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مالحظات :ي�رشح امل�صطلحات املعرو�ضة (باخلط ال�سميك) منتقاة بح�سب �أف�ضلية املوا�ضيع ،وقد ي�ضم كل تعريف فقرات فرعية مل�صطلحات
ذات �صلة باخلط ال�سميك �أي�ضاً ،مث ًال طاقة إال�ستخدام النهائي املحددة �ضمن تعريف م�صطلح الطاقة .واعتمدت بع�ض التعريفات من
قامو�س .Cleveland C.J. and C. Morris, 2006: Dictionary of Energy, Elsevier, Amsterdam :وتتبع �رسد امل�صطلحات قائمة من
أال�سماء املخت�رصة  /االخت�صارات وقائمة باملركبات الكيميائية (املرفق الثاين).

)Activities Implemented Jointly (AIJ

الن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ هي املرحلة التجريبية من التنفيذ امل�شرتك ،على
النحو الذي جرى تعريفه يف املادة  ( 4.2أ�) من �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن
تغي املناخ التي تُتيح تنفيذ أ�ن�شطة امل�شاريع يف ما بني البلدان النامية واملتقدمة
رّ
(و�رشكاتها) .أ�ما الهدف من الن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ فيكمن يف �إتاحة الفر�صة
تغي املناخ ،الكت�ساب اخلربات
أ�مام أالطراف يف �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
يف ن�شاطات امل�شاريع امل�شرتكة التنفيذ .وال ت�ؤدي الن�شاطات يف مرحلتها التجريبية
�إىل أ�ية أ�ر�صدة ،وما زال يتعني اتخاذ قرار ب�ش أ�ن م�ستقبل ن�شاطات امل�شاريع
امل�شرتكة التنفيذ ،وكيفية ربطها ب�آليات كيوتو .ومتثل الن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ
وغريها من اخلطط املعتمدة على ال�سوق ،باعتبارها �شك ًال مب�سط ًا من تراخي�ص
االجتار با إلنبعاثات ،آ�ليات حمتملة هامة للت�شجيع على تدفق موارد �إ�ضافية لتقلي�ص
ا إلنبعاثات .أ�نظر أ�ي� ًضا آ�لية التنمية النظيفة وا إلجتار با إلنبعاثات.
Actual net greenhouse removals by sinks

ال�صايف الفعلي لعمليات �إزالة غازات الدفيئة بوا�سطة امل�صارف هو جمموعة
تغيات ميكن التحقق منها ،طر أ�ت على خمزونات الكربون و أ�حوا�ض الكربون
رّ
�ضمن حدود امل�رشوع القائم على الت�شجري أ�و �إعادة الت�شجري ،ناق�ص زيادة �إنبعاثات
غازات الدفيئة كنتيجة لتطبيق ن�شاط امل�رشوع .وي أ�تي املفهوم من �إجراءات الت�شجري
و�إعادة الت�شجري و آ�لياتها التابعة آللية التنمية النظيفة (.)CDM
Adaptation

التك ّيف هو املبادرات أ�و التدابري ا آليلة �إىل احلد من تع ّر�ض النظم الطبيعية
تغي املناخ احلالية أ�و املتوقعة .وميكن التمييز بني أ�نواع عديدة
والب�رشية لت أ�ثريات رّ
من التك ّيف ،مبا يف ذلك التك ّيف ا إل�ستباقي والتفاعلي ،والتك ّيف اخلا�ص والعام،
والتك ّيف التلقائي واملخطط .ومن أالمثلة عنهُ ،يذكر �إن�شاء ال�سدود على أالنهار أ�و
م�ص ّدات الفي�ضانات على ال�سواحل ،وا�ستبدال املن�ش�آت احل�سا�سة مبن�ش�آت أ�كرث
مقاوم ًة للحرارة وال�صدمات� ،إلخ.

Adaptive capacity

القدرة على التك ّيف جممل القدرات واملوارد وامل�ؤ�س�سات املتوفرة يف بلد أ�و منطقة
ما ،لتطبيق �إجراءات تك ّيف فاعلة.

Additionality

ا إل�ضافة احلد من ا إلنبعاثات بح�سب امل�صادر ،أ�و تعزيز �إزالتها من خالل امل�صارف،
ما يع ّد �إ�ضافة على أ�ي خف�ض يحدث يف غياب التنفيذ امل�شرتك ،أ�و آ�لية التنمية النظيفة
لن�شاطات امل�شاريع ،بح�سب التعريف الوارد يف مواد بروتوكول كيوتو عن التنفيذ

امل�شرتك وعن آ�لية التنمية النظيفة .وميكن تو�سيع نطاق هذا التعريف لي�شمل
ا إل�ضافات املالية واال�ستثمارية والتكنولوجية والبيئية .أ�ما يف �إطار ا إل�ضافة املالية
في أ�تي متويل ن�شاطات امل�شاريع با إل�ضافة �إىل مرفق البيئة العاملي القائم ،وغري
ذلك من االلتزامات املالية أللطراف املدرجة يف املرفق أالول ،وامل�ساعدات ا إلمنائية
الر�سمية و�سواها من نظم التعاون .ويف �إطار ا إل�ضافة ا إل�ستثمارية� ،ستح�سّ ن
قيمة وحدة خف�ض ا إلنبعاثات  /وحدة اخلف�ض املعتمد ل إلنبعاثات ،ب�صورة كبرية،
ال�سالمة املالية أ�و التجارية لن�شاطات امل�شاريع .ويف �إطار ا إل�ضافة التكنولوجية،
�ستكون التكنولوجيا امل�ستخدمة يف ن�شاطات امل�شاريع أ�ف�ضل املتاح يف ظروف الطرف
امل�ضيف .أ�ما ا إل�ضافة البيئية فت�شري �إىل التكامل البيئي للكمية املدعية التي يتم
بوا�سطتها خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة �إثر م�رشوع ما يرتبط بخطها أال�سا�سي.
وت�صبح ن�شاطات امل�شاريع �إ�ضافات أ�كرب يف حال �ساعد احلافز الناجت عن بيع ح�ص�ص
ا إلنبعاثات على تخطي احلواجز أ�مام تطبيقها.
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 لعدة �ساعات على أالقل ،وهي �إما طبيعية أ�و ب�رشية املن�ش أ� ،وت�ؤثر على املناخ
بطريقتَني :مبا�رشة من خالل بعرثة ا إل�شعاع وامت�صا�صه ،أ�و 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�ش أ� ملوارد البذور الطبيعية .أ�نظر أ�ي� ًضا «�إعادة الت�شجري» و«�إزالة أال�شجار».
Agreement

التوافق يف هذا التقريرُ ،يعنى بن�سبة توافق امل�ستوى الن�سبي لتوافق الكتابات،
بح�سب تقييم امل�ؤلفني.
)Alliance of Small Islands States (AOSIS

حتالف الدول اجلزرية ال�صغرية تَ�شَ َّكل هذا التحالف خالل م�ؤمتر املناخ العاملي
الثاين يف العام  .1990يت أ�لف من البلدان النامية ا ُ
جلزُرية ال�صغرية وال�ساحلية
لتغي املناخ ،مثل ارتفاع م�ستوى
املنخف�ضة املع ّر�ضة ب�صورة خا�صة للنتائج املعاك�سة رّ
�سطح البحر ،وبيا�ض ال�شُ َعب املرجانية ،وزيادة وترية العوا�صف املدارية و�ش ّدتها.
ويلتقي هذا التحالف الذي ي�ضم أ�كرث من  35دولة واقعة يف املحيط أالطل�سي والبحر
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الكاريبي واملحيط الهندي والبحر املتو�سط واملحيط الهادئ ،على أ�هداف م�شرتكة
ب�ش أ�ن امل�سائل املتعلقة بالبيئة والتنمية امل�ستدامة يف �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
تغي املناخ.
ب�ش أ�ن رّ
Ancillary benefits

املنافع ا إل�ضافية من املمكن أ�ن تنتج عن �سيا�سات آ�يلة �إىل حتقيق هدف ما،
تغي املناخ ،ت أ�ثريات جانبية �إيجابية ،مثل زيادة الكفاءة يف �إ�ستخدام
مثل تخفيف رّ
املوارد ،وانخفا�ض �إنبعاثات ملوثات الهواء املرتبطة ب�إ�ستخدام الوقود أالحفوري،
وو�سائل النقل املح�سّ نة ،والزراعة ،وممار�سات �إ�ستخدام أالرا�ضي ،والعمالة ،و أ�من
الوقود .أ�ي� ًضاُ ،ي�ستخدم تعبري املنافع ا إل�ضافية يف حال كانت الت أ�ثريات �سلبية .أ�ما
ال�سيا�سات املوجهة نحو مكافحة تل ّوث الهواء فقد تعترب التخفيف من غازات الدفيئة
ك أ�حد املنافع ا إل�ضافية� ،إال أ�ن التقييم احلايل ال ينظر يف نوع �شبيه من العالقات.
أ�نظر أ�ي� ًضا املنافع امل�شرتكة.
Annex I countries

البلدان املدرجة يف املرفق أ
الول جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق أالول (مبوجب
أ
أ
تغي املناخ ،مبا
تعديل العام � )1998ضمن �إتفاقية المم املتحدة ا إلطارية ب�ش�ن رّ
يف ذلك جميع البلدان أالع�ضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي
و�إقت�صاد الدول التي متر مبرحلة �إنتقالية .ووفق ًا للمادتني  ( 4.2أ�) و( 4.2ب) من
ا إلتفاقية ،تلتزم البلدان املدرجة يف املرفق أالول فردي ًا أ�و جمتمعة ،ب�صورة حمددة،
بهدف �إعادة م�ستويات �إنبعاثات غازات الدفيئة �إىل م�ستويات العام  ،1999وذلك
بحلول  .2000وخالف ًا لذلكُ ،ي�شار �إىل البلدان أالخرى على أ�نها البلدان غري املدرجة
يف املرفق أالول.
Annex II countries

البلدان املدرجة يف املرفق الثاين جمموعة البلدان املدرجة يف املرفق الثاين �ضمن
تغي املناخ ،مبا يف ذلك البلدان أالع�ضاء يف
�إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي .ووفق ًا للمادة ( 4.2ز) من ا إلتفاقية،
ُيتوقع من هذه البلدان توفري املوارد املالية مل�ساعدة البلدان النامية على ا إلمتثال
اللتزاماتها ،ك�إعداد التقارير الوطنية .كما ُيتوقع من البلدان املدرجة يف املرفق الثاين
تعزيز نقل التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا �إىل البلدان النامية.
Annex B countries

البلدان املدرجة يف املرفق باء هي البلدان املدرجة يف املرفق باء �ضمن بروتوكول
كيوتو ،واملوافِقة على الرقم امل�ستهدف إلنبعاثات غازات الدفيئة فيها ،مبا يف ذلك
جميع البلدان املدرجة يف املرفق أالول (مبوجب تعديل العام  ،)1998با�ستثناء تركيا
وبيالرو�سيا.
Anthropogenic emissions

ا إلنبعاثات الب�شرية املن� أش� �إنبعاثات غازات الدفيئة و�سالئف غازات الدفيئة
والهباء ذات ال�صلة بالن�شاطات الب�رشية ،ما ي�شمل حرق الوقود أالحفوري ،و�إزالة
والتغيات يف �إ�ستخدام أالرا�ضي ،واملوا�شي ،والتخ�صيب� ،إلخ .ما ي�ؤدي
الغابات،
رّ
بدوره �إىل زيادة �صافية يف ا إلنبعاثات.
)Assigned Amount (AA

الكمية املخ�ص�صة وفق ًا لربوتوكول كيوتو ،تكون الكمية املخ�ص�صة هي جمموع
كميات �إنبعاثات غازات الدفيئة التي وافق أ�ي بلد مدرج �ضمن املرفق باء على عدم
جتاوزها خالل فرتة االلتزام أالوىل ( .)2012 - 2008وتحُ �سب الكمية املخ�ص�صة
لبلد ما كمجموع �إنبعاثات غازات الدفيئة يف هذا البلد للعام � 1990رضب خم�سة
(ن�سب ًة �إىل فرتة االلتزام البالغة � 5سنوات) ،ثم مبقدار الن�سبة املئوية التي وافق
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عليها البلد على النحو املدرج يف املرفق باء بربوتوكول كيوتو (مث ًال  %92لالحتاد
أالوروبي و %93للواليات املتحدة أالمريكية).
)Assigned Amount Unit (AAU

وحدة الكمية املخ�ص�صة ت�ساوي وحدة الكمية املخ�ص�صة طن ًا واحد ًا (طن ًا مرتي ًا)
من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ املح�سوبة مع �إ�ستخدام �إمكانية ا إلحرتار
العاملي.
Backstop technology

التكنولوجيا الداعمة غالب ًا ما حتدد النماذج املق ّدرة للتخفيف تكنولوجيا خالية
اعتباطي ًا من الكربون (غالب ًا ،لتوليد الطاقة) ،ت�صبح متوفرة يف امل�ستقبل بتزويد
غري حمدود عرب أ�فق النموذج .ما ي�سمح للنماذج بالنظر يف التداعيات ويف أ�همية
حل تكنولوجي عام ،من دون أ�ن ت أ�خذ على عاتقها �إختيار التكنولوجيا املطلوبة.
وقد تكون التكنولوجيا الداعمة تكنولوجيا نووية ،أ�و أ�حفورية تعمل على ا إللتقاط
وتنحية أاليونات ،أ�و �شم�سية ،أ�و نوع ًا مل نتخيله بعد من التكنولوجيا .وتعترب،
عادةً ،التكنولوجيا الداعمة غري موجودة بعد ،أ�و موجودة لكن ،فقط ،بتكاليف أ�على
ترتبط بالبدائل التقليدية.
Banking

ا إليداع وفق ًا لربوتوكول كيوتو [املادة  ،])13( 3يجوز للدول املدرجة يف املرفق
تغي املناخ أ�ن حتفظ الفوائ�ض من
أالول �ضمن �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
وحدات الكمية املخ�ص�صة املتبقية من فرتة ا إللتزام أالوىل ل إلمتثال يف احلد أالق�صى
اخلا�ص بك ٍّل من تلك الدول ،خالل فرتات ا إللتزام الالحقة (بعد العام .)2012

Barrier

احلاجز هو حاجز يعرت�ض حتقيق هدف أ�و �إمكانية تك ّيف أ�و تخفيف ،وميكن
التغلب عليه أ�و التخفيف من ح ّدته من خالل �سيا�سة أ�و برنامج أ�و تدبري .وت�شمل
�إزالة احلواجز عملية ت�صحيح �إخفاقات ال�سوق ب�صورة مبا�رشة ،أ�و احلد من
تكاليف املعامالت يف القطاعني العام واخلا�ص ،كتح�سني قدرات امل�ؤ�س�سات واحل ّد
من املخاطر وعدم اليقني ،وتي�سري معامالت ال�سوق وتعزيز ال�سيا�سات التنظيمية.
Baseline

خط أ
ال�سا�س هو املرجع بالن�سبة �إىل الكميّات القابلة للقيا�س ،ميكن القيا�س
على أ��سا�سه نتيجة بديلة ،ف�سيناريو عدم التدخل مث ًال ُي�ستخدم كمرجع لتحليل
�سيناريوهات التدخّ ل.

Benchmark

متغية قابلة للقيا�س ت�ستخدم كخط أ��سا�س أ�و كمرجع لتقييم أ�داء
العتبة هي رّ
أ
أ
منظمة ما .وميكن و�ضع العتبات على ��سا�س اخلربة الداخلية �و خربة املنظمات
التغيات يف أالداء
أالخرى ،أ�و بنا ًء على متطلبات قانونية ،وغالب ًا ما ت�ستعمل لقيا�س رّ
التي تطر أ� مع مرور الزمن.

Benefit transfer

نقل املنافع تطبيق قيم نقدية م�ستخل�صة من حتليل حمدد �إىل حتليل آ�خر بو�ضع
ال�سيا�سات وذلك يف غالب أالحيان يف منطقة جغرافية غري تلك التي أ�جريت فيها
الدرا�سة أال�صلية.
)Biochemical Oxygen Demand (BOD

احلاجة الكيميائية أ
الحيائية أ
للك�سيجني كمية أالك�سيجني املُذاب التي ت�ستهلكها
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الكائنات املجهرية احل ّية (الباكترييا) يف أالك�سدة البيولوجية الكيميائية للمواد
الع�ضوية وغري الع�ضوية يف مياه املجاري.
Biocovers

الغطية أ
أ
الحيائية طبقات مو�ضوعة فوق مدافن القمامة النا�شطة بيولوجي ًا يف
أ�ك�سدة امليثان �إىل ثاين أ�ك�سيد الكربون.

Biofilters

امل�صايف أ
ٍ
م�صاف ت�ستخدم املواد البيولوجية لرت�شيح أ�و ت�رصيف
الحيائية
أ
أ
امللوثات ت�رصيف ًا كيميائي ًا ،ك�ك�سدة امليثان �إىل ثاين �ك�سيد الكربون.

Biodiversity

التن ّوع أ
الحيائي هو التن ّوع بني الكائنات احل ّية من كافة امل�صادر مبا يف ذلك،
النظم ا إليكولوجية أالر�ضية والبحرية والنظم املائية أالخرى ،ف�ض ًال عن املجمعات
ا إليكولوجية أالخرى التي تنتمي �إليها؛ ما ي�ضم التن ّوع داخل أالنواع وبني أالنواع
وبني النظم ا إليكولوجية.
Bioenergy

الطاقة أ
الحيائية الطاقة التي تطلقها الكتلة أالحيائية.

Biofuel

الوقود أ
الحيائي أ�ي وقود �سائل أ�و غازي أ�و �صلب تُنتجه مادة ع�ضوية نباتية
أ�و حيوانية ،كزيت فول ال�صويا والكحول من ال�سكر املخمر ،وال�سائل أال�سود من
عملية ت�صنيع الورق واخل�شب� ،إلخ .أ�ما الوقود أ
الحيائي من اجليل الثاين فهو من
املنتجات الناجتة عن الكتلة أالحيائية اللجنينية ال�سليولوزية �إثر عمليات كيميائية �وأ
بيولوجية ،كا إلثانول والديزيل أالحيائي.
Biological options

اخليارات أ
تغي املناخ
الحيائية ت�شمل اخليارات أالحيائية يف التخفيف من رّ
أ
أ
ا�سرتاتيجية �و �كرث ،من بني اال�سرتاتيجيات الثالث :احلفظ – حفظ جممع
الكربون احلايل ومن ثم تاليف ا إلنبعاثات يف الغالف اجلوي وتنحية أاليونات –،
زيادة حجم جممعات الكربون احلالية ومن ثم ا�ستخال�ص ثاين أ�ك�سيد الكربون
من الغالف اجلوي ،وا إلحالل – �إحالل املنتجات أالحيائية حمل الوقود أالحفوري
أ�و املنتجات الكثيفة اال�ستعمال للطاقة ،ما ي�ؤدي بدوره �إىل احلد من �إنبعاثات ثاين
أ�ك�سيد الكربون.
Biomass

الكتلة أ
الحيائية الكتلة الكاملة للكائنات احلية �ضمن م�ساحة معينة أ�و داخل نوع
معني ،وغالب ًا ما ُيعرب عنها بالوزن اجلاف .وهي املادة الع�ضوية امل�ؤلفة من كائنات
حية أ�و نتجت عنها م�ؤخر ًا (خا�صة جلهة الوقود) ،با�ستثناء اخلث .وت�ضم الكتلة
أالحيائية منتجات جانبية والنفايات الناجتة عن تلك املادة .أ�ما الكتلة أ
الحيائية
ال�سليولوزية فهي الكتلة امل�ؤلفة من ال�سليولوز وهو العن�رص أال�سا�سي يف تركيبة
النباتات أ
وال�شجار.
Black Carbon

الكربون أ
ال�سود مادة ج�سيمية يف الغالف اجلوي ،تت أ�لف من ال�سناج والفحم و /أ�و
�إمكانية وجود مادة ع�ضوية غري قابلة لل�صهر وما�صة لل�ضوء .ويتم حتديد مادة
الكربون أال�سود عملي ًا �إ�ستناد ًا �إىل قيا�س �إمت�صا�ص ال�ضوء والتفاعل الكيميائي
و /أ�و ا إل�ستقرار احلراري.

Bottom-up models

النماذج امل�صممة من أ��سفل �إىل أ�على تعك�س النماذج احلقيقية بجمع خ�صائ�ص
أ�ن�شطة وعمليات معينة ،مع أالخذ بتفا�صيل الكلفة التكنولوجية والهند�سية .أ�نظر
أ�ي� ًضا النماذج امل�صممة من أ�على �إىل أ��سفل.

Bubble

الفقاعة أ�داة يف جمال ال�سيا�سات ملكافحة التلوث تعالج العديد من نقاط ا إلنبعاثات
وك أ�نها يف فقاعة خيالية .وت�سمح املادة  4من بروتوكول كيوتو ملجموعة من البلدان
ب أ�ن تفي بهدفها املحدد يف املرفق باء ب�صورة م�شرتكة من خالل جتميع جممل
�إنبعاثاتها �ضمن «فقاعة» واحدة ،وتقا�سم أالعباء (مث ًال ،ا إلحتاد أالوروبي).

)Carbon Capture and Storage (CCS

�إحتجاز الكربون وتخزينه عملية تق�ضي بف�صل ثاين أ�ك�سيد الكربون عن امل�صادر
ال�صناعية واملرتبطة بالطاقة ،ونقله �إىل موقع تخزين ،وعزله عز ًال طويل أالجل عن
الغالف اجلوي.
Carbon cycle

دورة الكربون جمموعة من العمليات ،مثل التمثيل ال�ضوئي والتنف�س والت�آكل
والتبادل بني الهواء واملحيطات ،ما يجعل الكربون يدور با�ستمرار عابر ًا خمزونات
خمتلفة مثل الغالف اجلوي والكائنات احلية والرتبة واملحيطات.
)Carbon dioxide (CO2

ثاين أ�ك�سيد الكربون غاز موجود طبيعي ًا ،كما أ�نه أ�حد النواجت الثانوية الناجمة
التغيات يف �إ�ستخدام
عن حرق الوقود أالحفوري والكتلة أالحيائية ،ف�ض ًال عن رّ
أ
أالرا�ضي وعن العمليات ال�صناعية .وهو غاز الدفيئة الب�رشي املن�ش� الرئي�سي الذي
ي� ؤ ّثر يف التوازن ا إل�شعاعي أللر�ض ،كما أ�نه الغاز املرجعي الذي ُيقا�س على أ��سا�سه
�سائر غازات الدفيئة ،وهو ميلك بالتايل �إمكانية �إحداث �إحرتار عاملي قدرها .1
Carbon dioxide fertilization

التخ�صيب بثاين أ�ك�سيد الكربون تعزيز منو النباتات نتيجة زيادة تركيزات ثاين
أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي .وتكون بع�ض النباتات أ�كرث ح�سا�سية على
التغيات يف تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي ،تبع ًا آلليتها يف التمثيل
رّ
ال�ضوئي.

Carbon intensity

كثافة �إنبعاثات الكربون كمية �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون لكل وحدة من الناجت
املحلي ا إلجمايل.
Carbon Leakage

ت�س ّرب الكربون هو اجلزء الناجت من تخفي�ضات ا إلنبعاثات يف البلدان املدرجة �ضمن
املرفق باء والذي ميكن تعوي�ضه من خالل زيادة ا إلنبعاثات يف البلدان غري املق ّيدة �إىل
ما يفوق م�ستويات ّ
خطها أال�سا�س .وميكن أ�ن يحدث ذلك من خالل ( )1نقل ا إلنتاج
الكثيف ا إل�ستخدام للطاقة يف تلك املناطق غري املق ّيدة؛ ( )2زيادة �إ�ستهالك الوقود
أالحفوري يف تلك املناطق من خالل خف�ض أال�سعار الدولية للنفط والغاز نتيجة
التغيات يف الدخل (وبالتايل يف الطلب
�إنخفا�ض الطلب على أ�نواع الطاقة هذه؛ ( )3رّ
على الطاقة) �إثر حت�سن معدّالت التبادل التجاري .كما ي�شري الت�رسّ ب �إىل الت أ�ثريات
م�رشوع يق�ضي باحلد من �إنبعاثات
املتعلقة بغازات الدفيئة الناجتة عن أ�ن�شطة
ٍ
غازات الدفيئة وتنحية أ�يونات ثاين أ�ك�سيد الكربون ،والتي حتدث خارج حدود
امل�رشوع وميكن قيا�سها وعزوها �إىل الن�شاط .ويف معظم احلاالتُ ،ينظر �إىل الت�رسب
على أ�نه يعك�س مفعول الن�شاط أالويل .لكن ،يف بع�ض احلاالت ،ت�ؤدي الت أ�ثريات
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املرفق أ
الول

املعزوة �إىل الن�شاط والتي تطر أ� خارج نطاق امل�رشوع� ،إىل احل ّد من �إنبعاثات غازات
الدفيئة .وتُ�سمى عادة بالت أ�ثريات غري املبا�رشة .وفيما ي�ؤدي الت�رسّ ب (ال�سلبي)
�إىل خ�صم خف�ض ا إلنبعاثات ،تبني أ�نه ال ميكن أالخذ دائم ًا بالت أ�ثريات ا إليجابية غري
املبا�رشة.
Carbon pool

حو�ض  /جممع الكربون �إن أ�حوا�ض الكربون هي :كتلة أ�حيائية فوق أالر�ض،
أ�و كتلة أ�حيائية حتت أالر�ض ،أ�و القمامة ،أ�و احلطب ،أ�و كربون الرتبة الع�ضوي.
وميكن للم�شاركني يف م�شاريع آ�لية التنمية النظيفة أ�ن يختاروا عدم أالخذ بواحد أ�و
أ�كرث من أ�حوا�ض الكربون يف حال قدموا معلومات �شفافة وقابلة للتدقيق ت�شري �إىل
أ�ن ذلك اخليار لن يزيد ال�صايف املتوقع من ا إلزاالت الب�رشية املن�ش أ� لغازات الدفيئة
عرب امل�صارف.
Carbon price

�سعر الكربون ما يجدر دفعه (ل�سلطة حكومية ما ،كن�سبة �رضيبية ،أ�و كتبادل
يف رخ�صة ا إلجتار با إلنبعاثات) عند �إطالق طن واحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون يف
الغالف اجلوي .وت�شري النماذج والتقرير احلايل �إىل �سعر الكربون ب�صفته الكلفة
ا إلجتماعية لتفادي وحدة �إ�ضافية من �إنبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .وتظهر
بع�ض النماذج �سعر الكربون على أ�نه �سعر اعتباري لوحدة �إ�ضافية من �إنبعاث
ثاين أ�ك�سيد الكربون ،بينما حتدده مناذج أ�خرى كمعدل �رضيبة الكربون أ�و ك�سعر
خم�ص�صات تراخي�ص االجتار با إلنبعاثات .كما �ستُ�ستخدم يف التقرير احلايل للداللة
على معدل ت�صفية التكاليف احلدية ،للح ّد من ا إلنبعاثات يف تقييم �إمكانيات خف�ض
أالثر ا إلقت�صادي.

Cap

احل ّد أ
الق�صى قيد �إلزامي كح ّد أ�ق�صى ل إلنبعاثات .ويفر�ض بروتوكول كيوتو
حدود ًا ق�صوى �ضمن �إطار زمني حمدد على �إنبعاثات غازات الدفيئة الب�رشية املن�ش�أ
التي تطلقها البلدان املدرجة يف املرفق باء .وبحلول الفرتة املمتدة بني العامني 2008
�سيتوجب على االحتاد أالوروبي أ�ن يق ّل�ص �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون
و،2012
ّ
املكافئ �إىل �ستة غازات دفيئة يت�سبب ب�إطالقها فتبلغ ن�سب ًة تقل  %8عن ن�سبة العام
.1990

النظيفة ،وتحُ �سب ب�إ�ستخدام �إمكانية ا إلحرتار العاملي .وبغية ا إل�شارة �إىل �إمكانية
عدم ا�ستدامة ن�شاطات م�شاريع الت�شجري و�إعادة الت�شجري ،تقرر �إ�ستخدام �إفادات
م�ؤقتة إلزالة �صايف غاز الدفيئة الب�رشي املن�ش أ� ،مبوجب م�ؤمتر أالطراف التا�سع.
أ�نظر أ�ي� ًضا وحدات خف�ض ا إلنبعاثات.
)Chemical oxygen demand (COD

احلاجة الكيميائية أ
للك�سيجني كمية أالك�سيجني املطلوبة ألك�سدة مر ّكبات
كيميائية ع�ضوية أ�ك�سدة تامة يف املاء ،و ُي�ستعمل كمقيا�س مل�ستوى امللوثات الع�ضوية
يف املياه الطبيعية ومياه املجاري.

)Chlorofluorocarbons (CFCs

مركّبات الكلوروفلوروكربون غازات الدفيئة التي �شملها بروتوكول مونرتيال
يف العام  ،1987ت�ستخدم يف التربيد أ�و تكييف الهواء أ�و التعبئة أ�و العزل أ�و
املذيبات أ�و دوا�رس الهباء .ونظر ًا �إىل أ�نها ال تتبدد يف الغالف اجلوي أال�سفل،
ف�إنها تنتقل �إىل الغالف اجلوي أالعلى ،حيث �إذا ما أ�تيحت لها الظروف املنا�سبة،
تد ّمر أالوزون .وتُ�ستبدل هذه الغازات مبركبات أ�خرى ،مبا يف ذلك مر ّكبات
الهيدروكلوروفلوروكربون والهيدروفلوروكربون وهي من غازات الدفيئة التي
ي�شملها بروتوكول كيوتو.
)Clean Development Mechanism (CDM

آ�لية التنمية النظيفة ُيراد آللية التنمية النظيفة ،املع ّرفة يف املادة  12من بروتوكول
كيوتو ،أ�ن حتقق هدفني اثنني وهما )1( :م�ساعدة أالطراف غري املدرجة يف املرفق
أالول على حتقيق التنمية امل�ستدامة ،وا إل�سهام يف حتقيق الهدف النهائي ل إلتفاقية؛
( )2م�ساعدة أالطراف املدرجة يف املرفق أالول يف حتقيق ا إلمتثال إللتزاماتها
بتحديد ا إلنبعاثات وخف�ضها .وميكن أ�ن ت�ضيف أالطراف املدرجة يف املرفق باء
للم�ستثمر (احلكومة أ�و ال�صناعة) وحدات اخلف�ض املعتمدة ل إلنبعاثات يف م�شاريع
آ�لية التنمية النظيفة التي تنفذ يف البلدان غري املدرجة يف املرفق أالول ،والتي حتد
من أ�و تخف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة ،عندما تعتمدها كيانات الت�شغيل التي يع ّينها
م�ؤمتر أالطراف � /إجتماع أالطراف .و ُي�ستخدم جزء من عائدات ن�شاطات امل�شاريع
املعتمدة يف تغطية امل�صاريف ا إلدارية ،ف�ض ًال عن م�ساعدة أالطراف من بلدان نامية
تغي املناخ ال�ضارة ،يف تغطية كلفة التك ّيف.
مع ّر�ضة ب�صورة خا�صة آلثار رّ
)Climate change (CC

Capacity building

تغي املناخ بتنمية املهارات الفنية
بناء القدرات تق�ضي عملية بناء القدرات يف �سياق رّ
والقدرات امل�ؤ�س�ساتية يف البلدان النامية ويف البلدان التي مير �إقت�صادها مبرحلة
تغي املناخ والتخفيف
�إنتقالية ،لتمكينها من امل�شاركة يف جميع جوانب التك ّيف مع رّ
من آ�ثاره و�إجراء البحوث ب�ش أ�نه وتنفيذ آ�ليات �إتفاقية كيوتو� ،إلخ.
CCS-ready

جهوزية �إحتجاز الكربون وتخزينه عندما ُيرغب ب�إنت�شار �رسيع إلحتجاز
الكربون وتخزينه ،ميكن ت�صميم حمطات جديدة لتوليد الكهرباء تُقام حيث ميكن
أ�ن تكون جاهزة إلحتجاز الكربون وتخزينه ،وذلك من خالل تخ�صي�ص جمال
ملن�ش�آت احتجاز الكربون ،وبت�صميم الوحدة بحيث يبلغ أ�دا�ؤها ح ّده أالق�صى عند
�إ�ضافة الكمية املحتجزة ،على أ�ن ي�سمح موقع املحطة بالنفاذ ال�سهل �إىل م�ستودعات
التخزين.
)Certified Emission Reduction Unit (CER

وحدة خف�ض ا إلنبعاثات املعتمد تعادل طن ًا واحد ًا (طن ًا مرتي ًا) من �إنبعاثات
ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ املخفّ�ضة أ�و املنحّاة يف �إطار م�رشوع يتبع آ�لية التنمية
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تغي ميكن حتديده يف حالة املناخ
تغي املناخ �إىل حدوث رّ
تغيرّ املناخ ي�شري م�صطلح رّ
التغيات من حيث متو�سط
(باللجوء �إىل االختبارات ا إلح�صائية مث ًال) بوا�سطة رّ
تغيات ت�ستمر ومتتد على فرتة زمنية حمددة غالب ًا
خ�صائ�صه و /أ�و تق ّلبيتها ،وهي رّ
أ
تغي املناخ عن عمليات طبيعية
ما تبلغ عقود ًا أ�و أ�طول من ذلك .ومن املمكن �ن ينجم رّ
أ
تغيات د�ؤوبة ب�رشية املن�ش� يف تكوين الغالف
داخلية أ�و عن ت أ�ثريات خارجية أ�و عن رّ
اجلوي أ�و يف �إ�ستخدام أالرا�ضي.
أ
تغي املناخ قد ع ّرفت يف مادتها
ويالحظ أ�ن �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش�ن رّ
«تغي يف املناخ ُيعزى ب�شكل مبا�رش أ�و غري مبا�رش �إىل الن�شاط
تغي املناخ ب أ�نه رّ
أالوىل رّ
تغي يف تركيب الغالف اجلوي ،وي�ضاف �إىل تقلبية املناخ
الب�رشي الذي يف�ضي �إىل رّ
«تغي
الطبيعية ،على مدى فرتات زمنية متماثلة» .هكذا ،تف ّرق هذه ا إلتفاقية بني رّ
املناخ» الذي ُيعزى �إىل ن�شاطات ب�رشية تف�ضي �إىل تغيري يف تكوين الغالف اجلوي،
وبني تقلبية املناخ التي تُعزى �إىل أ��سباب طبيعية.
Climate feedback

الت أ�ثري التفاعلي يف املناخ تُ�س ّمى آ�لية التفاعل بني العمليات يف النظام املناخي
تغيات يف
«الت أ�ثري املناخي التفاعلي» عندما ت�ؤدي نتيجة أ�ية عملية أ�ولية �إىل �إحداث رّ
عملية ثانية ت�ؤثر بدورها على العملية أالولية .ويزيد الت أ�ثري التفاعلي ا إليجابي من
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تعزيز العملية أال�صلية ،بينما يقللها الت أ�ثري التفاعلي ال�سلبي .واملثل على الت أ�ثري
التفاعلي ا إليجابي يف املناخ :درجات حرارة أ�على نظر ًا �إىل أ�ن العملية أالولية
ت�ؤدي �إىل ذوبان اجلليد يف القطب ال�شمايل ما ي�ؤدي �إىل �إنخفا�ض يف �إنعكا�س أال�شعة
ال�شم�سية ،ما ي�ؤدي بدوره �إىل �إرتفاع درجات احلرارة .واملثل على الت أ�ثري التفاعلي
ال�سلبي يف املناخ :تزيد درجات احلرارة أالكرث �إرتفاع ًا من كمية غطاء ال�سحب (من
حيث ال�سماكة أ�و ا إلت�ساع) ،ما قد يخفّ�ض ا إل�شعاع ال�شم�سي الوارد ،ويح ّد بالتايل
من �إرتفاع درجات احلرارة.

التوليد امل�شرتك �إ�ستخدام احلرارة املهدرة يف امل�صانع احلرارية لتوليد الكهرباء.
وميكن للحرارة أ�ن تنتج عن احلرارة املكثفة التي يطلقها توربني بخاري أ�و غازات
املداخن ال�ساخنة املنبعثة من توربينات غازية� ،سواء ألغرا�ض �صناعية أ�و ألعمال
البناء أ�و لتدفئة املدن .وهو مرادف لتوليد احلرارة والطاقة امل�شرتك.

Climate sensitivity

)Combined-cycle Gas Turbine (CCGT

بتغي املناخ ،ت�شري
ح�سا�سية املناخ يف تقارير الهيئة احلكومية الدولية املعن ّية رّ
التغي املُحدث للتوازن يف املتو�سط ال�سنوي العاملي لدرجة
«ح�سا�سية املناخ» �إىل رّ
أ
احلرارة ال�سطحية ،بعد ت�ضاعف تركيزات ثاين �ك�سيد الكربون املكافئ يف الغالف
اجلوي .ويع ّد تقييم ح�سا�سية املناخ املحدثة للتوازن مكلف ًا جد ًا ،وغالب ًا ما حتول
دونه العوائق احلا�سوبية.
أ
وتعترب احل�سا�سية املناخية الفاعلة مقيا� ًسا ذا عالقة بالمر ،يتفادى امل�شكلة
احلا�سوبية بتفاديه متطلبات التوازن .وتُق ّيم �إنطالق ًا من خمرجات النماذج املرتبطة
قيا�س لقوة الت أ�ثريات التفاعلية يف املناخ خالل
بظروف عدم التوازن النا�شئة .وهي ٌ
فرتة زمنية حمددة يف ظروف عدم التوازن ،وقد تتباين تبع ًا لتباين ما�ضي الت أ�ثري
التغي يف التوازن على م�ستوى
وحالة املناخ .أ�ما بارامرت ح�سا�سية املناخ فيدل على رّ
تغي يف �إحدى وحدات
املتو�سط ال�سنوي لدرجات احلرارة ال�سطحية العاملية نتيجة رّ
الت أ�ثري ا إل�شعاعي ( .)K/W/m
تغي يف درجات احلرارة ال�سطحية العاملية يتم
أ�ما اال�ستجابة املناخية العابرة فهي رّ
أ
تقديره خالل فرتة � 20سنة تقريب ًا ،وهي تتمركز عند ت�ضاعف ثاين �ك�سيد الكربون
يف الغالف اجلوي ،أ�ي يف ال�سنة  ،70يف مر ّكب ي�صل �إىل ن�سبة  %1لل�سنة الواحدة،
ما يزيد التجارب املعتمدة على منوذج مناخي مقرتن .وهي مقيا�س لقوة �إ�ستجابة
درجات احلرارة ال�سطحية و�رسعتها جتاه ت أ�ثري غازات الدفيئة.

التوربني الغازي ذو الدورة املوحدة حمطة لتوليد الطاقة بنا ًء على عمليتَني .يف
العملية أالوىل ،يغذي الغاز أ�و زيت وقود خفيف توربين ًا غازي ًا ،ما ي�ؤدي بكل ت أ�كيد
�إىل �إطالق غازات �ساخنة من املداخن (>  800درجة مئوية) .أ�ما يف العملية الثانية
ف�إن احلرارة املج ّمعة من تلك الغازات ،مع مزيد من النار ،ت�ش ّكل م�صدر ًا إلنتاج
البخار الذي ي�شغّل توربين ًا غازي ًا .وتدير تلك التوربينات مولدات الكهرباء.
وت�صبح املحطة توربيناً غازياً مركب الدورات ومتكام ًال عندما يكون الوقود غاز ًا
مر ّكب ًا من الفحم أ�و من كتلة أ�حيائية بوا�سطة مفاعل التحويل �إىل غاز (تغويز)،
يرافقه تبادل لتدفقات الطاقة بني التغويز وحمطات التوربني الغازي املركب
الدورات.
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Climate threshold

عتبة املناخ هي النقطة التي ي�سبب عندها تركيز غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي
حدث ًا مناخي ًا أ�و بيئي ًا هام ًا ُيعترب غري قابل للتغيري ،مثل �إبي�ضا�ض ال�شعب املرجانية
الوا�سع النطاق أ�و �إنهيار نظم الدوران يف املحيطات.
CO2-equivalent concentration

تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون الذي ي�سبب القدر
نف�سه من الت أ�ثري ا إل�شعاعي الذي يحدثه أ�ي مزيج من ثاين أ�ك�سيد الكربون وغازات
الدفيئة أالخرى.
CO2-equivalent emission

�إنبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ كمية �إنبعاث ثاين أ�ك�سيد الكربون الذي ينتج
الت أ�ثري ا إل�شعاعي نف�سه الناجم عن كمية دفيئة جيدة املزج ،أ�و خليط من غازات
الدفيئة جيد املزج ،حيث تت�ضاعف كلها تبع ًا إلمكانيات ا إلحرتار العاملي العائدة
لها ،وذلك نتيجة تد ّرج يف ح�سابها أالوقات املختلفة التي تبقى خاللها يف الغالف
اجلوي.
Co-benefits

املنافع امل�شرتكة املنافع امل�ستمدة من ال�سيا�سات التي تُنفّذ أل�سباب خمتلفة يف
الوقت نف�سه ،والتي تعرتف ب أ�ن معظم ال�سيا�سات امل�صممة لتناول التخفيف من
غازات الدفيئة تتمتع أ�ي� ًضا ب أ��سباب جوهرية أ�خرى م�ساوية يف أالهمية على أالقل
يف كثري من أالحيان (التي تتعلق ،على �سبيل املثال ،ب أ�هداف التنمية وا إل�ستدامة
وا إلن�صاف) .وي�ستخدم تعبري الت أ�ثري امل�شرتك أ�ي� ًضا للداللة أالو�سع على تغطية كل

من اجلانبني ،ا إليجابي وال�سلبي ،للمنافع .أ�نظر أ�ي� ًضا املنافع ا إل�ضافية.
Co-generation

Compliance

ا إلمتثال يعني ا إلمتثال تقيد البلدان ب أ�حكام �إتفاقٍ ما ومدى هذا التق ّيد بها .وهو
يعتمد على تطبيق ال�سيا�سات املطلوبة ،وعلى مدى تت ّبع التدابري ملتطلبات ال�سيا�سات.
وا إلمتثال هو درجة �إ�ستجابة أالطراف الفاعلة التي ي�ستهدف ا إلتفاق �سلوكها ،مثل
الوحدات احلكومية املحلية وال�رشكات واملنظمات أ
والفراد ،ملتطلبات التنفيذ .أ�نظر
أ�ي� ًضا التنفيذ.

)Conference of the Parties (COP

م�ؤمتر أ
الطراف م�ؤمتر أالطراف هو الهيئة العليا إلتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
تغي املناخ ،ويت أ�لف من البلدان التي �ص ّدقت على ا إلتفاقية ا إلطارية ب�ش أ�ن
ب�ش أ�ن رّ
أ
أ
ؤ
أ
تغي املناخ �و ان�ضمت �إليها .وانعقدت الدورة الوىل مل�متر الطراف يف برلني يف
رّ
العام  ،1995وتلتها الدورة  -2جنيف ( ،)1996و -3كيوتو ( ،)1997و-4
بوين�س آ�ير�س ( ،)1998و -5بون ( ،)1999و -6الهاي  /بون (،)2001 ،2000
و -7مراك�ش ( ،)2001و -8دلهي ( ،)2002و -9ميالنو ( ،)2003و -10بوين�س
آ�ير�س ( ،)2004و -11مونرتيال ( ،)2005و -12نريوبي ( .)2006أ�نظر م�ؤمتر
أ
الطراف.
)Contingent Valuation Method (CVM

طريقة التقييم امل�شروط هي مقاربة تهدف �إىل �إجراء تقييم ك ّمي للقيم املخ�ص�صة
من قبل أال�شخا�ص� ،إن على امل�ستوى املايل (الرغبة يف الدفع) و�إن على امل�ستوى غري
املايل (الرغبة يف امل�ساهمة مع الوقت ،املوارد� ،إلخ) .وهي طريقة مبا�رشة لتقدير
القيم ا إلقت�صادية اخلا�صة بالنظم ا إليكولوجية واخلدمات البيئية .وتق�ضي ب�إجراء
م�سح ُي�س أ�ل خالله أال�شخا�ص عن مدى ا�ستعدادهم للدفع من أ�جل احل�صول على /
ٍ
أ�و عن رغبتهم يف قبول تعوي�ض إلزالة خدمة بيئية معينة ،وذلك بناء على �سيناريو
فر�ضي وعلى و�صف اخلدمة البيئية .أ�نظر أ�ي� ًضا القيم.
Cost

الكلفة هي �إ�ستهالك املوارد ،مثل وقت العمل ور أ��س املال ،واملواد ،والوقود،
و�سواها ،كنتيجة عم ٍل ما .ويف علم ا إلقت�صاد ،يتم تقييم املوارد كافة من حيث كلفة
ال ُفر�ص البديلة ،وهي قيمة ا إل�ستعمال البديل أالعلى قيمة لتلك املوارد .ويتم حتديد
التكاليف ب�شتى الطرق ومبوجب تقديرات خمتلفة ت�ؤثر على القيمة.
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وت�ضم أ�نواع الكلفة :التكاليف ا إلدارية للتخطيط وا إلدارة واملراقبة والتدقيق
واملحا�سبة وكتابة التقارير واملهام الكتابية� ،إلخ ،.املرتبطة مب�رشوع أ�و برنامج ما؛
وتكاليف ال�ضرر الالحق بالنظم ا إليكولوجية وا إلقت�صاد أ
وال�شخا�ص ،والناجت عن
تغي املناخ ال�سلبية؛ وتكاليف التنفيذ املرتتبة عن تغيري القواعد واللوائح
تداعيات رّ
املعمول بها ،وجهود بناء القدرات ،ون�رش املعلومات ،والتدريب والتعليم� ،إلخ،.
و�إر�ساء ال�سيا�سات؛ والتكاليف اخلا�صة املرتتبة على أالفراد أ�و ال�رشكات أ�و
الكيانات أالخرى اخلا�صة التي تقوم بذلك العمل .أ�ما التكاليف ا إلجتماعية فت�ضم
أ�ي� ًضا التكاليف اخلارجية املرتتبة على البيئة وعلى املجتمع ككل.
وميكن �إعتبار التكاليف كمي ًة �إجمالية أ�و متو�سطة (وحدة ،أ�مر حمدد) ،على
أ�نها املجموع مق�سوم ًا على عدد وحدات البند الذي يتم تقدير الكلفة من أ�جله ،أ�ما
التكاليف احلدية أ�و ا إل�ضافية فهي كلفة الوحدة ا إل�ضافية أالخرية.
أ�ما ا آلفاق املعتمدة يف التقرير احلايل فهي :النظر على م�ستوى امل�شاريع يف ن�شاط
«م�ستقل» يفرت�ض أ�ال ترتتب عليه أ�ية تداعيات �إقت�صادية غري مبا�رشة هامة على
أال�سواق أ
وال�سعار (من حيث العر�ض والطلب) خارج نطاق الن�شاط نف�سه .وميكن
أ
أ
أ�ن يكون الن�شاط توفري ت�سهيالت فنية حمددة �و �إر�ساء بنى حتتية �و لوائح
تتعلق بالطلب ،أ�و ن�رش املعلومات ،أ�و و�ضع املعايري الفنية� ،إلخ .أ�ما امل�ستوى
التكنولوجي في أ�خذ يف ا إلعتبار التكنولوجيا اخلا�صة للتخفيف من غازات الدفيئة
تكون عاد ًة مقرتنة بتطبيقات عدة يف م�شاريع وقطاعات خمتلفة .وتغطي الكتابات عن
التكنولوجيات اخل�صائ�ص الفنية التي تتميز بها ال�سيما الب ّينات املتعلقة باملنحنيات
ا إلر�شادية مع �إنت�شار التكنولوجيا ون�ضوجها .أ�ما امل�ستوى القطاعي فيتناول
ومتغيات
ال�سيا�سات القطاعية �ضمن �إطار «توازن جزئي» يفرت�ض أ�ن القطاعات
رّ
ا إلقت�صاد الكلي أالخرى م�س ّل ٌم بها .وميكن لل�سيا�سات أ�ن ت�ضم أ�دوات �إقت�صادية
مرتبطة أ
بال�سعار وال�رضائب والتجارة والتمويل وم�شاريع ا إل�ستثمار اخلا�صة
أ
الكلي
قت�صاد
ل
ا
م�ستوى
ما
�
بالطلب.
املتعلقة
اللوائح
وو�ضع
النطاق
الوا�سعة
إ
ّ
أ
فيتناول ت�ثريات ال�سيا�سات على الدخل واملخارج احلقيقية وعلى العمالة والرفاه
ا إلقت�صادية على نطاق جميع القطاعات أ
وال�سواق .وت�ضم ال�سيا�سات كافة أ�نواع
ال�سيا�سات ا إلقت�صادية مثل ال�رضائب وا إلعانات وال�سيا�سات النقدية وبرامج
ا إل�ستثمار املحددة و�سيا�سات التكنولوجيا وا إلبتكارات .أ�ما عك�س التكاليف فهي
املنافع وغالب ًا ما يتم تناولهما مع ًا.
Cost-benefit analysis

حتليل ن�سبة الكلفة �إىل الفائدة هو قيا�س نقدي لكافة التداعيات ال�سلبية وا إليجابية
املرتبطة بعمل حمدد يتم مبوجبه مقارنة التكاليف واملنافع من حيث الفارق و /أ�و
املع ّدل ،كم�ؤ�رش عن كيفية جلب املردود املنتظر منها ،مع نتائج �سيا�سة أ�و �إ�ستثمار،
من وجهة نظر املجتمع.
Cost-effectiveness analysis

حتليل فاعلية الكلفة حالة معينة من حتليل ن�سبة الكلفة �إىل الفائدة حيث يتم تقييم
حمفظة م�شاريع جلهة �صلتها بالهدف الثابت املرجو من ال�سيا�سة ،الذي ميثل يف هذه
احلالة منافع امل�شاريع ،وتقا�س كافة الت أ�ثريات أالخرى كتكاليف أ�و كتكاليف �سلبية
(منافع م�شرتكة) .وميكن أ�ن يكون الهدف من ال�سيا�سة ،على �سبيل املثال ،هو هدف
حمدد يف تخفي�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة.
Crediting period

فرتة ا إل�ستحقاق تعترب فرتة ا إل�ستحقاق يف آ�لية التنمية النظيفة الفرتة الزمنية
التي ميكن لن�شاط امل�رشوع خاللها أ�ن ي�سفر عن �إنبعاثات غازات الدفيئة أ�و منح
�شهادات �إزالة ثاين أ�ك�سيد الكربون .ويف بع�ض الظروف ،ميكن �إعادة جتديد فرتة
ا إل�ستحقاق مرتني ،كحد أ�ق�صى.
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Deforestation

�إزالة الغابات عملية طبيعية أ�و ب�رشية املن�ش أ� يتم خاللها حتويل أالرا�ضي احلرجية
را�ض غري حرجية .أ�نظر أ�ي� ًضا الت�شجري و�إعادة الت�شجري.
�إىل أ� ٍ
)Demand-side management (DSM

�إدارة اجلانب املتعلق بالطلب ال�سيا�سات والربامج الرامية �إىل الت أ�ثري على طلب
ال�سلع و /أ�و اخلدمات .أ�ما يف قطاع الطاقة فتهدف �إدارة اجلانب املتعلق بالطلب �إىل
احلد من الطلب على الكهرباء وعلى م�صادر الطاقة .وت�ساعد �إدارة اجلانب املتعلق
بالطلب على خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة.
Dematerialization

ا إل�ستغناء عن الطابع املادي هي العملية التي يجري مبوجبها فك �إرتباط الن�شاط
ا إلقت�صادي عن مك ّون حجم الطاقة – املادة ،من خالل عمليات مثل ا إلنتاج الكف� ؤ
�إيكولوجي ًا أ�و ا إليكولوجيا ال�صناعية ،ما ي�ساعد على �إنخفا�ض الت أ�ثري البيئي بالن�سبة
�إىل وحدة الن�شاط ا إلقت�صادي.
Deposit-refund system

نظام رد الرهونات رهن أ�و ر�سم (�رضيبة) ُيدفع عند احل�صول على �سلعة معينة،
مع رد الرهن أ�و منح أ�و ح�سم لقاء القيام بعمل معني (يق�ضي عادة بت�سليم ال�سلعة
�إىل مكان معني).
Desertification

الت�صحر تر ّدي أالرا�ضي يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق اجلافة �شبه
ّ
التغيات املناخية أ
والن�شطة الب�رشية.
بينها
من
خمتلفة،
عوامل
نتيجة
الرطبة
رّ
أ
أ
وتع ّرف �إتفاقية المم املتحدة ملكافحة
الت�صحر ( )UNCCDتر ّدي الرا�ضي على
ّ
أ�نه �إنخفا�ض أ�و فقدان ا إلنتاجية البيولوجية أ�و ا إلقت�صادية والتعقّد البيولوجي أ�و
ا إلقت�صادي ألرا�ضي املحا�صيل البعلية يف املناطق القاحلة و�شبه القاحلة واملناطق
�شبه الرطبة اجلافة والطبيعة و أ�را�ضي املحا�صيل املروية أ�و مراتع املا�شية أ�و
أ�را�ضي أالحراج والغابات ،ب�سبب �إ�ستخدام أالرا�ضي أ�و بفعل عملية أ�و جمموعة
من العمليات مبا فيها العمليات والنظم الناجمة عن أالن�شطة الب�رشية و أ�مناط ال�سكن
من قبيل حتات الرتبة ب�سبب الرياح و /أ�و املياه؛ وتر ّدي اخل�صائ�ص الفيزيائية
والكيميائية أ
والحيائية أ�و ا إلقت�صادية للرتبة والفقدان الطويل أالجل للغطاء النباتي
الطبيعي.
Devegetation

نزع الغطاء النباتي فقدان كثافة الغطاء النباتي يف نوع واحد من الغطاء النباتي
أالر�ضي.
Development path

نهج التنمية هو تط ّور يرتكز على جمموعة من اخل�صائ�ص التكنولوجية
وا إلقت�صادية وا إلجتماعية وامل�ؤ�س�ساتية والثقافية والبيولوجية الفيزيائية ُيحدد
التفاعالت ما بني النظم الب�رشية والطبيعية ،مبا يف ذلك أ�مناط ا إلنتاج وا إل�ستهالك
يف كافة البلدان ،مع مرور الوقت ووفق نظام خا�ص .أ�ما أ
النهج البديلة للتنمية
التوجهات احلالية جمرد
فتعني خمتلف م�سارات التنمية املمكنة ،مع �إ�ستمرار كون ّ
نهج واحد من بني أالنهج املمكنة.
Discounting

اخل�صم عملية ريا�ضية ت�ؤدي �إىل جعل املبالغ النقدية ( أ�و أالخرى) أ�و امل�ستلمة
أ�و املنفقة يف أ�وقات خمتلفة (�سنوات) متقاربة عرب الزمن .وي�ستعمل القائم بهذه
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للتغي مع الوقت (> �صفر) من �سنة �إىل �سنة،
العملية معدل خ�صم ثابت أ�و قابل رّ
ما يجعل القيمة امل�ستقبلية ت�ساوي أ�قل منها اليوم .ويف نهج اخل�صم الو�صفي،
يتم القبول مبعدالت اخل�صم التي يعتمدها النا�س فعلي ًا (�سواء كانوا م ّدخرين أ�و
م�ستثمرين) يف قراراتهم اليومية (معدّل اخل�صم اخلا�ص) .أ�ما يف نهج اخل�صم
ا إللزامي ( أ�خالقي أ�و معياري) فيتم تثبيت مع ّدل اخل�صم �إنطالق ًا من منظور
�إجتماعي ،أ�ي بنا ًء على النظرة أالخالقية مل�صالح أالجيال امل�ستقبلية ،مث ًال (معدّل
اخل�صم ا إلجتماعي).
District heating

التدفئة احل�ضرية توزيع املياه ال�ساخنة (البخار يف النظم القدمية) من املحطات
املركزية �إىل املباين وامل�صانع يف منطقة كثيفة �سكّاني ًا (مقاطعة أ�و مدينة أ�و منطقة
متح�رضة ،مثل رور أ�و �سار يف أ�ملانيا) .وهي �شبكة معزولة ثنائية أالنابيب ،كنظام
تدفئة مركزية يعمل على املاء يف أ�حد املباين مث ًال .وميكن بوا�سطة مراكز التدفئة
املركزية �إ�ستعادة احلرارة املتبددة على امل�ستويات ال�صناعية ،ويف من�ش�آت حرق
النفايات ،وحمطات التوليد امل�شرتك للكهرباء أ�و املراجل امل�ستقلة احلارقة للوقود
أالحفوري أ�و الكتلة أالحيائية.
Double dividend

أ
الرباح املزدوجة الت أ�ثريات التي ميكن لل�صكوك امل ِد ّرة للعائدات ،مثل �رضائب
أ
أ
الكربون وتراخي�ص �إنبعاثات الكربون القابل للتداول� ،ن ( )1حت ّد من �و تخفّ�ض
�إنبعاثات غازات الدفيئة ( )2وتع ّو�ض ولو جزء ًا على أالقل من خ�سائر الرفاه
املحتملة الناجمة عن ال�سيا�سات املناخية من خالل �إعادة �إ�ستخدام العائدات يف
ا إلقت�صاد خلف�ض ال�رضائب أالخرى التي قد ت�س ِّبب الت�شوهات .ويف عامل ت�سوده
تغي املناخ ت أ�ثريات (« أ�رباح ثالثية» موجبة
البطالة غري الطوعية ،قد يكون ل�سيا�سات رّ
أ�و �سالبة) على فر�ص العمل .وحتدث أ
الرباح املزدوجة ال�ضعيفة ما دامت هناك
آ�ثار إلعادة تدوير العائدات ،أ�ي أ�نه يتم �إعادة �إ�ستخدام العائدات من خالل خف�ض
املعدالت الهام�شية لل�رضائب الت�شويهية .وتتطلب أ
الرباح املزدوجة القوية أ�ن
يع ّو�ض أ�ثر �إعادة �إ�ستخدام العائدات (املفيدة) ب أ�كرث مما كانت عليه ،فتفوق توليفة
التكاليف أالولية .ويف هذه احلالة ،تكون التكاليف ال�صافية خلف�ض غازات الدفيئة
�سلبية .أ�نظر أ�ي� ًضا ت أ�ثري التفاعل.
)Economies in Transition (EITs

تغي ًا من
ا إلقت�صاد الذي مير مبرحلة �إنتقالية البلدان التي ي�شهد �إقت�صادها رّ
نظام �إقت�صادي خمطط �إىل �إقت�صاد �سوق.
)Economies of scale (scale economies

وفورات احلجم �إنخفا�ض كلفة الوحدة لن�شاط ما ،مع متديد فرتة الن�شاط (ك�إنتاج
عدد أ�كرب من الوحدات).
Ecosystem

النظام ا إليكولوجي نظام من الكائنات احلية التي تتفاعل يف ما بينها ومع بيئتها
املادية .وحدود ما ميكن أ�ن ُي�سمى بالنظام ا إليكولوجي حتكمية بع�ض ال�شيء،
تبع ًا ملحور ا إلهتمام أ�و الدرا�سة .وهكذا ،قد يرتاوح نطاق أ�ي نظام �إيكولوجي بني
نطاقات مكانية �صغرية للغاية وبني أالر�ض ب أ�كملها يف نهاية املطاف.
Emissions Direct/ Indirect

ا إلنبعاثات املبا�شرة  /غري املبا�شرة تُعرف ا إلنبعاثات املبا�شرة أ�و «نقطة
ا إلنبعاث» عند نقطة ا إلطالق يف �سل�سلة الطاقة ،وتُن�سب �إىل تلك النقطة من �سل�سلة
الطاقة �إن كانت قطاع ًا أ�و تكنولوجيا أ�و ن�شاط ًا .فتُعترب ،مث ًال ،ا إلنبعاثات الناجتة عن
حمطات معاجلة الفحم لتوليد الكهرباء م�صدر ًا مبا�رش ًا ل إلنبعاثات من قبل قطاع

التزويد بالطاقة .أ�ما ا إلنبعاثات غري املبا�شرة أ�و ا إلنبعاثات «املخ�ص�صة لقطاع
امل�ستخدمني النهائيني» فهي ا إلنبعاثات املرتبطة ب�إ�ستخدام الطاقة يف قطاعات
ا إل�ستخدام النهائي وتحُ ت�سب �ضمن ا إلنبعاثات املن�سوبة �إىل مراحل ا إلنتاج أالولية
من طاقة ا إل�ستخدام النهائي .فمن املمكن أ�ن ُتُن�سب مث ًال بع�ض ا إلنبعاثات املرتبطة
بقطاع البناء �إىل �إ�ستخدام القطاع املذكور للكهرباء.
Emission factor

عامل ا إلنبعاثات عامل ا إلنبعاثات هو معدل ا إلنبعاث لوحدة الن�شاط واملدخالت
واملخرجات ،مثل أ�ن متلك حمطة طاقة تعمل على الوقود أالحفوري عامل �إنبعاثات
ُيقدر بـ  0.765كلغ  /كيلو واط يف ال�ساعة.
Emission permit

رخ�صة �إطالق ا إلنبعاثات رخ�صة �إطالق ا إلنبعاثات هي ح�صة ا إل�ستحقاقات غري
القابلة للتحويل أ�و التداول جتاري ًا التي حتددها حكومة كيان قانوين ما (�رشكة أ�و
جهة مطلقة إلنبعاثات أ�خرى) إلطالق كمية حمددة من مادة معينة .أ�ما الرخ�صة
القابلة للتداول جتارياً فهي أ�داة �سيا�سة �إقت�صادية ميكن يف �إطارها تبادل حقوق
الت�سبب بالتلوث ،أ�ي �إطالق كمية من غازات الدفيئة يف تلك احلالة ،وذلك من خالل
�سوق تراخي�ص حرة أ�و خا�صة للمراقبة.
Emission quota

احل�صة من ا إلنبعاثات اجلزء من �إجمايل ا إلنبعاثات امل�سموح بها املخ�ص�ص لبلد
أ�و ملجموعة من البلدان يف �إطار احلد أالق�صى ا إلجمايل ل إلنبعاثات.
)Emissions Reduction Unit (ERU

وحدة خف�ض ا إلنبعاثات تعادل طن ًا مرتي ًا واحد ًا من ا إلنبعاثات املخف�ضة أ�و
املنحاة يف ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ نتيجة م�رشوع تنفيذ م�شرتك (املعرف يف
املادة  6من بروتوكول كيوتو) .أ�نظر أ�ي� ًضا اخلف�ض املعتمد ل إلنبعاثات وا إلجتار
با إلنبعاثات.

Emission standard

معيار ا إلنبعاثات م�ستوى ا إلنبعاثات أالق�صى الذي ال يجوز جتاوزه مبقت�ضى
قانون أ�و �إتفاق طوعي .وت�ستعمل معايري عدة ،عوامل ا إلنبعاث يف تو�صيفاتها ،وهي
ال تفر�ض بالتايل حدود ًا مطلقة ل إلنبعاثات.

Emissions trading

ا إلجتار با إلنبعاثات منهج يعتمد على ال�سوق يف حتقيق أالهداف البيئية يتيح ألولئك
الذين يخف�ضون �إنبعاثات غازات الدفيئة �إىل ما دون احلد أالق�صى ل إلنبعاثات،
�إ�ستخدام التخفي�ضات الفائ�ضة أ�و ا إلجتار بها للتعوي�ض عن ا إلنبعاثات يف م�صدر
آ�خر داخل البلد أ�و خارجه .وعموم ًا ،ميكن أ�ن يحدث ا إلجتار ما بني ال�رشكات أ�و
على امل�ستويني املحلي والدويل .واعتمد تقرير التقييم الثاين الذي أ�ع ّدته الهيئة
بتغي املناخ ،مبد أ� �إ�ستخدام «الرخ�ص» لنظم التجارة
احلكومية الدولية املعن ّية رّ
املحلية أ�و «احل�ص�ص» لنظم التجارة الدولية .وا إلجتار با إلنبعاثات مبقت�ضى املادة
 17من بروتوكول كيوتو هو نظام للح�ص�ص القابلة للتداول يعتمد على الكميات
املخ�ص�صة التي تحُ �سب بناء على ا إللتزامات املدرجة يف املرفق باء من الربوتوكول،
واخلا�صة بخف�ض ا إلنبعاثات واحلد منها.
Emission trajectories

م�سارات ا إلنبعاثات هي �إ�سقاطات مل�سارات توجهات ا إلنبعاثات امل�ستقبلية أ�و
أ�مناط ا إلنبعاثات امل�شاهدة.
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الطاقة هي كمية العمل أ�و احلرارة املنتجة .ويتم ت�صنيف الطاقة مبوجب أ�نواع
خمتلفة منها� ،إال أ�ن الطاقة ت�صبح مفيدة ل إلن�سان عندما تتدفق من مكان �إىل آ�خر أ�و
نوع آ�خر .أ�ما الطاقة أ
الولية ( ُي�شار �إليها أ�ي� ًضا مب�صادر
نوع �إىل ٍ
يتم حتويلها من ٍ
الطاقة) فهي الطاقة املتج�سدة باملوارد الطبيعية (مثل الفحم والنفط اخلام والغاز
الطبيعي واليورانيوم) ،والتي مل تعرف أ�ي حتويل ب�رشي املن�ش أ� .وتحُ ّول �إىل
طاقة ثانوية بالتنظيف (الغاز الطبيعي) أ�و التكرير (النفط �إىل منتجات نفطية)
أ�و بتحويلها �إىل كهرباء أ�و حرارة .وعند �إي�صال الطاقة الثانوية �إىل من�ش�آت
ا إل�ستخدام النهائي ،تُدعى الطاقة النهائية (مث ًال الكهرباء عند منفذ اجلدار)
حيث ت�صبح قابلة ل إل�ستخدام (مثل ا إلنارة) .وت�ؤمن ال�شم�س يومي ًا كميات
كبرية من الطاقة بفعل التهطال والرياح وا إل�شعاع� ،إلخ ..فيتم تخزين ق�سم منها
يف الكتلة أالحيائية أ�و أالنهار وميكن ل إلن�سان أ�ن ي�ستغلها يف ما بعد ،أ�ما الق�سم
ا آلخر ف ُي�ستخدم على نحو مبا�رش ،كال�ضوء والتهوئة واحلرارة املحيطة .أ�ما
الطاقة املتجددة ف ُيح�صل عليها من تيارات الطاقة امل�ستمرة واملتكررة يف البيئة
الطبيعية ،وت�ضم التكنولوجيا غري املنتجة للكربون ،كالطاقة ال�شم�سية والطاقة
املائية والرياح واملد واجلزر والطاقة احلرارية أالر�ضية ،ف�ض ًال عن التكنولوجيات
غري امل�ؤثرة على �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون ،مثل الكتلة أالحيائية .أ�ما الطاقة
املتج�سدة فهي الطاقة امل�ستخدمة إلنتاج مادة (مثل املعادن املتكررة أ�و مواد
البناء) ،مع أالخذ بالطاقة امل�ستخدمة يف من�ش أ�ة الت�صنيع (غياب الطلبيات)،
والطاقة امل�ستخدمة يف �إنتاح املواد التي �ست�ستخدمها املن�ش أ�ة (الطلبية أالوىل)،
و�إىل ما هنالك.
Energy efficiency

كفاءة الطاقة ن�سبة خمارج الطاقة القابلة ل إل�ستخدام (املفيدة) أ�و ن�سبتها يف عملية
حتويل أ�و ن�شاط ،يف نظام ما �إىل مدخالت ذلك النظام من الطاقة.

Energy intensity

كثافة الطاقة هي ن�سبة �إ�ستخدام الطاقة �إىل الناجت ا إلقت�صادي .أ�ما على امل�ستوى
الوطني فكثافة الطاقة هي ن�سبة ا إل�ستخدام إلجمايل الطاقة أالولية املحلية أ�و طاقة
ا إل�ستخدام النهائي� ،إىل �إجمايل الناجت املحلي .أ�نظر أ�ي� ًضا ا إل�ستخدام اخلا�ص
للطاقة.

Energy security

أ�من الطاقة هي التدابري أالمنية املختلفة التي يتوجب على بلد أ�و على أال�رسة
الدولية ب�شكل عام ،أ�ن تتخذها للحفاظ على �إمدادات مالئمة من الطاقة.
)Energy Service Company (ESCO

�شركة خدمات الطاقة �رشكة ت�ؤمن خدمات يف جمال الطاقة للم�ستخدم النهائي،
وت�ضمن حتقيق وفرة الطاقة ،وتربطها مبا�رشة ب أ�جورها ،وكذلك بالتمويل ،أ�و هي
ت�ساعد على احل�صول على التمويل املطلوب لنظام الطاقة ،مع ا إلحتفاظ بدور مراقبة
م�ستمرة للوفرة طيلة مرحلة التمويل.

Environmental effectiveness

الفاعلية البيئية مدى قدرة �إجراء أ�و �سيا�سة أ�و أ�داة ما على توليد الت أ�ثري البيئي
املقرر أ�و احلا�سم أ�و املن�شود.

Environmentally sustainable technologies

التكنولوجيا امل�ستدامة بيئياً هي تكنولوجيات أ�قل تلويث ًا ،ت�ستخدم املوارد
بطريقة أ�كرث �إ�ستدامة ،وتقوم ب�إعادة تدوير املخ ّلفات واملنتجات أ�كرث من
التكنولوجيات أالخرى ،كما تعالج م�س أ�لة النفايات املتبقية ب�شكل أ�كرث قبو ًال ،مقارن ًة
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مع التكنولوجيات التي حت ّل حملها .كما أ�نها أ�كرث توافق ًا مع أالولويات ا إلجتماعية
ا إلقت�صادية والثقافية والبيئية املحددة على امل�ستوى الوطني.
Evidence

�صحة معتقد أ�و �إقرتاح ما.
الب ّينات املعلومات أ�و ا إل�شارات التي تد ّل على �صدق أ�و ّ
ويعك�س م�ستوى الب ّينات يف التقرير احلايل كمية املعلومات العلمية  /الفنية التي
ا�ستند �إليها امل�ؤلفون الرئي�سيون يف �إ�ستنتاجاتهم.
Externality/ External cost/ External benefit

أ
الثر اخلارجي  /الكلفة اخلارجية  /الفائدة اخلارجية تظهر ا آلثار اخلارجية
من ن�شاط ب�رشي عندما ال تراعي اجلهات امل�س�ؤولة عن ذلك الن�شاط ب�صورة كاملة
ت أ�ثريه على �إمكانيات ا آلخرين من حيث ا إلنتاج واال�ستهالك ،رغم غياب أ�ي تعوي�ض
عن ت أ�ثري �شبيه .وتكون التكاليف اخلارجية �سلبية يف حال كان الت أ�ثري �سلبي ًا ،و ُي�شار
�إليها باملنافع اخلارجية يف حال كان الت أ�ثري �إيجابي ًا.

Feed-in tariff

تعرفة �إمدادات الطاقة هي �سعر وحدة الطاقة الكهربائية الذي يتعينّ على مرفق
أ�و مورد الطاقة دفعها لقاء الطاقة املوزعة أ�و املتجددة التي تغذي املولدات غري
التابعة ملرفق ال�شبكة .وتقوم ال�سلطة العامة بتحديد التعرفة.
Flaring

ا إل�شتعال �إحرتاق غازات النفايات وال�سوائل املتطايرة يف الهواء الطلق ،عرب املدفئة
أ�و آ�بار النفط أ�و م�ضخات البرتول ،أ�و داخل حمطات التكرير أ�و م�صانع املواد
الكيميائية أ�و مدافن القمامة.
Forecast

التنب� ؤ النتائج املُ�سقطة �إ�ستناد ًا �إىل أالمناط الفيزيائية والتكنولوجية وا إلقت�صادية
وا إلجتماعية وال�سلوكية القائمة� ،إلخ.
Forest

الغابة ي�شري بروتوكول كيوتو �إىل أ�ن الغابة هي الرقعة أال�صغر يف أالر�ض ،بني
 1.0 - 0.05هكتار ًا ،تكون ذات غطاء �شجري ( أ�و م�ستوى خمزون موازن) ،أ�و
تغطيها أ�كرث من  %30-10من أال�شجار التي ميكن أ�ن يبلغ ارتفاعها � 2إىل  5مرت ًا
عند الن�ضج يف موقعها أال�صلي .وقد تت أ�لف الغابة �إما من جتمعات مغلقة تغطي
أ��شجارها املختلفة جلهة ا إلرتفاع وطبقة أالع�شاب واجلنبات ن�سب ًة عالية من م�ساحة
أالر�ض ،أ�و من غابة مفتوحة .وتعترب �ضمن فئة الغابات الت�ش ّكالت الطبيعية احلديثة
التكوين أ�و كافة املزارع التي من املفرت�ض أ�ن ت�صل كثافتها ال�شجرية �إىل 30-10
 %أ�و علو أ��شجارها �إىل  5-2مرت ًا ،على غرار املناطق امل�ش ّكلة جلزء من الغابة ،والتي
وجدت نف�سها خارج املخزون احلرجي نتيجة تدخل ب�رشي كاحل�صاد ،أ�و أل�سباب
طبيعية ،لكن من املتوقع أ�ن تعود وتتحول �إىل غابة من جديد .أ�نظر أ�ي� ًضا الت�شجري،
و�إعادة الت�شجري و�إزالة الغابات.
Fossil fuels

الوقود أ
الحفوري وقود يعتمد على الكربون ،و ُي�ستمد من روا�سب الهيدروكربون
أالحفوري مبا يف ذلك الفحم واخلث والنفط والغاز الطبيعي.
Free Rider

املنتفع باملجان كل من ينتفع من ال�صالح العام من دون أ�ن ي�ساهم يف حتقيقه
واحلفاظ عليه.

املرفق أ
الول
Fuel cell

خل ّية وقود تولد خل ّية الوقود الكهرباء بطريقة مبا�رشة وم�ستمرة من تفاعل
الهيدروجني الكهربائي الكيميائي امل�ضبط أ�و من وقود آ�خر أ�و من أالك�سيجني.
ومبا أ�نها ت�ستخدم الهيدروجني كوقود ،ف�إن اخلل ّية ال تطلق �إال املاء واحلرارة (من
دون ثاين أ�ك�سيد الكربون) القابلة ل إل�ستخدام ( أ�نظر التوليد امل�شرتك).
Fuel switching

تغيري الوقود ب�شكل عام ،يعني «التغيري» �إ�ستبدال الوقود أ�لف بالوقود باء .أ�ما
تغي املناخ فيعني «التغيري« ،ب�شكل �ضمني ،أ�ن للوقود أ�لف
يف �إطار احلديث عن رّ
حمتوى كربون أ�دنى من الوقود باء ،ك�إ�ستبدال الفحم بالغاز الطبيعي مث ًال.

Full-cost pricing

الت�سعري على أ��سا�س الكلفة الكاملة حتديد أال�سعار النهائية لل�سلع واخلدمات
بحيث ت�شمل التكاليف اخلا�صة للمدخالت ،والتكاليف اخلارجية الناجمة عن
�إنتاجها و�إ�ستخدامها.
G77/ China

جمموعة الـ / 77ال�صني أ�نظر جمموعة الـ 77وال�صني.
)General circulation (climate) model (GCM

منوذج الدوران العام (للمناخ) التمثيل العددي للنظام املناخي املبني على
خ�صائ�ص عنا�رصه الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ،وعلى تفاعالتها وعمليات
الت أ�ثري التفاعلي التابعة لها ،وهو ي أ�خذ بكافة خ�صائ�ص النظام املعروفة أ�و بجزء
منها .وميكن متثيل النظام املناخي من خالل �إ�ستعمال مناذج خمتلفة التعقيد ،حيث
ميكن ،على �سبيل املثال ،و�ضع هيكل من النماذج لكل عن�رص أ�و جمموعة من عنا�رصه.
وهي مناذج تختلف يف ما بينها من حيث عدد أالبعاد املكانية ومدى التمثيل الوا�ضح
للعمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية ،أ�و امل�ستوى الذي يتم �إنطالق ًا منه
تقييم البارامرتات تقييم ًا �إختباري ًا .وت�ؤمن النماذج املتقارنة للدوران العام بني
الغالف اجلوي واملحيطات واجلليد البحري متثي ًال �شام ًال للنظام املناخي .وهناك
تط ّور يف �إجتاه و�ضع مناذج أ�كرث تعقيد ًا ت�ضم الكيمياء والبيولوجيا النا�شطتني.
General equilibrium analysis

حتليل التوازن العام يتناول حتليل التوازن العام يف آ�ن واحد جميع أال�سواق
والت أ�ثريات التفاعلية بني تلك أال�سواق يف �إقت�صاد ي�ؤدي �إىل التخ ّل�ص من ال�سلع يف
أال�سواق .أ�نظر أ�ي� ًضا توازن ال�سوق.

ا إلنبعاثات الب�رشية املن�ش أ�.
)Global Warming Potential (GWP

�إمكانية ا إلحرتار العاملي م�ؤ�رش مبني على اخل�صائ�ص ا إل�شعاعية لغازات
الدفيئة اجليدة املزج ،يقي�س الت أ�ثري ا إل�شعاعي لوزن وحدة واحدة من غاز الدفيئة
اجليد املزج يف الغالف اجلوي احلايل واملُدمج خالل فرتة زمنية حمددة� ،إىل الت أ�ثري
ا إل�شعاعي لثاين أ�ك�سيد الكربون .ومتثل �إمكانية ا إلحرتار العاملي الت أ�ثري امل�شرتك
على طول الفرتات الزمنية املختلفة التي تبقى خاللها تلك الغازات يف الغالف اجلوي،
وتبقى كفاءتها الن�سبية يف �إمت�صا�ص ا إل�شعاع ما دون أالحمر اخلارج .وي�ستند
بروتوكول كيوتو �إىل �إمكانيات ا إلحرتار العاملي الناجتة عن �إنبعاثات تذبذبية �ضمن
�إطار زمني م ّدته مئة عام.
Green accounting

املحا�سبة اخل�ضراء حماوالت إلدخال �سل�سلة أ�و�سع من �إجراءات الرفاه
ا إلجتماعي يف درا�سات ا إلقت�صاد الكلي التي تغطي أالوجه ا إلجتماعية والبيئية
والتنموية لل�سيا�سات .وت�ضم املحا�سبة اخل�رضاء تقييم ًا نقدي ًا يحاول �إحت�ساب
«الناجت الوطني ال�صديق للبيئة» مع ال�رضر ا إلقت�صادي املت أ�تي عن امللوثات الناجتة
عن ذلك ا إلنتاج الوطني ،با إل�ضافة �إىل أ�نظمة حما�سبة ت�ضم بيانات متعلقة بالتل ّوث
الك ّمي غري النقدي ،وبا إل�ستنفاد ومعطيات أ�خرى.
Greenhouse effect

ظاهرة الدفيئة متت�ص غازات الدفيئة ب�صورة فعلية أال�شعة ما دون احلمراء
التي تنبعث من �سطح أالر�ض ،ومن الغالف اجلوي ذاته ب�سبب هذه الغازات ،ومن
ال�سحب .وينبعث �إ�شعاع الغالف اجلوي �إىل جميع ا إلجتاهات ،مبا يف ذلك �إىل أال�سفل
نحو �سطح أالر�ض .وهكذا ،تختزن غازات الدفيئة احلرارة داخل نظام ال�سطح
– الرتوبو�سفري .وي�سمى ذلك ظاهرة الدفيئة.
ويقرتن ا إل�شعاع ما دون أالحمر احلراري يف الرتوبو�سفري بقوة بدرجة حرارة
ا إلرتفاع الذي ينبعث منه .ويف الرتوبو�سفري ،تنخف�ض احلرارة عموم ًا مع ا إلرتفاع.
والواقع أ�ن أال�شعة ما دون احلمراء التي تنبعث �إىل الف�ضاء تن�ش أ� من �إرتفاع درجة
حرارة يبلغ يف املتو�سط  19-درجة مئوية بالتوازن مع �صايف �إ�شعاع ال�شم�س الوارد،
بينما تظل درجة حرارة �سطح أالر�ض أ�على بكثري وتبلغ حوايل  14+درجة مئوية.
وت�ؤدي الزيادة يف تركيز غازات الدفيئة �إىل زيادة يف عدم �شفافية الغالف اجلوي
ألل�شعة ما دون احلمراء ،ومن ثم �إىل �إ�شعاع فاعل ينبعث �إىل الف�ضاء من �إرتفاع
أ�على ،مع درجة حرارة أ�كرث �إنخفا� ًضا .وي�سبب ذلك ت أ�ثري ًا �إ�شعاعي ًا ي�ؤدي بدوره �إىل
زيادة يف ظاهرة الدفيئة ،وهو ما ي�سمى بظاهرة الدفيئة املعززة.

Geo-engineering

)Greenhouse gases (GHGs

الهند�سة اجليولوجية اجلهود التكنولوجية التي تهدف �إىل �إ�ستقرار النظام
املناخي عرب التدخل املبا�رش على م�ستوى ميزانية طاقة أالر�ض ،وذلك بهدف احلد
من ا إلحرتار العاملي.

غازات الدفيئة غازات الدفيئة هي املك ّونات الغازية املوجودة يف الغالف اخلارجي،
�سواء كانت طبيعية أ�و ب�رشية املن�ش أ� ،التي متت�ص وتبعث با إل�شعاع يف أ�طوال موجات
مع ّينة ،يف نطاق طيف أال�شعة ما دون احلمراء ،تنبعث من �سطح أالر�ض والغالف
اجلوي وال�سحب .وت�سبب هذه اخلا�صية ظاهرة الدفيئة .وبخار املاء وثاين أ�ك�سيد
الكربون و أ�ك�سيد النيرتوز وامليثان أ
والوزون هي غازات الدفيئة أالولية يف الغالف
اجلوي أللر�ض .با إل�ضافة �إىل ذلك ،هناك عدد من غازات الدفيئة الب�رشية ال�صنع
بالكامل يف الغالف اجلوي ،مثل الهالوكربونات وغريها من املواد املحتوية على
الكلور والربومني ،والتي يجري تناولها �ضمن �إطار بروتوكول مونرتيال .و�إىل
جانب ثاين أ�ك�سيد الكربون و أ�ك�سيد النيرتوز وامليثان ،يتناول بروتوكول كيوتو
غازات الدفيئة أالخرى مثل �سدا�سي فلوريد الكربيت ومركبات الهيدروفلوروكربون
ومركبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة.

)Global Environmental Facility (GEF

مرفق البيئة العاملي ي�ساعد مرفق البيئة العاملي ،الذي مت �إن�شا�ؤه يف العام ،1991
الدول النامية على متويل م�شاريع وبرامج حتمي البيئة العاملية .فيمنح املرفق الدعم
وتغي املناخ واملوارد املائية الدولية وتدهور
لربامج تتعلق بالتن ّوع البيولوجي رّ
أالرا�ضي وطبقة أالوزون واملل ّوثات الع�ضوية الثابتة.
Global warming

ا إلحرتار العاملي ا إلحرتار العاملي هو زيادة تدريجية مر�صودة أ�و متوقعة
يف درجات حرارة ال�سطح العاملية ،ك أ�حد تداعيات الت أ�ثري ا إل�شعاعي الناجت عن
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املرفق أ
الول
)Gross Domestic Product (GDP

الناجت املحلي ا إلجمايل جمموع �إجمايل القيمة امل�ضافة ،ب أ��سعار امل�شرتين ،من
جميع املنتجني املقيمني وغري املقيمني يف ا إلقت�صاد ،ت�ضاف �إليه ال�رضائب ،وتطرح
منه ا إلعانات غري املدرجة يف قيمة املنتجات يف بلد ما أ�و يف منطقة جغرافية لفرتة
معينة من الزمن ،تبلغ عاد ًة �سنة واحدة .ويح�سب هذا الناجت من دون خ�صم مبالغ
�إ�ستهالك قيمة أال�صول امل�صنعة أ�و �إ�ستنزاف املوارد الطبيعية وتدهورها.

)Gross National Product (GNP

الناجت القومي ا إلجمايل الناجت القومي ا إلجمايل هو مقيا�س الدخل القومي ،يقي�س
القيمة امل�ضافة من امل�صادر املحلية واخلارجية التي يطالب بها ال�سكان .ويت أ�لف
الناجت القومي ا إلجمايل من الناجت املحلي ا إلجمايل زائد ًا �صايف �إيرادات الدخل أالويل
من غري املقيمني.
Gross World Product

الناجت العاملي ا إلجمايل ُيجمع �إجمايل الناجت املحلي يف كافة البلدان بهدف التو�صل
�إىل الناجت العاملي ا إلجمايل.
)Group of 77 and China (G77/China

جمموعة الـ 77وال�صني (جمموعة الـ / 77ال�صني) ت�ش ّكلت يف أال�صل من 77
بلد ًا ،وباتت ت�ضم ا آلن أ�كرث من  130بلد ًا نامي ًا ،تك ّون كتلة تفاو�ضية رئي�سية يف
تغي املناخ .و ُي�شار �إىل جمموعة الـ/ 77
عملية �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
أ
أ
ال�صني أ�ي� ًضا باعتبارها من البلدان غري املدرجة �ضمن املرفق الول ب�إتفاقية المم
تغي املناخ.
املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ

Governance

للتغيات
تغيت الطريقة التي كانت تفهم بها كلمة «احلكومة» �إ�ستجاب ًة رّ
احلكم لقد رّ
أ
ا إلجتماعية وا إلقت�صادية والتكنولوجية التي �شهدتها العقود الخرية .فح�صل،
نتيجة ذلك ،حت ّول من احلكومة املرتبطة �إرتباط ًا وثيق ًا بالدولة  -أالمة (الدولة
القومية) �إىل مفهوم أ�كرث �شمولية ي�س ّلم بامل�ساهمات املق ّدمة من احلكومة مبختلف
م�ستوياتها (امل�ستوى العاملي والدويل وا إلقليمي واملحلي) وبدور القطاع اخلا�ص
أ
والطراف غري احلكومية واملجتمع املدين.

Hot air

الهواء ال�ساخن وفق ًا مل�صطلحات بروتوكول كيوتو يف العام  ،1997يتم التعبري عن
أ�هداف ا إلنبعاثات الوطنية يف املرفق باء ن�سبة �إىل �إنبعاثات العام  .1990لكن ،تبينّ
أ�ن ذلك الهدف ،بالن�سبة �إىل دول ا إلحتاد ال�سوفياتي ال�سابق و أ�وروبا ال�رشقية ،هو
أ�على من �إنبعاثاتها احلالية وامل�سقطة أل�سباب ال عالقة لها ب أ�ن�شطة التخفيف من
تغي املناخ .ومن املتوقع أ�ن متلك رو�سيا و أ�وكرانيا ب�شكل خا�ص قدر ًا كبري ًا
آ�ثار رّ
من ح�ص�ص ا إلنبعاثات الزائدة عن حاجتيهما خالل الفرتة املمتدة ما بني العامني
 2008و ،2012ن�سبة إلنبعاثاتهما املتوقعة .و ُي�شار �إىل تلك احل�ص�ص أ�حيان ًا بالهواء
ال�ساخن ألنها قابلة للتداول مبوجب آ�ليات املرونة التابعة لربوتوكول كيوتو� ،إذ �إنها
مل تنتج عن أ�ن�شطة التخفيف من ا آلثار.
Hybrid vehicle

املركبة الهجينة أ�ي مركبة ت�ستعمل م�صدري د�رس (دفع) ،خا�صة املركبة التي
جتمع بني حمرك داخلي ا إلحرتاق وحمرك كهربائي.
)Hydrofluorocarbons (HFCs

مركبات الهيدروفلوروكربون من �ضمن غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب
تخفي�ضها مبقت�ضى بروتوكول كيوتو .ويتم �إنتاجها جتاري ًا على اعتبار أ�نها بديل
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عن مر ّكبات الهيدروفلوروكربون امل�ستعملة على نطاق وا�سع يف التربيد و�صناعة
أ��شباه املو�صالت .وترتاوح �إمكانيات ا إلحرتار العاملي التي تنطوي عليها ما بني
 1300و.11700
Implementation

التنفيذ ي�شري التنفيذ �إىل التدابري املتخذة للوفاء با إللتزامات مبوجب معاهدة ما،
وي�ضم مراحل قانونية وفعلية .ويتعلق التنفيذ القانوين بالقوانني والت�رشيعات
أ
والحكام الق�ضائية ،مبا يف ذلك أالن�شطة أالخرى كاجلهود الهادفة �إىل ت أ�مني التق ّدم،
تتخذها احلكومات لتحويل ا إلتفاقات الدولية �إىل قوانني و�سيا�سات حملية .ويحتاج
التنفيذ الفعلي �إىل �سيا�سات وبرامج ت�ؤدي �إىل تغيري �سلوك املجموعات امل�ستهدفة
وقراراتها ،لتقوم هذه املجموعات بدورها يف اتخاذ �إجراءات فاعلة للتخفيف من
ا آلثار والتك ّيف.
)Income elasticity (of demand

التغي املئوية يف مقدار الطلب على �سلعة أ�و
مرونة الدخل (الطلب) هي ن�سبة رّ
تغي ن�سبته  %1يف الدخل .ويزداد الطلب على معظم ال�سلع واخلدمات
خدمة� ،إىل رّ
أ
مع �إرتفاع الدخل ،ما يجعل مرونة الدخل �إيجابية� .ما عندما تقل املرونة عن واحد
فتدعى ال�سلع واخلدمات با إلحتياجات ال�رضورية.
Industrial Ecology

ا إليكولوجيا ال�صناعية هي عالقة �صناعة معينة ببيئتها .وغالب ًا ما تعني التخطيط
الواعي للعمليات ال�صناعية من أ�جل التقليل قدر ا إلمكان من ت أ�ثرياتها اخلارجية
ال�سلبية (باللجوء �إىل تد ّرج احلرارة واملواد ،على �سبيل املثال).

Inertia

تغي املناخ �إىل
الق�صور الذاتي ي�شري الق�صور الذاتي يف �إطار التخفيف من آ�ثار رّ
أ
�صعوبة التغيري الناجتة عن ظروف �سابقة التواجد يف املجتمع ،مثل ر��س املال
املادي ،وب�رشية املن�ش أ� ،ور أ��س املال الطبيعي ،ور أ��س املال ا إلجتماعي غري املادي مبا
يف ذلك امل�ؤ�س�سات والت�رشيعات واملعايري .فالهياكل تطبق على نطاق املجتمع وجتعل
التغيري أ�كرث �صعوبة.
Integrated assessment

التقييم املتكامل طريقة حتليل جتمع ما بني النتائج والنماذج النا�شئة عن العلوم
الفيزيائية والبيولوجية وا إلقت�صادية وا إلجتماعية ،والتفاعالت بني هذه املك ّونات يف
التغي البيئي وعواقبه و�إجراءات الت�صدي له على �صعيد
�إطار مت�سق ،لتقييم حالة رّ
ال�سيا�سات.
Integrated Design Process (IDP) of buildings

عملية الت�صميم املتكامل للمباين حتقيق التوجه وال�شكل أالمثلني للمباين وت أ�مني
و�سائل تغليف وتغطية عالية أالداء للحد قدر ا إلمكان من حِ ملي التدفئة والتربيد.
وتقوم املمار�سات ال�سلبية يف ت�ضبيط نقل احلرارة والتهوئة و�إتاحة املجال ل إل�ستفادة
من �ضوء النهار ،بخف�ض التحميل من الطاقة خف� ًضا �إ�ضافي ًا .ويف حال مت القيا�س يف
أالنظمة ال�صحيحة احلجم والت�ضبيط ،وذات الكفاءة ،تعالج م�س أ�لة املخ ّلفات من
الطاقة املح ّملة .وتتطلب عملية الت�صميم املتكامل للمباين ت�صميم ًا تعقبي ًا ُي�رشك كافة
أالطراف املعنية ،بدء ًا من م�ستخدمي املباين و�صو ًال �إىل مو ّردي التجهيزات ،وبو�سع
العملية أ�ن حتقق وفورات يرتاوح قدرها ما بني  30و %75من �إ�ستخدام الطاقة يف
املباين اجلديدة بكلفة �إ�ستثمارية �إ�ضافية �ضئيلة أ�و من دون كلفة �إ�ضافية.

Intelligent controls

ال�ضوابط الذكية تعني فكرة ال�ضوابط الذكية يف هذا التقرير تطبيق تكنولوجيا

املرفق أ
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املعلومات يف املباين ل�ضمان �ضبط �إ�ستعمال التدفئة والتهوئة والتربيد والكهرباء
على نحو فاعل .وتتطلب مراقبة فاعلة للبارامرتات كدرجات احلرارة واحلمل
احلراري والرطوبة� ،إلخ .مع مقايي�س الت�ضبيط املنا�سبة («عدادات قيا�س ا إل�ستهالك
املعتربة»).
Interaction effect

تغي املناخ مع نظم ال�رضائب املحلية
ت أ�ثري التفاعل نتيجة تفاعل �صكوك �سيا�سات رّ
أ
القائمة ،مبا يف ذلك ت أ�ثري تفاعل ال�رضائب الناجمة عن �إزدياد التكاليف وت�ثري �إعادة
تدوير ا إليرادات املخفّ�ضة للتكاليف .أ
فالول يعك�س الت أ�ثريات املمكنة ل�سيا�سات
أ
أ
غازات الدفيئة على أ��سواق العمل ور أ��س املال من خالل ت�ثرياتها على الجور الفعلية
والعائد الفعلي لر أ��س املال .فتقييد ح�ص�ص �إنبعاثات غازات الدفيئة امل�سموح يرفع
�سعر الكربون ،وبالتايل تكاليف ا إلنتاج و أ��سعار املنتجات ،ما يقلل العائد الفعلي
للعمل ور أ��س املال .وبوجود �سيا�سات تزيد من �إيرادات احلكومات ،و�رضائب
الكربون والرخ�ص املباعة باملزاد ،ميكن �إعادة تدوير ا إليرادات للحد من ال�رضائب
امل�شوهة ال�سارية .أ�نظر أ�ي� ًضا أالرباح املزدوجة.
)Intergovernmental Organization (IGO

منظمة حكومية دولية منظمات تت أ�لف من احلكومات .ومن أ�مثلتها ،البنك الدويل
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي ومنظمة الطريان املدين الدويل
بتغي املناخ ،وغريها من منظمات أالمم املتحدة
والهيئة احلكومية الدولية املعنية رّ
واملنظمات ا إلقليمية .وت�سمح «�إتفاقية املناخ» ب�إعتماد ممثلي هذه املنظمات احلكومية
الدولية حل�ضور دورات التفاو�ض.
)International Energy Agency (IEA

الوكالة الدولية للطاقة ت�ش ّكلت يف العام  ،1974وهي ترتبط مبنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان ا إلقت�صادي ،وت�سمح للبلدان أالع�ضاء �إتخاذ تدابري م�شرتكة ملواجهة
احلاالت الطارئة يف جمال �إمدادات النفط ،وتبادل املعلومات املتعلقة بالطاقة وتن�سيق
�سيا�ساتها يف ذلك املجال والتعاون يف و�ضع برامج ر�شيدة إل�ستخدام الطاقة.
)Joint Implementation (JI

التنفيذ امل�شرتك آ�لية تنفيذ قائمة على ال�سوق ،مت تعريفها يف املادة  6من بروتوكول
كيوتو وت�سمح للبلدان املدرجة يف املرفق أالول أ�و لل�رشكات من تلك البلدان بتنفيذ
امل�شاريع تنفيذ ًا م�شرتك ًا للحد من ا إلنبعاثات أ�و لزيادة امل�صارف وتقا�سم وحدات
خف�ض ا إلنبعاثات .كما ت�سمح املادة  ( 4.2أ�) من �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن
تغي املناخ بالتنفيذ امل�شرتك .أ�نظر أ�ي� ًضا الن�شاطات امل�شرتكة التنفيذ و آ�ليات
رّ
كيوتو.

)Kyoto Mechanisms (also called Flexibility Mechanisms

آ�ليات كيوتو (وتدعى أ�ي�ضاً آ�ليات املرونة) آ�ليات �إقت�صادية قائمة على مبادئ
ال�سوق ميكن أللطراف يف بروتوكول كيوتو �إ�ستخدامها يف حماولة للحد من
الت أ�ثريات ا إلقت�صادية املحتملة ملتطلبات خف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة .وت�شمل
التنفيذ امل�شرتك (املادة  )6و آ�لية التنمية النظيفة (املادة  )12وا إلجتار
با إلنبعاثات (املادة .)17
Kyoto Protocol

بروتوكول كيوتو مت �إعتماد بروتوكول كيوتو امللحق ب�إتفاقية أالمم املتحدة
تغي املناخ ( )UNFCCCيف الدورة الثالثة مل�ؤمتر أالطراف الذي عقد
ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
يف كيوتو ،يف العام  .1997وي�شمل الربوتوكول تعهدات ملزمة قانون ًا ،با إل�ضافة �إىل
تلك التعهدات الواردة يف ا إلتفاقية ( .)UNFCCCووافقت البلدان املندرجة يف املرفق
باء امللحق بالربوتوكول (معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان ا إلقت�صادي

والبلدان التي متر �إقت�صاداتها مبرحلة �إنتقالية) على تخفي�ض �إنبعاثاتها من غازات
الدفيئة الب�رشية املن�ش أ� (ثاين أ�ك�سيد الكربون وامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز واملر ّكبات
الكربونية الفلورية الهيدرولوجينية واملر ّكبات الكربونية الفلورية امل�ش ّبعة و�ساد�س
فلوريد الكربيت) بن�سبة  %5كحد أ�دنى على أالقل دون امل�ستويات ال�سائدة يف
العام  1990خالل فرتة ا إللتزام املمتدة من العام � 2008إىل العام  .2012ودخل
بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ يف � 16شباط  /فرباير .2005
Landfill

مدفن قمامة هو مكب نفايات �صلبة ،حيث يتم التخل�ص من القمامة على م�ستوى
أالر�ض أ�و فوقه أ�و حتته .وهو حمدود باملناطق املخ�ص�صة للقمامة ،مع مواد تغطية
ومراقبة للنفايات التي يتم التخل�ص منها ،و�إدارة لل�سوائل والغازات .فهو ي�ستثني
بالتايل التخل�ص من النفايات غري اخلا�ضعة للمراقبة.
Land-use

�إ�ستخدام أ
الرا�ضي جمموع الرتتيبات والن�شاطات واملدخالت املنفذة يف نوع معينّ
من الغطاء أالر�ضي (جمموعة من ا إلجراءات الب�رشية) .أ
والغرا�ض ا إلجتماعية
وا إلقت�صادية التي تُدار من أ�جلها أالرا�ضي (مثل الرعي و�إ�ستخال�ص اخل�شب
وال�صيانة) .ويحدث تغيري يف �إ�ستخدام أالرا�ضي مث ًال عند حتويل الغابة �إىل أ�ر�ض
زراعية أ�و �إىل منطقة ح�رضية.

Leapfrogging

قفزة �سريعة (قفزة ال�ضفدع) قدرة الدول النامية على ا إللتفاف على التكنولوجيا
الو�سيطة ،والقفز مبا�رش ًة نحو التكنولوجيات النظيفة املتقدمة ،وت�سمح القفزة
ال�رسيعة للدول النامية با إلنتقال �إىل م�سار تنموي متدين ا إلنبعاثات.
Learning by doing

التعلم باملمار�سة مع تزايد �إعتياد الباحثني وال�رشكات على العملية التكنولوجية
اجلديدة ،أ�و بعد �إكت�ساب اخلربات من خالل تو�سيع ا إلنتاج ،أ��صبح ب�إمكانهم
�إكت�شاف طرق جديدة لتح�سني العمليات وخف�ض التكاليف .وبالتايل ،يكون التعلم
باملمار�سة نوع ًا من التغيري التكنولوجي القائم على اخلربة.
Levelized cost price

�سعر الكلفة ال�سعر الوحيد ملخرجات م�رشوع ما ،يجعل قيمة ا إليرادات احلالية
(املنافع) م�ساوية لقيمة التكاليف الراهنة طوال مدة امل�رشوع .أ�نظر أ�ي� ًضا اخل�صم
والقيمة احلالية.
Likelihood

أ
الرجحية �إحتمال ح�صول حدث أ�و ظهور نتيجة أ�و ح�صيلة ما ،حيث ميكن
تقديرها على نحو �إحتمايل ،و ُي�شار �إليها يف تقارير الهيئة احلكومية الدولية املعنية
بتغي املناخ عرب امل�صطلحات املعيارية:
رّ
حتدد كالتايل:
نتيجة أ�و ح�صيلة خا�صة
م�ؤكد �إفرتا�ضي ًا
أ�و عدد من نتائج %99> /
أ
مرجح جد ًا
ح�صائل حدث غري �كيد >%90
ّ
تبلغ أ�رجحية ح�صوله
مرجح
>%66
ّ
مت�ساوي
� 33إىل %66
أالرجحية تقريب ًا
م�ستبعد
>%33
م�ستبعد جداً
>%10
م�ستبعد �إىل حد
>%1
�إ�ستثنائي
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Lock-in effect

ت أ�ثري ا إلحتجاز ي�ستمر �إ�ستخدام التكنولوجيا التي تغطي ح�ص� ًصا كبرية من
ال�سوق نتيجة عوامل مثل تكاليف ا إل�ستثمار املعدومة ،وتطوير البنى التحتية
ذات ال�صلة ،و�إ�ستخدام التكنولوجيات التكاملية ،ف�ض ًال عن الهيكليات والعادات
امل�ؤ�س�ساتية وا إلجتماعية.

خيارات كفاءة املواد هي ،يف التقرير احلايل ،خيارات احل ّد من �إنبعاثات غازات
الدفيئة من خالل خف�ض حجم املواد الالزمة ملنتج أ�و خدمة معينة.
Measures

تكنولوجيا الكربون املنخف�ض التكنولوجيا التي تت�سبب خالل دورة حياتها
ب�إطالق ن�سبة �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ أ�قل من اخليارات التكنولوجية
أالخرى .أ�نظر أ�ي� ًضا التكنولوجيا امل�ستدامة بيئياً.

التدابري التدابري هي التكنولوجيات والعمليات واملمار�سات التي حت ّد من �إنبعاثات
غازات الدفيئة أ�و الت أ�ثريات �إىل ما دون امل�ستويات املتوقعة يف امل�ستقبل .ومن بني
أالمثلة عليها ،تكنولوجيات الطاقة املتجددة وعمليات احل ّد من النفايات وممار�سات
�إ�ستخدام النقل العام� ،إلخ .أ�نظر أ�ي� ًضا ال�سيا�سات.

Macroeconomic costs

)Methane (CH4

Low-carbon technology

التكاليف على م�ستوى ا إلقت�صاد الكلي تقا�س تلك التكاليف عادة باعتبارها
تغيات يف الناجت املحلي ا إلجمايل أ�و يف منو الناجت املحلي ا إلجمايل أ�و خ�سارة يف
رّ
أ
الرعاية ا إلجتماعية �و يف ا إل�ستهالك.

امليثان امليثان هو أ�حد غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب احل ّد منها مبقت�ضى
بروتوكول كيوتو .وهو املك ّون أال�سا�سي للغاز الطبيعي ،ويرتبط بكافة أ�نواع وقود
الهيدروكربون وتربية احليوانات والزراعة .وميثان الطبقة الفحمية هو الغاز
املوجود يف طبقات الفحم.

الت�سعري بالتكلفة احلدية ت�سعري ال�سلع واخلدمات ،بحيث ي�ساوي الكلفة
ا إل�ضافية الناجمة عن زيادة ا إلنتاج وحدة �إ�ضافية .وت�شري النظرية ا إلقت�صادية �إىل
أ�ن نوع ًا �شبيه ًا من الت�سعري يزيد الرفاه ا إلجتماعي �إىل حده أالق�صى يف ا إلقت�صاد
أالف�ضل أالول.

Methane recovery

Marginal cost pricing

Market barriers

تغي املناخ،
احلواجز ال�سوقية تعني احلواجز ال�سوقية يف �سياق التخفيف من آ�ثار رّ
الظروف التي متنع أ�و تعيق �إنت�شار التكنولوجيات أ�و املمار�سات الفاعلة بالقيا�س
�إىل الكلفة ،والتي ميكنها التخفيف من �إنبعاثات غازات الدفيئة.
Market-based regulation

التنظيم القائم على ال�سوق أ��ساليب تنظيمية ت�ستخدم آ�ليات أال�سعار (كال�رضائب
وا إلجتار باحل�ص�ص القابلة للتداول) ،من بني أالدوات أالخرى ،للح ّد من �إنبعاثات
غازات الدفيئة.
Market distortions and imperfections

ت�شوهات أ
ال�سواق وعيوبها عند املمار�سة� ،ستُظهر أال�سواق دائم ًا ت�شوهات
وعيوب ًا كالنق�ص يف املعلومات ،وم�ؤ�رشات أال�سعار امل�شوهة ،وغياب التناف�س ،و�/وأ
حاالت الف�شل امل�ؤ�س�ساتي املتعلقة بالت�رشيعات ،وحتديد غري موائم حلقوق ا إلن�سان،
والت�شوه الناجت عن أالنظمة ال�رضيبية ،أ
وال�سواق املالية املحدودة.

Market equilibrium

توازن ال�سوق النقطة التي يتعادل فيها الطلب على ال�سلع واخلدمات مع العر�ض،
وغالب ًا ما ُتبينّ على أ��سا�س م�ستويات أال�سعار املحددة يف �سوق تناف�سية ،التي
«توازن» ال�سوق.
)Market Exchange Rate (MER

�سعر ال�صرف ال�سائد يف ال�سوق هو مع ّدل �رصف العمالت أالجنبية .ويقوم
التغي على م�ستوى
�إقت�صاد معظم البلدان بن�رش تلك املعدّالت يومي ًا ،وهي قليلة رّ
أ��سعار ال�رصف كافة .وقد يظهر �إختالف كبري يف بع�ض الدول النامية بني أ��سعار
ال�رصف الر�سمية و أ��سعار ال�رصف يف ال�سوق ال�سوداء ،لذا ي�صعب حتديد �سعر
ال�رصف ال�سائد يف ال�سوق.

126

Material efficiency options

�إ�ستخال�ص امليثان �إحتجاز �إنبعاثات امليثان من آ�بار النفط ،مث ًال ،أ�و مناجم الفحم
أ�و الطبقات الفحمية أ�و م�ستنقعات اخلث أ�و أ�نابيب نقل الغاز أ�و مدافن القمامة
أ�و من الها�ضم الالهوائي ،ثم �إعادة �إ�ستعمالها� ،إما كوقود أ�و ألغرا�ض �إقت�صادية
أ�خرى (مث ًال ،كمواد أ�ولية كيميائية).

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

�إجتماع أ
الطراف (يف بروتوكول كيوتو) يعمل م�ؤمتر أالطراف يف �إتفاقية أالمم
أ
أ
تغي املناخ ك�إجتماع للطراف يف بروتوكول كيوتو .وهو
املتحدة ا إلطارية ب�ش�ن رّ
الهيئة العليا لربوتوكول كيوتو منذ أ�ن دخل الربوتوكول حيز التنفيذ يف � 16شباط /
فرباير  .2005وحدها أالطراف يف بروتوكول كيوتو ميكنها أ�ن ت�شارك يف امل�شاورات
و أ�ن تتخذ القرارات.
)Millennium Development Goals (MDG

أ
الهداف ا إلمنائية أ
لللفية عدد من أالهداف امللزمة زمني ًا والقابلة للقيا�س ،من
أ
أ
أ
أ�جل مكافحة الفقر واجلوع والمرا�ض والم ّية والتمييز �ضد املر�ة وتدهور البيئة،
مثلما اتُفق عليها خالل قمة أاللفية التابعة أللمم املتحدة يف العام .2000

Mitigation

التخفيف تغيري و�إ�ستبدال تكنولوجيان للح ّد من مدخالت املوارد وا إلنبعاثات لكل
وحدة من املدخالت .ورغم قدرة العديد من ال�سيا�سات ا إلجتماعية وا إلقت�صادية
تغي املناخ ،ف�إن التخفيف
والتكنولوجية على حتقيق �إنخفا�ض يف ا إلنبعاثات جلهة رّ
يعني تطبيق ال�سيا�سات للح ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز م�صارف
�إمت�صا�صها.
Mitigative capacity

القدرة على التخفيف هي قدرة بل ٍد ما على احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة
الب�رشية املن�ش أ� أ�و على تعزيز امل�صارف الطبيعية ،حيث القدرة تعني املهارات
والكفاءات أ
والهلية والرباعات التي اكت�سبها البلد املعني ،والتي تعتمد على
التكنولوجيا وامل�ؤ�س�سات والرثوة أ
والحكام والبنية التحتية واملعلومات .وتعترب
القدرة على التخفيف مت أ��صلة يف م�سار التنمية امل�ستدامة لذلك البلد.

املرفق أ
الول
Montreal Protocol

بروتوكول مونرتيال �صدر بروتوكول مونرتيال ب�ش أ�ن املواد امل�ستنفدة لطبقة
أالوزون ،واعتمد يف مونرتيال يف العام  ،1987ومت تعديله وتنقيحه بعد ذلك يف لندن
( )1990ويف كوبنهاغن ( )1992ويف فيينا ( )1995ويف مونرتيال ( )1997ويف
بيجني ( .)1999وينظم الربوتوكول �إ�ستهالك و�إنتاج الكيماويات املحتوية على
الكلور والربوم التي تدمر أ�وزون ال�سرتاتو�سفري ،مثل الكلوروفلوروكربونات
 CFCsوامليثيل كلوروفورم ،وتيرتاكلوريد الكربون والعديد من الكيماويات
أالخرى.
Multi-attribute analysis

حتليل متعدد اخل�صائ�ص هو حتليل ك ّمي ي�ضم خمتلف بارامرتات �إتخاذ
القرارات والقيم من دون �إعطاء قيم نقدية لكافة البارامرتات .وميكن للتحليل املتعدد
اخل�صائ�ص أ�ن يجمع بني املعلومات الكمية والنوعية.
Multi-gas

الغازات املتعددة �إىل جانب ثاين أ�ك�سيد الكربون ،هناك غازات دفيئة أ�خرى (امليثان
و أ�ك�سيد النيرتوز والغازات املعاجلة بالفلور) ي�ؤخذ بها للح ّد من ا إلنبعاثات (احل ّد
من الغازات املتعددة) مث ًال ،أ�و لتثبيت الرتكيزات (تثبيت الغازات املتعددة).
National Action Plans

الدفيئة خيارات توازي منافعها (مثل خف�ض تكاليف الطاقة واحل ّد من �إنبعاثات
امللوثات املحلية  /ا إلقليمية) أ�و تفوق تكاليفها التي يتحملها املجتمع ،ب�إ�ستثناء
تغي املناخ.
املنافع الناجمة عن جتنّب رّ
Normative analysis

التحليل املعياري هو التحليل ا إلقت�صادي الذي يت�ضمن آ�راء حول مدى
�إ�ست�صواب خمتلف ال�سيا�سات .وت�ستند �إ�ستنتاجاته على أالحكام التقديرية
واحلقائق والنظريات.
Oil sands and oil shale

الرمال النفطية  /احلجر َ
متحجرة وذات
(الط ْفل) الزيتي رمال غري مرتا�صة أ�و ّ
م�سام ،و�صخور رملية َ
وطفْل زيتية ،حتتوي كلها على مواد قارية قابلة ل إل�ستخراج
والتحويل �إىل وقود.
Opportunities

الفر�ص هي الظروف املتاحة لتقلي�ص الفجوة بني �إمكانيات ال�سوق يف أ�ي تكنولوجيا
أ�و ممار�سة ،وبني ا إلمكانيات ا إلقت�صادية أ�و الفنية.
)Ozone (O3

خطط العمل الوطنية خطط ترفعها أالطراف �إىل م�ؤمتر أالطراف حتدد فيها
اخلطوات التي �إعتمدتها حل ّد �إنبعاثات غازات الدفيئة الب�رشية املن�ش أ� .ويتوجب
على البلدان أ�ن تقدم هذه اخلطط ك�رشط للم�شاركة يف �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية
تغي املناخ و أ�ن تب ّلغ م�ؤمتر أالطراف بعد ذلك ،على نحو منتظم ،مبا أُ�حرز
ب�ش أ�ن رّ
من تقدم فيها .وت�شكل خطط العمل الوطنية جزء ًا من البالغات الوطنية التي ت�شمل
قائمة اجلرد الوطنية مل�صادر غازات الدفيئة وم�صارفها.

أ
الوزون أالوزون ،ال�شكل الثالثي الذ ّرات من أالك�سيجني ،هو أ�حد مك ّونات الغالف
اجلوي الغازية .يتولد يف طبقة الرتوبو�سفري ب�صورة طبيعية من خالل التفاعالت
الكيميائية ال�ضوئية التي ت�شمل غازات ناجمة عن أ�ن�شطة ب�رشية .ويعمل أالوزون
الرتوبو�سفريي يف �شكل غاز دفيئة .ويتو ّلد يف ال�سرتاتو�سفري من خالل التفاعل
بني أال�شعة ما فوق البنف�سجية ال�شم�سية أ
والك�سيجني اجلزيئي .وي�ؤدي أالوزون
ال�سرتاتو�سفريي دور ًا حا�سم ًا يف التوازن ا إل�شعاعي ال�سرتاتو�سفريي .وتبلغ
تركيزاته ن�سبها أالعلى يف طبقة أالوزون.

�صايف �إزالة غازات الدفيئة الب�شرية املن� أش� بوا�سطة امل�صارف ي�ساوي «�صايف
�إزالة غازات الدفيئة الب�رشية املن�ش أ� بوا�سطة امل�صارف» مل�شاريع الت�شجري و�إعادة
الت�شجري مبوجب آ�لية التنمية النظيفة ،ال�صايف الفعلي إلزالة غازات الدفيئة مطروح ًا
منه �صايف خط أال�سا�س إلزالة غازات الدفيئة بوا�سطة امل�صارف ومطروح ًا منه
الت�رسّ ب.

Pareto criterion

Net anthropogenic greenhouse gas removals by sinks

)Nitrous oxide (N2O

أ�ك�سيد النيرتوز أ�حد غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب احل ّد منها مبقت�ضى
بروتوكول كيوتو.
Non-Annex I Countries/Parties

الطراف  /البلدان غري املدرجة يف املرفق أ
أ
الول البلدان التي �صادقت على
أ
أ
أ
تغي املناخ �و �إن�ضمت �إليها ،وغري املدرجة يف
�إتفاقية المم املتحدة ا إلطارية ب�ش�ن رّ
املرفق أالول.
Non-Annex B Countries/Parties

البلدان  /أ
الطراف غري املدرجة يف املرفق باء البلدان غري املدرجة يف املرفق باء
بربوتوكول كيوتو.
)No-regret policy (options/ potential

�سيا�سة ال ُيندم عليها (خيارات  /قدرة) من �ش أ�ن �سيا�سة كهذه أ�ن حتقق منافع
تغي يف املناخ يرتبط ب�إنبعاثات غازات الدفيئة الب�رشية
�إجتماعية �صافية� ،سواء حدث رّ
املن�ش أ� أ�م مل يحدث .وتعني اخليارات التي ال ُيندم عليها للح ّد من �إنبعاثات غازات

معيار باريتو معيار يخترب �إمكانية زيادة رفاه الفرد من دون ا إل�رضار برفاه بقية
أ�فراد املجتمع .أ�ما حت�سني الباريتو فيح�صل عندما يتم حت�سني رفاه فرد من دون
ا إل�رضار برفاه بقية أ�فراد املجتمع .ويتم بلوغ درجة باريتو الق�صوى ما �إن ي�صبح
من غري املمكن زيادة رفاه فرد من دون ا إل�رضار برفاه بقية أ�فراد املجتمع نظر ًا �إىل
توزيع الدخل بطريقة حمددة .وت�ؤدي طرق توزيع الدخل املختلفة �إىل �إختالف يف
خمتلف درجات باريتو الق�صوى.
Passive solar design

الت�صميم ال�شم�سي ال�سلبي تقنيات الت�صميم الهيكلي والبناء التي ت�سمح للمباين
ب�إ�ستخدام الطاقة ال�شم�سية للتدفئة والتربيد وا إل�ضاءة ،ب أ��ساليب غري آ�لية.
)Perfluorocarbons (PFCs

مركبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة من بني غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب
احل ّد منها مبقت�ضى بروتوكول كيوتو .وهي من املنتجات الثانوية ل�صهر أاللومنيوم
وتخ�صيب اليورانيوم .وحتل أ�ي� ًضا حمل مركبات الكلوروفلوروكربون يف �صناعة
أ��شباه املو�صالت .وتبلغ �إمكانية ا إلحرتار العاملي التي تنطوي عليها تلك املركبات
( 9200 – 6500 )PFCsمرة �إمكانية ا إلحرتار العاملي التي ينطوي عليها ثاين
أ�ك�سيد الكربون.
Policies

تغي املناخ ،هي
ال�سيا�سات يف م�صطلحات �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�شان رّ
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املرفق أ
الول

ال�سيا�سات التي تعتمدها و /أ�و تف ّو�ضها حكومة ،با إل�شرتاك غالب ًا مع قطاعي
أالعمال وال�صناعة داخل بلدها ،وكذلك مع بلدان أ�خرى ،لت�رسيع �إجراءات التخفيف
والتك ّيف .ومن بني أالمثلة على ال�سيا�سات� ،رضيبة الكربون أ�و غريها من �رضائب
الطاقة ،ومقايي�س كفاءة وقود ال�سيارات� ،إلخ .وت�شري «ال�سيا�سات امل�شرتكة
املن�سقة» �إىل ال�سيا�سات التي تعتمدها أالطراف عل نحو م�شرتك .أ�نظر أ�ي� ًضا
أ�و ّ
التدابري.
Portfolio analysis

حتليل احلوافظ تعنى احلافظة مبوجودات أ�و �سيا�سات تنطوي على خماطر
تغيات العائدات وخماطرها،
ومنافع خمتلفة .أ�ما الهدف من التحليل فهو النظر يف رّ
للتو�صل يف النهاية �إىل معيار �إختيار احلافظة التي حتقق أ�على عائدات متوقعة.
Post-consumer waste

نفايات امل�ستهلك  /نفايات ما بعد ا إل�ستهالك نفايات ناجتة عن ن�شاطات
�إ�ستهالكية ،مثل مواد التعليب والورق والزجاج ،وبقايا فاكهة وخ�ضار� ،إلخ.
Potential

تغي املناخ ،كمية التخفيف والتك ّيف املمكن
ا إلمكانية تعني «ا إلمكانية» ،يف �إطار رّ
حتقيقها مع مرور الوقت ولكن مل حتقق بعد .أ�ما م�ستويات ا إلمكانية فهي�« :سوقية»
و�إقت�صادية وفنية ومادية.
• ت�شري �إمكانيات ال�سوق �إىل كمية التخفيف من غازات الدفيئة املتوقع حتقيقها
يف �إطار ظروف ال�سوق املتوقعة ،مبا يف ذلك ال�سيا�سات والتدابري ال�سائدة يف
ذلك الوقت .وهي مبنية على تكاليف الوحدة اخلا�صة ،وعلى معدالت اخل�صم
تغيها املتوقع بغياب أ�ية �سيا�سات
مثلما تظهر يف ال�سنة أال�سا�س ،وعلى كيفية رّ
أ�و تدابري �إ�ضافية.
• ت�ستخدم ا إلمكانيات ا إلقت�صادية يف معظم الدرا�سات ب�إعتبارها كمية
التخفيف من أ�ي غاز من غازات الدفيئة على نحو فاعل بالن�سبة �إىل كلفته� ،إىل
�سعر معني للكربون ،بنا ًء على ت�سعري الكلفة ا إلجتماعية ومعدّالت اخل�صم مبا
يف ذلك م ّدخرات الطاقة ،ولكن من دون الت أ�ثريات اخلارجية .وحت ّدد ا إلمكانيات
ا إلقت�صادية ،نظري ًا ،على أ�نها �إمكانية التخفيف من غازات الدفيئة ،على نحو
فاعل بالقيا�س �إىل التكلفة مع �ض ّم التكاليف واملنافع ا إلجتماعية غري ال�سوقية
�إىل التكاليف واملنافع ال�سوقية عند تقييم الفر�ص مل�ستويات معينة من أ��سعار
الكربون (كما ت أ�ثرت ب�سيا�سات التخفيف) ومع �إ�ستعمال معدّالت اخل�صم
ا إلجتماعية بد ًال من اخلا�صة .وذلك ي�ضم أ�ي� ًضا الت أ�ثريات اخلارجية ،مثل
التكاليف واملنافع غري ال�سوقية ،كامل�صالح البيئية امل�شرتكة على �سبيل املثال.
• ا إلمكانيات الفنية هي الكمية املحتملة للح ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة أ�و
حت�سني كفاءة الطاقة ،من خالل تطبيق تكنولوجيا أ�و �إعتماد ممار�سة �سبق
لها أ�ن برهنت فاعليتها .وال ي أ�تي ذكر أ�ي �إ�شارة �رصيحة �إىل التكاليف ،ولكن
�إعتماد «قيود عملية» قد ينطوي على مراعاة أالوجه ا إلقت�صادية �ضمني ًا.
• ا إلمكانية املادية هي نظري ًا (حرارية دينامية) ،وتكون أ�حيان ًا ،من الناحية
العملية ،احل ّد أالعلى من التخفيف غري امل�ؤكد �إىل حد ما.
Precautionary Principle

تغي
املبد أ� الوقائي حك ٌم يرد يف املادة  3من �إتفاقية أالمم املتحدة ا إلطارية ب�ش أ�ن رّ
تغي املناخ
املناخ ،ين�ص على أ�ن ت�ستخدم أالطراف تدابري وقائية إل�ستباق أ��سباب رّ
أ�و توقعها أ�و التقليل منها �إىل أ�دنى حد ممكن وللتخفيف من آ�ثاره ال�ضارة .و أ�ينما
ُوجدت خماطر وقوع �رضر ج�سيم أ�و غري قابل ل إل�صالح ،ينبغي عدم التذ ّرع
با إلفتقار �إىل يقني علمي قاطع ،ك�سبب لت أ�جيل �إتخاذ هذه التدابري ،على أ�ن ي�ؤخذ يف
تغي املناخ ينبغي أ�ن تكون فاعلة
ا إلعتبار أ�ن ال�سيا�سات والتدابري املتعلقة مبعاجلة رّ
أ
بالقيا�س �إىل الكلفة ،بغية �ضمان حتقيق منافع عاملية ب�قل كلفة ممكنة.
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Precursors

ال�سالئف مر ّكبات يف الغالف اجلوي ،غري غازات الدفيئة أ�و أالهباء اجلوية ،لكنها
ت�ؤثر على تركيزات غازات الدفيئة أ�و أالهباء اجلوية عن طريق الدور الذي ت�ضطلع
به يف العمليات الفيزيائية أ�و الكيميائية التي ّ
تنظم معدّالت توليدها أ�و تدمريها.
Pre-industrial
أ
الع�صر ما قبل ال�صناعي هو الع�رص الذي �سبق الثورة ال�صناعية ،يف �واخر القرن
الثامن ع�رش ومطلع القرن التا�سع ع�رش ،التي أ� ّدت �إىل زيادة �إ�ستخدام الوقود
أالحفوري يف عمل ا آلالت.
Present value

القيمة احلالية تختلف قيمة كمية معينة من املال عندما تكون الكمية متوفرة على
مراحل خمتلفة من الوقت (�سنوات) .لذا ،يتم �إختيار تاريخ ثابت بو�صفه الوقت
«احلا�رض» كي ت�صبح الكميات املختلفة التواريخ قابلة للمقارنة وللجمع .أ�ما
الكميات املتوفرة خالل أ�وقات خمتلفة يف امل�ستقبل فيتم خ�صمها إلعادتها �إىل القيمة
احلالية ومن ثم جمعها للح�صول على القيمة احلالية ل�سل�سلة من التدفقات املالية
يف امل�ستقبل .أ�ما �صايف القيمة احلالية فهو الفارق بني قيمة العائدات (املنافع)
احلالية وبني قيمة التكاليف احلالية .أ�نظر أ�ي� ًضا اخل�صم.
Price elasticity of demand

التغي يف الن�سبة املئوية يف كمية الطلب على �سلعة
املرونة ال�سعرية للطلب مع ّدل رّ
أ
تغي قدره  %1يف �سعر تلك ال�سلعة �و اخلدمة .ويعترب الطلب
أ�و خدمة ما ،مقابل رّ
غري مرن يف حال تراوحت قيمة املرونة املطلقة بني �صفر و ،1ويع ّد الطلب مرن ًا يف
حال زادت عن .1
“Primary market” and “secondary market” trading

جتارة «ال�سوق أ
الولية» و«ال�سوق الثانوية» يف جمال ال�سلع والتبادالت املالية،
ي�ش ّكل امل�شرتون والبائعون الذين يتاجرون ب�صورة مبا�رشة مع بع�ضهم البع�ض،
«ال�سوق أالولية» يف حني ي�شكل ال�رشاء والبيع من خالل مرافق التبادالت «ال�سوق
الثانوية».
Production frontier

ح ّد ا إلنتاج احل ّد أالق�صى من املخرجات املمكن بلوغه ب�إ�ستخدام املدخالت املتوفرة
على الوجه أالمثل (املوارد الطبيعية واليد العاملة والر أ��سمال واملعلومات).
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برامج القيادة يف القطاع العام يف جمال �إ�ستخدام الطاقة بكفاءة �رشاء
احلكومات و�إحتيازها للمنتجات واخلدمات التي ت�ستخدم فيها الطاقة بكفاءة.
والوكاالت احلكومية م�س�ؤولة عن عدد وا�سع من املن�ش�آت واخلدمات امل�ستهلكة
للطاقة ،كمباين املكاتب احلكومية واملدار�س ومن�ش�آت اخلدمات ال�صحية ،لذا غالب ًا
ما تكون احلكومة امل�ستهلك أالكرب للطاقة يف البلد و أ�كرب �شاري للمعدات امل�ستخدمة
للطاقة .ولكن ،تظهر ت أ�ثريات غري مبا�رشة مفيدة عندما ت�ستلم احلكومة قيادة
ال�سوق ب�شكل فاعل .ف أ�و ًال ،ميكن لقدرة احلكومة ال�رشائية �إيجاد وتو�سيع الطلب
على املنتجات واخلدمات ذات الكفاءة جلهة الطاقة .وثاني ًا ،ميكن أ�ن تعطي أ�ن�شطة
احلكومة الهادفة مث ً
اال عن �إدخار الطاقة للدول أالخرى.
)Purchasing Power Parity (PPP

تعادل القوة ال�شرائية يتم �إحت�ساب القوة ال�رشائية للعمالت من خالل �إ�ستعمال
�سلة من اخلدمات وال�سلع ميكن �رشا�ؤها مببلغ معني من املال يف البلد أالم .وميكن
للمقارنة الدولية للناجت املحلي ا إلجمايل مث ًال أ�ن ت�ستند �إىل القوة ال�رشائية للعمالت
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بد ًال من ا إل�ستناد �إىل معدّالت ال�رصف احلالية .وتتوجه تقديرات معادل القوة
ال�رشائية نحو خف�ض ن�صيب الفرد من الناجت املحلي ا إلجمايل يف البلدان ال�صناعية
وزيادة ن�صيب الفرد من الناجت املحلي ا إلجمايل يف البلدان النامية( .ويعني أ�ي� ًضا
املخت�رص ا إلنكليزي  PPPمبد أ� «املل ِّوث يدفع»).
Radiative forcing

الت أ�ثري ا إل�شعاعي الت أ�ثري ا إل�شعاعي هو التغيري الطارئ يف �صايف ا إل�شعاع الر أ��سي
تغي داخلي أ�و تغيري يف
(ويقا�س بالواط يف املرت املربع الواحد) يف الرتوبوبوز نتيجة رّ
تغي يف تركيز ثاين أ�ك�سيد الكربون أ�و يف
الت أ�ثري اخلارجي للنظام املناخي ،كحدوث رّ
�إجمايل ا إل�شعاع ال�شم�سي ،على �سبيل املثال.

Rebound effect

ت أ�ثري ا إلرتداد بعد تطبيق التكنولوجيات و�إعتماد املمار�سات ذات الكفاءة ،يتم
�إ�سرتداد جزء من املدخرات لغر�ض زيادة كثافة ا إل�ستهالك أ�و إل�ستهالك آ�خر ،فعلى
�سبيل املثال ،ي�ؤدي حت�سّ ن يف كفاءة حمرك �سيارة ما �إىل خف�ض يف كلفة قيادة ال�سيارة
ي�شجع على زيادة عدد الرحالت أ�و على �رشاء �سيارة أ�كرث
للكيلومرت الواحد ،ما ّ
قوة.
Reforestation

را�ض غري مزروعة �إىل أ�حراج من
�إعادة الت�شجري هي حتويل مبا�رش ب�رشي املن�ش أ� أل ٍ
خالل الغر�س أ�و زرع البذور ،و /أ�و هي تعزيز ب�رشي املن�ش أ� ملوارد البذور الطبيعية
را�ض كانت حتتوي �سابق ًا على غابات ،لكنها حت ّولت �إىل �إ�ستخدامات أ�خرى.
على أ� ٍ
وتبقى ن�شاطات �إعادة الت�شجري خالل فرتة ا إللتزام أالوىل مبوجب بروتوكول
كيوتو ،حمدودة بتحريج أالرا�ضي التي مل حتت ِو على غابات يف  31كانون أالول /
دي�سمرب  .1989أ�نظر أ�ي� ًضا الت�شجري و�إزالة الغابات.
Reservoir

امل�ستودع (اخلزان) أ�حد مكونات النظام املناخي ،خالف الغالف اجلوي ،يت�سم
بقدرته على تخزين مادة مثرية للقلق أ�و جتميعها أ�و �إطالقها ،مثل الكربون أ�و
أ�حد غازات الدفيئة أ�و أ�حد ال�سالئف .وتعترب املحيطات والرتبة والغابات أ�مثلة عن
خزانات الكربون .ويطلق على الكمية املطلقة املحتجزة يف اخلزان ،خالل فرتة زمنية
حمددة� ،إ�سم املخزون .أ�نظر أ�ي� ًضا حو�ض الكربون.
Safe landing approach

نهج الهبوط آ
المن أ�نظر نهج النوافذ التي ميكن حت ّملها.
Scenario

�سيناريو و�صف معقول لكيفية تط ّور امل�ستقبل املمكن �إ�ستناد ًا �إىل جمموعة �إفرتا�ضات
تغي
متجان�سة ومت�سقة داخلي ًا حول القوى املح ّركة والعالقات الرئي�سية (مثل مع ّدل رّ
التكنولوجيا ،أ
وال�سعار) .وجتب ا إل�شارة �إىل أ�ن ال�سيناريوهات لي�ست تنب�ؤات أ�و
توقعات ،لكنها مفيدة كونها تعطي فكرة عن تداعيات التطورات أ
والن�شطة.
Sequestration

تنحية أ
ال ّيونات تخزين الكربون داخل م�ستودعات أ�ر�ضية أ�و بحرية .وت�ضم
تنحية أ� ّيونات الكربون البيولوجية ا إلزالة املبا�رشة لثاين أ�ك�سيد الكربون
من الغالف اجلوي عن طريق التغيري يف �إ�ستخدام أالرا�ضي والت�شجري و�إعادة
الت�شجري ،وتخزين الكربون داخل مدافن القمامة واملمار�سات التي تعزز كربون
الرتبة يف الزراعة.
Shadow pricing

الت�سعري ا إلعتباري (ال�صوري) حتديد أ��سعار املنتجات واخلدمات التي مل تقم

قوى ال�سوق أ�و الت�رشيعات ا إلدارية بت�سعريها أ�و مل ت�س ّعرها بالكامل ،وذلك بالقيا�س
�إىل قيمتها ا إلجتماعية احلدية .وتُ�ستعمل تلك التقنية يف حتاليل املنافع بالقيا�س �إىل
الكلفة.
Sinks

امل�صارف  /البواليع أ�ية عملية أ�و ن�شاط أ�و آ�لية تزيل غازات الدفيئة أ�و أالهباء أ�و
�سالئف غازات الدفيئة من الغالف اجلوي.
Smart metering

القيا�س الذكي أ�نظر املراقبة الذكية.
)Social cost of carbon (SCC

عب عنه مث ًال ك�سعر الكربون
كلفة الكربون ا إلجتماعية املبلغ النقدي املخ�صوم ( ُي رّ
بالدوالر لكل طن من ثاين أ�ك�سيد الكربون) ل�صايف اخل�سائر ال�سنوية الناجتة عن
الت أ�ثريات التي يو ّلدها طن �إ�ضايف من �إنبعاثات الكربون اليوم .وحتدد عادة ،يف
النظرية ا إلقت�صادية ،كلفة الكربون ا إلجتماعية كال�سعر أالق�صى �إقت�صادي ًا للكربون،
ت�ساوي فيه تكاليف التخفيف احل ّدية ذات ال�صلة مناف َع التخفيف احل ّدية.
Social unit costs of mitigation

تكاليف الوحدة ا إلجتماعية للتخفيف هي أ��سعار الكربون بالدوالر أالمريكي
للطن الواحد من ثاين أ�ك�سيد الكربون ،وبالدوالر أالمريكي للطن الواحد من
الكربون املكافئ (مبوجب ت أ� ّثرها ب�سيا�سات التخفيف وب�إ�ستخدام معدّالت اخل�صم
ا إلجتماعي) املطلوبة لتحقيق م�ستوى معني من التخفيف (ا إلمكانية ا إلقت�صادية)
على �شكل خف�ض ما دون خط أال�سا�س إلنبعاثات غازات الدفيئة .وغالب ًا ما يتم ربط
اخلف�ض بهدف �ضمن �سيا�سة ما ،كحد أ�ق�صى يف �إطار ا إلنبعاثات القابلة للتداول أ�و
م�ستوى حمدد من تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي.

Source

امل�صدر ي�شري امل�صدر عاد ًة �إىل أ�ية عملية أ�و ن�شاط أ�و آ�لية تطلق غازات الدفيئة أ�و
أالهباء أ�و �سالئف غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي .كما ميكن أ�ن ي�شري «امل�صدر»
مث ًال �إىل م�صدر طاقة.
Specific energy use

ا إل�ستخدام املحدد للطاقة الطاقة امل�ستخدمة يف �إنتاج وحدة واحدة من أ�ية مادة
أ�و منتج أ�و خدمة.

Spill-over effect

أ
الثر غري املبا�شر ا آلثار ا إلقت�صادية املرتتبة على تدابري التخفيف املحلية أ�و
القطاعية بالن�سبة �إىل البلدان أ�و القطاعات أالخرى .وميكن أ�ن تكون ا آلثار غري
املبا�رشة موجبة أ�و �سالبة وت�شمل ا آلثار على التجارة وت�رسّ ب الكربون ونقل
ا إلبتكارات ون�رش التكنولوجيا ال�سليمة بيئي ًا ،و�سواها.
Stabilization

التثبيت تثبيت دائم لرتكيزات واحد أ�و أ�كرث من غازات الدفيئة (مثل ثاين أ�ك�سيد
الكربون) أ�و �س ّلة غازات الدفيئة املكافئة لثاين أ�ك�سيد الكربون .وتتناول حتاليل
التثبيت أ�و �سيناريوهاته م�س أ�لة تثبيت تركيزات غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي.

Standards

منتج ما (مثل درجات
املعايري جمموعة قواعد أ�و مبادئ تفر�ض أ�و حتدد أ�داء ٍ
اجلودة أ
والبعاد واخل�صائ�ص وطرق ا إلختبار وقواعد ا إل�ستخدام) .وحتدد معايري
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املنتجات أ�و التكنولوجيا أ�و أ
الداء املتطلبات ال ُدنيا بالن�سبة �إىل املنتجات أ�و
ً
التكنولوجيا ذات ال�ص ّلة .وتفر�ض املعايري خف�ضا إلنبعاثات غازات الدفيئة يرتبط
بت�صنيع املنتجات أ�و �إ�ستخدامها و /أ�و بتطبيق التكنولوجيا.
Storyline

الواقع املنظور  /خط أ
الحداث و�صف �رسدي ل�سيناريو ( أ�و جمموعة
�سيناريوهات) يربز اخل�صائ�ص الرئي�سية لل�سيناريو والعالقات بني القوى املح ّركة
الرئي�سية وديناميات ال�سيناريوهات.

Structural change

تغيري هيكلي التغيريات ،على �سبيل املثال ،يف احل�صة الن�سبية من الناجت املحلي
ا إلجمايل التي تنتجها قطاعات ال�صناعة أ�و الزراعة أ�و اخلدمات يف �إقت�صاد معني،
أ�و ،بعبارة عامة ،التحويالت يف النظم يتم مبوجبها ا إل�ستعا�ضة ب�صورة كلية أ�و
جزئية عن بع�ض املك ّونات مبك ّونات أ�خرى.
Subsidy

ا إلعانة دفعات مبا�رشة من احلكومة أ�و خف�ض �رضيبي جلهة خا�صة من أ�جل امل�ضي
يف ممار�سة ترغب احلكومة يف ت�شجيعها .و ُيعزز احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة من
خالل خف�ض ا إلعانات التي تقدم حالي ًا والتي ت�ؤثر يف زيادة ا إلنبعاثات( ،مثل �إعانات
�إ�ستخدام الوقود أالحفوري) أ�و تقدمي �إعانات ملمار�سات تقلل من ا إلنبعاثات أ�و
تعزيز امل�صارف (مثل تزويد املباين بالتجهيزات العازلة ،أ�و غر�س أال�شجار).
)Sulphur hexafluoride (SF6

�سدا�سي فلوريد الكربيت أ�حد غازات الدفيئة ال�ستة التي يجب احل ّد منها مبقت�ضى
بروتوكول كيوتوُ .ي�ستخدم على نطاق وا�سع يف ال�صناعات الثقيلة لعزل املع ّدات
العالية الفلطية وامل�ساعدة يف ت�صنيع �شبكات تربيد الكابالت و أ��شباه املو�صالت.
و�إمكانية ا إلحرتار العاملي التي ينطوي عليها هي .23900
Supplementarity

التكميلية ين�ص بروتوكول كيوتو على أ�ن ا إلجتار با إلنبعاثات والتنفيذ امل�شرتك
يك ّمالن التدابري املحلية (مثل �رضائب الطاقة ،ومقايي�س كفاءة الوقود� ،إلخ ).التي
تتخذها البلدان املتق ّدمة للح ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة فيها .ويف �إطار بع�ض
التعريفات املقرتحة لـ«التكميلية» (مثل فر�ض حد أ�ق�صى ملمو�س على م�ستوى
ا إل�ستخدام) ،ميكن للدول املتقدمة أ�ن حتدد قيود ًا يف �إ�ستخدامها آلليات كيوتو
لتحقيق أ�هدافها اخلا�صة يف اخلف�ض .ويتطلب هذا املو�ضوع مزيد ًا من التفاو�ض
والتو�ضيح من جانب أالطراف.
)Sustainable Development (SD

التنمية امل�ستدامة أُ�دخل مفهوم التنمية امل�ستدامة يف ا إل�سرتاتيجية العاملية حلفظ
الطبيعة (العام  )1980وهو يعود بجذوره �إىل مفهوم املجتمع امل�ستدام و�إىل �إدارة
املوارد املتجددة .واعتمدته اللجنة العاملية املعنية بالبيئة والتنمية يف العام  ،1987ثم
م�ؤمتر ريو يف العام  ،1992على أ�نه عملية تغيري تتميز بتوافق يف �إ�ستغالل املوارد
والتغي امل�ؤ�س�ساتي ،ما يعزز ا إلمكانية
وتوجيه ا إل�ستثمارات والتنمية التكنولوجية
رّ
احلالية وامل�ستقبلية يف ا إل�ستجابة حلاجات ا إلن�سان وتطلعاته .وت�شمل التنمية
امل�ستدامة أالبعاد ال�سيا�سية وا إلجتماعية وا إلقت�صادية والبيئية.
Targets and timetables

أ
الهداف واجلداول الزمنية يتمثل الهدف بخف�ض �إنبعاثات غازات الدفيئة بن�سبة
حمددة �إبتدا ًء من تاريخ خط أال�سا�س (من دون م�ستويات العام  )1990على أ�ن يتم
حتقيقه بحلول تاريخ معينّ أ�و وفق جدول زمني (مث ًال من العام � 2008إىل العام
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 .)2012ومبوجب بروتوكول كيوتو ،وافق ا إلحتاد أالوروبي على خف�ض �إنبعاثاته
من غازات الدفيئة بن�سبة  %8مقارنة مب�ستويات العام  ،1990وذلك خالل فرتة
ا إللتزام املمتدة من العام � 2008إىل العام  .2012وتعترب هذه أالهداف واجلداول
الزمنية ح ّد ًا أ�ق�صى ل إلنبعاثات ُيفر�ض على جمموع �إنبعاثات غازات الدفيئة التي
ميكن ألي بلد أ�و منطقة �إطالقها خالل فرتة زمنية حمددة.
Tax

ال�ضريبة تفر�ض �ضريبة الكربون على كمية الكربون املوجودة يف الوقود
أالحفوري ،ألن الكربون يف الوقود أالحفوري يتح ّول كله تقريب ًا �إىل ثاين أ�ك�سيد
الكربون ،لذا ،ت�ساوي �رضيبة الكربون �ضريبة ا إلنبعاثات على أ��سا�س كل وحدة
من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون املكافئ .أ�ما �ضريبة الطاقة فتفر�ض على
حمتوى الوقود أالحفوري من الطاقة ،ما يق ّل�ص الطلب على الطاقة ،ويح ّد بالتايل
من �إنبعاثات ثاين أ�ك�سيد الكربون الناجتة عن �إ�ستخدام الوقود أالحفوري .أ�ما
ال�رضيبة ا إليكولوجية فتهدف �إىل الت أ�ثري على �سلوك ا إلن�سان (خا�صة ال�سلوك
ا إلقت�صادي) من أ�جل �إعتماد م�سار �سليم �إيكولوجي ًا.
أ�ما �رضيبة ا إلنبعاثات  /الكربون  /الطاقة الدولية فهي �رضيبة تفر�ضها �سلطة
دولية على م�صادر حمددة يف البلدان امل�شاركة .ويوزع العائد أ�و ُي�ستخدم مبوجب
ما حتدده تلك ال�سلطة أ�و البلدان امل�شاركة .أ�ما ال�ضريبة املتنا�سقة فتلزم البلدان
موحدة املعدل على امل�صادر ذاتها ،ذلك أ�ن فر�ض معدّالت
امل�شاركة بفر�ض �رضيبة َّ
أ
�رضائب خمتلفة على �إختالف البلدان لن يكون فع ًال بالقيا�س �إىل الكلفة� .ما ا إلئتمان
ال�ضريبي فهو خف�ض لل�رضيبة ،يهدف �إىل ت�شجيع �رشاء منتج معني أ�و ا إل�ستثمار
فيه ،مثل تكنولوجيا احل ّد من �إنبعاثات غازات الدفيئة .ويعترب الر�سم على الكربون
مبثابة �رضيبة الكربون .أ�نظر أ�ي� ًضا ت أ�ثري التفاعل.
Technological change

التغيري التكنولوجي ُينظر �إليه يف أ�غلب أالحيان على أ�نه حت�سّ ن تكنولوجي ،أ�ي
أ�نه ي�سمح ب�إ�ستعمال كمية حمددة من املوارد وت أ�مني املزيد من ال�سلع واخلدمات
أ�و حت�سني نوعيتها (عوامل ا إلنتاج) .وتف ّرق النماذج ا إلقت�صادية ما بني التغيري
التكنولوجي الذاتي (اخلارجي) والداخلي املن�ش أ� وامل�ستحث.
أ�ما التغيري التكنولوجي الذاتي (اخلارجي) فيعني فر�ض النموذج من اخلارج،
التوجه ال�سائد ،م�ؤثر ًا على الطلب على الطاقة أ�و على
وغالب ًا ما يكون على �شكل ّ
أ
أ
منو املخرجات العاملية .أ�ما التغيري التكنولوجي الداخلي املن�ش� في�تي نتيجة
ن�شاط �إقت�صادي داخل النموذج ذاته ،ف�إختيار التكنولوجيا مث ًال ي أ�تي من �ضمن
النموذج ،وي�ؤثر على الطلب على الطاقة ،و /أ�و على النمو ا إلقت�صادي .أ�ما التغيري
التكنولوجي امل�ستحث فهو تغيري تكنولوجي داخلي املن�ش أ� ولكن تُ�ضاف عليه بع�ض
التغيريات ا�ستحثتها �سيا�سات وتدابري ك�رضائب الكربون امل�ؤثرة يف جهود البحث
والتطوير.
Technology

التكنولوجيا تطبيق عملي للمعرفة بهدف �إمتام مهمة حمددة من خالل اللجوء �إىل
املع ّدات ال�صناعية الفنية (املع ّدات أ
والجهزة) واملعلومات (�إجتماعية) (الربجميات
واخلربة يف �إنتاج املعدات و�إ�ستخدامها).
Technology transfer

نقل التكنولوجيا تبادل املعرفة ،واملع ّدات ،والربجميات ذات ال�صلة ،واملال،
وال�سلع ،بني خمتلف أ��صحاب ال�ش أ�ن ،ما ي�ؤدي �إىل ن�رش التكنولوجيا املطلوبة
للتك ّيف والتخفيف .وي�شمل املفهوم ن�رش التكنولوجيا والتعاون التكنولوجي بني
البلدان وداخلها.

املرفق أ
الول
)Tolerable windows approach (TWA

نهج النوافذ املمكن حت ّملها يهدف هذا النهج �إىل حتديد جمموعة ا إل�سرتاتيجيات
التي حتمي جميعها املناخ والتي تتوافق مع ( )1أ�هداف حماية املناخ الطويلة أالمد
املحددة ،و( )2القيود املعيارية على عبء التخفيف من ا إلنبعاثات .وقد تعني القيود
تغي متو�سط درجات احلرارة العاملية من حيث القوة واملعدل ،ويف �إ�ضعاف
حدود ًا يف رّ
الدوران املدفوع بقوة التباين احلراري وامللحي ،ويف خ�سائر النظم ا إليكولوجية،
وخ�سائر الرفاه ا إلقت�صادي الناجتة عن أ��رضار مناخية حمددة وعن تكاليف التك ّيف
وجهود التخفيف .ويف ظل وجود عدد من القيود ،ومع أالخذ باحللول املتوفرة ،يقوم
نهج النوافذ املمكن حت ّملها بتحديد ممر �إنبعاثات يت أ�لف من م�سارات ا إلنبعاثات
املالئمة .أ�نظر أ�ي� ًضا نهج الهبوط آ
المن.
Top-down models

النماذج امل�ص ّممة من أ�على �إىل أ��سفل مناذج تط ّبق نظرية ا إلقت�صاد الك ّلي وتقنيات
املتغيات ا إلقت�صادية .ومن خالل
ا إلقت�صاد القيا�سي واحلل أالمثل ،بهدف جمع رّ
أ
�إ�ستخدامها للبيانات التاريخية عن ا إل�ستهالك أ
وال�سعار و�نواع الدخل وتكاليف
العوامل ،تقوم النماذج امل�صممة من أ�على �إىل أ��سفل بتقييم الطلب النهائي على ال�سلع
واخلدمات وا إلمدادات من القطاعات أال�سا�سية ،كقطاع الطاقة والنقل والزراعة
وال�صناعة .وتقوم بع�ض النماذج امل�صممة من أ�على �إىل أ��سفل ب�إدخال البيانات
التكنولوجية ،ما يق ّل�ص اله ّوة مع النماذج امل�صممة من أ��سفل �إىل أ�على.

Trace gas

غاز نزر مك ّون ثانوي من مك ّونات الغالف اجلوي� ،إىل جانب النيرتوجني
أ
والك�سيجني ،حيث ي�ش ّكل معهما حوايل  %99من حجم الغالف اجلوي .أ�ما أ�هم
الغازات النزرة امل�ساهمة يف ظاهرة الدفيئة فهي ثاين أ�ك�سيد الكربون أ
والوزون
وامليثان و أ�ك�سيد النيرتوز ومر ّكبات الهيدروكربون الكاملة الفلورة ومر ّكبات
الكلوروفلوروكربون ومر ّكبات الهيدروفلوروكربون و�سدا�سي فلوريد الكربيت
وبخار املاء.
Tradable permit

رخ�ص قابلة للتداول أ�نظر رخ�صة �إطالق ا إلنبعاثات.

الدفيئة التي ال ّ
ينظمها بروتوكول مونرتيال عند م�ستويات العام  1990بحلول العام
آ
 .2000وقد دخلت ا إلتفاقية حيز التنفيذ يف �ذار  /مار�س .1994
Value added

القيمة امل�ضافة الناجت ال�صايف لقطاع أ�و ن�شاط ما ،بعد جمع كل النواجت وخ�صم
املدخالت الو�سيطة.
Values

القيم القدرة أ�و ا إل�ست�صواب أ�و املنفعة املبنية على أ��سا�س أ�ف�ضليات أالفراد.
وت�ستعمل �إخت�صا�صات علم ا إلجتماع تعريفات خمتلفة للقيم .وهي ترتبط بالطبيعة
والبيئة ،لكن هناك �إختالف بني القيم أال�صيلة والقيم الذرائعية التي ي�ضعها
ا إلن�سان .وت�ضم القيم الذرائعية �سل�سلة وا�سعة من القيم كا إل�ستخدام (املبا�رش
وغري املبا�رش) ،واخليار ،واملحافظة ،وموهبة ا إلكت�شاف ،وا إلرث ،والوجود� ،إلخ.
يح ّدد التوجه العام يف علم ا إلقت�صاد �إجمايل قيمة أ�ي مورد من املوارد ،ب�صفته
جمموع قيم خمتلف أالفراد املعنيني ب�إ�ستخدام ذلك املورد .وتقا�س القيم ،وهي
أ��سا�س تقدير التكاليف ،مبدى �إ�ستعداد أالفراد للدفع مقابل احل�صول على املورد أ�و
مبدى �إ�ستعداد أالفراد لقبول مدفوعات مقابل التخلي عن املورد .أ�نظر أ�ي� ًضا طريقة
تقدير القيم املحتملة.
Voluntary action

العمل الطوعي برامج غري ر�سمية أ�و �إلتزامات و�إعالنات ذاتية ،تقوم على أ��سا�سها
أالطراف (�رشكات فردية أ�و جمموعة من ال�رشكات) امل�شارِكة فيها بتحديد أ�هدافهم
اخلا�صة بهم ،وغالب ًا ما يقومون ب أ�نف�سهم باملراقبة وبو�ضع التقارير.
Voluntary agreement

ا إلتفاق الطوعي �إتفاق بني هيئة حكومية وبني طرف واحد أ�و أ�كرث من القطاع
اخلا�ص من أ�جل حتقيق أالهداف البيئية أ�و حت�سني أالداء البيئي مبا يتجاوز نطاق
ا إللتزام بالواجبات املنظمة .لكن ،لي�ست ا إلتفاقات الطوعية كلها طوعي ًة فعلي ًا� ،إذ
ي�ضم بع�ضها جوائز و /أ�و عقوبات ترتبط بتح ّمل ا إللتزامات أ�و بتحقيقها.

Tradable quota system

نظام احل�ص�ص القابلة للتداول أ�نظر ا إلجتار با إلنبعاثات.
Uncertainty

عدم اليقني تعبري ي�ستخدم للداللة على درجة عدم معرفة قيمة ما (حالة النظام
املناخي يف امل�ستقبل ،مث ًال) .وميكن أ�ن ينتج عدم اليقني عن نق�ص املعلومات أ�و عدم
التوافق حول ما هو معروف أ�و حتى ما متكن معرفته .وقد تكرث م�صادره بدء ًا من
أالخطاء القابلة للتقييم الك ّمي يف البيانات ،و�صو ًال �إىل التعريف الغام�ض للمفاهيم أ�و
امل�صطلحات أ�و �إ�سقاطات غري م�ؤكدة لل�سلوك الب�رشي .لذا ،ميكن جت�سيد عدم اليقني
مبقايي�س ك ّمية (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� ًضا أ
الرجحية.
)United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC

�إتفاقية أ
المم املتحدة ا إلطارية ب� أش�ن تغيرّ املناخ اعتُمدت ا إلتفاقية يف  9أ�يار
 /مايو  1992يف نيويورك ووقّعها يف قمة أالر�ض يف العام  1992يف ريو دي جانريو
أ�كرث من  150بلد ًا وا إلحتاد أالوروبي .هدف ا إلتفاقية النهائي هو «تثبيت تركيزات
غازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند م�ستوى مينع التدخالت الب�رشية املن�ش أ� اخلطرة
يف النظام املناخي« .وحتتوي على �إلتزام جميع أالطراف .ومبوجب ا إلتفاقية ،تهدف
أالطراف الوارد ذكرها يف امللحق أالول �ضمن ا إلتفاقية �إىل �ضبط �إنبعاثات غازات
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