م�رسد امل�صطلحات
مالحظات:

 -1ي�رشح م�رسد امل�صطلحات التايل بع�ض امل�صطلحات املحددة بالطريقة التي يريد امل�ؤلفون الرئي�سيون أ�ن تُفهم يف �سياق هذا التقرير.
 -2ت�شري الكلمات باحلرف املائل �إىل أ�نّ املفردة موجودة يف م�رسد امل�صطلحات.

Acclimatization

التغيات املناخية.
الت أ�قلم التوا�ؤ م الفيزيولوجي مع رّ
Active Layer

الطبقة الن�شطة الطبقة العليا من الرتبة أ�و ال�صخر يف الرتبة ال�صقيعية اخلا�ضعة
لعمليتي التج ّمد والذوبان الف�صليتني.
Adaptability

القدرة على التك ّيف

أ�نظر Adaptive capacity

Adaptation

التك ّيف تعديل النظم الب�رشية أ�و الطبيعية جتاوب ًا مع حمفّزات مناخية حقيقية أ�و
متوقّعة أ�و مع ا آلثار الناجمة عنها ،ما يخفّف من وط أ�ة ال�رضر الالحق بتلك النظم
أ�و ي�سمح ب�إ�ستغالل الفر�ص املفيدة .وميكن متييز أ�نواع عديدة من التك ّيف ومنها
التك ّيف ا إل�ستباقي والذاتي واملُرب َمج:
أ
التك ّيف ا إل�ستباقي – هو التك ّيف الذي يحدث قبل مالحظة الت�ثريات الناجمة
التح�سبي.
عن تغيرّ املناخ .و ُيطلق عليه أ�ي�ض ًا �إ�سم التك ّيف
ّ
التك ّيف الذاتي – هو التك ّيف الذي ال ي�ش ّكل �إ�ستجابة واعية للمحفّزات
املناخية ،أ�منا ي أ�تي نتيج ًة لتغيرّ ات �إيكولوجية تطر أ� على النظم الطبيعية ،أ�و
نتيجة تغيرّ ات ال�سوق أ�و م�ستوى الرفاهية التي تطر أ� على النظم الب�رشية.
و ُي�شار �إليه أ�ي�ض ًا بالتك ّيف التلقائي.
التك ّيف املربمج – وهو التك ّيف الناجم عن قرار �سيا�سي ُيتّخذ عن ق�صد ويقوم
على �إدراك تغيرّ الظروف أ�و و�شك تغيرّ ها ،و�رضورة �إتخاذ تدابري للعودة �إىل
و�ضع مرجو أ�و احلفاظ عليه أ�و حتقيقه.
Adaptation assessment

تغي املناخ وتقييمها
تقييم التك ّيف عملية حتديد اخليارات املتع ّلقة بالتك ّيف مع رّ
بتطبيق معايري مثل التوافر واملنافع والتكاليف والفاعلية والكفاءة واجلدوى.
Adaptation benefits

منافع التك ّيف تكاليف أال�رضار التي ّمت تفاديها أ�و املنافع احلا�صلة �إثر �إعتماد
التكيف وتنفيذها.
تدابري ّ

Adaptation costs

التكيف و�إعدادها وتي�سريها
تكاليف التك ّيف تكاليف و�ضع اخلطط اخلا�صة بتدابري ّ
وتنفيذها مبا يف ذلك تكاليف ا إلنتقال.
Adaptive capacity

تغي املناخ (مبا يف ذلك تقلبية املناخ والظواهر
قدرة نظام ما على التك ّيف مع رّ

املناخية املتط ّرفة) من أ�جل التخفيف من وط أ�ة أال�رضار املحتملة أ�و ا إل�ستفادة من
الفر�ص املتاحة أ�و الت أ�قلم مع العواقب.
Aerosols

أ
الهباء اجلوية جمموعة من اجل�سيمات ال�صلبة أ�و ال�سائلة املحمولة يف الهواء،
بحجم يرتاوح عادة بني  0.01و 10ميكروميرتات .وتبقى هذه اجل�سيمات يف الغالف
اجلوي لع ّدة �ساعات على أ
أ
القل ،وهي �إما طبيعية أ�و ب�رشية
املن�ش� ،وت� ؤ ّثر على
املناخ بطريقتني �إثنتني� :إما مبا�رشة من خالل بعرثة ا إل�شعاع و�إمت�صا�صه� ،وأ
غري مبا�رشة من خالل العمل يف �شكل نويات تكثيف لتكوينات ال�سحب أ�و تعديل
اخل�صائ�ص الب�رصية لل�سحب وفرتة بقائها.
Afforestation

الت�شجري حتويل مبا�رش ومن �صنع ا إلن�سان أللرا�ضي التي مل يتم ت�شجريها لفرتة
� 50سنة على أالقل �إىل غابات من خالل الغر�س أ�و ن�رش البذور و /أ�و تعزيز ب�رشي
املن� أش� ملوارد البذور الطبيعية .أ�نظر أ�ي�ض ًا «�إعادة الت�شجري» و«�إزالة أال�شجار» .أ�ما
ملناق�شة م�صطلح «الغابة» وما يت�صل به من م�صطلحات مثل «الت�شجري» و«�إعادة
الت�شجري» و«�إزالة أال�شجار» ،ف أ�نظر التقرير اخلا�ص للهيئة احلكومية الدولية
املعنية بتغيرّ املناخ ب� أش�ن �إ�ستخدام أالرا�ضي ،والتغيرّ يف �إ�ستخدام أالرا�ضي
والغابات (املنظمة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ.)2000 ،
Aggregate impacts

الت أ�ثريات ا إلجمالية أ
الت�ثريات ا إلجمالية املج ّمعة يف ما بني القطاعات و /أ�و
أ
أ
أ
أ
املناطق .ويتط ّلب جتميع الت�ثريات معرفة (�و �إفرتا�ضات ب�ش�ن) الهمية الن�سبية
للت أ�ثريات يف خمتلف القطاعات واملناطق .وت�شمل تدابري الت أ�ثريات ا إلجمالية ،على
�سبيل املثال ،العدد ا إلجمايل للنا�س املت أ�ثرين و�إجمايل التكاليف ا إلقت�صادية.

Albedo

البيا�ض اجلزء من ا إل�شعاع ال�شم�سي الذي يعك�سه �سطح أ�و هدف ،و ُيحدد بالن�سبة
املئوية .وتتم ّيز ال�سطوح املغطاة بالثلوج ببيا�ض مرتفع ،ويرتاوح بيا�ض الرتبة ما
بني مرتفع ومنخف�ض .ولل�سطوح املغطاة بالنباتات وللمحيطات ،بيا�ض منخف�ض.
أ�ما البيا�ض أالر�ضي فيختلف وذلك ،ب�شكل خا�ص� ،إثر تباين درجة التغ ّيم والثلوج
واجلليد والغطاء النباتي والتغيرّ ات الطارئة على الغطاء أالر�ضي.

Algae

الطحالب هي كائنات متار�س التمثيل ال�ضوئي ،غالب ًا ما تكون جمهرية ومن نوع
العوالق ،تظهر يف النظم ا إليكولوجية البحرية ويف املياه العذبة.
Algal bloom

تكاثر الطحالب �إنت�شار الطحالب بكرثة يف البحريات أ�و أالنهار أ�و املحيطات.
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Alpine

حد منو أال�شجار وتتّ�سم
أ�لبي منطقة حيوية جغرافية تتك ّون من منحدرات فوق ّ
بوجود نباتات ع�شبية جنمية ال�شكل ،ونباتات خ�شبية على �شكل جنيبات ق�صرية
وبطيئة النمو.
Anthropogenic

ب�شري املن�ش أ� نا�شئ عن ن�شاط الب�رش أ�و من �إنتاجهم.

Basin

النموذج املتقارن للدوران العام بني الغالف اجلوي واملحيطات واجلليد
البحري أ�نظر النموذج املناخي .climate model

Benthic community

أ
الحياء املائية تربية مدارة أل�سماك أ�و حيوانات مائية مثل ال�سلمون أ�و املحار يف
برك خا�صة بهدف احل�صاد.

Biodiversity

AOGCM

Aquaculture

Aquifer

حو�ض منطقة ا�ستجماع �رصف جمرى مائي أ�و نهر أ�و بحرية.

جمموعة قاعية جمموعة من الكائنات التي تعي�ش يف قاع ج�سم مائي مثل النهر أ�و
قريب منه.
موقع ٍ
البحرية أ�و املحيط ،أ�و يف ٍ
تن ّوع �إحيائي �إجمايل تن ّوع كافة الكائنات والنظم ا إليكولوجية على خمتلف
امل�ستويات املكانية (من اجلينات و�صو ًال �إىل وحدات أ�حيائية كاملة).

م�ستودع مياه جوفية طبقة من ال�صخور امل�سامية حتمل مياه وم�ستودعات املياه
اجلوفية غري املح�صورة ،تتغذى مبا�رشة بنتيجة هطول املطر حملي ًا أ
وبالنهار
والبحريات ،كما أ�ن مع ّدل �إعادة التغذية يت أ� ّثر ب�إنفاذية ال�صخور والرتبة الفوقية.

Biofuel

أ�راغونيت معدن من كربونات الكل�سيوم (جريي) ت�ستعمله كائنات التكلي�س
امل�ش ّكلة للق�رشة أ�و الهيكل العظمي ،مثل املرجان (مرجان املياه الدافئة والباردة)
وبع�ض الطحالب الكبرية ،والبتريوبود (حيات بحرية) واملحار غري البتريوبودي
مثل أالنواع الثنائية ال�صمامات (كالبطلينو�س واملحار) ،وال�سيفالوبود (مثل احلبار
والخطبوط) .ويت أ�ثر أ
أ
بتحم�ض املحيط ،وي�ستعمله
الراغونيت أ�كرث من الكال�سيت ّ
حتم�ض املحيط
العديد من الكائنات البحرية .أ�نظر أ�ي�ض ًا كال�سيت  Calciteو ّ
.Ocean acidification

Biomass

Aragonite

Arbovirus

الفريو�سات املنقولة باملف�صليات أ�ي نوع من أ�نواع الفريو�سات املختلفة التي
حتملها مف�صليات أالرجل املا�صة للدماء (مثل البعو�ض والقراد� ،إلخ) وت�شمل
العوامل امل�س ّببة حلمى ال�ضنك واحلمى ال�صفراء وبع�ض أ�نواع �إلتهابات الدماغ.
Arid region

منطقة قاحلة منطقة على أالر�ض تتم ّيز مب�ستوى تهطال متدنٍ  ،على اعتبار أ�ن
مفهوم «متدنٍ » املعرتف به على نطاق وا�سع ،يعني تهطال يق ّل عن  250مم يف ال�سنة
الواحدة.
Atmosphere

الغالف اجلوي هو الغالف الغازي املحيط بالكرة أالر�ضية .ويت أ� ّلف الغالف
اجلوي اجلاف مبعظمه من النيرتوجني أ
والك�سيجني ف�ض ًال عن غازات نزرة مثل
ثاين أ�ك�سيد الكربون أ
والوزون.
Attribution

العزو أ�نظر الك�شف والعزو .Detection and attribution
Baseline/reference

أ��سا�سي  /مرجعي تعترب البيانات أال�سا�سية ( أ�و املرجعية) حال ًة يمُ كن من خالل
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قيا�س أ�ي تغيرّ  .وقد تكون البيانات «معطيات أ��سا�سية حالية» ،ويف هذه
املقارنة بها ُ
أ
ً
احلالة فهي مت ّثل الظروف الراهنة التي ميكن مالحظتها .وقد تكون �ي�ضا «معطيات
أ��سا�سية م�ستقبلية» تتع ّلق مبجموعة من الظروف املتوقّعة يف امل�ستقبل ،م�ستبعد ًة
العامل احلافز املتم ّثل يف امل�صلحة .وميكن أ�ن ت�ؤدي التف�سريات البديلة للظروف
املرجعية �إىل ن�شوء عدة معطيات مرجعية.

الوقود أ
الحيائي وقود ُينتَج من مادة ع�ضوية أ�و من زيوت �إحرتاق م�صدرها
أ
أ
أ
النباتات .ومن المثلة عن الوقود الحيائي ،الكحول وال�سائل ال�سود الذي ينجم
عن عملية �صناعة الورق واخل�شب وزيت فول ال�صويا.
الكتلة أ
الحيائية جمموع كتلة الكائنات احل ّية يف منطقة معينة أ�و حجم معينّ ،
أ
أ
أ
وكثري ًا ما تُدرج املواد النباتية امليتة حديث ًا على �نها كتلة �حيائية ميتة� .ما كمية
الكتلة أالحيائية ف ُيعبرّ عنها بالوزن اجلاف أ�و بالطاقة ومن حيث كمية الكربون أ�و
النيرتوجني.
Biome

وحدة أ�حيائية عن�رص هام ومم ّيز يف الغالف احليوي ،يت أ�لف عادة من عدة أ�نظمة
�إيكولوجية (مثل الغابات أ
والنهر والربك وامل�ستنقعات) �ضمن منطقة ذات مناخ
مت�شابه .وتتم ّيز الوحدات أالحيائية مبجموعات نباتية وحيوانية خا�صة بها.
Biosphere

الغالف احليوي /البيو�سفري جزء من نظام أالر�ض ي�شمل جميع النظم
ا إليكولوجية والكائنات احلية يف الغالف اجلوي وعلى أالر�ض (الغالف احليوي
أللر�ض) أ�و يف املحيطات (الغالف احليوي البحري) ،مبا يف ذلك املادة الع�ضوية
امليتة ،مثل النفايات ،واملادة الع�ضوية املوجودة يف الرتبة وخم ّلفات املحيطات.
Biota

كائنات حية كل الكائنات احلية التي تعي�ش يف منطقة ما ،وتعترب النباتات
واحليوانات وحدة واحدة.
Bog

�سبخة ،م�ستنقع أ�ر�ض رطبة حم�ضية مرتاكمة للخث.
Boreal forest

غابة بوريالية� ،شمالية غابات ال�صنوبر والتنّوب وال�شّ وح والالرك�س املمتدة من
�ساحل كندا ال�رشقي غرب ًا حتى أ�ال�سكا ،ومتت ّد من �سيبرييا غرب ًا عرب كامل رو�سيا
فقاري ،يتم ّيز ب�شتاء طويل وبارد جد ًا (ي�صل �إىل
�إىل ال�سهل أالوروبي .أ�ما املناخ
ّ
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متو�سط درجات احلرارة حتت درجة التج ّمد) ،وب�صيف ق�صري وبارد
 6أ��شهر مع ّ
أ
أ
(� 50إىل  100يو ٍم خالٍ من اجلليد)� .ما التهطال فيزداد خالل ��شهر ال�صيف على
التبخر املتدنية أ�ن
الرغم من أ�ن التهطال ال�سنوي ما زال متدني ًا .وب�إمكان ن�سب ّ
جتعل من هذه الغابة مناخ ًا رطب ًا .أ�نظر التايغا.
Breakwater

حاجز أ�مواج بنية �صعبة هند�سي ًا تُقام يف البحر وحتمي امليناء أ�و املر�سى أ�و
ال�شاطئ أ�و منطقة ال�ساحل ،بك�رس أالمواج .وميكن ربط حاجز أالمواج بال�شاطئ
أ�و تركه على املياه ال�ساحلية.

C3 plants

نباتات C3
النباتات التي تنتج مر ّكب ًا من ثالثة أ�نواع من الكربون خالل فرتة التمثيل ال�ضوئي،
وت�شمل معظم أال�شجار واملحا�صيل الزراعية ،مثل أالرز والقمح وفول ال�صويا
والبطاط�س واخل�رضوات.
C4 plants

كما أ�نه الغاز املرجعي الذي ُيقا�س على أ��سا�سه �سائر غازات الدفيئة ،وهو ميلك تالي ًا
�إمكانية �إحداث �إحرتار عاملي قدرها .1
Carbon dioxide fertilization

التخ�صيب بثاين أ�ك�سيد الكربون تعزيز التمثيل ال�ضوئي لدى النباتات نتيجة
تركيزات عالية يف ثاين أ�ك�سيد الكربون ،ما ي�ؤدي �إىل زيادة ا إلنتاجية و /أ�و �إىل
فاعلية يف ا إلنتاج أالويل .وب�شكل عام ،تظهر نباتات � Cإ�ستجابة أ�و�سع لزيادة ثاين
أ�ك�سيد الكربون من نباتات .C4
3

Carbon sequestration

تنحية أ�يونات الكربون عملية زيادة حمتوى الكربون يف م�ستودع  /حو�ض غري
الغالف اجلوي.
Catchment

م�ستجمع مياه منطقة لتجميع مياه املطر و�رصفها.
)CDM (Clean Development Mechanism

نباتات  C4نباتات مدارية املن� أش� ب�شكل خا�ص ،تنتج مر ّكب ًا من أ�ربعة أ�نواع من
الكربون خالل فرتة التمثيل ال�ضوئي ،وت�ض ّم ب�شكل خا�ص العديد من احل�شائ�ش
واملحا�صيل الهامة من الناحية الزراعية ،مثل الذرة وق�صب ال�سكر والذرة الرفيعة
واخلن.

آ�لية التنمية النظيفة ت�سمح آ�لية التنمية النظيفة بتنفيذ م�شاريع خف�ض �إنبعاثات
غازات الدفيئة يف دول ال متلك أ�هداف ًا جلهة ا إلنبعاثات مبوجب �إتفاقية أالمم
املتحدة ا إلطارية أ
ب�ش�ن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو� ،إال أ�نها من املوقّعني
عليها.

Calcareous

Chaga’s disease

الكال�سيت أ�و أالراغونيت لت�ش ّكل الق�رشة أ�و الهياكل العظمية .أ�نظر كال�سيت
حتم�ض املحيط .Ocean acidification
 Calciteوأ�راغونيت  Aragoniteو ّ

داء �شاغا�س مر�ض طفيلي ت�س ّببه املثقبية الكروزية ()Trypanosoma cruzi
وينقله بق الف�سف�س يف أالمريكتني ،وهو يظهر على فرتتني �رسيريتني �إثنتني :الفرتة
احلادة (حمى ،ت�ضخّ م الطحال ،وظهور وذمة) والفرتة املزمنة (متالزمة ه�ضمية
وع ّلة قلبية قد ت�ؤدي �إىل املوت).

كائنات جريية جمموعات وا�سعة ومتع ّددة من الكائنات البحرية مبعظمها ،ت�ستعمل

Calcite

الكال�سيت معدن من كربونات الكل�سيوم (حجر جريي) ،ت�ستعمله كائنات التكلي�س
امل�ش ّكلة للق�رشة أ�و للهيكل العظمي ،مثل الفورامينيفريا ،وبع�ض الطحالب الكربى
بتحم�ض
والكركند وال�سالطعني وقنافذ البحر وجنوم البحر .ويت أ�ثر الكال�سيت ّ
املحيط أ�قل مما يت أ�ثر أالراغونيت به ،وي�ستعمله أ�ي�ض ًا العديد من الكائنات البحرية.
حتم�ض املحيط .Ocean acidification
أ�نظر أ�ي�ض ًا أ�راغونيت  Aragoniteو ّ
Capacity building

تغي املناخ ،تنمية املهارات الفنية
بناء القدرات يعني بناء القدرات يف �إطار رّ
والقدرات امل�ؤ�س�ساتية يف الدول النامية وحاالت ا إلقت�صاد ا إلنتقايل ،وذلك بغية
التكيف مع ،والتخفيف من ،وتنفيذ أالبحاث
ال�سماح لها ب أ�ن ت�شارك يف كافة أ�وجه ّ
بتغي املناخ ،تطبيق ًا آلليات كيوتو... ،
املتع ّلقة رّ
Carbon cycle

دورة الكربون امل�صطلح امل�ستخدم لو�صف تدفّق الكربون (يف أ��شكال خمتلفة مثل
ثاين أ�ك�سيد الكربون) من الغالف اجلوي واملحيطات والغالف احليوي أالر�ضي
والق�رشة أالر�ضية.
)Carbon dioxide (CO2

ثاين أ�ك�سيد الكربون غاز ين� أش� طبيعي ًا ويث ّبته التمثيل ال�ضوئي على املادة الع�ضوية.
كما أ�نه أ�حد النواجت الثانوية الناجمة عن حرق الوقود أالحفوري والكتلة أالحيائية
ف�ض ًال عن التغيرّ ات يف �إ�ستخدام أالرا�ضي وغري ذلك من العمليات ال�صناعية .وهو
أ
غاز الدفيئة الب�رشي
املن�ش� الرئي�سي الذي ي� ؤ ّثر يف التوازن ا إل�شعاعي أللر�ض،

Cholera

الكولريا خمج معوي مائي امل�صدر تت�سبب به الباكترييا (�ضمات الكولريا) ،ي�ؤدي
�إىل �إ�سهال قوي متك ّرر و آ�الم حادة يف البطن ،ثم �إىل ا إلنهيار التام نتيجة التجفاف.
Climate

»متو�سط الطق�س« ،أ�و بقدر أ�كرب من
املناخ املناخ ،مبعناه ال�ض ّيقُ ،يعرف عادة ب أ�نه
ّ
متو�سط الكميات ذات ال�صلة وتقل ّبيتها
الدقة ،ومثلما ي�صفه خرباء ا إلح�صاء ،يكون ّ
خالل فرتة زمنية ترتاوح بني أ��شهر و آ�الف ال�سنني .وهذه الكميات ،يف أ�غلب أالحيان،
هي من املتغيرّ ات ال�سطحية ،مثل درجات احلرارة والتهطال والرياح .أ�ما املناخ،
باملعنى أالو�سع ،فهو عبارة عن حالة من حاالت نظام املناخ ،مبا يف ذلك و�صفه من
الناحية ا إلح�صائية .وتبلغ الفرتة الزمنية التقليدية � 30سنة مثلما حددتها «املنظمة
العاملية أللر�صاد اجلوية».
Climate change

تغيرّ املناخ ت�شري عبارة تغيرّ املناخ �إىل حدوث كل تغيرّ يف املناخ عرب الزمن� ،سواء
كان ناجم ًا عن التقلبية الطبيعية أ�و عن الن�شاط الب�رشي .ويختلف هذا ا إل�ستخدام
عن التعريف الوارد يف �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية أ
تغي املناخ ،حيث
ب�ش�ن رّ
ت�شري عبارة «تغيرّ املناخ» �إىل «حدوث تغيرّ يف املناخ يعزى ب�شكل مبا�رش أ�و غري
مبا�رش �إىل الن�شاط الب�رشي الذي يف�ضي �إىل تغيرّ يف تركيب الغالف اجلوي ،والذي
ي�ضاف �إىل تق ّلبية املناخ الطبيعية ،على مدى فرتات زمنية متماثلة» .أ�نظر أ�ي�ض ًا
تقلبية املناخ .Climate variability
ّ
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Climate change commitment

�إلتزام تغيرّ املناخ �إثر خمول املحيط احلراري والعمليات البطيئة التي ي�شهدها
كل من الغالف احليوي والغالف اجلليدي وم�ساحات أالرا�ضي� ،سي�ستمر املناخ
اجلوي مبوجب قيم اليوم.
يف التغيرّ حتى ولو ّمت احلفاظ على تركيبة الغالف
ّ
في�ؤدي تغيرّ قدمي يف تركيبة الغالف اجلوي �إىل تغيرّ مناخي ملتزم ي�ستمر ب�إ�ستمرار
الالتوازن ا إل�شعاعي ،و�إىل أ�ن تت أ�قلم كافة مك ّونات النظام املناخي مع احلالة
اجلديدة .و ُي�شار �إىل بقاء التغيرّ احلراري الزائد بعد ت�ش ّكل الغالف اجلوي ثابت ًا
بتعبري «�إحرتار ملتزم» أ�و «�إلتزام ا إلحرتار» .وي�ض ّم �إلتزام تغيرّ املناخ تغيرّ ات
متطرفة ،ويف
م�ستقبلية أ�خرى يف الدورة املائية ،على �سبيل املثال ،ويف ظواهر ّ
جوية ّ
�إرتفاع م�ستوى البحر.
Climate model

النموذج املناخي عبارة عن عر�ض عددي للنظام املناخي القائم على اخل�صائ�ص
الفيزيائية وا إلجتماعية والبيولوجية لعنا�رصه وتفاعالتها وعمليات تغذيتها
املرتدة ،ومي ّثل كل خ�صائ�صه املعروفة أ�و بع�ضها .وميكن متثيل النظام املناخي
بنماذج تختلف درجات تعقيدها ،على أ�نه ميكن حتديد هيكل هرمي من النماذج ألي
عن�رص من عنا�رصه أ�و ملجموعة من تلك العنا�رص ،حتى ولو �إختلفت يف بع�ض اجلوانب
مثل عدد أالبعاد املكانية ومدى متثيل العمليات الفيزيائية أ�و الكيمائية أ�والبيولوجية
بو�ضوح ،أ�و امل�ستوى الذي يت ّم فيه �إ�رشاك عمليات حتديد البارامرتات التجريبية.
وتوفّر النماذج املتقارنة للدوران العام بني الغالف اجلوي واملحيطات واجلليد
البحري متثي ًال �شام ًال للنظام املناخي .وت�ض ّم مناذج أ�كرث تعقيد ًا كالكيمياء
والبيولوجيا الن�شيطتني .وتُط ّبق النماذج املناخية على �إعتبار أ�نها أ�داة من أ�دوات
البحث لدرا�سة املناخ وحماكاته ،ولكنها ت�ستخدم أ�ي�ض ًا ألغرا�ض عملية ،مبا يف ذلك
التنب�ؤ ات املناخية ال�شهرية والف�صلية وال�سنوية البينية.
Climate prediction

التنب� ؤ باملناخ يعترب التنب� ؤ باملناخ أ�و التوقّعات املناخية نتيج ًة ملحاولة تقدير التط ّور
الفعلي للمناخ يف امل�ستقبل ،أ�ي على النطاق الزمني الف�صلي أ�و ال�سنوي البيني أ�و
على النطاق الطويل أالمد .أ�نظر أ�ي�ض ًا �إ�سقاطات املناخ ()Climate projection
(تغي) املناخ ()Climate (change) scenario
و�سيناريو رّ
Climate projections

�إ�سقاطات املناخ هي �إ�ستجابة النظام املناخي املح�سوبة مع �سيناريوهات
ا إلنبعاثات أ�و الرتكيزات اخلا�صة بغازات الدفيئة و أالهباء اجلوية أ�و
�سيناريوهات أ
الت�ثري ا إل�شعاعي .وت�ستند ا إل�سقاطات يف أ�غلب أالحيان �إىل عمليات
حماكاة بوا�سطة النماذج املناخية .وتختلف �إ�سقاطات املناخ عن تنب�ؤات املناخ،
�إذ تعتمد ا إل�سقاطات ب�شكل أ��سا�سي على �سيناريو ا إلنبعاثات  /الرتكيز  /أ
الت�ثري
ا إل�شعاعي امل�ستخدم ،وبالتايل على �إفرتا�ضات فيها قد ٌر كبري من عدم اليقني جلهة

التط ّورات ا إلقت�صادية ا إلجتماعية والتكنولوجية.
Climate (change) scenario
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Climate system

النظام املناخي ُيح ّدد النظام املناخي �إ�ستناد ًا �إىل الديناميات والتفاعالت بني خم�سة
عنا�رص رئي�سية هي :الغالف اجلوي والهيدرو�سفري والغالف اجلليدي و�سطح
أالر�ض والغالف احليوي .تتط ّور دينامية النظام املناخي بح�سب الت أ�ثري الداخلي
واخلارجي ،مثل ثورات الرباكني والتباينات ال�شم�سية أ�و التغيرّ ات يف توازن أالر�ض
ا إل�شعاعي امل�ستحدثة ب�رشي ًا نتيجة �إنبعاثات غازات الدفيئة الب�رشية املن� أش� مث ًال،
و /أ�و نتيجة تغيرّ ات يف �إ�ستخدام أالرا�ضي.
Climate threshold

عتبة املناخ هي النقطة التي ُي�س ِّبب عندها ت أ�ث ٌري خارجي يف النظام املناخي ،مثل
الرتكيزات املتزايدة يف الغالف اجلوي لغازات الدفيئة ،حدث ًا مناخي ًا أ�و بيئي ًا هام ًا
ُيعترب غري قابل للتغيري أ�و للمعاجلة لكن على فرتات زمنية طويلة جد ًا ،مثل �إبي�ضا�ض
ال�شعب املرجانية الوا�سع النطاق أ�و �إنهيار أ�نظمة الدوران التابعة للمحيطات.
Climate variability

متو�سط حالة ما ،وما �إىل ذلك
تقلبية املناخ ت�شري تقلبية املناخ �إىل التباينات يف ّ
من ا إلح�صاءات املناخية (مثل ا إلنحرافات املعيارية وا إلح�صاءات املتع ّلقة بالظواهر
اجلوية املتطرفة� ،إلخ) على جميع النطاقات الزمنية واملكانية التي تتجاوز نطاق
الظواهر اجلوية ا إلفرادية .وقد تُعزى التقلبية �إىل عمليات داخلية طبيعية يف �إطار
النظام املناخي (التقلبية الداخلية) أ�و التباينات يف الت أ�ثري ا إل�شعاعي اخلارجي
أ
الب�رشي
تغي املناخ Climate
املن�ش� (التقلبية اخلارجية) .أ�نظر أ�ي�ض ًا رّ
.change
CO2 fertilization

التخ�صيب بالـ  CO2أ�نظر التخ�صيب بثاين أ�ك�سيد الكربون Carbon dioxide

.fertilization

Coastal squeeze

�إن�ضغاط ال�ساحل �إن�ضغاط أالنظمة ا إليكولوجية ال�ساحلية (مثل امل�ستنقعات

ّ
وم�سطحات الطني والرمل) بني م�ستويات البحر ا آلخذة
املاحلة واملاجنروفات
يف ا إلرتفاع واخلطوط ال�ساحلية املح ّددة طبيعي ًا أ�و �إ�صطناعي ًا مبا يف ذلك املن�ش�آت
املعقّدة هند�سي ًا ( أ�نظر الف�صل .)6
Coccolithophores

طحالب جمهرية أ�حادية اخللية من نوع العوالق النباتية ،تبني هيكليات م�شابهة
للق�رشة من الكال�سيت (نوع من كاربونات الكل�سيوم) .أ�نظر أ�ي�ض ًا الكال�سيت
حتم�ض املحيط .Ocean acidification
 Calciteو ّ
Committed to extinction

ملتزم با إلنقرا�ض ت�شري املفردة �إىل أالنواع التي ت�شهد تراجع ًا من حيث عددها
والتي تو�شك على ا إلنقرا�ض ب�شكل حمتّم وبغياب تدخّ ل ب�رشي .أ�نظر أ�ي�ض ًا �إنقرا�ض
.Extinction

ومب�سط يف أ�غلب أالحيان للمناخ الذي
�سيناريو (تغيرّ ) املناخ متثيل معقول
ّ
�سي�سود يف امل�ستقبل� ،إ�ستناد ًا �إىل جمموعة متّ�سقة داخلي ًا من العالقات املناخية
وا إلفرتا�ضات املتع ّلقة أ
بالت�ثري ا إل�شعاعي و�ضعت خ�صي�ص ًا ل إل�ستخدام ال�رصيح
كمداخل لنماذج ت أ�ثري تغيرّ املناخ .ومي ّثل «�سيناريو تغيرّ املناخ» ا إلختالف بني
�سيناريو مناخ ما واملناخ احلايل.

مر�ض �ساري مر�ض معدٍ يحدث نتيجة �إنتقال عامل بيولوجي م�سبب للعدوى
كربي متعدد اخلاليا).
(فريو�س أ�و بكترييا أ�و طفيلي ّ

Climate sensitivity

Confidence

ح�سا�سية املناخ زيادة حرارة التوازن املمكن حدوثها �إثر ت�ضاعف يف تركيز ثاين
أ�ك�سيد الكربون ،ما يتخطى م�ستويات ما قبل الثورة ال�صناعية.

عب عن م�ستوى الثقة يف بيانٍ ما من خالل �إ�ستعمال
الثقة يف التقرير احلايلُ ،ي رَّ
مفردات معيارية معرو�ضة يف املق ّدمة .أ�نظر أ�ي�ض ًا عدم اليقني .Uncertainty

Communicable disease
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Control run

ت�شغيل �إختباري ت�شغيل منوذج ما بهدف �إر�ساء بيانات أ��سا�سية ملقارنتها بنتائج
ا إلختبارات املرتبطة بتغيرّ املناخ .وي�ستعمل الت�شغيل ا إلختباري قيم ًا ثابتة أ
للت�ثري
أ
ا إل�شعاعي الناجت عن غازات الدفيئة و أالهباء اجلوية الب�رشية
املن�ش� املتوافقة مع
ظروف ما قبل الثورة ال�صناعية.
Coral

املرجان حتمل مفردة «املرجان» معانٍ ع ّدة ،ولكنّها غالب ًا ما تعني ا إل�سم املعرتف
به لعائلة ال�سكلرياكتينيا ،حيث متلك أ�ع�ضا�ؤها كلها هياكل عظمية Limestone
�صلبة ،وتكون �إما بانية ال�شُ َعب أ�و غري بانية لل�شُ َعب املرجانية ،أ�و كنوع يعي�ش يف
املاء الباردة و أ�خر يعي�ش يف املاء الدافئة.
Coral bleaching

�إبي�ضا�ض ال�شعب املرجانية حت ّول لون املرجان �إىل اللون املبي�ض �إثر فقدان
الكائنات التعاي�شية املو ّلدة للطاقة.
Coral reefs

ال�شعب املرجانية هيكليات �شبيهة بال�صخر من احلجر اجلريي (كربونات
الكل�سيوم) ي�ش ّكلها املرجان على طول �سواحل املحيطات (ال�شعاب الهدابية
�ضفاف أ�و أ� ٍ
ٍ
جراف �سطحي ٍة مغمور ًة باملياه (ال�شعاب احلاجبة،
احلدودية) أ�و فوق
احللقات املرجانية) ومعظمها يف املحيطات املدارية و�شبه املدارية.
Cryosphere

الغالف اجلليدي عن�رص النظام املناخي الذي يت أ�لف من جميع كميات الثلج واجلليد
(مبا يف ذلك الرتبة ال�صقيعية) فوق �سطح أالر�ض واملحيطات أ�و حتتها.
Cryptograms

م�صطلح قدمي ولكنه ما زال ُي�ستعمل ل إل�شارة �إىل جمموعة كائنات متع ّددة وغري
متّ�صلة ببع�ضها البع�ض ت�صنيفي ًا ،مبا يف ذلك الفطريات والنباتات أالدنى مثل
الطحالب أ
وال�شنات و Hornworts, Liverwortsواحلزازيات وال�رسخ�س.
Deforestation

�إزالة الغابات ( أ�و أ
أ
الحراج) عملية طبيعية أ�و ب�رشية
املن�ش� تق�ضي بتحويل
أ
الغابات �إىل مناطق غري حرجية� .نظر الت�شجري و�إعادة الت�شجري.

Dengue fever

حمى ال�ضنك مر�ض فريو�سي معدٍ ينقله البعو�ض وكثري ًا ما ُيطلق عليه �إ�سم
«احلمى القا�صمة للظهر» ألنها تظهر على �شكل آ�الم �شديدة يف املفا�صل والظهر.
وقد ت�ؤدي العدوى الالحقة بالفريو�س �إىل ا إل�صابة بحمى ال�ضنك النزفية ()DHF
ومتالزمة �صدمة ال�ضنك ( )DSSالتي قد ت�ؤدي �إىل املوت.
Desert

�صحراء منطقة تتم ّيز بتهطال متدنٍ جد ًا ،حيث تعترب الن�سبة «املتدنية جد ًا»
املتعارف عليها أ�قل من  100مم يف ال�سنة الواحدة.

Desertification

ت�صحر تدهور أالرا�ضي يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق اجلافة �شبه
ّ
الرطبة ،الناجم عن عوامل �شتى منها تباينات املناخ أ
والن�شطة الب�رشية .وعالوة على
ذلك ،تع ّرف �إتفاقية أالمم املتحدة ملكافحة
الت�صحر ( )UNCCDتدهور أالرا�ضي
ّ
ب أ�نه تع ّر�ض املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واجلافة �شبه الرطبة إلنخفا�ض أ�و خ�سارة

ا إلنتاجية البيولوجية أ�و ا إلقت�صادية أ�و تعقيدات أالرا�ضي املح�صولية املعتمدة
على أالمطار أ
والرا�ضي املح�صولية املروية واملراعي و أ�را�ضي الرعي والغابات
واجلنبات نتيجة �إ�ستخدام أالرا�ضي أ�و عملية أ�و جمموعة من العمليات مبا فيها
العمليات النا�شئة عن أ�ن�شطة ب�رشية و أ�مناط �سكنية مثل )1( :تعرية الرتبة بفعل
الرياح و /أ�و املياه؛ ( )2تدهور اخل�صائ�ص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية أ�و
ا إلقت�صادية؛ ( )3فقدان الغطاء النباتي الطبيعي منذ زمن بعيد.
Detection and attribution

الك�شف والعزو ي�شري الك�شف عن تغيري يف نظام ما (طبيعي أ�و ب�رشي املن� أش�) �إىل
العملية القا�ضية بربهنة حدوث تغيرّ يف النظام املعني من جهة �إح�صائية حمددة،
ومن دون �رشح أ��سبابه.
أ
تغي يف املناخ ب�رشي املن�ش� فيمت ّد عادة
أ�ما عزو التغيرّ امللحوظ يف نظام ما �إىل رّ
على مرحلتني �إثنتني� ،إذ يجب أ�و ًال ربط التغيرّ امللحوظ يف النظام بتغيرّ يف املناخ
ملحوظ على نطاق املنطقة ب أ�كملها ،وذلك بدرجة حمددة من الثقة .أ�ما املرحلة الثانية
فتق�ضي بربط ق�سم قابل للقيا�س من التغيرّ امللحوظ يف املناخ أ�و التغيرّ امللحوظ يف
أ
النظام املرتبط به ،بت أ�ثري مناخي ب�رشي
املن�ش� وذلك بدرجة م�شابهة من الثقة.
أ
أ
ين العزو امل�شرتك فيجب �ن تكون �دنى من الثقة التي توحي بها
أ�ما الثقة يف بيا ّ
كل من خطوتي العزو الفرديتني على حدى ب�سبب جمع عمليتي تقييم �إح�صائيتني
منف�صلتني.
Diadromous

ثنائي الهجرة �سمكة تتنقّل بني املياه املاحلة واملياه العذبة.
Discount rate

معدّل اخل�صم هو درجة تف�ضيل ا إل�ستهالك احلايل إل�ستهالك ال�سنة ال�سابقة ،مع

متو�سط الدخل بالتوازي مع ا إلجمايل الناجت املحلي
بقاء أال�سعار ثابتة و�إرتفاع ّ

للفرد الواحد.

Disturbance regime

نظام �إ�ضطرابي تواتر ا إل�ضطرابات و�ش ّدتها و أ�نواعها ،مثل احلرائق أ�و تف�شي
احل�رشات أ�و ا آلفات ،والفي�ضانات ونوبات اجلفاف.
Downscaling

تقلي�ص النطاق طريقة �إ�ستخال�ص معلومات من امل�ستوى املحلي �إىل العاملي (10
�إىل  100كلم) ،من مناذج أ�و حتاليل بيانات أ�و�سع نطاق ًا.
Drought

جفاف ،نوبة جفاف ظاهرة حتدث عندما يق ّل م�ستوى التهطال كثري ًا عن امل�ستويات
العادية امل�سجلة ،ما ي�ؤدي �إىل حاالت �إختالل هيدرولوجية خطرية ،غالب ًا ما ت� ؤ ّثر
ت أ�ثري ًا خطري ًا يف املوارد الربية ونظم ا إلنتاج.
Dyke

م�ص ّد الفيا�ضانات جدار أ�و حاجز من �صنع ا إلن�سان ،على طول �ساحل ،حلماية
أالرا�ضي املنب�سطة من الفيا�ضانات.
)Dynamic Global Vegetation Model (DGVM

منوذج دينامي للغطاء النباتي العاملي مناذج تعزّز منو النباتات والديناميات
عرب املكان والزمن� ،إثر ت أ�ثري املناخ والتغيرّ ات البيئية أالخرى.
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Ecological Community

جمموعة �إيكولوجية جمموعة من النباتات واحليوانات التي تتم ّيز بتج ّمع خا�ص
من أالنواع وبكرثتها .أ�نظر أ�ي�ض ًا نظام �إيكولوجي .Ecosystem
Ecological corridor

ممر �إيكولوجي �رشيحة �ض ّيقة من الغطاء النباتي ت�ستخدمها احلياة الربية وميكنها
أ�ن ت�سمح بتنقّل عوامل ح ّية بني منطقتني �إثنتني.
Ecophysiological process

عملية �إيكولوجية فيزيولوجية �إ�ستجابة فردية للكائنات لتقلبية البيئة مثل
تغي املناخ ،من خالل عمليات �إيكولوجية فيزيولوجية دائمة العمل ،على م�ستوى
رّ
جمهري عاد ًة أ�و على م�ستوى أ�ع�ضاء الكائنات الفرعية .وتعيق ا آلليات ا إليكولوجية
الفيزيولوجية قدرة الكائنات الفردية على حت ّمل ا إلجهادات البيئية وت�ض ّم عدد ًا
وا�سع ًا من ا إل�ستجابات املحددة ألق�صى حدود حت ّمل أالفراد للظروف البيئية .ومن
املمكن أ�ن ترتفع ا إل�ستجابات ا إليكولوجية الفيزيولوجية ملراقبة نطاقات أالنواع
اجلغرافية.
Ecosystem

النظام ا إليكولوجي نظام تفاعلي م�ؤلف من كافة الكائنات احلية مع بيئتهم املحيطة
املادية والكيميائية �ضمن منطقة حمددة .وتغطي النظم ا إليكولوجية هرم ًا من
النطاقات املكانية ،وميكنها أ�ن ت�ض ّم �إما كوكب أالر�ض بر ّمته أ�و الوحدات أالحيائية
على نطاق قاري أ�و نطاق ًا �صغري ًا وا�ضح احلدود مثل بركة �صغرية.

Ecosystem approach

منهج النظام ا إليكولوجي يعترب منهج النظام ا إليكولوجي �إ�سرتاتيجي ًة إلدارة
متكاملة أللر�ض واملياه واملوارد احلية ،تعزّز احلفاظ على كل تلك املوارد وعلى
�إ�ستعمالها ب�شكل م�ستدام ومتكافئ .ويعتمد منهج النظام ا إليكولوجي على تطبيق
منهجيات علمية موائمة تر ّكز على م�ستويات التنظيم البيولوجي التي ت�ض ّم الهيكلية
أال�سا�سية والعمليات وطريقة العمل والتفاعالت بني الكائنات وبيئتها .وهو يعرتف
ب أ�ن الب�رش ي�ش ّكلون جزء ًا ال يتجز أ� من العديد من النظم ا إليكولوجية تبع ًا لتن ّوعهم
الثقايف .ويتط ّلب منهج النظام ا إليكولوجي �إدارة �رسيعة الت أ�قلم ت�سمح بالتعامل
مع طبيعة النظم ا إليكولوجية املعقّدة والدينامية ،يف غياب معرفة تامة أ�و فهم
تام لكيفية عملها .أ�ما أالهداف أ
التنوع البيولوجي
الولية فتق�ضي باحلفاظ على ّ
وعلى هيكلية النظام ا إليكولوجي وطريقة عمله ،بغية احلفاظ على خدمات النظم
ا إليكولوجية.

Ecosystem services

خدمات النظم ا إليكولوجية العمليات أ�و الوظائف ا إليكولوجية هي ذات قيمة
نقدية أ�و غري نقدية أللفراد أ�و للمجتمع ب�شكل أ�و�سع .وتُق�سم �إىل ( )1خدمات
التنوع البيولوجي ،و�إىل ( )2خدمات متوينية مثل
داعمة مثل �صيانة ا إلنتاجية أ�و ّ
أ
واللياف أ�و أ
أالغذية أ
ال�سماك ،و�إىل ( )3خدمات تنظيمية مثل تنظيم املناخ �و تنحية
أ
أ
أ
أ�يونات الكربون ،و�إىل ( )4خدمات ثقافية مثل ال�سياحة �و الت� ّمل الروحي �و الفني
(.)aesthetic
Ecotone

منطقة متا�س النظم ا إليكولوجية املتجاورة املنطقة ا إلنتقالية بني النظم
ا إليكولوجية املتجاورة (بني الغابات أ
والرا�ضي املع�شو�شبة ،مث ًال).
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)El Niño-Southern Oscillation (ENSO

ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ظاهرة النينيو يف معناها أال�صلي هي عبارة
عن تيار مياه دافئة يتدفّق دوري ًا على طول �ساحل �إكوادور وبريو ،مثري ًا ا إل�ضطراب
يف م�صائد أال�سماك املحلية .وترتبط هذه الظاهرة املحيطية بتق ّلبات منط ال�ضغط
ال�سطحي بني املناطق املدارية والدوران يف املحيطني الهندي والهادئ ُيطلق عليها
�إ�سم التذبذب اجلنوبي .وتُعرف هذه الظاهرة املتقارنة بني الغالف اجلوي واملحيطات
ب�إ�سم ظاهرة النينيو – التذبذب اجلنوبي ( .)ENSOوخالل حدوث ظاهرة النينيو،
ت�ضعف الرياح التجارية ال�سائدة يف حني يقوى التيار ا إل�ستوائي العك�سي م�س ّبب ًا
تدفّق املياه ال�سطحية الدافئة يف املنطقة أالندوني�سية يف �إجتاه ال�رشق ،للتغطية على
املياه الباردة يف تيار بريو .ولهذه الظاهرة أ�ثر كبري على الرياح ودرجة حرارة
�سطح البحر و أ�مناط التهطال يف املناطق املدارية من املحيط الهادئ .كما أ�ن لها آ�ثار ًا
مناخية يف جميع أ�نحاء منطقة املحيط الهادئ ويف كثري من أ�نحاء العامل أالخرى.
و ُيطلق على الظاهرة املعاك�سة لظاهرة النينيو �إ�سم النينيا.

Emissions scenario

�سيناريو ا إلنبعاثات متثيل معقول للتط ّورات امل�ستقبلية إلنبعاثات املواد ذات
القدرة على الن�شاط ا إل�شعاعي (مثل غازات الدفيئة و أالهباء اجلوية) �إ�ستناد ًا
�إىل جمموعة متجان�سة ومت�سقة داخلي ًا من ا إلفرتا�ضات ب� أش�ن القوى الدافعة
(مثل التطورات الدميغرافية وا إلجتماعية ا إلقت�صادية والتغيرّ ات التكنولوجية)
والعالقات الرئي�سية التي تربط بينها .لقد �سبق أ�ن عر�ضت الهيئة احلكومية
الدولية املعنية بتغيرّ املناخ ،يف العام  ،1992جمموع ًة من �سيناريوهات ا إلنبعاثات
ا�ستُخدمت ك أ��سا�س لو�ضع �إ�سقاطات املناخ يف تقرير التقييم الثاين .و ُي�شار �إىل
�سيناريوهات ا إلنبعاثات هذه ب�إعتبارها �سيناريوهات  .IS92ون�رش التقرير اخلا�ص
عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات ال�صادر عن الهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغيرّ املناخ
(� )Nakićenović et al., 2000سيناريوهات �إنبعاثات جديدة وهي ما ُيطلق عليها
�إ�سم �سينايوهات التقرير اخلا�ص أ�و .SRES
Endemic

متوطن مقت�رص على ،أ�و خا�ص بناحية أ�و منطقة .وميكن أ�ن ت�شري كلمة »متوطن«،
يف ما يتع ّلق ب�صحة ا إلن�سان� ،إىل مر�ض أ�و ناقل ملر�ض موجود أ�و �سائد عاد ًة لدى
جمموعة �سكانية أ�و منطقة جغرافية يف جميع أالوقات.
Ensemble

املجموعة جمموعة من عمليات حماكاة متوازية للنماذج املناخية تُ�ستعمل عند و�ضع
ا إل�سقاطات املناخية .أ�ما تغيرّ النتائج على نطاق املجموعة كاملة فيعطي تقدير ًا
لعدم اليقني ال�سائد .واملجموعات املُ�ش ّكلة من منوذج واحد فقط ،لكن با إل�ستناد �إىل
ظروف أ� ّولية خمتلفة ،ال حت ّدد �إال عدم اليقني املرتبط بتقلبية املناخ الداخلية ،يف
حني ت�ض ّم املجموعات املتع ّددة النماذج ،مبا يف ذلك عمليات حماكاة م�ستندة �إىل أ�كرث
من منوذج واحد ،ت أ�ثري ا إلختالفات بني النماذج.
Epidemic

وباء يظهر فج أ�ة فتعك�سه ن�سب احلوادث التي تفوق بو�ضوح ما هو متوقّع عادةً،
وهو ُيطلق خا�صة على أالمرا�ض املعدية ولكنّه ينطبق كذلك على أ�ي مر�ض أ�و
�إ�صابة ،أ�و أ�ي أ�مر متع ّلق بال�صحة يحدث يف �إطار هذه التف�شيات.
Erosion

�إجنراف ،حتات عملية �إجنراف أ�و �إنتقال الرتبة وال�صخور بفعل التجوية والتحلل
والنهار اجلليدية أ
الكتلي وبفعل املجاري املائية أ
والمواج والرياح واملياه اجلوفية.
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Eustatic sea-level rise

التغيرّ اليو�ستاتي يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر أ�نظر �إرتفاع م�ستوى �سطح
البحر .Sea-level rise

كميات كافية من أالغذية ا آلمنة واملغذية من أ�جل من ّو طبيعي وتنمية ج ّيدة وحياة
�صحية ون�شيطة .وينعدم أالمن الغذائي عند عدم توفّر أالغذية وقلة القدرة ال�رشائية
وعدم مالءمة التوزيع أ�و ا إل�ستخدام غري املنا�سب أللغذية على م�ستوى أال�رسى.
Food web

Eutrophication

وفرة املغذيات العملية التي ت�صبح مبقت�ضاها كتلة مائية (�ضحلة يف أ�غلب أالحيان)
(�سواء ب�شكل طبيعي أ�و بفعل التل ّوث) غنية باملغذيات املذابة مع حدوث نق�ص ف�صلي
يف أالك�سيجني املذاب.

�شبكة غذائية �شبكة عالقات غذائية �ضمن جمموعة �إيكولوجية ت�ض ّم �سل�سالت
غذائية عدة مرتابطة يف ما بينها.
Forecast

التنب� ؤ أ�نظر تنب�ؤ املناخ

Evaporation

.projections

ّ
تبخر عملية �إنتقالية يتح ّول خاللها ال�سائل �إىل غاز.

Forest limit/line

Evapotranspiration

ّ
التبخر الناجم عن �سطح أالر�ض والنتح ال�صادر عن
التبخر – النتح �إجتماع ّ
النباتات.
Externalities

عوامل خارجية تظهر نتيجة ت أ�ثري تغيرّ �إنتاجية أ�و �إ�ستهالك فرد أ�و �رشكة ب�شكل
غري مبا�رش على رفاه �شخ�ص أ�خر أ�و �رشكة أ�خرى .وتكون العوامل اخلارجية �إما
�إيجابية أ�و �سلبية .وت�ش ّكل ت أ�ثريات التل ّوث على النظم ا إليكولوجية ،جماري املياه
�سلبي.
أ�و نوعية الهواء ،أ�مثلة تقليدية عن عام ٍل خارجي ّ
Extinction

�إنقرا�ض �إختفاء عاملي لنوع ما برمته.
Extirpation

�إ�ستئ�صال �إختفاء نوع ما من جز ٍء من النطاق الذي يعي�ش فيه ،أ�ي �إنقرا�ض

حم ّلي.

Extreme weather event

ظاهرة جوية متط ّرفة ظاهرة نادرة احلدوث يف حدود التوزيع املرجعي ا إلح�صائي
لها يف مكان معني .ويختلف تعريف كلمة »نادرة« من �سياق �إىل أ�خر ،غري أ�ن الظاهرة
اجلوية املتط ّرفة تكون عادة نادرة أ�و أ�كرث ندرة من املئني العا�رش أ�و الت�سعني .وقد
تختلف ،من حيث التحديد ،خ�صائ�ص ما ي�سمى بالظاهرة اجلوية املتط ّرفة من مكان
�إىل أ�خر .وقد ت�ض ّم الظواهر اجلوية املتط ّرفة ،عادةً ،الفي�ضانات وحاالت اجلفاف.
Feedback

تغذية مرتدة تُدعى آ�لية تفاعل بني العمليات تغذية مرتدة عندما ت�ؤدي نتيجة
العملية أالولية �إىل تغيرّ ات يف العملية الثانية ما ي� ؤ ّثر بدوره على العملية أالوىل.
وتعزز التغذية املرتدة ا إليجابية العملية أال�سا�سية يف حني تق ّلل التغذية املرتدة
ال�سلبية منها.
Food chain

�سل�سلة غذائية �سل�سلة عالقات غذائية تت�ش ّكل من أ�نواع ع ّدة تتغذى ببع�ضها
البع�ض .أ�نظر أ�ي�ض ًا �شبكة غذائية  Food webوامل�ستوى الغذائي Trophic
.level
Food security

أ
المن الغذائي ميكن التح ّدث عن أ�من غذائي عندما ميلك أال�شخا�ص منفذ ًا آ�من ًا �إىل

prediction

 Climateو�إ�سقاطات املناخ

Climate

حدود  /حد الغابة احلدود ا إلرتفاعية العليا أ�و خطوط العر�ض التي ال ميكن من
بعدها أ�ن يتط ّور منو أال�شجار الطبيعي �إىل غابة مغلقة .وهو عادة يكون على �إرتفاع
أ�دنى أ�و أ�كرث ُبعد ًا عن القطبني منه عن حد منو أال�شجار.

Freshwater lens

الطبقات الر�سوبية احلاوية للمياه العذبة كتلة مائية جوفية على �شكل عد�سة
تقع حتت جزيرة حميطية وتقع حتتها مياه ماحلة.
Functional extinction

نواع فقدت قدرتها على ا إل�ستمرار والبقاء
�إنقرا�ض وظيفي ت�شري الكلمة �إىل أ� ٍ
أ
أ
أ
ً
ب�سبب �إنخفا�ض عددها �إىل ما دون احلجم الدنى� .نظر �ي�ضا ملتزم با إلنقرا�ض
.Committed to extinction
)General Circulation Model (GCM

منوذج الدوران العام أ�نظر النموذج املناخي .Climate model
Generalist

نوع عام أ�نواع قادرة على حت ّمل نطاق وا�سع من الظروف البيئية.
Glacier

نهر جليدي كتلة من اجلليد أالر�ضي تتدفّق �إىل أال�سفل (من خالل التفكك الداخلي
و�إنزالق قاعدتها) وتكبحها الت�ضاري�س املحيطة (مثل جوانب الوديان أ�و القمم
املحيطة) .وتتك ّون أالنهار اجلليدية �إثر تراكم الثلوج عند خطوط العر�ض القطبية
وتتوازن بالذوبان عند خطوط العر�ض املنخف�ضة أ�و بالت�رصيف يف البحار.
Globalization

العوملة هي التداخل والرتابط املتزايدان بني الدول على م�ستوى عاملي� ،إثر تزايد
حجم ال�صفقات العابرة للحدود وتن ّوعها جلهة ال�سلع واخلدمات ،ونتيجة تدفقات
ح ّرة للر أ��س املال العاملي ،ف�ض ًال عن �إنت�شار أ��رسع و أ�و�سع نطاق ًا للتكنولوجيا
واملعلومات والثقافة.
Greenhouse effect

ظاهرة الدفيئة عملية �إحرتار الكرة أ
الر�ضية بفعل �إمت�صا�ص الغالف اجلوي

ألل�شعة ما دون احلمراء.
وقد تُ�ستعمل كلمة «ظاهرة الدفيئة» عامة ل إل�شارة �إما �إىل ظاهرة الدفيئة الطبيعية
أ
الناجتة عن غازات الدفيئة ،أ�و �إىل ظاهرة الدفيئة املعزّزة (ب�رشية
املن�ش�) الناجتة
عن غازات منبعثة �إثر ن�شاطات ب�رشية.
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Greenhouse gas

Herbaceous

غاز الدفيئة غازات الدفيئة هي املك ّونات الغازية املوجودة يف الغالف اجلوي،
أ
�سوا ًء كانت طبيعية أ�و ب�رشية
املن�ش� ،التي متت�ص ا إل�شعاع وتبعثه على طول
أ
أ
موجات مع ّينة ،على نطاق طيف ال�شعة ما دون احلمراء املنبعثة من �سطح الر�ض
والغالف اجلوي وال�سحب ،وهذه اخلا�صة ت�سبب ظاهرة الدفيئة .بخار املاء وثاين
أ�ك�سيد الكربون و أ�ك�سيد النيرتوز وامليثان و أالوزون ،هذه ك ّلها من غازات الدفيئة
أالولية يف الغالف اجلوي لكوكب أالر�ض .و�إىل جانب ثاين أ�ك�سيد الكربون ( )CO
و أ�ك�سيد النيرتوز ( )N Oوامليثان (  ،)CHيتناول بروتوكول كيوتو غازات الدفيئة
أالخرى مثل هك�سافلوريد الكربيت (  )SFوالهيدروفلوروكربونات ()HFCs
والبريفلوروكربونات (.)PFCs

ع�شبي ،مع�شو�شب مزهر ،غري خ�شبي.

2

2

4

Human system

نظام ب�شري أ�ي نظام ي�ؤدي فيه التنظيم الب�رشي دور ًا رئي�سي ًا .وكثري ًا ،لكن لي�س
دائم ًا ،ما يكون هذا امل�صطلح «جمتمع ًا» أ�و «نظام ًا �إجتماعي ًا» (مثل النظام الزراعي،
والنظام ال�سيا�سي ،والنظام التكنولوجي ،والنظام ا إلقت�صادي) وجميعها نظم
ب�رشية باملعنى الوارد يف تقرير التقييم الرابع .AR4

6

)Gross Domestic Product (GDP

�إجمايل الناجت املحلي �إجمايل الناجت املحلي هو القيمة النقدية لكافة ال�سلع
واخلدمات التي تنتجها أ� ّمة ما.
)Gross National Product (GNP

�إجمايل الناجت القومي �إجمايل الناجت القومي هو القيمة النقدية لكافة ال�سلع
واخلدمات التي ينتجها �إقت�صاد أ� ّمة ما ،با إل�ضافة �إىل الدخل الذي ينتجه املواطنون
يف اخلارج من دون ح�ساب دخل املقيمني أالجانب.
Gross primary production

�إجمايل ا إلنتاج أ
الويل �إجمايل الكربون الذي تث ّبته النبتة من خالل عملية التمثيل
ال�ضوئي.

Groundwater recharge

ت�شبع
تغذية املياه اجلوفية عملية تق�ضي ب�إ�ضافة املياه اخلارجية �إىل منطقة ّ

م�ستودع املياه اجلوفية� ،سوا ًء كان ذلك ب�شكل مبا�رش داخل »التكوين« أ�و ب�شكل
غري مبا�رش عن طريق تكوين أ�خر.
Groyne

حاجز م�ضاد إلجنراف الرتبة حاجز قليل ا إلرتفاع و�ض ّيق ُيث ّبت على ال�شاطئ
عمودي بغية حمايته من �إجنراف الرتبة �إثر الت ّيارات أ�و حركات املد واجلزر
ب�شكل
ّ
أ�و أالمواج ،فهو يحب�س الرمل بهدف �إعادة جتديد ال�شاطئ أ�و بهدف �إقامته.
Habitat

م�ؤل مكان أ�و مبيت طبيعي لنبات أ�و حيوان أ�و جمموعة خا�صة من الكائنات
املرتبطة ببع�ضها البع�ض ب�شكل وثيق.
Hantavirus

فريو�س هنتا فريو�س من أ��رسة الفريو�سات البنياوية ي�سبب �رضب ًا من احلمى
النزفية .و ُيعتقد أ�ن ا إلن�سان ي�صاب بهذا املر�ض ،أ��سا�س ًا ،نتيجة �إنتقال العدوى
من القوار�ض �إليه �سوا ًء بالتالم�س املبا�رش مع احليوانات أ�و ب�إ�ستن�شاق أ�و �إبتالع
غبار يحتوي على جزيئات مميتة حممولة بالهواء من البول املجفف أ�و �إفرازات
أ�خرى.

Heat island

جزيرة حرارية منطقة ح�رضية تت�سم بدرجات حرارة بيئية أ�كرث �إرتفاع ًا من
مت�صا�ص أ�على للطاقة ال�شم�سية من
ٍ
املنطقة غري احل�رضية املحيطة بها ،نظر ًا �إىل � إ
قبل مواد خا�صة باملناطق احل�رضية مثل أال�سفلت.
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Hydrographic events

أ�حداث هيدروغرافية أ�حداث تغيرّ حالة املوج أ�و ت ّيارها يف املحيطات أ�و أالنهار
أ�و البحريات.
Hydrological systems

نظم هيدرولوجية نظم م�شاركة يف حركة املياه وتوزيعها ونوعيتها يف كافة أ�رجاء
أالر�ض ،مبا يف ذلك الدورة املائية واملوارد املائية.
Hypolimnetic

منطقة دون املمال احلراري ي�شري امل�صطلح �إىل جزء البحرية املوجود دون املمال
موحدة ب�شكل
احلراري واملت أ�لف من املياه الراكدة التي تكون ذات درجات حرارة ّ
عام ،ب�إ�ستثناء يف خالل فرتة الدوران.
Hypoxic events

أ�حداث ت�ؤدي �إىل نق�ص يف أ
الك�سيجني أ�حداث ت�سبب نق�ص ًا يف أالك�سيجني.

Ice cap

القلن�سوة اجلليدية كتلة جليدية على �شكل قبة تغطي م�ساحة مرتفعة من أالر�ض
وتُعترب أ��صغر حجم ًا بكثري من ال�صفيحة اجلليدية.
Ice sheet

�صفيحة جليدية كتلة من اجلليد أالر�ضي تت�سم بعمق ٍ
كاف لتغطية معظم املهاد
ال�صخري .وتتدفق ال�صفيحة اجلليدية �إىل اخلارج من ه�ضبة مركزية عالية مرفقة
متو�سط �صغري .وتنحدر احلواف ب�صورة حادة ،ويتجه اجلليد،
مبنحدر �سطحي ّ
أ
أ
من خالل التدفق ال�رسيع للمجاري اجلليدية �و منافذ النهار اجلليدية يف بع�ض
احلاالت� ،إىل البحار أ�و أالجراف اجلليدية التي تطفو على البحار .يف العامل احلديث،
�صفيحتان جليديتان كبريتان :غرينالند واملنطقة القطبية اجلنوبية ( أ�نتاركتيكا)
التي انق�سمت �صفيحتها اجلليدية �إىل ق�سمني� ،رشقي وغربي ،بفعل اجلبال العابرة
للمنطقة القطبية اجلنوبية .وعرفت الع�صور اجلليدية عدد ًا أ�كرب من ال�صفائح
اجلليدية.
Ice shelf

اجلرف اجلليدي �صفيحة جليدية تطفو ،ذات �سماكة كبرية ترتبط بال�ساحل (وهو
عادة ذو �إمتداد أ�فقي كبري و�سطح م�ست ٍو ومتعرج بع�ض ال�شيء) ،وهو ،غالب ًا ،عبارة
عن �إمتداد لل�صفائح اجلليدية يف �إجتاه البحر .وتتواجد معظم أالجرف اجلليدية يف
منطقة أ�نتاركتيكا.
)Impact assessment (climate change

تقييم أ
الثر (تغيرّ املناخ) عملية حتديد وتقييم ،بوا�سطة املفاهيم النقدية أ�و غري
أ
تغي املناخ على النظم الطبيعية والب�رشية.
النقدية ،لت�ثري رّ
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)Impacts (climate change

ت أ�ثريات (تغيرّ املناخ) هي ت أ�ثريات تغيرّ املناخ على النظم الطبيعية والب�رشية.
التكيف بعني ا إلعتبار ،ميكن للمرء أ�ن مي ّيز بني الت أ�ثريات املحتملة
وعند أ�خذ درا�سة ّ
والت أ�ثريات املتبقية:
أ
الت أ�ثريات املحتملة :هي ك ّل الت�ثريات التي قد حتدث نظر ًا �إىل التغيرّ ات
املتوقّعة يف املناخ ومن دون أالخذ مب�سالة التك ّيف.
الت أ�ثريات املتبقية :هي الت أ�ثريات الناجمة عن تغيرّ املناخ والواقعة بعد عملية
الت�ثريات ا إلجمالية  Aggregate impactsو أ
التك ّيف .أ�نظر أ�ي�ض ًا أ
الت�ثريات
أ
ال�سوقية  Market impactsوالت�ثريات غري ال�سوقية Non-market
.impacts

Indigenous people

ال�سكان أ
ال�صليون ما من حتديد معرتف به عاملي ًا ملفهوم ال�سكان أال�صليني.
ً
وت�ض ّم اخل�صائ�ص امل�شرتكة املعتمدة غالبا مبوجب القانون الدويل ومن قبل وكاالت
أالمم املتحدة عن متييز ال�سكان أ
ال�صليني التايل :ا إلقامة �ضمن أ�و ا إلرتباط مبوائل
تقليدية خا�صة ،أ�و على أ�را�ضي أال�سالف ،مع مواردها الطبيعية .ويحافظون على
الهويات الثقافية وا إلجتماعية مع ا إلحتفاظ مب�ؤ�س�سات �إجتماعية و�إقت�صادية
التوجه العام أ�و عن م�ؤ�س�سات املجتمعات والثقافات
وثقافية و�سيا�سية خمتلفة عن ّ
أ
أ
امل�سيطرة .وينحدرون من جمموعات �سكانية �سكنت يف �غلب الحيان منطقة حمددة
حتى قبل �إقامة الدول أ�و أالرا�ضي احلديثة وتر�سيم احلدود احلالية .ويع ّرفون
بتم�سكهم
ب أ�نف�سهم على أ�نهم ينتمون �إىل جمموعة ثقافية أ��صلية خا�صة ويتم ّيزون ّ
بتلك الهوية الثقافية.
Industrial revolution

الثورة ال�صناعية حقبة من النمو ال�صناعي ال�رسيع وما �إنطوت عليه من آ�ثار
�إجتماعية و�إقت�صادية بعيدة املدى بد أ�ت يف �إنكلرتا خالل الن�صف الثاين من القرن
الثامن ع�رش و�إنت�رشت يف أ�وروبا ثم يف بلدان أ�خرى منها الواليات املتحدة أالمريكية.
ومع الثورة ال�صناعية ،بد أ� يزداد حرق الوقود أالحفوري ب�شكل كبري ،مع �إطالق
ثاين أ�ك�سيد الكربون .وي�شري مفهوم «ما قبل الثورة ال�صناعية» يف تقرير التقييم
الرابع ب�صورة �إعتباطية بع�ض ال�شيء �إىل فرتة ما قبل .1950
Infectious disease

أ�مرا�ض معدية أ�ي مر�ض تت�س ّبب به العوامل اجلرثومية وميكن أ�ن ينتقل من �شخ�ص
�إىل �شخ�ص أ�خر أ�و من احليوان �إىل ا إلن�سان .وقد يحدث ذلك بالتما�س البدين املبا�رش
أ�و بلم�س �شيء ما مل ّوث بكائنات معدية أ�و عن طريق حام ٍل للمر�ض أ�و عرب املياه
املل ّوثة أ�و بتناثر قطريات خاجمة يف اجلو نتيجة ال�سعال أ�و الزفري.
Infrastructure

بنية أ��سا�سية هي املعدات أال�سا�سية واملنافع وامل�ؤ�س�سات ا إلنتاجية واملرافق
واخلدمات التي ال حميد عنها بالن�سبة �إىل تطوير وت�سيري ومنو منظمة أ�و مدينة
أ�و أ�مة.
Integrated assessment

التقييم املتكامل عملية متداخلة ا إلخت�صا�صات تق�ضي بجمع املعرفة وحتليلها
ون�رشها با إل�ستناد �إىل �إخت�صا�صات علمية عديدة بهدف تقييم كافة أالوجه ذات
ال�صلة مب� أس�لة �إجتماعية معقّدة ،والنظر فيها من أ�جل �صنع القرار.
)Integrated water resources management (IWRM

�إدارة متكاملة للموارد املائية هو مفهوم �إدارة املياه الطاغي الذي مل ُيحدد
ب�شكل وا�ضح ونهائي حتى اليوم .وت�ستند ا إلدارة املتكاملة للموارد املائية �إىل أ�ربعة

مبادئ و�ضعها امل�ؤمتر الدويل املعني باملياه والبيئة يف دبلن ،يف �سنة )1( :1992
املياه العذبة هي مورد قابل ل إل�ستنفاذ وذو عر�ضة ،وهي �رضورية إل�ستدامة احلياة
والتنمية والبيئة؛ ( )2يجب أ�ن ت�ستند تنمية املياه و�إدارتها �إىل نهج �إ�رشاكي ،ي�ض ّم
امل�ستخدمني ووا�ضعي اخلطط و�صانعي القرار على كافة امل�ستويات؛ ( )3ت�ؤدي
املر أ�ة دور ًا مركزي ًا يف التزويد باملياه و�إدارتها واحلفاظ عليها؛ ( )4متلك املياه
قيمة �إقت�صادية يف كافة �إ�ستعماالتها التناف�سية ويجب ا إلعرتاف بها على أ�نها �سلعة
�إقت�صادية.
)Invasive species and invasive alien species (IAS

التو�سع ،من حيث نطاق تواجدها
أ�نواع غاز ّية و أ�نواع دخيلة غاز ّية أ�نواع عنيفة ّ
ومن حيث كثافتها ،داخل منطقة تقع خارج منطقتها أال�صلية ،وغالب ًا ما تقوم بذلك
أ�نواع أ��صلية ال مناف�س لها أ�و أ�نواع م�سيطرة.

Irrigation water-use efficiency

الري ي�شري املفهوم �إىل كمية الكتلة أالحيائية أ�و مردود
كفاءة �إ�ستخدام املياه يف ّ
ري من املياه امل�ستخدمة ،وهي ت�ساوي عادة طن ًا واحد ًا من املادة
البذور لكل وحدة ّ
اجلافة لكل  100مم من املياه امل�ستخدمة.
Isohyet

خط ت�ساوي املطر خط على اخلارطة ي�صل بني مناطق تتم ّيز بت�ساوي ن�سب
تهطالها.
Joint attribution

تغي �إقليمي
العزو امل�شرتك ي�ض ّم العزو امل�شرتك عزو التغيرّ ات امللحوظة �إىل رّ
للمناخ ،وعزو �رشيحة قابلة للقيا�س �إما لتغيرّ �إقليمي يف املناخ أ�و لتغيرّ ات مرتبطة
أ
به ملحوظة يف النظام� ،إىل أ��سباب ب�رشية
املن�ش� تتخطى التقلبية الطبيعية .وتق�ضي
العملية أ�ي�ض ًا بربط عمليات حماكاة تغيرّ املناخ املبنية على مناذج مناخية ربطاً

�إح�صائي ًا با إل�ستجابات امللحوظة يف النظام الطبيعي أ�و املدار .ويجب أ�ن تكون ن�سبة
الثقة بالعزو امل�شرتك أ�دنى من ن�سبة الثقة املتوفّرة يف ك ّل خطوة عزو فردية يف
اخلطوتني ،وذلك ب�سبب جمع ما بني تقييمني �إح�صائيني م�ستقلني.
Keystone species

أ�نواع أ��سا�سية هي أالنواع التي ت�ؤدي دور ًا خدمي ًا أ��سا�سي ًا ي�ؤثر يف الكثري من
الكائنات احلية أالخرى والتي قد ي�ؤدي موتها �إىل خ�سارة عدد من أالنواع و�إىل
حدوث تغيرّ ات كربى يف وظيفة النظام ا إليكولوجي.
Kyoto Protocol

بروتوكول كيوتو مت اعتماد بروتوكول كيوتو امللحق بـ�إتفاقية أالمم املتحدة
ا إلطارية ب� أش�ن تغري املناخ يف الدورة الثالثة لـم�ؤمتر أ
الطراف يف �إتفاقية أالمم
املتحدة ا إلطارية أ
تغي املناخ ،يف كيوتو ،اليابان ،يف العام  .1997وي�شمل
ب�ش�ن رّ
الربوتوكول تعهدات ملزمة قانون ًا با إل�ضافة �إىل تلك التعهدات الواردة يف ا إلتفاقية.
ووافقت البلدان املدرجة يف املرفق باء امللحق بالربوتوكول (معظم بلدان منظمة
التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي والبلدان التي مير �إقت�صادها مبرحلة
أ
�إنتقالية) على احلد من �إنبعاثاتها من غازات الدفيئة الب�رشية
املن�ش� (ثاين أ�ك�سيد
الكربون وامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز واملركبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية
واملركبات الكربونية الفلورية امل�شبعة و�ساد�س فلوريد الكربيت) بن�سبة خم�سة يف
املئة على أالقل دون م�ستويات العام  1990خالل فرتة ا إللتزام املمتدة من العام
� 2008إىل العام  .2012دخل بروتوكول كيوتو ح ّيز التنفيذ يف  16ت�رشين أالول /
أ�كتوبر .2005
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حوايل  300مليون �شخ�ص ويق�ضي على حوايل مليوين �شخ�ص يف ك ّل عام.

La Niña

النينا أ�نظر النينيو  -التذبذب اجلنوبي Oscillation

El Niño-Southern

و()ENSO

Landslide

�إنزالق أ
الرا�ضي كتلة من املواد املنزلقة �إىل أال�سفل بفعل اجلاذبية وكثري ًا ما يكون
ذلك م�صحوب ًا باملياه عندما تت�ش ّبع بها تلك املواد؛ حركة �رسيعة لكتلة من الرتاب �وأ
ال�صخور أ�و احلتات �إىل أ��سفل منحدر ما.

Large-scale singularities

ال�شذوذات الوا�سعة النطاق تغيرّ ات مفاجئة ومثرية تطر أ� على حالة أ�نظمة ما،
جتاوب ًا مع تغيرّ ات تدريجية يف القوى الدافعة .مث ًال ،قد ت�ؤدي زيادة تدريجية يف
تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي �إىل حدوث تلك ال�شذوذات الوا�سعة
النطاق ،كتباط� ؤ أ�و �إنهيار الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي ،أ�و �إنهيار
ال�صفيحة اجلليدية يف غرب املنطقة القطبية اجلنوبية ( أ�نتاركتيكا) .وي�صعب التنب� ؤ
بحدوث ال�شذوذات الوا�سعة النطاق وحتديد مداها وتوقيتها.
Last Glacial Maximum

الق�صى أ
احلد اجلليدي أ
الخري ي�شري احلد اجلليدي أالق�صى أالخري �إىل وقت
ا إلمتداد أالق�صى لل�صفائح اجلليدية خالل الفرتة اجلليدية أالخرية أ�ي منذ حوايل
 21000أ�لف �سنة.

Leaching

غ�سيل الرتبة �إزالة عنا�رص الرتبة أ�و املواد الكيميائية امل�ستخدمة بوا�سطة حركة
املياه يف الرتبة.
)Leaf area index (LAI

دليل كثافة الغطاء النباتي الن�سبة بني جممل م�ساحة الغطاء النباتي لنبات ما
وبني م�ساحة أالر�ض التي تغطيها أ�وراقه.
Legume

البقوليات هي النباتات التي تث ّبت النيرتوجني من الهواء عن طريق عالقة تعاي�شية
مع البكترييا يف تربتها ويف نظم جذورها (مثل فول ال�صويا والبازالء والفول
والف�صة والرب�سيم).
Likelihood

أ
الرجحية ي�شري التقرير �إىل أ�رجحية حدث أ�و ح�صيلة أ�و نتيجة ما عندما ميكن
تقدير �إحتمال حدوثها ،ب�إ�ستعمال مفردات معيارية معرو�ضة يف املقدمة .أ�نظر أ�ي�ض ًا
عدم اليقني  Uncertaintyوالثقة . Confidence
Limnology

علم اللمنولوجيا درا�سة البحريات وكائناتها احلية.
Littoral zone

منطقة �ساحلية منطقة �ساحلية ،تقع بني اخلطني أالعلى أ
وال�سفل إلرتفاع املياه.
Malaria

املالريا مر�ض طفيلي متوطن أ�و وبائي تت�سبب به أ�نواع طفيلية من جن�س
«البالزموديوم» أ
(الويل) وينقله البعو�ض من جن�س « أالنزفيلي�س»؛ وي�ؤدي هذا
املر�ض �إىل ا إل�صابة بنوبات حرارة مرتفعة و�إىل �إ�ضطرابات جمموعية .وهو ي�صيب
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Market impacts

ت أ�ثريات �سوقية هي أت�ثريات ميكن تقديرها تقدير ًا نقدي ًا ،وهي ت�ؤثر مبا�رشة على
�إجمايل الناجت املحلي ،مثل التغيريات يف �سعر املدخالت و  /أ�و ال�سلع الزراعية.
أ�نظر أ�ي�ض ًا أت�ثريات غري �سوقية .Non-market impacts
Meningitis

�إلتهاب ال�سحايا �إلتهاب �سحايا الدماغ (وهي الق�رشة التي تغطي الدماغ) تت�سبب
به عاد ًة باكترييا أ�و فريو�سات أ�و فطريات.
)Meridional overturning circulation (MOC

دوران ا إلنقالب الطويل أ�نظر الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي
Thermohaline circulation (THC)i

Microclimate

مناخ حملي تف�صيلي مناخ حملي على �سطح أالر�ض أ�و بالقرب منه .أ�نظر أ�ي�ض ًا
مناخ .Climate
)Millennium Development Goals (MDGs

أ
الهداف ا إلمنائية أ
لللفية الئحة مك ّونة من ع�رشة أ�هداف من بينها �إ�ستئ�صال
أ
أ
الفقر املدقع واجلوع وحت�سني �صحة المهات وت�مني بيئة م�ستدامة� ،إعتمدتها
اجلمعية العامة أللمم املتحدة أ�ي  191دولة ،يف العام  ،2000على أ�ن يتم حتقيقها
مو�سعة للتنمية وقد
بحلول العام  .2015وتلزم أ�هداف أاللفية أال�رسة الدولية بر�ؤية ّ
مت القبول بها ك�إطار عمل لقيا�س التق ّدم الذي مت �إحرازه يف جمال التنمية.
Mires

را�ض رطبة يتج ّمع فيها اخلث .أ�نظر أ�ي�ض ًا �سبخة  /م�ستنقع .Bog
م�ستنقع أ� ٍ
Mitigation

أ
املن�ش� للنظام املناخي،
التخفيق تدخّ ل ب�رشي يهدف �إىل احلد من الت أ�ثري الب�رشي
وي�ض ّم �إ�سرتاتيجيات تقود �إىل خف�ض م�صادر غازات الدفيئة و�إنبعاثاتها وتعزيز
م�صارف �إمت�صا�صها.
Mixed layer

طبقة خمتلطة هي املنطقة العليا يف املحيط ،وهي جيدة املزج ب�سبب التفاعل مع
الغالف اجلوي فوقها.
Monsoon

املو�سميات املو�سميات هي رياح مو�سمية مدارية و�شبه مدارية تت�سم بتغيرّ �إجتاه
رياحها ال�سطحية ون�سب التهطال ذات ال�صلة.
Montane

�شبه أ�لبي املنطقة البيوجغرافية املت أ�لفة من منحدرات املرتفعات الرطبة والباردة
ن�سبي ًا ،وهي تقع حتت منطقة جنوب أاللب التي تتم ّيز بخليط من أال�شجار
املت�ساقطة أالوراق على املرتفعات املتدنية أ
وال�شجار ال�صنوبرية الدائمة اخل�ضار
على مرتفعات أ�كرث علو ًا.

Morbidity

املرا�ضة معدل حدوث مر�ض ما أ�و أ�ي �إ�ضطراب �صحي أ�خر يف �صفوف جمموعة
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�سكانية ما ،مع أ�خذ معدالت املرا�ضة اخلا�صة بفئات عمرية معينة بعني ا إلعتبار.
وت�شمل م�ؤ�رشات املرا�ضة حدوث � /إنت�شار أالمرا�ض املزمنة ،ومعدالت ا إلقامة
يف امل�ست�شفيات ،و�إ�ست�شارات الرعاية أالولية ،و أ�يام العجز ( أ�ي أ�يام التغ ّيب عن
العمل) ،ومع ّدل �إنت�شار أالعرا�ض.
Morphology

مورفولوجيا بنية كائن ما أ�و �شكل أ�ر�ضي ،و�شكله ،أ�و أ�ي جزء من أ�جزائه.
Mortality

)North Atlantic Oscillation (NAO

التذبذب �شمال أ
الطل�سي يت أ�لف التذبذب ال�شمال أالطل�سي من تغيرّ ات متعار�ضة
يف ال�ضغط البارومرتي بالقرب من أ�ي�سلند وجزر آ��سور .وهو الطريقة ال�سائدة عن
التقلبية املناخية ال�شتوية يف منطقة �شمال أالطل�سي.
Ocean acidification

حت ّم�ض املحيط تزايد يف تركيزات ثاين أ�ك�سيد الكربون يف مياه البحر ي�ؤدي
�إىل �إرتفاع ملحوظ يف ن�سبة احلمو�ضة ( أ�ي �إنخفا�ض يف  ،)pHما قد ي�ؤدي �إىل
�إنخفا�ض ن�سبة التكلي�س لدى كائنات التكلي�س مثل املرجان واملحار والطحالب
والق�رشيات.

الوفيات مع ّدل حدوث املوت يف �صفوف جمموعة �سكانية ما ،وي أ�خذ ح�ساب مع ّدل
متو�سط
الوفيات مبع ّدالت وفيات فئات عمرية حمددة ،وي�ؤدي ذلك تالي ًا �إىل قيا�س ّ
العمر املتوقّع وقيا�س مدى حدوث املوت املب ّكر.

Ombrotrophic bog

�صايف �إنتاج املنطقة أ
الحيائية ي�ساوي �صايف �إنتاج املنطقة أ
الحيائية �صايف
�إنتاج النظام ا إليكولوجي مع خ�سم الكربون املفقود �إثر �إ�ضطرابات مثل احلرائق

Opportunity costs

)Net biome production (NBP

أ�و ت�ساقط أالوراق بفعل احل�رشات.

)Net ecosystem production (NEP

�صايف �إنتاج النظام ا إليكولوجي ي�ساوي �صايف �إنتاج النظام ا إليكولوجي الفارق
ما بني �صايف ا إلنتاج أ
التنف�س املتباين التغذية (مبعظمه من حتلل مواد
الويل و ّ
أ
أ
ً
ع�ضوية ميتة) لذلك النظام ا إليكولوجي �ضمن املنطقة ذاتها (�نظر �ي�ضا �صايف
�إنتاج املنطقة أالحيائية .)Net biome production (NBP)i
)Net primary production (NPP

�صايف ا إلنتاج أ
الويل ي�ساوي �صايف ا إلنتاج أالويل �إجمايل ا إلنتاج أالويل مطروح ًا
أ
أ
التنف�س الذاتي التغذية� ،ي جمموع عمليات الي�ض
منه الكربون املفقود بنتيجة ّ
وا إلتزان لنمو النبتة �ضمن املنطقة ذاتها.
)Nitrogen oxides (NOx

�سبخة أ�مبوتروفية أ�ر�ض رطبة تتم ّيز بحمو�ضتها ويتج ّمع اخلث فيها ،تغذّيها
مياه أالمطار (بد ًال من املياه اجلوفية) ،وهي تالي ًا فقرية على م�ستوى املغذيات.

تكاليف الفر�ص البديلة  /ال�ضائعة تكلفة ن�شاط �إقت�صادي مت التخلي عنه ب�سبب
�إختيار ن�شاط أ�خر.
Ozone

أ
الوزون هو ال�شكل الثالثي الذرات أللك�سيجني ،وعبارة عن أ�حد مك ّونات الغالف
اجلوي .وهو يتو ّلد يف طبقة الرتوبو�سفري ب�صورة طبيعية من خالل التفاعالت
الكيميائية ال�ضوئية التي ت�شتمل على غازات ناجمة عن أ
الن�شطة الب�رشية (ال�ضباب
الدخاين الكيميائي ال�ضوئي) .وميكن أللوزون املوجود يف طبقة الرتوبو�سفري،
رض بالعديد من الكائنات احلية .ويعمل أالوزون
عندما يكون عايل الرتكيز ،أ�ن ي� ّ
الرتوبو�سفريي كغاز دفيئة .ويتو ّلد يف ال�سرتاتو�سفري تنيجة التفاعل ما بني أال�شعة
فوق البنف�سجية ال�شم�سية أ
والك�سيجني اجلزيئي (  .)Oأ�ما �إ�ستنفاد أالوزون
تغي املناخ في�ؤدي
ال�سرتاتو�سفريي �إثر التفاعالت الكيميائية التي قد تتعزز ب�سبب رّ
�إىل زياد ٍة يف تدفّق ا إل�شعاع فوق البنف�سجي  -باء على م�ستوى أالر�ض.
2

أ�وك�سيدات النيرتوز أ� ٌّي من عدة مركبات أ�ك�سيدات النيرتوجني.

Paludification

�سيا�سة «ال ُيندم عليها» �سيا�سة من � أش�نها أ�ن ت�ؤدي �إىل جني منافع �إجتماعية
أ
و /أ�و �إقت�صادية �صافية �سواء ح�صل تغيرّ ب�رشي
املن�ش� أ�و مل يح�صل.

Particulates

No regrets policy

Non-linearity

عدم اخلط ّية تُ�س ّمى أ�ي عملية «غري خط ّية» عند غياب العالقة التنا�سبية بني الع ّلة
واملعلول.

Non-market impacts

مت�س النظم ا إليكولوجية أ�و رفاه
ت أ�ثريات غري �سوقية هي الت أ�ثريات التي ّ
ا إلن�سان ،لكن ي�صعب التعبري عنها بالتقديرات النقدية ،ك�إرتفاع �إحتماالت خطر
الوفيات املبكرة أ�و زيادات يف عدد أال�شخا�ص املعر�ضني خلطر املجاعة .أ�نظر أ�ي�ض ًا
أت�ثريات ال�سوق .Market impacts
)Normalised difference vegetation index (NDVI

املوحد الفرق للغطاء النباتي قيا�س ي�ستند �إىل ت�صوير �ساتلي
الرقم القيا�سي ّ
بعيد املدى لـ«خ�ضار» الغطاء النباتي.

عملية ت�شكّل أ
الر�ض الرطبة عملية حتويل أ
ر�ض رطبة مثل �سبخة أ�و
الر�ض �إىل أ� ٍ
م�ستنقع أ�و أ
حم�ة.

ج�سيمات دقيقة ج�سيمات �صلبة �صغرية جد ًا ت�صدر يف خالل عملية �إحرتاق الوقود
أالحفوري ووقود الكتلة أالحيائية .وقد تت أ�لف اجل�سيمات الدقيقة من طائفة كبرية
ال�صحة ،وهي تلك التي
من املواد ،من بينها مواد تثري خماوف كربى على م�ستوى
ّ
يقل قطرها عن  10نانومرتات و ُيطلق عليها �إ�سم .PM
10

Peat

خث يت أ�لف اخلث من النباتات امليتة وبدرجة كبرية من حزازيات امل�ستنقعات
التي حتللت جزئي ًا ب�سبب دوام بقائها حتت املاء ،بوجود مواد حافظة مثل احلم�ض
الدبال.
Peatland

أ�ر�ض اخلث أ�ر�ض رطبة عادة مثل م�ستنقع ت�شهد جتمع ًا بطيئ ًا للخث.
Pelagic community

ميية جمموعة من الكائنات التي تعي�ش يف أ�عايل مياه نهر أ�و بحرية أ�و
جمموعة ّ
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حميط (خالف ًا للمجموعات القاعية التي تعي�ش فوق أ�و بالقرب من قاع الكتلة
املائية).
Pemafrost

تربة �صقيعية أالر�ض الدائمة التج ّمد ،كلما �إ�ستقرت درجات احلرارة حتت ال�صفر
املئوي لعدة �سنوات.
Phenology

دوري (مراحل
الفينولوجيا درا�سة الظواهر الطبيعية التي يتكرر حدوثها على نحو ّ
التنمية والهجرة ،مث ًال) وعالقتها باملناخ وبالتغيرّ ات الف�صلية.
Photochemical smog

�ضباب دخاين كيميائي �ضوئي مزيج من امللوثات الهوائية الكيميائية ال�ضوئية
امل�ؤك�سدة الناجمة عن تفاعل �ضوء ال�شم�س مع امللوثات الهوائية أالولية وخا�صة
الهيدروكاربونات.
Photosynthesis

التمثيل ال�ضوئي متثيل تقوم به النباتات والطحالب وبع�ض البكترييا من ال�سكر،
بوجود ال�شم�س وثاين أ�ك�سيد الكربون واملاء ،مع �إطالق أالك�سيجني خالل العملية.
أ�نظر أ�ي�ض ًا التخ�صيب بثاين أ�ك�سيد الكربون ،Carbon dioxide fertilization
ونباتات  ،C plants Cونباتات .C plants C
3

3

4

4

Physiographic

فيزيوغرايف م�صطلح يتع ّلق بو�صف الطبيعة أ�و الظواهر الطبيعية ،أ�و ُي�ستخدم
خالله.

Potential production

�إنتاج حمتمل ا إلنتاج التقديري ملح�صول ما يف ظروف غري حمدودة الرتبة أ�و
املغذيات أ�و املياه.
Pre-industrial

ع�صر ما قبل الثورة ال�صناعية
.revolution

أ�نظر الثورة ال�صناعية

Industrial

Primary production

ا إلنتاج أ
الويل ك ّل أ��شكال ا إلنتاج التي تقوم به النباتات والتي تُ�سمى أ�ي�ض ًا باملنتِج
أالويل .أ�نظر  ,GPP, NPP, NEPو.NBP

Projection

ا إل�سقاط هو التط ّور املحتمل لكمية أ�و ملجموعة من الكم ّيات تحُ ت�سب يف غالب
أالحيان مب�ساعدة أ�حد النماذج .وتختلف ا إل�سقاطات عن التنب�ؤات� ،إذ ت�ضم
ا إل�سقاطات �إفرتا�ضات تتع ّلق ،على �سبيل املثال ،بالتط ّورات امل�ستقبلية ا إلقت�صادية
ا إلجتماعية والتكنولوجية التي من املمكن حتقيقها أ�و عدم حتقيقها .وتالي ًا ،تكون
ا إل�سقاطات عر�ضة لن�سبة هامة من عدم اليقني .أ�نظر أ�ي�ض ًا �إ�سقاطات املناخ
 Climate projectionsونتب�ؤ ات املناخ . Climate predictions
Pteropods

البتريوبود ح ّيات بحرية �صغرية من نوع العوالق ،ت�شبه أالع�ضاء التي ت�ستعملها
اجلوانح لل�سباحة.

Phytoplankton

Pure rate of time preference

العوالق النباتية هي ال�شكل النباتي للعوالق .وتعترب العوالق النباتية النباتات
املهيمنة يف البحار وت�ش ّكل أ��سا�س ًا ل�شبكة أالغذية البحرية بكاملها .وتلك الكائنات
الوحيدة اخلل ّية هي العوامل الرئي�سية يف تثبيت الكربون يف املحيط من خالل التمثيل
ال�ضوئي .أ�نظر أ�ي�ض ًا العوالق احليوانية .Zooplankton

�صايف معدّل التف�ضيل الزمني هي درجة تف�ضيل ا إل�ستهالك احلايل إل�ستهالك
ال�سنة ال�سابقة ،مع ا إلبقاء على أال�سعار ذاتها والدخل ،وهو عن�رص من عنا�رص
معدل اخل�صم.
ّ

Plankton

العوالق كائنات مائية جمهرية تن�ساق أ�و ت�سبح بفتور .أ�نظر أ�ي�ض ًا العوالق
النباتية  Phytoplanktonوالعوالق احليوانية .Zooplankton
)Plant functional type (PFT

Radiative forcing

الت أ�ثري ا إل�شعاعي الت أ�ثري ا إل�شعاعي هو التغيرّ الطارئ على �صايف ا إل�شعاع الر أ��سي
(مقا�س ًا بالواط يف املرت املربع (و/م )2يف الرتوبوبوز) نتيجة لتغيرّ داخلي يف الت أ�ثري
اخلارجي للنظام املناخي ،مثل حدوث تغيرّ يف تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�و
ا إل�شعاع ال�شم�سي.

نوع نبات وظيفي نوع نبات مثايل ُي�ستعمل عادة يف النماذج الدينامية للغطاء
النباتي العاملي.

Rangeland

ُفرج مائي م�ساحات من املياه البحرية غري املتجمدة ب�شكل دائم ،نتيجة تيارات
مائية حملية دافئة ،يف املحيطات املغطاة باجلليد البحري .وهي نقاط بيولوجية
�ساخنة �إذ ت�ؤدي دور فتحات تنفّ�س أ�و املالذ للثدييات البحرية ،مثل احلوت والفقمة
والطيور ا آلكلة أال�سماك.

Recalcitrant

Polynya

Population system

نظام �سكّاين نظام بيئي (يختلف عن النظام ا إليكولوجي) حتدده دينامية نوع
خا�ص من أالنواع الطليقة التي تقطع عادة عدد ًا من املجموعات ا إليكولوجية بل
كتال أ�حيائية بكاملها ،مثل الطيور املهاجرة التي تعي�ش مو�سمي ًا يف غابات
أ�حيان ًا ً
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را�ض رطبة يف طريقها نحو منطقة جديدة.
وم�ساحات مع�شو�شة وتزور أ� ٍ

أ�را�ضي املراعي أالرا�ضي املع�شو�شبة و أ�را�ضي اجلنيبات وال�سافانا والتندرا غري
املدارة.
مقاوم مواد ع�ضوية مقاومة أ�و م�ستودعات كربون مقاومة للتحلل.

Reference scenario

�سيناريو مرجعي أ�نظر أ��سا�سي  /مرجعي .Baseline/reference
Reforestation

�إعادة الت�شجري زراعة أال�شجار يف أالرا�ضي التي كانت ت�ضم يف ال�سابق غابات
لكن مت �إ�ستغاللها إل�ستخدامات أ�خرى .وملناق�شة م�صطلح «الغابة» وما يت�صل به

املرفق أ
الول :م�سرد امل�صطلحات

من م�صطلحات مثل الت�شجري و�إعادة الت�شجري و�إزالة أال�شجار ،أ�نظر تقرير الهيئة
احلكومية املعنية بتغيرّ املناخ ب� أش�ن �إ�ستخدام أالرا�ضي وتغيري �إ�ستخدام أالرا�ضي
واحلراجة (.)IPCC, 2000
Reid’s paradox

مفارقة ِر ْيد ت�شري املفارقة �إىل التعار�ض الظاهر بني الن�سب التقديرية العالية لهجرة
النباتات مبوجب �سج ّل املناخ القدمي (خا�صة بعد الع�رص اجلليدي أالخري) ،ون�سب
الهجرة املتدنية املحتملة التي ميكن تقديرها عند درا�سة �إنت�شار بذور النباتات
املعنية ،خالل �إختبارات «النفق الريحي» ،على �سبيل املثال.
Reinsurance

�إعادة الت أ�مني نقل ن�سبة من خماطر الت أ�مني الرئي�سي �إىل م�ستوى ثانٍ من �رشكات
�سا�سي.
الت أ�مني (�رشكات �إعادة الت أ�مني)؛ أ�ي أ�نها «ت أ�مني �رشكات الت أ�مني» ب�شكل أ�
ّ

Relative sea-level rise

�إرتفاع ن�سبي يف م�ستوى �سطح البحر أ�نظر �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر

Sea-

.level rise
Reservoir

م�ستودع عن�رص من عنا�رص النظام املناخي ،غري الغالف اجلوي ،ميتلك القدرة
على تخزين املواد املثرية للقلق (مثل الكربون أ�و غازات الدفيئة) وجتميعها
و�إطالقها .وتعترب املحيطات والرتبة والغابات من أالمثلة على م�ستودعات الكربون.
كما يعني امل�صطلح أ�ي�ض ًا مكان ًا طبيعي ًا أ�و �إ�صطناعي ًا لتخزين املياه مثل البحريات
أ�و الربك أ�و م�ستودعات املياه اجلوفية التي ميكن �سحب املياه منها ألغرا�ض مثل
الري أ�و لتوفري �إمدادات املياه.
ّ
Resilience

مرونة هي قدرة نظام �إجتماعي أ�و بيئي ما على معاجلة ا إل�ضطرابات مع ا إلحتفاظ
بالهيكلية أال�سا�سية وطرق العمل ذاتها والقدرة على التنظيم الذاتي وعلى الت أ�قلم
مع ا إلجهادات والتغيري.
Respiration

التن ّف�س العملية التي ت�ستخدمها الكائنات احلية يف حتويلها املادة الع�ضوية �إىل ثاين
أ�ك�سيد الكربون إلطالق الطاقة و�إ�ستهالك أالك�سيجني.
Riparian

م�شاطئ يرتبط بـ ،أ�و يعي�ش أ�و يقع على �ضفاف جمرى مائي طبيعي (نهر مث ًال) أ�و
أ�حيان ًا بحرية أ�و مياه املد واجلزر.
River discharge

تد ّفق املجرى النهري تدفّق مائي �ضمن جمرى نهري ُيقا�س عادة باملرت املك ّعب /
تدفق املجرى املائي».
ثانية .وهو مرادف مل�صطلح « ّ
Runoff

يتبخر وال ينتح.
جريان ذلك اجلزء من التهطال الذي ال ّ
Salinisation

التم ّلح تراكم أالمالح يف الرتبة.

Salt-water intrusion/encroachment

طغيان املياه املاحلة �إنتقال املياه ال�سطحية العذبة أ�و املياه اجلوفية من مكان �إىل
أ�خر نتيجة تق ّدم املياه املاحلة نظر ًا �إىل أ�نها أ�كرث كثاف ًة من أالوىل .ويحدث ذلك عادة
يف املناطق ال�ساحلية أ�و عند م�ص ّبات أالنهار ب�سبب �إنخفا�ض الت أ�ثري املبني على أالر�ض
(�إما �إثر تق ّل�ص اجلريان وتغذية املياه اجلوفية ذات ال�صلة على �سبيل املثال ،أ�و
�إثر �سحب مفرط للمياه من م�ستودعات املياه اجلوفية) أ�و ب�سبب �إزدياد يف الت أ�ثري
البحري (ا إلرتفاع الن�سبي يف م�ستوى �سطح البحر على �سبيل املثال).
Savanna

ال�سافانا أ�ر�ض مع�شو�شبة مدارية أ�و �شبه مدارية أ�و وحدات اجلنبات أالحيائية

مع جنيبات منت�رشة أ�و أ��شجار فردية أ�و طيف وا�سع من أال�شجار ،ك ّلها تتم ّيز
مبناخ جاف (قاحل أ�و �شبه قاحل أ�و �شبه رطب).
Scenario

ومب�سط ،يف أ�غلب أالحيان ،لكيفية تط ّور امل�ستقبل �إ�ستناد ًا
�سيناريو و�صف معقول ّ
�إىل جمموعة �إفرتا�ضات متجان�سة ومت�سقة داخلي ًا عن القوى املح ّركة والعالقات
الرئي�سية .وقد تُ�ستمد ال�سيناريوهات من ا إل�سقاطات� ،إال أ�نها ت�ستند عادة �إىل
معلومات �إ�ضافية من م�صادر أ�خرى وتقرتن يف بع�ض أالحيان بـ«الوقائع املنظورة».
(تغي) املناخ  ،climate (change) scenarioو�سيناريو
أ�نظر أ�ي�ض ًا �سيناريو رّ
ا إلنبعاثات  Emissions scenarioو التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
ا إلنبعاثات .SRES
Sea-ice biome

الوحدة أ
الحيائية بني املحيطات واجلليد البحري هي الوحدة التي ت�ش ّكلها
كافة الكائنات البحرية التي تعي�ش داخل اجلليد املحيطي العائم أ�و فوقه ( أ�ر�ض
املحيط املج ّمدة) يف منطقة القطبني.
Sea-level rise

التغي
�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر هو زيادة يف متو�سط م�ستوى املحيط .أ�ما رّ
املتو�سط العاملي
اليو�ستاتي يف �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر فهو عبارة عن تغيرّ يف
ّ
مل�ستوى �سطح البحر ينجم عن تغيرّ يف حجم املحيط يف العامل .ويحدث �إرتفاع
ن�سبي يف م�ستوى �سطح البحر بوجود زيادة �صافية يف م�ستوى �سطح املحيط يف ما

يتع ّلق باحلركات أالر�ضية املحلية ،قد تنتج عن �إرتفاع م�ستوى املحيط و /أ�و هبوط
م�ستوى أالر�ض .وميكن مل�ستوى البحر الن�سبي أ�ن ينخف�ض يف املناطق املع ّر�ضة
إلرتفاع �رسيع يف م�ستوى أالر�ض.

Sea wall

م�ص ّد أ�مواج جدار أ�و حاجز �إ�صطناعي على طول ال�ساحل للحيلولة دون آ
الت�كل

بفعل أالمواج.

Semi-arid regions

مناطق �شبه قاحلة مناطق ذات ت�ساقط متو�سط التدين ،ال تتمتّع ب�إنتاج عالٍ وعادة
«متو�سط التدين» املعرتف به ب�شكل
ما ت�صنف �ضمن أ�را�ضي املراعي .أ�ما مفهوم
ّ
عام فيعني تهطا ًال ن�سبته ما بني  100و 250مم يف ال�سنة الواحدة .أ�نظر أ�ي�ضاً
منطقة قاحلة .Arid region
Sensitivity

تقلبية
احل�سا�سية مدى ت أ� ّثر نظام ما �إما بالتع ّر�ض لل�رضر أ�و بجني فوائد نتيجة ّ
املناخ أ�و �إثر تغيرّ ه .وقد يكون أالثر مبا�رش ًا (كحدوث تغيرّ يف غ ّلة املحا�صيل

متو�سط درجات احلرارة أ�و نطاقها أ�و تق ّلبيتها مث ًال) أ�و غري مبا�رش
�إثر تغيرّ ٍ يف ّ
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(كحدوث أ��رضار ناجمة عن زيادة يف تواتر الفي�ضانات ال�ساحلية مث ًال� ،إثر �إرتفاع
م�ستوى �سطح البحر).
Sequestration

تنحية أ
يونات أ�نظر تنحية أ�يونات الكربون .Carbon sequestration
ال ٍ

Silviculture

احلراجة زراعة الغابات وتنميتها ورعايتها.
Sink

بالوعة ،م�صرف أ�ية عملية أ�و أ�ن�شطة أ�و آ�لية تزيل غازات الدفيئة أ�و أالهباء
اجلوية أ�و �سالئف غازات الدفيئة من الغالف اجلوي.
Snow water equivalent

ال�سرتاتو�سفري منطقة الغالف اجلوي الطبقية الواقعة فوق الرتوبو�سفري والتي
يرتاوح �إمتدادها بني نحو  10كيلومرتات (وما بني  9كيلومرت ًا يف مناطق خطوط
العر�ض القطبية و 17كيلومرت ًا يف املناطق املدارية) وبني حوايل  50كيلومرت ًا.
Streamflow

تد ّفق املجرى املائي تدفّق مائي �ضمن جمرى نهري ُيقا�س مث ًال باملرت املك ّعب /
تدفق املجرى النهري».
ثانية .وهو مرادف مل�صطلح « ّ
Sub-alpine

منطقة جنوب أ
اللب املنطقة البيوجغرافية التي تقع حتت خط منو أال�شجار وفوق
أ
املنطقة �شبه أاللبية التي تتم ّيز بوجود غابات و��شجار �صنوبرية.

Succulent

املكافئ املائي للثلج تكاف� ؤ احلجم  /الوزن للمياه املنتجة عند تذويب كتلة حمددة
من الثلج أ�و اجلليد.

النبات املا�ص هي نباتات مثل ال�ص ّبار ،ذات أ�ع�ضاء تخزن املياه ،ما ي�ساعدها على
البقاء خالل ظروف اجلفاف.

Snowpack

Surface runoff

الرتاكم الثلجي تراكم ف�صلي لكميات الثلوج البطيئة الذوبان.
Social cost of carbon

كلفة الكربون ا إلجتماعية هي قيمة ت أ�ثري تغيرّ املناخ من طن كربون واحد ُيطلق
اليوم على �شكل ثاين أ�ك�سيد الكربون ،تراكمت مع الزمن وثم أ�عيد خ�سمها بالن�سبة
�إىل اليوم احلايل؛ و ُيعبرّ عنها أ�حيان ًا أ�ي�ض ًا كقيمة يف الطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد
الكربون.

اجلريان ال�سطحي املياه التي جتري فوق �سطح أالر�ض باجتاه أ�قرب جمرى مائي
�سطحي؛ وجريان مياه مل تعرب الرتبة منذ هطول املطر ،من حو�ض �رصف.
Sustainable development

التنمية امل�ستدامة هي التنمية التي تلبي �إحتياجات اجليل احلايل الثقافية
وا إلجتماعية وال�سيا�سية وا إلقت�صادية من دون ا إل�رضار بقدرة أالجيال الالحقة
على تلبية �إحتياجاتها.

Socio-economic scenarios

Taiga

�سيناريوهات �إجتماعية �إقت�صادية هي �سيناريوهات متع ّلقة بالظروف امل�ستقبلية
لل�سكان و�إجمايل الناجت املحلي ،وبعوامل �إجتماعية �إقت�صادية أ�خرى ذات ال�صلة
تغي املناخ .أ�نظر أ�ي�ض ًا التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
بفهم تداعيات رّ
ا إلنبعاثات ( SRESامل�صدر :الف�صل .)6

التايغا احلزام ال�شمايل من الغابات البوريالية املتاخمة لتوندرا القطب ال�شمايل.

SRES

التقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات ا إلنبعاثات خط أالحداث وال�سكان املعنيون
و�إجمايل الناجت املحلي وا إلنبعاثات املرتبطة بالتقرير اخلا�ص عن �سيناريوهات
ا إلنبعاثات ( ،)SRES) (Nakićenović et al., 2000وما نتج عن ذلك من
بتغي املناخ وبا إلرتفاع يف م�ستوى �سطح البحر .وهناك
�سيناريوهات خا�صة رّ
أ�ربع عائالت من ال�سيناريوهات ا إلجتماعية ا إلقت�صادية ( أ� 1و أ� 2وب 1وب)2
تعر�ض عوامل م�ستقبلية خمتلفة �ضمن نطاقني �إثنني :الرتكيز على املخاوف
التوجهات التنموية العاملية يف
ا إلقت�صادية يف مقابل املخاوف البيئية ،والرتكيز على ّ
التوجات التنموية ا إلقليمية.
مقابل ّ
Stakeholder

�شخ�ص أ�و منظمة ،له أ�و لها م�صلحة م�رشوعة يف م�رشوع أ�و كيان
أ��صحاب ال�ش أ�ن
ٌ
ما ،أ�و قابل للت أ� ّثر ب�إجراء أ�و ب�سيا�سة ما.

Stock

خمزون أ�نظر م�ستودع .Reservoir
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Stratosphere

Thermal expansion

التمدد احلراري ي�شري امل�صطلح ،يف ما يتع ّلق ب�إرتفاع م�ستوى �سطح البحر،
�إىل الزيادة يف احلجم (والنق�صان يف الكثافة) نتيجة �إحرتار املياه .وي�ؤدي �إحرتار
املحيط �إىل متدد حجمه ،وتالي ًا� ،إىل �إرتفاع م�ستوى �سطح البحر.
Thermocline

املمال احلراري منطقة يف حميطات العامل ،عمقها كلم واحد ب�شكل عام ،تتناق�ص
فيها احلرارة ب�رسعة كلما أ�وغلنا يف أالعماق ،وهي ت�ش ّكل احلد الفا�صل بني �سطح
املحيط و أ�عماقه.
)Thermohaline circulation (THC

الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي دوران وا�سع النطاق يف املحيطات
يرتهن مداه بالكثافة وتت�سبب به ا إلختالفات يف درجات احلرارة وامللوحة .ويف �شمايل
أالطل�سي ،يتك ّون الدوران املدفوع بالتباين احلراري وامللحي من مياه �سطحية دافئة
تتدفّق ب�إجتاه ال�شمال ،وتدفّق مياه عميقة باردة ب�إجتاه اجلنوب ،ما ي�ؤدي �إىل �إنتقالٍ
ٍ
�صاف للحرارة نحو القطب .وتغور املياه ال�سطحية يف مناطق حمدودة للغاية تقع يف
أ
ً
املناطق ذات خطوط العر�ض القطبية .و ُي�سمى �ي�ضا بدوران ا إلنقالب الطويل.
Thermokarst

الرتموكار�ست م�ساحة وعرة مليئة باحلفر ال�سطحية والتالل اجلليدية واملنخف�ضات
التي غالب ًا ما متتلئ باملياه (برك) الناجتة عن ذوبان اجلليد أ
الر�ضي أ�و الرتبة
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ال�صقيعية .وتعترب عمليات الرتموكار�ست عملياتٍ يقودها ا إلحرتار ما ي�ؤدي �إىل
ت�ش ّكل الرتموكار�ست.
Threshold

عتبة هي م�ستوى قوة عملية نظام ما ،طر أ� عليها تغيرّ مفاجئ أ�و �رسيع .والعتبة
هي النقطة أ�و امل�ستوى الذي تظهر فيه خ�صائ�ص جديدة يف نظام بيئي أ�و �إقت�صادي
أ�و أ�ي نظام أ�خر ،ما ُيبطل التوقّعات املبنية على عالقات ريا�ضية تُط ّبق يف م�ستويات
أ�دنى.
Transpiration

تبخر بخار املاء عن أ�وراق النباتات عرب ثغرات تنفّ�س أالوراق.
النتح ّ
Tree line

خط منو أ
ال�شجار احلدود العليا لنمو أال�شجار على اجلبال أ�و على مرتفعات عالية.
توجه ًا نحو القطب مقارنة مع خط الغابة.
وهو أ�على و أ�كرث ّ

Trophic level

م�ستوى غذائي مكانة كائن ما يف ال�سل�سلة الغذائية.
Trophic relationship

ُين�صح بها لتلبية ا إلحتياجات اليومية من الطاقة امل�ستخل�صة من الغذاء و /أ�و
الربوتينات ،وذلك �إما ب�سبب تناول كميات غري كافية من الغذاء أ�و ب�سبب �سوء
ا إلمت�صا�ص و /أ�و �سوء ا إل�ستخدام البيولوجي للمغذيات امل�ستهلكة.
Ungulate

ذوات احلافز ثدييات عا�شبة من ذوات احلافز (مثل احليوانات املجرتة واخلنازير
وا إلبل وفرا�س النهر واخليل ووحيد القرن والفيلة).
)United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC

�إتفاقية أ
المم املتحدة ا إلطارية �إعتُمدت ا إلتفاقية يف  9أ�يار/مايو  1992يف
نيويورك ووقّع عليها يف قمة أالر�ض يف ريو دي جانريو أ�كرث من  150بلد ًا ف�ض ًال
عن ا إلحتاد أالوروبي .ويكمن هدف ا إلتفاقية النهائي يف «تثبيت تركيزات غازات
أ
الدفيئة يف الغالف اجلوي عند م�ستوى مينع التدخالت الب�رشية
املن�ش� اخلطرة على
النظام املناخي» .وحتوي �إلتزامات جميع أالطراف .ومبوجب ا إلتفاقية ،تهدف
أالطراف الواردة يف امللحق أ
الول ل إلتفاقية �إىل �ضبط �إنبعاثات غازات الدفيئة
التي ال ينظمها بروتوكول مونرتيال عند م�ستويات العام  1990بحلول عام .2000
ودخلت ا إلتفاقية حيز التنفيذ يف آ�ذار  /مار�س  .1994أ�نظر أ�ي�ض ًا بروتوكول كيوتو
.Protocol Kyoto
Upwelling

عالقة غذائية هي العالقة ا إليكولوجية التي تنتج عندما يتغذّى نوع من نوع أ�خر.

منطقة �إرتفاع مياه القاع �إىل ال�سطح منطقة عند �سطح املحيط �صعدت مياهها من
القاع وهي مياه باردة وغن ّية عاد ًة باملغذيات.

الرتوبو�سفري اجلزء ال�سفلي من الغالف اجلوي املمتد من �سطح أالر�ض �إىل
�إرتفاع قدره حوايل  10كيلومرت ًا يف املناطق ذات خطوط العر�ض الو�سطى (يرتاوح،
يف متو�سط ،بني نحو  9كلم يف منطقة خطوط العر�ض العليا (القطبية) ونحو  16كلم
يف املناطق املدارية) حيث توجد ال�سحب وحتدث الظواهر اجلوية .وهو املنطقة التي
تتناق�ص فيها درجات احلرارة عموم ًا عند ا إلرتفاع.

Urbanization

Troposphere

Tsunami

أ�مواج الت�سونامي أ�مواج �ضخمة حتدث عند وقوع زلزال حتت البحر أ�و حدوث
�إنزالق أ�ر�ضي أ�و ثوران بركان.
Tundra

التندرا �سهل منب�سط أ�و ذو ت�ضاري�س غري حادة وال أ��شجار فيه ،وهو مي ّيز املناطق
الواقعة يف املنطقة املتجمدة ال�شمالية و�شبه املتجمدة املتم ّيزتني بدرجات حرارة
متدنية وبف�صول منو ق�صرية.
Uncertainty

عدم اليقني تعبري عن درجة عدم معرفة قيمة ما (مثل حالة النظام املناخي يف
امل�ستقبل) .وميكن أ�ن ينتج عدم اليقني عن نق�ص يف املعلومات أ�و غياب التوافق
حول ما هو معروف أ�و حتى قابل للمعرفة .وقد تكرث م�صادر عدم اليقني �إبتدا ًء من
أالخطاء القابلة للتقييم الك ّمي يف البيانات و�صو ًال �إىل التعريف الغام�ض للمفاهيم أ�و
امل�صطلحات أ�و ا إل�سقاطات غري امل�ؤكدة لل�سلوك الب�رشي .وعليه ،ميكن متثيل عدم
اليقني مبقايي�س كمية (مثل نطاق القيم املح�سوبة عن طريق خمتلف النماذج) أ�و
بيانات عن النوعية (مثل تلك التي تعك�س حكم فريق من اخلرباء) .أ�نظر أ�ي�ض ًا الثقة
 Confidenceو أالرجحية .Likelihood
Undernutrition

ق ّلة التغذية حالة م�ؤقتة أ�و مزمنة تنتج عن تناول كميات أ�قل من الكميات التي

التو�سع احل�ضري ،العمراين حتويل أالرا�ضي من حالتها الطبيعية أ�و حالتها
ّ
الطبيعية اخلا�ضعة ل إلدارة (مثل الزراعة) �إىل مدن؛ عملية يحكمها نزوح وا�ضح من
أالرياف �إىل املدن حيث ت أ�تي ن�سب متزايدة با�ضطراد من �سكان أ�ي بلد أ�و منطقة،
للعي�ش يف م�ستوطنات يطلق عليها �إ�سم »مراكز ح�رضية«.

Vagile

طليق  /مهاجري قادر على الهجرة.
Vascular plants

نباتات وعائية نباتات أ�على مع أ�وعية ،أ�ي أ�ن�سجة ناقلة ال�صمغ.
Vector

النواقل كائنات حية ما�صة للدماء ،مثل احل�رشات ،تنقل العوامل املمر�ضة من
ثوي م�ستودع �إىل أ�خر .أ�نظر أ�ي�ض ًا أالمرا�ض املحمولة بالنواقل
.diseases

Vector-borne

Vector-borne diseases

أ�مرا�ض حممولة بالنواقل هي أ�مرا�ض حتملها من ثوي �إىل ثوي أ�خر كائنات
ت�سمى النواقل (مثل البعو�ض أ�و القراد) ،مثل املالريا وحمى ال�ضنك وداء
اللي�شمانيات.
Vernalisation

ا إلرباع حتتاج بع�ض املحا�صيل بيولوجي ًا ،مثل حبوب ال�شتاء� ،إىل فرتات درجات
حرارة متدنية جد ًا قبل أ�ن تبد أ� بالنمو و /أ�و �إىل الفرتات النباتية املبكرة ،بغية
ا إلزهار و�إنتاج البذور .ا إلرباع �إذ ًا مبعناه أالو�سع هو عملية التعجيل ب�إزهار
النباتات أ�و �إثمارها عن طريق معاجلة البذور أ�و الب�صيالت أ�و ال�شتالت بوا�سطة
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درجات حرارة متدنية لتق�صري الدورة النباتية.
Vulnerability

�سرعة الت أ�ثر تعترب �رسعة الت أ�ثر مدى ت أ�ثر نظام ما بالعواقب ال�ضارة املرتتبة على
تغي املناخ أ�و عدم قدرته على مواجهة تلك العواقب ،مبا يف ذلك تقلبية املناخ
رّ
والظواهر اجلوية املتطرفة .وتتوقف �رسعة الت أ�ثر على �سمات و أ�بعاد ومعدل التغيرّ
املناخي الذي يتع ّر�ض له نظام ما ،كما تعتمد على ح�سا�سية ذلك النظام وقدرته على
التك ّيف.
Water consumption

�إ�ستهالك املياه كمية من املياه امل�ستخرجة التي تُفقد بال رجعة خالل عملية
التبخر و�إنتاج ال�سلع) .ويعادل �إ�ستهالك املياه كميات املياه
�إ�ستخدامها (عن طريق ّ
امل�سحوبة ناق�ص ًا منها تدفّق كميات املياه العائدة �إىل أالر�ض.
Water productivity

�إنتاجية املياه ن�سبة املح�صول املنتج من احلبوب �إىل وحدة مياه م�ستخدمة .يف حال
الري ،أ�نظر كفاءة �إ�ستخدام املياه يف الري .Irrigation water-use efficiency
ّ
وت�ستخدم �إنتاجية املياه عاد ًة للمحا�صيل املعتمدة على أالمطار طن ًا واحد ًا 100 /
مم.
Water stress

ا إلجهاد املائي ُيعد بلد ما مجُ هد ًا من الناحية املائية �إذا كانت �إمداداته املتاحة من
املياه العذبة باملقارنة مع الكميات املائية امل�سحوبة مبثابة عقبة هامة تعيق التنمية.
و�إذا جتاوزت كميات املياه امل�سحوبة ن�سبة 20يف املئة من �إمدادات املياه املتجددة
ف�إن ذلك يعترب م�ؤ�رش ًا على ا إلجهاد املائي .و ُيعد حم�صو ٌل مجُ هد ًا من الناحية املائية
التبخر  -النتح الفعلي عن املطالب
يف حال ق ّلت املياه املوجودة يف الرتبة ،وق ّل تالي ًا ّ
التبخر  -النتح.
املحتملة من ّ
Water-use efficiency

الكفاءة يف �إ�ستخدام املياه هي عبارة عن كمية الكربون التي يتم ربحها يف عملية
التمثيل ال�ضوئي بالن�سبة �إىل كل وحدة مائية تُفقد يف عملية التبخّ ر  /النتح.
وميكن قيا�س هذه الكفاءة ،على املدى الق�صري ،بو�صفها ن�سبة ربح الكربون نتيجة
عملية التمثيل ال�ضوئي ح�سب الوحدة من املياه املفقودة يف عملية النتح ،أ�و على
أ��سا�س ف�صلي بو�صفها ن�سبة �صايف ا إلنتاج أالويل أ�و الغ ّلة الزراعية �إىل كمية
املياه املتاحة.
Welfare

الرفاه مفهوم �إقت�صادي ُي�ستخدم لو�صف رفاهية أال�شخا�ص على أ��سا�س فردي أ�و
جماعي .أ�ما العنا�رص امل�شكلة للرفاه فت�ضم عاد ًة مواد ًا ت�سمح ب�إر�ضاء احلاجات
أال�سا�سية وبت أ�مني احلرية وال�صحة والعالقات ا إلجتماعية اجليدة أ
والمن.
Wetland

أ�ر�ض رطبة منطقة �إنتقالية تغذى باملياه ب�إ�ستمرار وذات تربة تعرف �رصف ًا
حمدود ًا للمياه ،تتواجد عادة بني نظام �إيكولوجي مائي و أ�خر أ�ر�ضي .هي منطقة
تتغذى من مياه أالمطار أ�و من املياه ال�سطحية أ�و اجلوفية .وتتم ّيز أالرا�ضي الرطبة
بتواجد ملحوظ فيها للنباتات املعتادة على العي�ش يف تربة م�ش ّبعة باملياه.
Yedoma

مواد الرتبة ال�صقيعية الع�ضوية القدمية مواد ع�ضوية قدمية بالكاد حتللت،
حمبو�سة داخل الرتبة ال�صقيعية.
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Zoonoses

أ
المرا�ض احليوانية املن�ش أ� أ�مرا�ض أ�و أ�نواع عدوى تنتقل ب�شكل طبيعي من
احليوانات الفقرية �إىل ا إلن�سان.

Zooplankton

العوالق احليوانية هي أ
ال�شكال احليوانية من العوالق .وهي ت�ستهلك العوالق
النباتية وغريها من العوالق احليوانية.

