.
املاء أو الهواء .وميكن أن يعكس توجه مضخات احلرارة لتوفير التبريد في
الصيف.
غازات الدفيئة :غازات الدفيئة هي املكونات الغازية للغالف اجلوي،
الطبيعية والبشرية املنشأ ،التي متتص وتبعث اإلشعاع بأطوال موجية مؤشر التنمية البشرية :يتيح مؤشر التنمية البشرية تقييم مدى التقدم
محددة في نطاق طيف اإلشعاع احلراري دون األحمر الذي ينبعث من الذي أحرزته البلدان في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية ،وهو
سطح األرض ،والغالف اجلوي ذاته ،والسحب .وهذه اخلاصية سببت ظاهرة مركب من ثالثة مؤشرات هي  )1 :الصحة وتقاس بالعمر املتوقع عند
الدفيئة .وغازات الدفيئة الرئيسية املوجودة في الغالف اجلوي هي بخار املاء الوالدة؛  )2املعرفة وتقاس مبزيج بني نسبة متكن الكبار من القراءة
( )H2Oوثاني أكسيد الكربون ( ،)CO2وأكسيد النيتروز ( ،)N2Oوالكتابة ونسبة املسجلني في التعليم االبتدائي والثانوي والعالي؛
وامليثان ( ،)CH4واألوزون ( .)O3وباإلضافة إلى ذلك ،يوجد في الغالف  )3ومستوى املعيشة ويقاس بحصة الفرد من إجمالي الناجت احمللي
اجلوي عدد من غازات الدفيئة البشرية املنشأ كلياً ،مثل الهالوكربونات (مناصفة مع القدرة الشرائية) .واليقدم هذا املؤشر إال توجهات غير
وغيرها من املواد التي حتتوي على الكلور والبروم والتي يتناولها بروتوكول مباشرة لبعض األبعاد األساسية للتنمية البشرية ،فهو ال يأخذ في
مونتريال .باإلضافة إلى ثاني أكسيد الكربون ،وأكسيد النيتروز ،وامليثان ،احلسبان على سبيل املثال نسبة املساهمة السياسية أو انعدام املساواة
يتناول بروتوكول كيوتو غازات الدفيئة التالية :سادس فلوريد الكبريت بني الرجل واملرأة.
ومركبات الهيدروفلوروكربون والهيدروكربون املشبع بالفلور.
املركبة الهجينة :أي مركبة تستعمل مصدري دسر (دفع) ،خاصة املركبة
الشبكة (الشبكة الكهربائية ،شبكة الكهرباء ،شبكة الطاقة) :شبكة التي جتمع بني محرك داخلي االحتراق ومحرك كهربائي وبطاريات للتخزين.
تشمل األسالك والبداالت واحملوالت لنقل الكهرباء من مصادر الطاقة
إلى مستعمليها .وتشمل الشبكة الكبيرة نظما للتوزيع منخفضة اجلهد الطاقة املائية :طاقة املاء وهو ينتقل من املرتفعات إلى مستويات أدنى والتي
( 240-110فولت) ومتوسطة اجلهد ( 50-1كيلوفولت) وعالية اجلهد تتحول إلى طاقة ميكانيكية بواسطة توربني أو نبيطة أخرى تستعمل إما
(أكثر من  50كيلوفولت إلى ميغافولت) .وتغطي الشبكات املتصلة فيما مباشرة للعمل امليكانيكي أو كما هو العادة عموما لتشغيل مولد إلنتاج
بينها مناطق شاسعة مثل القارات .وتعتبر الشبكة منصة لتبادل الطاقة تعزز الكهرباء .وتستعمل العبارة أيضا لوصف الطاقة احلركية لدفق مجرى والتي
الثقة في اإلمدادات وحتقيق وفورات احلجم.
ميكن أيض ًا أن تتحول إلى طاقة ميكانيكية ملولد من خالل توربني داخل
املجرى النتاج الكهرباء.
ويعتبر التوصيل بالشبكة بالنسبة ملنتج الطاقة أمراً حاسم ًا من الناحية
االقتصادية.
قطاع/اقتصاد غير نظامي :يتسم القطاع/االقتصادي غير النظامي عموم ًا
بضمه لوحدات إنتاج تعمل بأحجام صغيرة ومستويات دنيا من ناحية
شفرات الشبكة هي الشروط الفنية للتجهيزات والعمليات التي ينبغي التنظيم وقلة التوزيع أو انعدامه فيما يتصل بالعمل ورأس املال بصفتهما
ملنتج الطاقة أن ميتثل لها حتى يتسنى له الربط بالشبكة .كما ينبغي عنصرين من عناصر اإلنتاج ،ويعتبر هدفه الرئيسي هو در الدخل وتشغيل
لتوصيالت املستهلك بدورها أن حتترم القواعد الفنية.
األشخاص املعنيني .وال يأخذ النشاط االقتصادي للقطاع غير النظامي في
احلسبان في حتديد النشاط االقتصادي القطاعي أو الوطني.
ويعني الوصول إلى الشبكة أن ُيقبل أن يسلم منتج ما الطاقة للشبكة.
املؤسسة :بنية أو آلية للنظام االجتماعي أو التعاون والتي تتحكم في سلوك
ويعني تكامل الشبكة توحيد إنتاج الطاقة من مصادر متعددة وأحيانا مجموعة من األفراد في مجتمع بشري .وينبغي للمؤسسات أن تكون فعالة
مختلفة للطاقة في إطار شبكة متوازنة للطاقة .راجع أيض ًا النقل والتوزيع .وظيفي ًا ملدة طويلة وأن تساعد على جتاوز املصالح الفردية و تدبير السلوك
الناجت احمللي اإلجمالي :مجموع القيمة اإلجمالية املضافة ،بسعر الشراء،
من طرف املنتجني املقيمني وغير املقيمني في االقتصاد ،ويضاف إليه جميع
الضرائب وتخصم منه املساعدات التي ال تدخل في قيمة املنتجات في
منطقة جغرافية أو بلد معني ولفترة زمنية محددة عادة ما تكون عاماً .وال
يخصم أثناء حساب الناجت احمللي اإلجمالي ،االنتقاص من قيمة األصول
املصنوعة أو نضوب املصادر الطبيعية أو تدهورها.
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املتصل بالتعاون بني األشخاص .ويستعمل هذا املفهوم أيض ًا لإلشارة إلى
اللوائح التنظيمية واملعايير التكنولوجية وإصدار الشهادات وما شابه ذلك.
التقييم املتكامل :منهج في التحليل يجمع بني نتائج ومناذج من علوم
الفيزياء واألحياء ،واالقتصاد ،والعلوم االجتماعية ،والتفاعالت بني هذه
العناصر ،وذلك ضمن إطار متسق لتقييم وضع ونتائج التغير البيئي والردود
السياسية عليها .راجع أيض ًا النماذج.

منحنى/معدل التعلم :انخفاض كلفة أو ثمن اإلمدادات بالطاقة املتجددة
بصفته وظيفة لتنامي اإلمدادات (املجموع أو سنوياً) .وعلى األمد الطويل
فإن التعلم يحسن من التكنولوجيا والعمليات نظراً للتجربة التي تتراكم
بزيادة اإلنتاج و/أو البحث والتنمية .أما معدل التعلم فيشير إلى النسبة
املئوية لالنخفاض في الكلفة أو الثمن لكل مضاعفة في اإلمدادات املتراكمة
(ويسمى أيض ًا مبعدل التقدم).
التكلفة الفعلية للطاقة  -راجع التكلفة.

بروتوكول كيوتو :اعتمد بروتوكول كيوتو امللحق باتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ ( )UNFCCCفي الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف
في االتفاقية الذي عقد في كيوتو باليابان ،في عام  .1997ويشمل
البروتوكول تعهدات ملزمة قانون ًا باإلضافة إلى تلك التعهدات الواردة في
االتفاقية ( .)UNFCCCوقد وافقت البلدان املدرجة في املرفق باء امللحق
بالبروتوكول على تخفيض انبعاثاتها من غازات الدفيئة البشرية املنشأ
(ثاني أكسيد الكربون ،وامليثان ،وأكسيد النيتروز ،والهيدروفلوروكربون،
والهيدروكربون املشبع بالفلور وسداسي فلوريد الكبريت) بنسبة خمسة
في املائة على األقل دون مستويات عام  1990وذلك خالل فترة االلتزام
املمتدة من  2008إلى  .2012ودخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ في  16احلمل :الطلب املتزامن واملتراكم على الكهرباء من طرف مستعملي الطاقة
شباط/فبراير  .2005انظر أيضا باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير (قد يتراوح عددهم بني الآلالف واملاليني) ،و ُيضاف إليه ما يفقد أثناء
املناخ.
التوزيع ،وينبغي االستجابة لهذا الطلب بفضل نظام متكامل لإلمداد
بالطاقة.
استخدام األراضي (وتغير استخدام األراضي؛ املباشر وغير املباشر):
ويتيح ضبط مستوى احلمل تخفيض قوة تقلبات احلمل مع مرور
استخدام األراضي مصطلح يشير إلى مجموع الترتيبات ،واألنشطة،
الوقت.
واملدخالت التي توضع موضع التنفيذ في نوع معني من الغطاء األرضي.
ويستعمل هذا املصطلح أيض ًا مبعنى األغراض االجتماعية واالقتصادية
أما فقدان احلمل فيتم عندما ال تكون قدرة اإلنتاج أو النقل كافية
املنشودة من إدارة األراضي (مثل الرعي واستخراج األخشاب وصيانتها).
لتلبية احلاجة ملجموع احلمل املطلوبة.
أما مصطلح تغير استخدام األراضي فيشير إلى تغير في استخدام أو
أما ذروة احلمل فهو احلمل األقصى امللحوظ في مدة زمنية معينة (يوم
إدارة اإلنسان لألراضي قد ُيفضي إلى تغير في الغطاء األرضي ،من
أو أسبوع أو سنة) وفترة قصيرة.
غابات إلى أراضي زراعية أو مناطق حضرية .ومبا أن اختالف أنواع
األراضي يفضي إلى اختالف في إمكانيات تخزينها للكربون (مث ً
ال
احلمل األساسي هي الطاقة املطلوبة باستمرار في مدة زمنية معنية.
تكون اإلمكانية أعلى بالنسبة للغابات مقارنة باألراضي الزراعية أو
املناطق احلضرية) ،فإن التغير في استخدام األراضي قد يؤدي إلى
القروض :املال الذي متنحه اجلهات املقرضة من القطاعني العام أو اخلاص
انبعاثات صافية أو امتصاص للكربون.
للمقترضني الذين يتعهدون بتسديد قيمته االسمية واألرباح املرتبطة به.
ويشير تغير غير مباشر في استخدام األراضي إلى تغيرات حتت تأثير
ومتنح القروض الناعمة (التمويل الناعم أو التمويل االمتيازي) شروطا
السوق أو حتوالت في استخدام األراضي التي ميكن أن تعزى مباشرة إلى
متميزة للتسديد وعادة ما تكون بسعر فائدة أقل مقارنة بسعر السوق
قرارات إدارة استخدام األراضي التي اتخذها األفراد أو اجلماعات .على
وأحيانا بدون فوائد .وعادة ما متنحها الوكاالت احلكومية وليست
سبيل املثال ،إذا جرى تخصيص أراض زراعية لتأمني إنتاج الوقود ،فقد
املؤسسات املالية.
تقطع أشجار أخرى لضمان هذا اإلنتاج الزراعي .راجع أيض ًا التشجير
وإزالة األشجار وإعادة التشجير.
وميكن للجهة املقرضة أن حتول القروض القابلة للتحويل إلى (أسهم
عادية أو متميزة) بسعر حتويل معني وفي مهلة محددة.
مدفن قمامة :موقع للتخلص من القمامة الصلبة سواء حتت سطح األرض
أو فوقه .وتكون هذه املدافن في املواقع املعدة لذلك وتكون مجهزة بوسائل
للتغطية ويتم مراقبة وضع القمامة فيها كما يتم تدبير السوائل والغازات تأثير االحتجاز :يستمر استخدام التكنولوجيا التي تغطي حصص ًا كبيرة
وهي ال تشمل املدافن العشوائية .وكثيراً ما ينبعث من هذه املدافن غاز من السوق بسبب عوامل مثل تكاليف االستثمار املعدومة ،وتطوير البنيات
امليثان وثاني أكسيد الكربون وغازات أخرى بسبب حتلل املواد العضوية .األساسية ذات الصلة ،واستخدام التكنولوجيات التكاملية فض ً
ال عن
الهيكليات والعادات املؤسساتية واالجتماعية املتصلة بها.
قفزة سريعة (قفزة الضفدع) :قدرة الدول النامية على االلتفاف حول
التكنولوجيا الوسيطة والقفز مباشرة نحو التكنولوجيات النظيفة املتقدمة،
ويعني تأثير االحتجاز للكربون أن التكنولوجيا واملمارسات القائمة
يحفزها الكربون.
وتسمح القفزة السريعة للدول النامية باالنتقال إلى مسار تنموي متدني
االنبعاثات.
حتليل دورة احلياة :الهدف من حتليل دورة احلياة هو مقارنة تشكيلة كاملة
من األضرار البيئية ملنتوج ما أو تكنولوجيا أو خدمة (راجع املرفق الثاني).
ويشمل هذا التحليل عادة املدخالت من املواد اخلام ومتطلبات الطاقة وما
تنتجه من النفايات واالنبعاثات .كما يشمل هذا تشغيل التكنولوجيا أو
املرفق أو املنتوج وكذا العمليات التي سبقت إنتاجه (العمليات التي متت
قبل تشغيل التكنولوجيا أو املرفق أو املنتوج) والعمليات التي تلي تشغيله
(بعد فترة استعمال التكنولوجيا أو املرفق أو املنتوج) كما في أسلوب «من
املهد إلى اللحد».
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تكنولوجيا الكربون املنخفض :التكنولوجيا التي ال تتسبب خالل دورة
حياتها في إطالق نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون املكافئ أو تكون
االنبعاثات الصادرة عنها أقل .انظر أيض ًا االنبعاثات.
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ومتزج النماذج الهجينة النماذج املصممة من أسفل إلى أعلى و
النماذج املصممة من أعلى إلى أسفل إلى حد ما.

البلدان غير املدرجة في املرفق األول  -راجع البلدان املدرجة في املرفق
إخفاق السوق :عندما تتخذ القرارات اخلاصة على أساس أسعار السوق األول
التي ال تعكس الندرة الفعلية للسلع واخلدمات ،فإنها ال تخصص املوارد
بشكل فعال وإمنا تتسبب في نقص في مستوى املعيشة .ومن العوامل التي البلدان غير املدرجة في املرفق باء  -راجع البلدان املدرجة في املرفق باء
تتسبب في حياد أسعار السوق عن الندرة االقتصادية ،ينبغي ذكر العوامل
اخلارجية على البيئة والسلع العامة وسلطة االحتكار.
الطاقة البحرية :الطاقة املستمدة من البحر والسيما من األمواج
التدابير :التدابير هي تكنولوجيات وعمليات وممارسات حتد من انبعاثات وحركات املد واجلزر وتيارات احمليط و التدرجات في احلرارة وامللوحة
غازات الدفيئة أو تأثيراتها إلى ما دون املستويات املتوقعة في املستقبل( .وجرت اإلشارة إلى الطاقة احلرارية األرضية جلوف البحار حتت الطاقة
ومن األمثلة على هذه التدابير تكنولوجيات الطاقة املتجددة ،وعمليات احلرارية األرضية والكتلة األحيائية البحرية حتت الطاقة من الكتلة
تقليل النفايات إلى احلد األدنى ،وممارسات التنقل باستخدام وسائل النقل األحيائية).
العام ،وغير ذلك .انظر أيض ًا السياسات.
املقابل (في سياسة املناخ) :وحدة من وحدات ثاني أكسيد الكربون
الترتيب حسب التكلفة :ترتيب جميع وحدات إنتاج الطاقة املتاحة في نظام تقابل االنبعاثات التي جرى التخفيض منها أو تفاديها أو حجزها للتعويض
اإلمداد بالكهرباء املتكامل حسب التكلفة الهامشية على األمد القصير لكل عن االنبعاثات التي أطلقت في حيز آخر.
كيلواط في الساعة ،بدءاً باألقل كلفة بالنسبة لتوزيع الكهرباء للشبكة.
الفرص :هي بشكل عام الظروف التي تتيح املضي قدما أو إحراز التقدم أو
األهداف اإلمنائية لأللفية :مجموعة من ثمانية أهداف اتفق عليها وعلى حتقيق الربح .وفي سياق السياسة ،ظروف اتخاذ املبادرة يضاف إليها عنصر
خطة العمل لتحقيقها في قمة األمم املتحدة لأللفية التي عقدت في عام
 ،2000وهي أهداف ذات أطر زمنية محددة وقابلة للقياس ،القصد منها احلظ .على سبيل املثال ،استشراف املنافع اإلضافية قد يتزامن مع اعتماد
مكافحة الفقر ،واجلوع ،واملرض ،واألمية ،والتمييز ضد املرأة ،وتردي البيئة .الطاقة املتجددة (الزيادة في االستفادة من الطاقة و أمن الطاقة والتقليل من
التلوث على املستوى احمللي) من دون أن تكون هذه املنافع مستهدفة أصالً.
التخفيف :تغيير واستبدال تكنولوجيات للحد من املوارد التي تشكل راجع أيضا املنافع املشتركة واحملفزات.
مدخالت وتقليل االنبعاثات لكل وحدة من املخرجات .ورغم أن سياسات
اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية عديدة ميكن أن حتدث انخفاض ًا في االرتباط بالشوط املقطوع :تكون نتائج عملية ما مرهونة بقرارات وأحداث
االنبعاثات ،إال أن التخفيف ،في سياق تغير املناخ ،يعني تطبيق سياسات ونتائج سبقت وال تكتفي مبا هو راهن .لهذا فإن اخليارات التي جترى على أساس
للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز مصارف امتصاصها .ويعتبر اعتماد انتقالي ميكنها أن تؤثر بشكل دائم وطويل حتى بعد تغير هذه الظروف.
الطاقة املتجدد أحد خيارات التخفيف عندما تتجاوز انبعاثات غازات الدفئية
التي مت جتنبها مجموع االنبعاثات املباشرة وغير املباشرة (راجع االنبعاثات) .العائد :يستخدم هذا املفهوم عادة في تقييم االستثمار بوصفه عائد مالي
ويشير إلى املدة الزمنية الالزمة لتسديد االستثمار األولي بفضل نتائج
القدرة على التخفيف هي قدرة البلد على احلد من انبعاثات غازات
الدفيئة البشرية املنشأ أو على تعزيز املصارف الطبيعية ،والقدرة هنا املشروع .وحتدث فجوة في العائد ،على سبيل املثال ،عندما يطالب
تشير إلى املهارات واألهلية و املالءمة واخلبرة التي اكتسبها البلد املعني ،املستثمرون من القطاع اخلاص وآليات التمويل الصغيرة جداً مبعدالت
وتعتمد على التكنولوجيا واملؤسسات والثروة واإلنصاف والبنية فائدة أعلى بالنسبة للمشروعات املتصلة بالطاقة املتجددة مقارنة بتلك
األساسية واملعلومات .والقدرة على التخفيف متأصلة في مسار التنمية التي تعتمد على الوقود األحفوري .إن فرض معدالت فوائد أعلى بالنسبة
لالستثمارات املتصلة بالطاقة املتجددة يفضي بالضرورة إلى فرض عقبات
املستدامة للبلد.
مماثلة بالنسبة لألداء التقني إلنتاج الطاقة بفضل احللول املتجددة مقارنة
النماذج :النماذج محاكاة هيكلية لصفات نظام ما وآلياته حتاكي مظاهر بالنظم التقليدية القائمة .وعائد الطاقة هي املدة الزمنية التي يحتاج لها
النظم وأمناط عملها كاملناخ ،على سبيل املثال ،واقتصاد بلد ما ،أو مشروع طاقة النتاج الطاقة مثل املدة التي لزمت الجنازه .العائد املتصل
محصول .وتشمل النماذج الرياضية العديد من املتغيرات والعالقات (عادة بالكربون وهي املدة الزمنية التي يحتاج لها مشروع في مجال الطاقات
في شفرة حاسوبية) حملاكاة طريقة عمل النظام وأدائه من حيت التقلبات املتجددة للقيام بوفورات صافية من انبعاثات غازات الدفيئة (مقارنة بالنظام
واملعالم واملدخالت.
املرجعي للطاقة الذي يستعمل الوقود األحفوري) تساوي تلك االنبعاثات
التي تسبب فيها إجنازه حسب حتليل دورة احلياة (مبا فيها تغيير استخدام
النماذج املصممة من أسفل إلى أعلى جتمع التفاصيل التكنولوجية األراضي وفقدان مخزونات الكربون األرضي).
والهندسية وتلك املتصلة بالتكلفة اخلاصة بعمليات وأنشطة معينة.
النماذج املصممة من أعلى إلى أسفل تطبق نظرية االقتصاد الكلي ،التمثيل الضوئي :انتاج الكربوهيدرات في النباتات والطحالب وبعض
وتقنيات االقتصاد القياسي ،واحلل األمثل بهدف جمع املتغيرات االقتصادية البكتريا باستعمال طاقة الضوء .ويستعمل ثاني أكسيد الكربون بصفته
مصدر الكربون.
مثل االستهالك الكلي واألسعار وأنواع للدخل وتكاليف العوامل.
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التكنولوجيا الفلطائية الضوئية :التكنولوجيا التي تتيح حتويل طاقة
الضوء مباشرة إلى كهرباء بحشد االلكترونات في معدات مزودة بأشباه
املوصالت .وتسمى أشباه املوصالت النحيفة التي صممت لهذا الغرض
باخلاليا الفلطائية الضوئية .راجع الطاقة الشمسية.

مبدأ امللوث يدفع :في  ،1972وافقت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
على أن امللوثني ينبغي أن يتكفلوا بتكاليف مكافحة تلوث البيئة بوضع
املرشحات ،على سبيل املثال ،ومرافق الصرف الصحي وتقنيات إضافية أخرى.
ويتعلق األمر بتعريف ضيق .وحسب تعريف أوسع ،على امللوث أن يتكفل
أيضا باألضرار الناجمة عما ترسب من تلوثه (وكذلك التلوث الذي تسبب
فيه خالل السنوات املاضية) .وإذا جرى تأويل هذا املبدأ بشكل أوسع ،فإنه
يغطي أيض ًا البعد االحترازي لهذا املبدأ أي أن امللوث احملتمل ينبغي أن يبرم
عقد تأمني أو يتخذ التدابير الوقائية عن التلوث الذي من احملتمل أن يتسبب
فيه مستقبال .وللمختصر باألحرف الالتينية معاني أخرى.

الفعالية وهي مدى حتقيق األهداف املنشودة على سبيل املثال الزيادة
الفعلية في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة املتجددة أو في حصة
الطاقة املتجددة من إجمالي اإلمدادات بالطاقة في مدة زمنية معينة.
وعالوة على األهداف الكمية ،قد يشمل هذا البعد أيض ًا عناصر
مثل مستويات التنوع التكنولوجي التي حققت (تشجيع تكنولوجيا
مختلفة للطاقة املتجددة) واتساع رقعة االستعمال (التوزيع اجلغرافي
لإلمدادات بالطاقة املتجددة).

اإلمكانية السوقية هي كمية الطاقة املتجددة املنتظر إنتاجها في ظل
ظروف السوق املتوقعة التي يحددها الفاعلون االقتصاديون اخلواص
وتقننها السلطات العامة .ويحقق الفاعلون االقتصاديون اخلواص
أهدافا خاصة في ظل ظروف معينة ومتوقعة .وترتبط إمكانيات السوق
باملداخيل والنفقات املنتظرة اخلاصة احملسوبة باألسعار اخلاصة (مع
اعتبار املساعدات والضرائب و املداخيل) مع تطبيق معدالت اخلصم
اخلاصة .ويجرى حتديد السياق اخلاص جزئيا بفضل سياسات السلطات
العامة.

الكفاءة وهي نسبة النتائج مقارنة باالستثمار ،كأهداف الطاقة
املتجددة التي حققت مقارنة باملوارد االقتصادية التي استثمرت فيها
والتي تقاس في نقطة زمنية معينة (الكفاءة القارة) وتسمى أيضا
بفعالية التكلفة .أما الكفاءة النشيطة فتضيف بعداً زمني ًا مستقبلي ًا
بإضافة مجموع االبتكارات التي أشركت لتحسني نسبة النتائج
مقارنة باالستثمار.

واإلمكانية االقتصادية هي كمية الطاقة املتجددة املنتظر إنتاجها
التي تضع في االعتبار جميع التكاليف واملنافع االجتماعية املتصلة
بذلك ،مما يفترض شفافية كاملة للمعلومات وافتراض أن املبادالت
االقتصادية ستفضي إلى توازن عام يتسم بالنجاعة على مستوى الزمان
واملكان .ويتم حتديد سعر التأثيرات السلبية و املنافع املشتركة جلميع
استعماالت الطاقة ولألنشطة االقتصادية األخرى .وتوازن معدالت
اخلصم االجتماعية مصالح األجيال البشرية في املستقبل.

اإلنصاف وتشمل اآلثار املتأتية عن سياسة ما مبا فيها اإلنصاف والعدل
واحترام حقوق الشعوب األصلية .ويركز معيار اإلنصاف على توزيع
التكاليف واملنافع لسياسة معينة وفي إشراك ومشاركة أوسع تشكيلة
من مختلف الفاعلني (على سبيل املثال ،اجلماعات األهلية ومنتجي
الطاقة املستقلني).

وإمكانية التنمية املستدامة هي كمية الطاقة املتجددة التي ميكن
إنتاجها في سياق مثالي من األسواق االقتصادية بلغت الكمال والنظم
االجتماعية املثلى (على مستوى املؤسسات واحلكامة) وحتقيق
التدفق املستدام للسلع واخلدمات البيئية .وتختلف هذه اإلمكانية
عن اإلمكانية االقتصادية ألنها تعالج بشكل واضح القضايا املتصلة
باإلنصاف (التوزيع) بني األجيال وفي صفوف اجليل نفسه ومسألة
احلكامة.

اجلدوى املؤسساتية :إلى أي مدى تعتبر سياسة أو أداة سياسية
ذات مصداقية وقابلة بأن حتظى بالقبول وميكن أن تعتمد وأن تنفذ.
وتشمل اجلدوى اإلدارية عندما تتطابق مع األساس املعلوماتي املتاح
والقدرة اإلدارية والهيكل القانوني والواقع االقتصادي .وحتتاج اجلدوى
السياسية ملوافقة ذوي املصلحة واملنظمات واملؤسسات كما ينبغي
احترام الثقافات والتقاليد السائدة.

اإلمكانية الفنية هي كمية الطاقة التي ميكن احلصول عليها إذا ما جرى
اعتماد التكنولوجيا أو املمارسات التي ثبتت جدواها اعتمادا كامال.
وليست هناك أية إشارة للتكلفة أو العراقيل أو السياسات .غير أن
اإلمكانيات التقنية املشار إليها في هذه الدراسات التي مت تقييمها في
هذا التقرير قد تكون قد أخذت في االعتبار قيوداً عملية ،وعندما يتم
ذكرها بوضوحُ ،يشار إليها عموما في التقرير األساسي.

السياسات :في لغة اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ،
السياسات تعتمدها و/أو تقتضي اعتمادها احلكومة باالشتراك غالب ًا مع
قطاعي األعمال والصناعة داخل بلدها ،أو باالشتراك مع بلدان أخرى،
لتسريع إجراءات التخفيف والتكيف .ومن األمثلة على السياسات،
ضريبة الكربون أو غيرها من ضرائب الطاقة ،ومقاييس كفاءة السيارات في
حتليل احلافظة :تعنى احلافظة مبوجودات أو سياسات تنطوي على مخاطر
استهالك الوقود ،وما إلى ذلك.
ومنافع مختلفة .أما الهدف من التحليل فهو النظر في تغيرات العائدات
ومخاطرها ،للتوصل في النهاية إلى معيار اختيار احلافظة التي حتقق أعلى
وتشير السياسات املشتركة أو املنسقة أو املنسجمة إلى السياسات عائدات متوقعة.
التي تعتمدها األطراف على نحو مشترك .انظر أيض ًا التدابير.
إمكانية :ميكن التمييز بني العديد من مستويات إمكانيات اإلمداد بالطاقة
املعايير املتصلة بالسياسات :عام :املعيار الذي ميكن أن يستند إلى املتجددة ،حتى وإن كان بإمكان كل منها أن يشمل قطاعا شاسعاً .وفي
التقييم أو القرار .وفي سياق السياسات أو األدوات السياسية لدعم الطاقة هذا التقرير تشمل عبارة إمكانية املصدر جميع املستويات ملصدر خاص
من مصادر الطاقة املتجددة.
املتجددة ،يجرى العمل بأربعة معايير شاملة وهي:
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اإلمكانية النظرية يجرى استخالصها من البارمترات الطبيعية واملناخية القدرة التفاعلية :جزء من القدرة اآلنية التي ال تنتج عمالً ،وتتجلى
ال إجمالي اإلشعاع الشمسي على سطح قارة معينة) .وظيفتها في إقامة احلقول الكهربائية واملغناطيسية الالزمة وإدامتها لتمكني
(الفيزيائية) (مث ً
وميكن قياس اإلمكانية النظرية بدقة معقولة ،غير أن هذه املعلومة لها القدرة النشيطة من القيام بالعمل املفيد.
جدوى عملية محدودة .وهي متثل أعلى حد ملا ميكن إنتاجه من مصدر
للطاقة استناداً للمبادئ الفيزيائية واملعارف العلمية احلالية .وال تأخذ تأثير اإلرتداد :بعد تطبيق التكنولوجيات واعتماد املمارسات الفعالة ،قد
في االعتبار ما يفقد من طاقة أثناء عمليات التحويل الالزمة الستعمال ال يحقق جزء من الوفورات املنتظرة في الطاقة ألن الوفورات املرافقة في فواتير
الطاقة قد تستعمل للحصول على مزيد من اخلدمات املتصلة بالطاقة .فعلى
املصدر أو أي عقبة من العقبات.
سبيل املثال ،يؤدي حتسن في كفاءة محرك سيارة ما إلى خفض في تكلفة
قيادة السيارة للكيلومتر الواحد ،ما يشجع على زيادة عدد الرحالت أو
القدرة :القدرة هي معدل انتقال الطاقة أو حتولها لكل وحدة زمنية أو معدل
على السياقة ملسافات أطول ،أو إلنفاق املبلغ التي مت توفيره على أنشطة
القيام بالعمل .ويتم التعبير عن هذه القدرة بالواط (اجلوالت/ثانية).
مستهلكة للطاقة .كما أن السياسات الناجحة في مجال مردودية الطاقة قد
تفضي إلى تخفيض الطلب على الطاقة في االقتصاد بشكل عام وبالتالي
القيمة احلالية :تختلف قيمة كمية معينة من املال عندما تكون الكمية إلى خفض أسعار الطاقة ،وميكن لهذه الوفورات املالية أن تفضي إلى تأثير
متوفرة على مراحل مختلفة من الوقت (سنوات) .لذا يتم اختيار تاريخ االرتداد .و تأثير االرتداد هو معدل الوفورات في الطاقة واملوارد التي لم
ثابت بوصفه الوقت “احلاضر” كي تصبح الكميات املختلفة التواريخ قابلة حتقق مقابل الوفورات املمكنة في حالة ما إذا بقي االستهالك مستقرا كما
للمقارنة وللجمع .أما الكميات املتوفرة خالل أوقات مختلفة في املستقبل ،كان قبل اتخاذ إجراءات الترشيد .بالنسبة لتغير املناخ ،يكمن االنشغال
فيتم خصمها إلعادتها إلى القيمة احلالية ومن ثم جمعها للحصول على الرئيسي آلثار االرتداد في عواقبه على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
القيمة احلالية لسلسلة من التدفقات املالية في املستقبل .أما صافي القيمة (ارتداد الكربون).
احلالية فهو الفرق بني قيمة العائدات (املنافع) احلالية وبني قيمة التكاليف
احلالية .انظر أيض ًا اخلصم.
إعادة التشجير :هي حتويل مباشر بشري املنشأ ألراض غير مزروعة إلى
أحراج من خالل الغرس أو زرع البذور و/أو هي تعزيز بشري املنشأ ملوارد
أراض كانت حتتوي من قبل على غابات ولكنها حتولت
البذور الطبيعية على ٍ
تكلفة املشروع  -انظر تكلفة.
إلى استخدامات أخرى .راجع أيضا التشجير ،وإزالة الغابات واستخدام
األراضي.
معدل التقدم  -انظر منحنى/معدل التعلم.
املالية العامة :الدعم العام الذي ُينتظر منه مردود مالي (قروض ،مساهمة) نظام :قاعدة أو أمر صادر عن السلطات التنفيذية احلكومية أو الوكاالت
التنظيمية وله قوة القانون .وتُنفذ السياسات بفضل األنظمة ،وتكون عادة
أو ينتج عنه التزام مالي (ضمانة).
خاصة مبجموعات معينة وبهيئات قانونية وأنشطة بعينها .ويعني النظام
أيضا وضع القواعد واألوامر وفرضها .من الناحية العملية فإن القيود املتصلة
املنافع العامة :تستعمل أطراف عديدة املنافع العامة في الوقت نفسه باملعلومات والصفقات واإلدارة والسياسة قد تضع قيوداً على قدرة املنظم
(على عكس املنافع اخلاصة) .وال تخضع بعض املنافع العامة للمنافسة ،على تنفيذ سياسات مفضلة.
أما بالنسبة لبعضها اآلخر ،فإن استعمالها من طرف البعض يجعلها غير
متوافرة بالنسبة لآلخرين ،وهذه ما يفضي إلى حالة ازدحام .وقد ترتبط املوثوقية :عموما ،املوثوقية هي مستوى األداء وفق املعايير املفروضة أو
االستفادة من املنافع العامة مبا إذا كانت هذه املنافع مشاعات أو حتت سيطرة التوقعات.
الدولة أو لم تبق في ملك أي أحد .و يعتبر الغالف اجلوي واملناخ أقصى
ال
موثوقية الكهرباء هي غياب أي انقطاع غير مخطط له للتيار ،مث ً
ما للبشرية من منافع عامة ،كما أن العديد من مصادر الطاقة املتجددة هي
بسبب نقص في قدرة اإلمداد أو أعطال في أجزاء من شبكة التوزيع.
أيضا منافع عامة.
وتختلف املوثوقية عن األمن وعن التقلبات في نوعية القدرة بسبب
النبضات أو التوافقيات.
الشراكات بني القطاعني العام واخلاص :ترتيبات تتسم بالتعاون بني
القطاعني العام واخلاص .وبشكل عام ،فهي تشمل جميع أنواع التعاون بني الطاقة املتجددة  -راجع الطاقة
القطاعني العام واخلاص لتوفير اخلدمات والبنيات األساسية.
سيناريو :وصف معقول ،وفي أغلب األحيان مبسط ،للطريقة التي قد
احلصة (من الكهرباء/الطاقة املتجددة) :وضع احلصص يجعل األطراف يتطور بها املستقبل استناداً إلى مجموعة افتراضات متجانسة ومتسقة
املعنية (املنتجون واملوردون) مجبرة على حتقيق أدنى األهداف املتصلة داخلي ًا بشأن العالقات الرئيسية والقوى احملركة (على سبيل املثال،
بالطاقة املتجددة (التي كثيراً ما تتزايد تدريجياً) ،و يشار إليها بالنسب معدل التغير التكنولوجي ،األسعار) التي تؤثر في التنمية االقتصادية
املئوية من إجمالي اإلمدادات أو بصفتها كمية من قدرة الطاقة املتجددة ،واالجتماعية ،واستعمال الطاقة ،إلى غير ذلك .وليست السيناريوهات
يتحمل تكلفتها املستهلكون .وتستعمل تسميات مختلفة حسب البلدان تنبؤات أو توقعات غير أنها مفيدة ،إذ توفر نظرة ملا ميكن أن يترتب عن
لإلشارة إلى احلصة ،مثل معايير احلافظة املتجددة ،االلتزامات املتجددة .التطور البديل أو املبادرات من آثار .راجع أيض ًا خط األساس ،سير األمور
كاملعتاد ،النماذج.
راجع أيض ًا الشهادات القابلة للتداول.
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الزلزالية :توزيع الزالزل وتواترها من حيت الزمن والقوة والفضاء ،على
سبيل املثال عدد الزالزل سنويا التي تتراوح قوتها بني  5و 6لكل  100كلم2
أو في بعض األقاليم.

وحتدد معايير املنتجات أو التكنولوجيا أو األداء املتطلبات الدنيا
بالنسبة للمنتجات أو التكنولوجيا ذات الصلة .وتفرض املعايير خفض ًا
النبعاثات غازات الدفيئة يرتبط بتصنيع املنتجات أو استخدامها و/أو
بتطبيق التكنولوجيا.

وتشير الطاقة الشمسية املباشرة إلى االستعمال املباشر للطاقة
الشمسية قبل أن متتصها التربة أو املاء.

الضريبة :تفرض ضريبة الكربون على كمية الكربون املوجودة في الوقود
األحفوري .ومبا أن الكربون املوجود في الوقود األحفوري ينبعث كله تقريب ًا في
النهاية كثاني أكسيد الكربون ،فإن ضريبة الكربون تساوى ضريبة االنبعاثات
املفروضة على كل وحدة مكافئة لثاني أكسيد الكربون من وحدات االنبعاثات.
أما ضريبة الطاقة التي تفرض على محتوى الوقود األحفوري من الطاقة ،فتقلص
الطلب على الطاقة وحتد بالتالي من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجتة عن
استخدام الوقود األحفوري .أما الضريبة اإليكولوجية فتهدف إلى التأثير
على سلوك اإلنسان (خاصة السلوك االقتصادي) حلمله على اتباع مسار سليم
إيكولوجياً .وأما االئتمان الضريبي فهو خفض للضريبة ،يهدف إلى التشجيع
على شراء منتج معني أو االستثمار فيه ،مثل تكنولوجيات احلد من انبعاثات
غازات الدفيئة .والرسم على الكربون ال يختلف عن ضريبة الكربون.

بالوعة ،مصرف :أية عملية أو أنشطة أو آلية تزيل غازاً من غازات الدفيئة
هباء اإلعانة :دفعات مباشرة من احلكومة أو خفض ضريبي جلهة خاصة لتنفيذ
هباء من األهباء اجلوية أو أحد سالئف غاز من غازات الدفيئة أو ً
أو ً
ممارسة ترغب احلكومة في تشجيعها .و ُيعزز احلد من انبعاثات غازات
جوي ًا من الغالف اجلوي.
الدفيئة من خالل خفض اإلعانات التي تقدم حالي ًا والتي تؤثر في زيادة
جهاز لتجميع الطاقة الشمسية :أداة لتحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة االنبعاثات( ،مثل إعانات استخدام الوقود األحفوري) أو تقدمي إعانات
ملمارسات تقلل من االنبعاثات أو تعزيز املصارف (مثل مشاريع الطاقة
حرارية (احلرارة) لسائل متدفق.
املتجددة ،أو تزويد املباني بالتجهيزات العازلة ،أو غرس األشجار).
الطاقة الشمسية :الطاقة املستمدة من الشمس التي تُستقطب كحرارة
أو ضوء ويتم حتويلها إلى طاقة كيميائية بفضل التمثيل الضوئي الطبيعي التنمية املستدامةُ :أدخل مفهوم التنمية املستدامة في اإلستراتيجية العاملية
أو االصطناعي أو بالصفائح الفلطائية الضوئية ويتم حتويلها مباشرة إلى لالحتاد الدولي حلفظ الطبيعة ( )IUCN, 1980وهو يعود بجذوره إلى
مفهوم املجتمع املستدام وإلى إدارة املوارد املتجددة .واعتمدته املجلس
كهرباء.
العاملي املعني بالبيئة والتنمية سنة  1987ثم اعتمده مؤمتر ريو في سنة
أما نظم الطاقة الشمسية املركزة فتستعمل إما العدسات أو املرايا  1992باعتباره عملية تغيير تتسم باالنسجام بني استغالل املوارد ،وتوجيه
الستقطاب كميات كبيرة من الطاقة الشمسية وتركيزها في حيز االستثمارات والتنمية التكنولوجية والتغير املؤسساتي كافة ،وتعزز اإلمكانية
فضائي أصغر .وهذه احلرارة املرتفعة التي يتم إنتاجها ميكن أن تُشغل احلالية واملستقبلية لالستجابة حلاجات اإلنسان وتطلعاته .وتشمل التنمية
توربينا بخاري ًا حراري ًا أو تُستعمل في العمليات الصناعية التي تتطلب املستدامة األبعاد السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية وحتترم القيود
املتصلة باملوارد والبالوعات.
احلرارة بدرجات عالية.

ويعني االستعمال الشمسي احلراري االستعمال املباشر للطاقة
الشمسية ألغراض التدفئة ،باستثناء الطاقة الشمسية املركزة.
وحتتاج الطاقة الشمسية النشيطة للتجهيزات مثل الصفائح واملضخات
واملروحات جلمع الطاقة وتوزيعها.
وتعتمد الطاقة الشمسية السلبية على التصميم الهيكلي وتقنيات
البناء التي متكن البنايات من استعمال الطاقة الشمسية للتدفئة والتبريد
واإلضاءة بفضل أدوات غير ميكانيكية.

التغيير التكنولوجي :يعتبر في أغلب األحيان أنه حتسني تكنولوجي
اإلشعاع الشمسي :مقدار اإلشعاع الشمسي الذي يصل إلى السطح أي زيادة وحتسني السلع واخلدمات التي ميكن احلصول عليها من مقدار
(واط/متر مربع) .ويعتمد اإلشعاع على اجتاه السطح ،االجتاهات اخلاصة معلوم من املوارد (عوامل اإلنتاج) .وتفرق النماذج االقتصادية بني التغيير
هي :أ  -السطوح املتعامدة مع شعاع اإلشعاع الشمسي؛ ب  -السطوح التكنولوجي الذاتي (اخلارجي) والداخلي واملستحث.
األفقية مع األرض أوعليها .والشمس الكاملة هو اإلشعاع الشمسي الذي
فالتغيير التكنولوجي الذاتي (اخلارجي) يفرض من خارج النموذج
يبلغ تقريب ًا  1000واط/متر مربع.
(بصفته بارمتر) ،وغالب ًا ما يكون على شكل توجه زمني سائد يؤثر
على الطلب على الطاقة أو إنتاجها ،وبالتالي على الطلب عليها على
اإلشعاع الشمسي :تبعث الشمس اإلشعاع الضوئي و احلراري في طول
منو إنتاجها.
موجات تتراوح بني فوق البنفسجية وحتت احلمراء .وميكن لإلشعاع الذي
يصل إلى سطح األرض أن يمُ تص أو ينعكس أو ُينقل.
أما التغيير التكنولوجي الداخلي فهو نتيجة نشاط اقتصادي داخل
النموذج (بصفته متغيراً) ،فعنصر اإلنتاج أو اختيار التكنولوجيات
إجمالي اإلشعاع الشمسي يشمل الشعاع (الذي يصل األرض في
ال هو ضمن النموذج ويؤثر على الطلب على الطاقة و/أو على النمو
مث ً
خط مستقيم) واإلشعاع االنتشاري (الذي يصل األرض بعد تناثره
االقتصادي.
من قبل الغالف اجلوي والسحب).
أما التغيير التكنولوجي املستحث فهو تغيير تكنولوجي داخلي
ولكن يضاف إليه بعض التغييرات بدافع سياسات وتدابير كضرائب
املعايير :مجموعة قواعد أو مبادئ تفرض أو حتدد أداء املنتج (مثل
الكربون التي حترك جهود البحث والتطوير.
الدرجات ،واألبعاد ،واخلصائص ،وطرق االختبار ،وقواعد االستخدام).
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التكنولوجيا :التطبيق العملي للمعرفة بهدف إجناز مهام محددة
تستدعي استخدام األدوات الفنية (املعدات واألجهزة) واملعلومات
(االجتماعية) (البرمجيات واملهارة في إنتاج األدوات واستخدامها).
دعم العرض :يهدف إلى تطوير تكنولوجيات خاصة من خالل
تقدمي الدعم للبحوث والتطوير واالستعراض.

املرفق األول

األطراف .ومبوجب االتفاقية تستهدف األطراف املدرجة في املرفق
األول لالتفاقية العودة بانبعاثات غازات الدفيئة التي ال ينظمها
بروتوكول مونتريال إلى مستويات عام  1990بحلول عام  .2000وقد
دخلت االتفاقية حيز النفاذ في آذار/مارس  .1994واعتمدت اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ بروتوكول كيوتو .راجع
أيض ًا البلدان املدرجة في املرفق األول ،األطراف املدرجة في املرفق باء
وبروتوكول كيوتو.

دعم الطلب  :ممارسات ترمي إلى استحداث محفزات جتارية
ال وادي املوت :تشير هذه العبارة إلى فترة من فترات تطور تكنولوجيا
وغيرها تيسيراً العتماد مجموعة خاصة من التكنولوجيا (مث ً
تكنولوجيا تبعث كربونا أقل بفضل تسعير الكربون) أو معينة تتسم بتدفق نقدي سلبي بسبب الزيادة في تكلفة التطوير غير
تكنولوجيا واحدة (مثالً ،حتديد أسعار مشجعة لتكنولوجيا أن املخاطر املتصلة بهذه التكنولوجيا ليست قابلة للتدني مبا فيها
الكفاية جلذب املستثمرين اخلواص من أجل حتمل عبء التمويل.
معينة).
نقل التكنولوجيا :تبادل املعرفة واملعدات والبرمجيات ذات الصلة القيمة املضافة :صافي اإلنتاج لقطاع أو نشاط معني بعد إضافة قيمة
واملال والسلع بني مختلف أصحاب الشأن ،ما يؤدي إلى نشر جميع النواجت احملصل عليها وخصم جميع عناصر اإلنتاج الوسيطة.
التكنولوجيا املطلوبة للتكيف والتخفيف .ويشمل هذا املفهوم نشر
القيم :السمة األساسية لشيء ما والتي جتعل مالكه يستحسنه
التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي بني البلدان وداخلها.
أو يرغب في امتالكه أو في استعماله .ويختلف تعريف القيمة
الشهادات القابلة للتداول (الشهادات اخلضراء القابلة للتداول) :باختالف كل علم من العلوم اإلنسانية .وفي سياق الطبيعة والبيئة،
متتثل األطراف اخلاضعة حلصص الطاقة املتجددة اللتزاماتها السنوية يمُ يز بني القيم اجلوهرية والقيم املنفعية التي يقوم اإلنسان بتحديدها.
بتسليم الكمية املالئمة من الشهادات القابلة للتداول للمكتب ومن بني القيم املنفعية ،توجد مجموعة غير قارة من القيم املختلفة
املنظم .هذا املكتب هو الذي يستحدث هذه الشهادات ويخصصها (املباشرة وغير املباشرة) كاالستعمال واالختيار واحلفظ والصدفة
ملنتجي الطاقة املتجددة لبيعها أو الستعمالهم اخلاص في إطار والنقل والبقاء ،وغيرها.
التزامهم باحلصة .راجع حصة.
وتُعرف القيمة اإلجمالية لكل مورد من الناحية االقتصادية على أنها
نقل وتوزيع (الكهرباء) :الشبكة التي تنقل الكهرباء عبر األسالك مجموع القيم اخلاصة ملختلف األفراد املساهمني في استعمال املورد.
من مكان اإلنتاج إلى مكان االستعمال .ويشير نظام التوزيع إلى أما القيم االقتصادية التي هي أساس تقيم التكاليف ،فتقاس وفقا
نظام اجلهد املنخفض الذي يسلم الكهرباء للمستعمل النهائي .لرغبة األفراد في الدفع من أجل احلصول على املورد ،أو رغبة األفراد
في دفع األجزاء غير املدفوعة.
راجع الشبكة.

التوربني :هو اجلهاز الذي يحول الطاقة احلركية لدفق من الهواء أو منفذ (احلرارية األرضية/احلرارية املائية/قعر البحار) :فتحة على
املاء أو الغاز الساخن أو البخار إلى قدرة ميكانيكية دوارة تستعمل سطح األرض (أرضية أو بحرية) ميكن أن تتدفق منها املواد والطاقة.
للدفع املباشر أو لتوليد الكهرباء (راجع توربينات الريح أو املاء أو
الغاز أو البخار) .في توربينات الغاز املكثف ،يرسل بخار العادم في رأسمال استثماري :نوع من رؤوس املال اخلاصة تستثمر عادة في
مبدل للحرارة (املكثف) باستعمال درجة احلرارة السائدة من املاء املنشآت التي تركز على التكنولوجيا الواعدة في بداية انطالقها،
(النهر ،البحيرة ،البحر) أو مصادر الهواء (أبراج التبريد) .وليس أم ً
ال في استدرار أكبر قدر من الربح بفضل صفقة جتارية أو الدخول
لتوربينات البخار بالضغط اخللفي أي مكثف في ظروف درجة إلى سوق البورصة.
احلرارة السائدة ،غير أنها ترسل جميع البخار بدرجة حرارة عالية
من البئر إلى اخلزان :ويشمل األنشطة من استخالص املورد ومرور اً
لالستعمال لبعض األغراض كتلك املتصلة بالتدفئة.
بإنتاج الوقود إلى تسليمه للعربة .ومقارنة مع “البئر إلى العجلة”،
اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ :اعتمـدت االتفاقيــة فهذا النهج ال يأخذ في االعتبار استعمال الوقود لتشغيل العربات.
في  9أيار/مايو  1992في نيويورك ووقـــع عليها في قمـة األرض
التي عقدت في عام  1992في ريو دي جانيرو أكثر من  150بلداً من البئر إلى العجلة :يشير هذا النهج من التحليل إلى حتليل دورة حياة
واجلماعة األوروبية .وهدف االتفاقية النهائي هو ‘تثبيت تركيزات خاصة تطبق على أنواع وقود النقل واستعمالها في العربات .ويشمل نهج
غازات الدفيئة في الغالف اجلوي عند مستوى مينع التدخالت من البئر إلى العجلة استخالص املورد وإنتاج الوقود وتسليم الوقود للعربة
البشرية املنشأ اخلطرة في النظام املناخي’ .وتتضمن التزامات جلميع واالستعمال النهائي للوقود في تشغيل العربة .وإن كانت املواد األولية
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التي تدخل في إنتاج أنواع الوقود اجلديد ال تتأتى من اآلبار ،فقد جرى
االحتفاظ بهذه العبارة كما هي لتحليل نقل الوقود.
طاقة الرياح :الطاقة احلركية املستمدة من التيارات اجلوية الناجمة عن
التفاوت في درجات حرارة سطح األرض .وتوربني الريح هي آلة دوارة
تشمل بنية هيكلية لتحويل الطاقة احلركية إلى طاقة ميكانيكية دوارة من

أجل إنتاج الكهرباء .وللطاحونة الهوائية زعانف أو أجنحة مائلة ويتم
استعمال الطاقة امليكانيكية التي يحصل عليها في أغلب األحيان مباشرة
الستخراج املاء ،على سبيل املثال .احلقل الهوائي ،املشروع الهوائي،
محطة للطاقة الهوائية هي مجموعة من توربينات الريح املوصولة فيما
بينها مبرفق مشترك بواسطة نظام للمحوالت وخطوط التوزيع و (عادة)
مبحطة فرعية.
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املختصرات
Distillers dried grains
Distillers dried grains plus solubles
District heating
District heating or cooling
Domestic hot water
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
(German Aerospace Centre)
Direct land use change
Dimethyl ether
Direct-normal irradiance
Domestic pellet heating
Dye-sensitized solar cell
Enhanced geothermal systems
Expert Group on Technology Transfer
Energy Information Administration (USA)
Economy In Transition
European Marine Energy Centre
Energy Modelling Form
Electromagnetic interference
Energy-Related Severe Accident Database
Electric Power Research Institute (USA)
Energy payback time
Energy [R]evolution
Energy ratio
Electric Reliability Council of Texas
European Renewable Energy Council
Energy return on energy investment
Energy Sector Management Program (World Bank)
Ethyl tert-butyl ether
Energy Technology Perspectives
European Union
Electric vehicle
Flexible AC transmission system
Forest and Agricultural Sector Optimization Model
Food and Agriculture Organization (of the UN)
Flexible fuel vehicle
Fuel quality directive
Feed-in tariff
Crediting System in Favour of Energy Management
Fault ride through
Former Soviet Union
Fischer-Tropsch diesel
Global burden of disease
Global Bioenergy Partnership
Global Change Assessment Model
Global climate model; General circulation model
Gross domestic product
Global Environment Facility
Greenhouse gas
Geothermal heat pump

DDG
DDGS
DH
DHC
DHW
DLR
DLUC
DME
DNI
DPH
DSSC
EGS
EGTT
EIA
EIT
EMEC
EMF
EMI
ENSAD
EPRI
EPT
E[R]
ER
ERCOT
EREC
EROEI
ESMAP
ETBE
ETP
EU
EV
FACTS
FASOM
FAO
FFV
FQD
FIT
FOGIME
FRT
FSU
FTD
GBD
GBEP
GCAM
GCM
GDP
GEF
GHG
GHP

Advanced adiabatic compressed air energy storage
Alternating current
Anion exchange membrane
Alternative Energy Promotion Centre
Ammonia fibre expansion
Auxiliary power unit
4th assessment report (of the IPCC)
5th assessment report (of the IPCC)
Black carbon
Biological carbon sequestration
Biomass with carbon capture and storage
Building-integrated photovoltaic
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und
Reaktorsicherheit (German Federal Ministry for the
Environment, Nature Conservation and Nuclear
Safety)
Bloomberg New Energy Finance
Balance of systems
Better Sugarcane Initiative
Compressed air energy storage
Consolidated bioprocessing
Combined cycle
China Coal Industry Yearbook
Carbon dioxide capture and storage
Clean Development Mechanism
Cation exchange membrane
Certified Emissions Reduction
Capacity factor
Circulating fluid bed
Computational fluid dynamics
Compact fluorescent lightbulb
Combined heat and power
Copper indium/gallium disulfide/(di)selenide
Commonwealth of Independent States
China’s Meteorological Administration
Compressed natural gas
Chain of custody
Coefficient of performance
Captive power plant
Concentrating photovoltaics
Competitive renewable energy zone
Capital recovery factor
Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation
Concentrating solar power
Concentrating photovoltaics
Commission on Science and Technology (UN)
Disability-adjusted life year
A-weighted decibels
Direct current or district cooling

AA-CAES
AC
AEM
AEPC
AFEX
APU
AR4
AR5
BC
BCCS
Bio-CCS
BIPV
BMU

BNEF
BOS
BSI
CAES
CBP
CC
CCIY
CCS
CDM
CEM
CER
CF
CFB
CFD
CFL
CHP
CIGSS
CIS
CMA
CNG
CoC
COP
CPP
CPV
CREZ
CRF
CSIRO
CSP
CPV
CSTD
DALY
dBA
DC
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Light duty vehicle
Light-emitting diode
Lower heating value
Liquefied natural gas
Liquefied petroleum gas
Learning rate
Land use change
Mergers and acquisitions
Millennium Development Goals
Multiple-effect humidification
Micro-hydropower systems
Ministry of International Trade and Industry (Japan)
Municipal solid waste
National Aeronautics and Space Administration (USA)
National Development and Reform Commission
(China)
Non Fossil Fuel Obligation
Natural gas
Nongovernmental organization
Normal cubic metre (of gas) at standard temperature
and pressure
Non-methane volatile organic compounds
Net primary production
Net present value
National Research Council (USA)
National Renewable Energy Laboratory (USA)
National Sustainable Development Strategies
Operation and maintenance
Oscillating-body
Organic carbon
Organisation for Economic Co-operation and
Development
Organic matter
Organic photovoltaic
Organic Rankine Cycle
Ocean thermal energy conversion
Oscillating water column
Property Assessed Clean Energy
Photobioreactor
Phase-change material
Power density index
Photoelectrochemical
Plug-in hybrid electric vehicle
Particulate matter
Palm oil mill effluent
Purchase power agreement
Pressure-retarded osmosis
Brazilian Alcohol Program
Probabilistic safety assessment
Paul Scherrer Institute
Pumped storage plants
Production tax credit
Photovoltaic
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LDV
LED
LHV
LNG
LPG
LR
LUC
M&A
MDG
MEH
MHS
MITI
MSW
NASA
NDRC
NFFO
NG
NGO
Nm3
NMVOC
NPP
NPV
NRC
NREL
NSDS
O&M
OB
OC
OECD
OM
OPV
ORC
OTEC
OWC
PACE
PBR
PCM
PDI
PEC
PHEV
PM
POME
PPA
PRO
PROALCOOL
PSA
PSI
PSP
PTC
PV

Geographic information system
Genetically modified
Genetically modified organism
Guarantee of origin
Genuine progress indicator
Global positioning system
Ground source heat pump
Human appropriation of terrestrial NPP
Heat collection element
Human Development Index
Hot dry rock
Heavy duty vehicle
Hydrogen fuel cell electric vehicle
Hot fractured rock
Higher heating value
Hydropower plant
Heat recovery ventilator
Hybrid electric vehicle
Heating, ventilation and air-conditioning
High voltage direct current
Hot wet rock
Impact assessment
Indoor air pollution
interdigitated back-contact
Internal combustion engine
Internal combustion engine vehicle
Local Governments for Sustainability
International Commission on Large Dams
Improved cookstove or Integral collector storage (Ch 3)
International Centre for Trade and Sustainable
Development
International Energy Agency
International Electrotechnical Commission
Institute of Electrical and Electronics Engineers
International Hydropower Association
Indirect land use change
Integrated gasification combined cycle
Intergovernmental Panel on Climate Change
Intellectual property rights
Inter-quartile range
Indian Renewable Energy Development Agency
International Renewable Energy Agency
Inorganic mineral raw materials
Integrated solar combined-cycle
International Solar Energy Society
Index of sustainable economic welfare
International Organization for Standardization
Joule
Joint implementation
Lifecycle assessment
Levelized cost of energy (or of electricity)
Levelized cost of fuel
Levelized cost of heat
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GIS
GM
GMO
GO
GPI
GPS
GSHP
HANPP
HCE
HDI
HDR
HDV
HFCV
HFR
HHV
HPP
HRV
HEV
HVAC
HVDC
HWR
IA
IAP
IBC
ICE
ICEV
ICLEI
ICOLD
ICS
ICTSD
IEA
IEC
IEEE
IHA
ILUC
IGCC
IPCC
IPR
IQR
IREDA
IRENA
IRM
ISCC
ISES
ISEW
ISO
J
JI
LCA
LCOE
LCOF
LCOH
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Simultaneous saccharification and co-fermentation
Simultaneous saccharification and fermentation
Space-based solar power
Standard temperature and pressure
Solar water heating
Tunnel-boring machines
Tonga Energy Roadmap
Tradable green certificate
Third-party access
Total primary energy supply
European Wind Energy Technology Platform
Technical Summary or thermosyphon
United States of America (adjective)
United States of America (noun)
United Nations
United Nations Conference on Environment and
Development
United Nations Conference on Trade and
Development
United Nations Development Programme
United Nations Environment Programme
United Nations Framework Convention on Climate
Change
US dollar
US Department of Energy
Volt
Vehicle kilometres travelled
Vanadium redox battery
Watt
Watt of electricity
Watt peak of PV installation
World Bank Group
World Commission on Dams
World Commission on Environment and Development
World Energy Assessment
World Energy Outlook
Wind Partnership for Advanced Component
Technologies
World Trade Organization
Well to wheel
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SSCF
SSF
SSP
STP
SWH
TBM
TERM
TGC
TPA
TPES
TPWind
TS
US
USA
UN
UNCED
UNCTAD
UNDP
UNEP
UNFCCC
USD
USDOE
V
VKT
VRB
W
We
Wp
WBG
WCD
WCED
WEA
WEO
WindPACT
WTO
WTW

Photovoltaic/thermal
Pressurized water reactor
Research and development
Reaktor bolshoy moshchnosty kanalny
Regional climate model
Research, development and demonstration
Reserves to current production (ratio)
Renewable diesel
Renewable energy
Renewable energy cooling
Renewable energy heating
Renewable energy heating/cooling
Renewable energy certificate
Reversed electro dialysis
Renewable Energy Policy Network for the 21st
Century
Renewable electricity standard
Renovation, modernization and upgrading
Root mean square
Rotor nacelle assembly
Renewables obligation
Run of river
Renewable portfolio standard
Roundtable for Sustainable Biofuels
Supervisory control and data acquisition
Stress corrosion cracking
Sustainable development
Solar Electric Generating Station (California)
Solar heating and cooling
Small-scale hydropower plant
Suitability index
Small and medium sized enterprises
Synthesis gas
Netherlands Development Organization
Seasonal performance factor
Summary for Policymakers
Small power producer
Sanitary and phytosanitary
Short rotation
Special Report on Emission Scenarios (of the IPCC)
Special Report on Renewable Energy Sources and
Climate Change Mitigation (of the IPCC)

PV/T
PWR
R&D
RBMK
RCM
RD&D
R/P
RD
RE
RE-C
RE-H
RE-H/C
REC
RED
REN21
RES
RM&U
RMS
RNA
RO
RoR
RPS
RSB
SCADA
SCC
SD
SEGS
SHC
SHP
SI
SME
SNG
SNV
SPF
SPM
SPP
SPS
SR
SRES
SRREN
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الرموز الكيميائية
Hydrogen sulphide
Hydrofluorocarbons
Potassium
Magnesium
Nitrogen
Nitrogen gas
Nitrous oxide
Sodium
Sodium-sulfur
Ammonia
Nickel
Nickel-cadmium
Nitrous oxides
Ozone
Phosphorus
Perfluorocarbon
Sulfur hexafluoride
Silicon
Silicon carbide
Sulfur dioxide
Zinc oxide

H2S
HFC
K
Mg
N
N2
N2O
Na
NaS
NH3
Ni
NiCd
NOX
O3
P
PFC
SF6
Si
SiC
SO2
ZnO

Amorphous silicon
Carbon
Cadmium sulphide
Cadmium telluride
Methane
Ethanol
Dimethyl ether (DME)
Methanol
Copper indium gallium diselenide (disulfide)
Chlorine
Carbon monoxide
Carbon dioxide
Carbon dioxide equivalent
Crystalline silicon
Copper
Copper indium diselenide
Dimethyl ether
Iron
Gallium arsenide
Hydrogen gas
Water

a-Si
C
CdS
CdTe
CH4
CH3CH2OH
CH3OCH3
CH3OH
CIGS(S)
Cl
CO
CO2
CO2eq
c-Si
Cu
CuInSe2
DME
Fe
GaAs
H2
H2O

الوحدات القياسية الدولية

Prefix
deci
centi
milli
micro
nano
pico
femto
atto
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Multiplier
10 -1
10 -2
10 -3
10 -6
10 -9
10 -12
10 -15
10 -18

Symbol
d
c
m
µ
n
p
f
a

Prefix
zetta
exa
peta
tera
giga
mega
kilo
hecto
deca

Multiplier
10 21
1018
1015
1012
10 9
10 6
10 3
10 2
10

Symbol
Z
E
P
T
G
M
k
h
da
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