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تقديم
 

هذا الكتيب يدخل ضمن اإلصدارات غير الدورية للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة.
وتكمن أهمية هذا المؤلف فى إلقائه الضوء على العديد من المصطلحات المتداولة فى مجال

الحديث عن التغيرات المناخية، وأهم االتفاقات والمعاهدات الدولية والمحلية المبرمة من أجل
الحد من مسببات التغيرات المناخية وصوال إلى بيئة ألفضل وأكثر أمنًا. 

وتحقيقا لهذ الهدف ينقسم المؤلف إلى ثالثة أجزاء رئيسة؛ يتناول أولها تحديدا ألهم
المختصرات المتداولة للمعاهدات والتنظيمات الدولية العاملة فى مجال التغير المناخى. ويتناول
الجزء الثانى عرضًا لبعض المصطلحات الفنية التى يتعرض لها القارئ أو المتابع للشأن البيئى

سواء على صعيد تأصيل المصطلح ذاته أو على صعيد توضيح المفاهيم المرتبطة باإلدارة
البيئية. أما الجزء الثالث فيتناول أهم المعاهدات واالتفاقات الدولية المتعلقة بالحد من التغيرات

المناخية. 
 

ويأتى هذا اإلصدار إدراكا من المعهد ومن ورائه وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بمصر
بأهمية الموضوع واستجابة لالهتمام الدولى بقضية التغير المناخى واستضافة مصر ألكبر

تجمع دولى سنوى COP 27 والمقرر انعقاده فى نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ. 
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الجزء األول: تنظيمات وتاريخ إدارة التغيرات المناخية دوليًا

أوال: التنظيمات الدولية للتغيرات المناخية

(World Meteorological Organization) المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (WMO) وكالة متخصصة من وكاالت األمم المتحدة (UN) تضم
191 عضوًا من الدول واألقاليم. وهي صوت منظومة األمم المتحدة ذو الحجية بخصوص حالة
والتغيرات التي تطرأ على الغالف الجوي لألرض وتفاعله مع األراضي والمحيطات، والطقس والمناخ
الناجمين عن هذا التفاعل، وتوزيع الموارد المائية الناتج عن ذلك. وبما أن ُنظم الطقس والمناخ ودورة
المياه ال تعرف حدودًا وطنية، فإن التعاون الدولي على نطاق عالمي أمر أساسي من أجل تطوير
األرصاد الجوية والهيدرولوجيا التطبيقية وتحقيق المنافع من تطبيقها. وتوفر المنظمة العالمية لألرصاد

الجوية اإلطار لهذا التعاون الدولي.
 

،(IMO) من المنظمة الدولية لألرصاد الجوية (WMO) وقد انبثقت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية
التي تأسست في عام 1873 لتيسير تبادل معلومات الطقس عبر الحدود الوطنية. وفي عام 1951
أصبحت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية (WMO)، التي أنشئت في عام 1950، وكالة متخصصة
تابعة لألمم المتحدة. وهي معنية بمجاالت األرصاد الجوية (الطقس والمناخ)، والهيدرولوجيا التطبيقية،
والعلوم الجيوفيزيائية المتصلة بها. وقامت المنظمة، منذ إنشائها، بدور فريد وقوي في المساهمة في
سالمة ورفاه البشرية. وقد شجعت التعاون بين المرافق الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا

الموجودة لدى أعضائها وعززت تطبيق األرصاد الجوية في مجاالت كثيرة.
 

وتواصل المنظمة (WMO) تيسير التبادل المجاني وغير المقيد للبيانات والمعلومات والنواتج
والخدمات في الوقت الحقيقي أو شبه الحقيقي بشأن المسائل المتعلقة بسالمة المجتمع وأمنه، والرفاه
االقتصادي، وحماية البيئة. وهي تساهم في صياغة السياسات في هذه المجاالت على الصعيدين

الوطني والدولي.

وتؤدي المنظمة دورًا رياديًا في الجهود الدولية الرامية إلى رصد البيئة وحمايتها من خالل برامجها.
وتدعم المنظمة (WMO)، بالتعاون مع وكاالت أخرى تابعة لألمم المتحدة ومع المرافق الوطنية
لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا التابعة ألعضائها، تنفيذ عدد من االتفاقيات البيئية وتؤدي دورًا فعاال
في تقديم المشورة والتقييمات إلى الحكومات بشأن الموضوعات ذات الصلة. وتساهم هذه األنشطة في

ضمان تحقيق التنمية المستدامة للبلدان ورفاهها.
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The Intergovernmental) الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
(Panel on Climate Change - IPCC

وبرنامج األمم المتحدة للبيئة WMO وهو مجلس تم تأسيسه من قبل المنظمة الدولية لألرصاد الجويًة  
 سنة 1988 للتنسيق فيما بين الحكومات. وهو منظمة دولية تتبع األمم المتحدة وتتألف من قرابة ثالثة

 آالف من علماء المناخ، ومساحي المحيطات وخبراء االقتصاد و غيرهم. وهي الجهة العلمية النافذة في
مجال دراسة االحتباس الحراري وتأثيراته

United Nations Environment Programme) برنامج األمم المتحدة للبيئة
(- UNEP

منذ تأسيسه سنة 1972، يعد البرنامج بمثابة المؤسسة الدولية التي من شأنها صياغة األجندة الدولية
في مجال البيئة، والتي تتولى التطبيق المناسب للبعد البيئي في تحقيق التنمية المستدامة بالتنسيق مع

منظومة األمم المتحدة. وتمثل تلك المؤسسة الرقيب الدولي على البيئة على مستوى العالم. وتتمثل
رسالتها في توفير القيادة وتشجيع الشراكات في مجال الحفاظ على البيئة، وذلك من خالل تشجيع
وتعليم وتمكين الدول والشعوب من تحسين جودة الحياة دونما التضحية باألجيال المستقبلية دون
االضرار بالبيئة والنظم االيكولوجية. ويعمل البرنامج مع 193 دولة من الدول األعضاء وممثلين من

المجتمع المدني وقطاع األعمال وكافة أصحاب المصالح لمواجهة التحديات البيئية. ومقرها في نيروبي
– كينيا.

https://www.unep.org/about-un-environment 

United Nations) اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغيرات المناخية
(Framework Convention on Climate Change - UNFCCC

تهدف االتفاقية وما يرتبط بها من آليات قانونية إلى تحقيق االستقرار في معدل انبعاثات الغازات
الدفيئة عند مستوى يمنع تدهور النظام اإليكولوجى نتيجة التغير في منظومة المناخ، وذلك خالل إطار

زمنى كافى يسمح للنظام اإليكولوجي من التكيف بشكل طبيعى للتغيرات المناخية، وذلك من أجل
ضمان عدم حدوث أية تهديد في انتاج الغذاء وبما يسمح من تحقيق المضي في التنمية االقتصادية على

نحو مستدام. 
وتتضمن االتفاقية تعهدات من الدول األعضاء بحماية النظام المناخى حفاظا على حقوق األجيال

القادمة. كذلك تتضمن رعاية ومساندة الدول النامية – من الدول األعضاء ‐ األكثر عرضة لمخاطر
التغيرات المناخية. إضافة إلى ذلك تلزم المعاهدة الدول األعضاء باتخاذ تدابير احتياطية من أجل

التنبؤ والحد من مسببات التغيرات المناخية ومحاولة تحجيم آثارها العكسية. ومع هذا تضمن المعاهدة
للدول األعضاء حقها في تحقيق التنمية، ولكن على نحو مستدام، كما تشمل تشجيع التعاون

والمساندة فيما بين الشركاء من أجل تحقيق تلك التنمية المستدامة. 
عدد الدول الموقعة على االتفاقية 197 ويشاركون سنويا فى مؤتمر االطراف

https://unfccc.int/resource/docs/convkp/conveng.pdf
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9


(The Paris Agreement) اتفاقية باريس
اتفاقية دولية للتغيرات المناخية تم تبنيها من قبل 196 دولة فى مؤتمر األطراف COP 21 فى باريس

عام 2015. تشمل االتفاقية آليات وأدوات التخفيف من والتكيف للتغيرات المناخية ووسائل تمويلها.

(The Paris Agreement – Article 6)  6 اتفاقية باريس – المادة
مادة تسمح للدول األعضاء بالتعاون طوعًا من أجل الحد من االنبعاثات الضارة، وذلك بإمكانية تبادل
الرصيد الكربونى الفائض المسموح لدولة ما نتيجة نجاحها فى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة لديها
واستخدام هذا الفائض لمساعدة دولة أخرى أو أكثر لتحقيق األهداف المناخية. وتتشابه هذه المادة فى

االتفاقية بما ورد فى آلية التنمية الخضراء الواردة فى بروتوكول كيوتو.
 

(Kyoto Protocol) بروتوكول كيوتو
معاهدة دولية انبثقت من االتفاقية االطارية لألمم المتحدة للتغيرات المناخية UNFCCC عام 1992،
تلتزم بموجبها الدول األعضاء من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة االحترار العالمى،

وعلى رأسها غاز ثانى اكسيد الكربون. 

 (COP - Conference of the Parties) مؤتمر االطراف
ويمثلون األطراف الموقعة على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية للتغيرات المناخية وعددهم 197 دولة

يجتمعون سنويا منذ عام 1995، بهدف مراقبة واستعراض تنفيذ االتفاقية.

The Egyptian Climate Change) استراتيجية مصر للتغير المناخى
(Strategy

تهدف اإلستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 إلى تحقيق النمو االقتصادي المستدام منخفض
االنبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية

وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.

(Santiago Network) شبكة سنتياغو
هى شبكة تربط الدول األكثر عرضة للخسائر والضرر loss and damage بالدول القادرة على تقديم
مساندات فنية أو تقنية لمساعدتها فى تحديد المخاطر المناخية على نحو شامل كوسيلة للحد من

الخسائر والضرر. 
 

Nationally Determined) االسهام المحدد على المستوى القومى
(Contributions NDCs

هى خطة عمل تنفيذية تصيغها كل دولة من الدول األعضاء للحد من االنبعاثات والقيام بتدابير للتكيف
المناخى. وتتولى كل دولة تحديث تلك الخطة سنويًا. 
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.COP 1 انعقد أول مؤتمر لألمم المتحدة حول التغير المناخي في عام 1995 في برلين
COP 2 :1996، جنيف، سويسرا

COP 3 :1997، كيوتو، اليابان
COP 4 :1998، بوينس آيرس، األرجنتين

COP 5 :1999، بون، ألمانيا
COP 6:2000، الهاي، هولندا

COP 7 :2001، مراكش، المغرب
COP 8 :2002، نيودلهي ، الهند

COP 9 :2003، ميالن، إيطاليا
COP 10 :2004، بوينس آيرس، االرجنتين

COP 11 :2005، مونتريال، كندا

(AOSIS) تحالف الدول الجزرية الصغيرة
منظمة حكومية دولية للدول الجزرية الساحلية المنخفضة والصغيرة. وقد كان الغرض األساسي من
هذا التحالف، الذي تأسس عام 1990، هو تعزيز أصوات الدول الجزرية الصغيرة النامية  (SIDS) لجة
االحترار العالمي. وقد كان هذا التحالف (AOSIS) نشًطا للغاية منذ نشأته، مما أثار نص المشروع
األول في مفاوضات بروتوكول كيوتو في وقت وقد كانت العديد من الدول األعضاء حاضرة في مؤتمر
كوبنهاغن للتغيرات المناخية  (COP15) الذي انعقد في شهر ديسمبر ٢٠٠٩. وقد أفاد "برنامج
الديمقراطية اآلن! " أن أعضاء الدولة الجزرية توفالو قاطعوا إحدى الجلسات في 10 ديسمبر 2009
للمطالبة بوضع حد الرتفاع درجات الحرارة العالمية يقدر بـ 1.5 درجة بدال من الحد المقترح المقدر

بدرجتين. 
يتكون تحالف الدول الجزرية الصغيرة من 39 عضوا، منهم 37 أعضاء في األمم المتحدة و5 مراقبين
من جميع أنحاء العالم. ويمثل التحالف 28% من البلدان النامية و20% من الدول األعضاء في األمم

المتحدة.
 /https://www.aosis.org

 
 (Adaptation Fund) صندوق التكيف

صندوق دولي يمول المشاريع والبرامج الرامية إلى مساعدة البلدان النامية على التكيف مع اآلثار
الضارة لتغير المناخ. تم إنشاؤه بموجب اتفاقية كيوتو التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن التغير
المناخي. يتم تمويل الصندوق بحصة من عائدات أنشطة مشاريع آلية التنمية الصديقة للبيئة كما يتلقى

األموال من مصادر أخرى. يتم تشغيله من قبل مجلس إدارة صندوق التكيف.
تم إطالق صندوق التكيف رسميا في عام 2007، على الرغم من أنه تم إنشاؤه في عام 2001  في
المؤتمر السابع لألطراف (COP7) التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ في مراكش،
المغرب لتمويل مشاريع وبرامج التكيف الملموسة التي تقلل من اآلثار الضارة لتغير المناخ التي تواجه
المجتمعات والبلدان والقطاعات. الغرض من الصندوق هو تمويل مشاريع وبرامج التكيف مع المناخ في

البلدان النامية األطراف في اتفاقية كيوتو.

COP ثانيًا: تاريخ انعقاد مؤتمر االطراف

٦

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%AC%D8%B2%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wiktionary.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1990
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1_%D9%83%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%BA%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9_2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%86!
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.aosis.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
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COP 12 :2006 ، نيروبي، كينيا
COP 13 :2007، بالي، إندونيسيا

COP 14 :2008، بوزنان، بولندا
COP 15 :2009، كوبنهاغن، الدنمارك

COP 16 :2010 ، كانكون، المكسيك
COP 17 :2011 ، ديربان، جنوب أفريقيا

COP 18 :2012، الدوحة، قطر
COP 19 :2013، وارسو، بولندا

COP 20 :2014، ليما، بيرو
COP 21 :2015، باريس، فرنسا

COP 22 :2016، مراكش، المغرب
COP 23:2017، بون، المانيا

COP24 :2018، كاتوفيتشي، بولندا
COP25:2019، مدريد، اسبانيا

COP26 :2021،جالسكو، أسكتالندا

أودع 156 طرًفا من األطراف الموّقعة اتفاق باريس والبالغ عددها 193 طرًفا مساهمات محددة
وطنيا، تغطي 83 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم والتزم االتحاد األوروبي بخفض
انبعاثات غازات الدفيئة الصافية الصادرة عن بلدانه بنسبة 55 في المئة على األقل بحلول عام

2030 وبتحييد أثر انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
سُتعدُّ الدول األطراف برنامج عمل للتخفيف من وطأة تغير المناخ يرمي إلى رفع مستوى الطموح
المناخي وتسريع وتيرة تطبيق التدابير المتعلقة به، إضافًة إلى غيرها من التدابير الواردة في

"ميثاق غالسكو من أجل المناخ".
توافق الدول األطراف على ذكر الطاقات األحفورية والتخفيف من استعمال الفحم للمرة األولى في

وثيقة خاصة باتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ.
ُقطعت التزامات مالية جديدة إبان الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر األطراف بهدف مضاعفة
التمويالت المخصصة للتكيف مع تغير المناخ في البلدان النامية بحلول عام 2025، مقارنة مع

مستويات عام 2019. 

 
 COP 26 ثالثا: نتائج مؤتمر األطراف

اّتسمت الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر األطراف بزيادة االلتزامات فيما يخص التخفيف من وطأة
تغير المناخ على الصعيد العالمي.

 
COP27 رابعًا: اجندة

اكدت مصر التى تتولى رئاسة المؤتمرعلى أن المرحلة الحالية ماهي اال مرحلة تنفيذ، خاصة بعد أن تم
االنتهاء من االتفاق على غالبية النصوص التفاوضية، والتى يأتى رأسها كل ما يتعلق ببرنامج عمل

اتفاق باريس لعام 2015. 
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وتتمثل أحد أهم أهداف األجندة فى خلق األجواء المناسبة، إلتاحة الفرصة لكل لألطراف المختلفة أن
تصل لتوافقات حول القضايا األبرز في المفاوضات خالل المؤتمر، وهو األمر الذى سيترتب عليه
تحقيق التقدم المطلوب في كل منها، ثم بعد ذلك يتم نقلها إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لهذه لاللتزامات

والتعهدات الدولية التي قطعتها على نفسها. 
 

وتشمل االجندة المصرية أيضا طرح بعض المبادرات الجادة، القابلة للتنفيذ في العديد من الجوانب
المرتبطة بقضية تغير المناخ، لتعود بالنفع المباشر على أكبر عدد من دول العالم، خاصة فى جانب

التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخى. 
 

كما اقرت اللجنة المسئولة عن المؤتمر بوجود يوم خاص "بخفض االنبعاثات" ضمن األيام غير
الرسمية للمؤتمر والمنوط به وزارتى الصناعة والبترول، وستضم عددا من الصناعات الثقيلة بهدف
فتح حوار منطقى وعلمى مع ممثلى هذه الصناعات لسماع آراءهم ووجهة نظرهم، حول كيفية التزامهم

بخفض االنبعاثات للحد من آثار التغيرات المناخية، واآللية التى سيتم العمل بها فى هذا الشأن.
 

كما أنه وألول مرة يتم مناقشة خفض االنبعاثات فى مؤتمرات المناخ، حيث قامت وزارة الخارجية
بالتنسيق مع سكرتارية األمم المتحدة إلطالق هذا اليوم، الذى سيضم عددا من الجلسات منها جلسة
خاصة بالقارة اإلفريقية وأخرى للقطاع الخاص، وسيتم عرض أجندة العمل المناخى الوطنى فى هذا

الشأن بهدف نشرها عالميا.
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 المناخ والنظام اإليكولوجى
 الغالف الجوي 

الغالف المائى
اليابس
الطاقة

بعض وحدات القياس

الجزء الثانى: مصطلحات ومفاهيم رئيسة
 

ينقسم هذا الجزء إلى قسمين األول يتناول المصطلحات ذات الصلة بالتغيرات المناخية، والثانى يتناول
المصطلحات واألدوات ذات الصلة بإدارة التغيرات المناخية.

 
أوال.  مصطلحات ذات صلة بالتغيرات المناخية

 يمكن تقسيمها إلى المجاالت التالية:

 
أ. المناخ والنظام اإليكولوجى 

 
(Climate) المناخ

هو متوسط حالة متغيرات الطقس على المدى الطويل، ويحتسب عادًة على مدى 30 عامًا. ومن نلك
المتغيرات وفقا لعلم األرصاد الجوية والتي ُتقاس بشكل عام: درجة الحرارة ورطوبة الهواء والضغط
الجوي والرياح وهطول االمطار. بمعنى أوسع، المناخ هو حالة مكونات النظام المناخي فى اليابس

والمحيطات والجليد على األرض.
 

(Abrupt climate change) التغير المناخي المفاجئ
هو تغير المناخ على نحو مفاجئ، ويسمى أحيانا بالتغير المناخي السريع أو األحداث المناخية المفاجئة
أو المفاجآت المناخية. وتؤدي بعض التغيرات المناخية المفاجئة إلى حدوث تباين كبير في درجات

الحرارة، أو ذوبان الجليد السريع أو خلل فى التربة، أو تغيرات سريعة في دورة الكربون. 
 

(Paleoclimate) مناخ عصر ما قبل التاريخ
هو المناخ في الفترات التي سبقت استحداث أدوات القياس، بما في ذلك الفترة الزمنية التاريخية

والجيولوجية التي ال تتوافر عنها سوى سجالت البيانات المناخية غير المباشرة.

(Patterns of climate variability) أنماط تقلبية المناخ
التغير الذى يحدث في أغلب األحيان على أنماط مكانية ونطاقات زمنية مفضلة، وذلك من خالل
الخصائص الديناميكية لدوران الغالف الجوي ومن خالل تفاعالت مع سطح األرض واسطح

المحيطات. 
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اآلثار المحتملة: هي كل اآلثار المتوقعة للتغيرات المناخية دون أخذ التكيف في االعتبار.
اآلثار المتبقية: هي آثار تغير المناخ التي قد تحدث بعد عملية التكيف.

(Climate change Impacts) آثار تغير المناخ
هى آثار تغير المناخ على النظم الطبيعية والبشرية. وإذا أخذ التكيف في االعتبار، أمكن التمييز بين

اآلثار المحتملة واآلثار المتبقية:

 
(Climate feedback) التأثير التفاعلي في المناخ

يقصد به آلية التفاعل بين العمليات في النظام المناخي، وذلك عندما تؤدي نتيجة أية عملية أولية إلى
إحداث تغيرات في عملية ثانية تؤثر بدورها على العملية األولية. ويعد التأثير التفاعلى إيجابيا إذا كان

يعزز من العملية األصلية، بينما يقللها التأثير التفاعلى السلبي.
 

(Sensitivity) الحساسية
مدى تأثر النظم االيكولوجية تأثرا ضارا أو مفيدا نتيجة تقلبية المناخ أو تغيره.

 
 (Climate sensitivity) حساسية المناخ

حساسية المناخ هي مقدار ارتفاع درجة حرارة األرض بسبب زيادة معينة في تركيز ثاني أكسيد
الكربون (CO2). ومن الناحية التقنية، تعبر حساسية المناخ عن متوسط التغير في درجة حرارة سطح
األرض استجابة للتغيرات في التأثير اإلشعاعي، أوالفرق بين الطاقة التي يتلقاها كوكب األرض والتي

يبعثها للفضاء مرة أخرى. وُتعد حساسية المناخ مقياسا رئيسا في علم المناخ.
 

(Spatial and temporal scales) النطاقات المكانية والزمانية
قد يتفاوت المناخ على نطاقات مكانية وزمنية واسعة. وقد تتراوح النطاقات المكانية بين محلية (أقل من
100000 كيلومتر مربع)، وإقليمية (بين 100000 و10 ماليين كيلومتر مربع) وقارية (من 10 ماليين

إلى 100 مليون كيلومتر مربع)، أوقد تكون النطاقات الزمانية موسمية.
 

(El Niño-Southern Oscillation - ENSO) ظاهرة النينيو/التذبذب الجنوبي
تعبر عن النمط المناخى المتكرر الذى يشمل تغيرات فى درجات حرارة المياه فى كل من الجزء
المركزي والشرقي من المحيط الهادى المدارى، خالل فترة زمنية تمتد من ثالثة إلى سبعة سنوات.
ويشمل هذا تذبذب فى درجة حرارة المياه السطحية من البرودة إلى الدفء بمقدار من 1-3 درجات
مقارنة بالمعدل الطبيعى. وهذا التذبذب من البرودة إلى الدفء والعكس يطلق عليه دورة النينيو، والتى

يكون لها تأثير مباشر على توزيعات هطول األمطار وعلى المناخ فى المناطق المدارية.
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(Ecosystem) النظام اإليكولوجي
النظام األيكولوجي هو مجال واسع من الدراسة حول النظم ككل؛ ففي علم البيئة، يدرس علماء األحياء
العالقات المختلفة للكائنات الحية، والتى تشمل العالقات البينية بين الكائنات الحية والعالقات المتبادلة
بين المكونات الحية وغير الحية. وهكذا في النظام األيكولوجي يوجد ثالثة عناصر رئيسية للدراسة هى:
الكائنات الحية، والعالقات بين الكائنات الحية، والعالقات بين الكائنات الحية والبيئة المحيطة. ويصف
النظام األيكولوجي أيضا األنماط الفسيولوجية، والجينية ، والسلوكية ، والتغذوية للكائنات الحية.
وفيما يتعلق بالتغذية، يتم تجميع الكائنات الحية في البيئة في فئات مختلفة مثل التعايش ، والنباتات

الطيفية ، والطفيليات ، والحيوانات المفترسة ، إلخ.
 

(Biodiversity) التنوع البيولوجى
إجمالى تنوع الكائنات بكافة انواعها والنظم اإليكولوجية كافة على مختلف المستويات المكانية - من

الجينات وصوال إلى الوحدات األحيائية الكاملة.
 

Biosphere (terrestrial and) (يابسى ومائى) الغالف/المحيط العضوى
((marine

يتكون الغالف العضوى من أجزاء من األرض حيث توجد الحياة، ويمتد من أعمق األنظمة على األرض
ممثلة في جذور األشجار والبيئة المظلمة لخنادق المحيطات، إلى الغابات المطيرة المورقة وقمم الجبال
العالية. ونظرا لوجود الحياة على األرض وفي الهواء وفي الماء ، فإن الغالف العضوى يتداخل مع كل
هذه المجاالت. على الرغم من أن الغالف العضوى يبلغ طوله حوالي 20 كيلومترا (12 ميال) من أعلى
إلى أسفل ، إال أن الحياة كلها تقريبا موجودة على مسافة 500 متر (1640 قدما) تحت سطح المحيط

إلى حوالي 6 كيلومترات (3.75 ميل) فوق مستوى سطح البحر. 
 

    (Zooplankton) العوالق الحيوانية
تعد العوالق الحيوانية تصنيفًا يغطي مجموعة من الكائنات الحية ذوات األحجام المختلفة، بما في ذلك
الكائنات األولية الصغيرة والحيوانات الكبيرة، وتوجد العوالق الحيوانية في المياه السطحية غالبًا،
وذلك لتوفر الموارد الغذائية (العوالق النباتية والحيوانية األخرى). ومن خالل استهالكها للعوالق
النباتية والمصادر الغذائية األخرى، فإنها تلعب دورًا في الشبكات الغذائية المائية، باعتبارها موردًا

للمستهلكات األعلى مستوى في الشبكة الغذائية (بما في ذلك األسماك).
 

(Vector) الناقل
كائن حي، مثل الحشرات، ينقل العوامل الممرضة من مضيف إلى آخر. 
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ب. الغالف الجوي:
 

(Atmosphere) الغالف الجوي
هو الغالف الغازى المحيط بالكرة األرضية. ويتألف الغالف الجوي الجاف بصورة كلية تقريبا من
النيتروجين (بنسبة 78.1 %) واألكسجين (بنسبة 20.9 %)، إلى جانب عدد من الغازات الخاملة مثل
األرغون والهليوم (بنسبة 0.93 %)، وغازات دفيئة فاعلة إشعاعيا مثل ثاني أكسيد الكربون واألوزون
(بنسبة 0.035 %). وإضافة إلى ذلك، يحتوي الغالف الجوي على بخار الماء في الغازات الدفيئة، الذى
يتباين مقداره كثيرا بين غاز وآخر، لكنه يقارب عادة نسبة تبلغ 1 %. ويحتوى الغالف الجوي أيضا

على غيوم وإيروسوالت.
 

(Troposphere) تروبوسفير
الجزء السفلي من الغالف الجوي الممتد من سطح األرض إلى ارتفاع قدره نحو 10 كم من منطقة
خطوط العرض الوسطى (ويتراوح في المتوسط بين نحو 9 كم في المنطقة القطبية و16 كم في المنطقة
المدارية) حيث تنشأ السحب وظواهر الطقس. وتنخفض درجات الحرارة في التروبوسفير بصفة عامة

مع االرتفاع.

(Tropopause) تروبوبوز
الحد الفاصل بين التروبوسفير والستراتوسفير.

(Ozone (O3 األوزون
األوزون الذي يتكون من ثالث ذرات من األكسجين (O3)، هو أحد المكونات الغازية للغالف الجوي.

ويوجد في طبقة التروبوسفير.
 

(Aerosols) الجسيمات الهوائية
مجموعة من الجسيمات الصلبة أو السائلة التي يحملها الهواء، ويتراوح حجمها عادة بين 0,01
ميكرون و10 ميكرونات (جزء من مليون من المتر)، وتبقى هذه الجسيمات في الغالف الجوي لعدة

ساعات على األقل. وقد تكون الجسيمات الهوائية طبيعية أو بشرية.

(Albedo) األشعة المنعكسة
الجزء من الشعاع الشمسي الذي يعكسه سطح أو جسم ما، ويعبر عنه عادة بنسبة مئوية. وتكون
السطوح المغطاة بالثلوج عادة شديدة البياض، بينما يتراوح بياض التربة بين شديد ومنخفض. أما
السطوح المغطاة بالنباتات والمحيطات فدرجة بياضها منخفض. وتختلف درجة البياض على سطح
األرض أساسا تبعًا لتباين درجة كثافة الغيوم والثلوج والجليد ومدى انتشار المساحات الخضراء

والتغيرات في الغطاء األرضي.
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(Cloud feedback) التأثيرات التفاعلية للسحب
حدوث تغيرات في أي من خصائص السحب استجابة لتغيرات أخرى في درجة حرارة الهواء المالصق
لسطح األرض. فعند حدوث تغير فى درجة حرارة الهواء السطحى يحدث تغيرات فى السحب، والتى
بدورها قد تؤدى إلى مضاعفة أو الحد من التغير المبدئى فى درجة الحرارة. فالتأثيرات التفاعلية
للسحب تؤثر على درجة التقلب المناخى، أو قد تؤثر على درجة التغير المناخى الناتج عن مؤثرات
اشعاعية خارجية. ومازالت التأثيرات التفاعلية للسحب حتى اآلن أكبر مصدر لعدم اليقين فى تقديرات

حساسية المناخ.
 

(Greenhouse effect) ظاهرة االحتباس الحرارى
ازدياد متوسط درجة الحرارة السطحية في العالم مع زيادة كمية ثاني أكسيد الكربون، وغاز الميثان،
وبعض الغازات األخرى في الجو. هذه الغازات تسمى بالغازات الدفيئة ألنها تساهم في تدفئة جو

األرض السطحي.
 

((Global Warming Potential (GWP) إمكانية االحترار العالمي
مؤشر يستخدم لمقارنة تأثير مجموعة من الغازات على ظاهرة االحترار العالمى. ويعتمد فى التقدير
على كمية الحرارة التى يمتصها أحد الغازات الدفيئة من الهواء، واستخدام الحرارة التى يمكن أن
يمتصها كتلة مكافئة لغاز ثانى أكسيد الكربون كمؤشر- علما بأن احتمال االحترار لغاز ثانى أكسيد

الكربون يساوى 1. 

((Greenhouse gas (GHG) غازات الدفيئة
هي غازات توجد في الغالف الجوي لكوكب األرض، وتتميز بقدرتها على امتصاص األشعة تحِت
الحمراء التي تطلقها األرض فتحتفظ بها وترفع درجة حرارة الهواء، بذلك يقلل من ضياع الحرارة من
األرض إلى الفضاء مما يجعلها تساهم في تسخين جوِ األرض، وبالتالي في ظاهرة االحتباس الحراري
(H2O) واالحترار العالمي. والغازات الدفيئة الرئيسية الموجودة في الغالف الجوي هي بخار الماء

.(O) واألوزون ،(CH4) والميثان ،(N2O) وأكسيد النيتروز ،(CO2) وثاني أكسيد الكربون
 

((Carbon dioxide (CO2) ثاني أكسيد الكربون
ثنائي أكسيد الكربون (أو كما يعرف باالسم الشائع ثاني أكسيد الكربون) هو مرّكب كيميائي من
األكسجين والكربون له الصيغة الكيميائية CO2. عند ظروف الضغط والحرارة القياسيتين يكون ثنائي
أكسيد الكربون على شكل غاز عديم اللون والرائحة، وهو غير قابل لالشتعال، وله صفة حمضية، كما
أنه سهل االنحالل في الماء. ويشّكل غاز CO2 ما متوسطه 0.040 % من حجم الغالف الجوي، وهو

أهم غازات الدفيئة البشرية المنشأ الذى يؤثر في التوازن اإلشعاعي لألرض. 
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(Carbon cycle) دورة الكربون
يستخدم هذا المصطلح في وصف التدفق المستمر لذرات الكربون من الغالف الجوى إلى األرض -
سواء فى الماء أو اليابس أو فى الغالف الحيوى األرضى - ثم ارتدادها مرة أخرى إلى الغالف الجوى.
ويخزن الكربون فى األرض فى الصخور والترسبات والمحيطات وكافة الكائنات الحية. ويتحرر الكربون
ويعود مرة أخرى للغالف الجوى عند موت الكائنات الحية أو لدى حدوث ثورات بركانية أو حرائق أو

لدى احتراق الوقود العضوى، وغيرها من اآلليات. 
 

((Sulphur hexafluoride (SF6) سداسي فلوريد الكبريت
أحد غازات الدفيئة الستة التى يتعين الحد منها بمقتضى بروتوكول كيوتو. وهو يستخدم على نطاق
واسع في الصناعات الثقيلة لعزل المعدات العالية الفلطية والمساعدة في تصنيع شبكات تبريد الكابالت

وأشباه الموصالت.
 

((Chlorofluorocarbons (CFCs) مركبات الكلورفلوركربون
هي مركبات عضوية تحتوي في تركيبها على الكربون والكلور والفلور، وهي أنواع عديدة، وتعتبر
مركبات الكلوروفلوروكربون مجرد نوع واحد منها فقط؛ حيث يوجد مركبات عضوية كيميائية عديدة
مشابهة لها -وأيضًا ظهرت مركبات عضوية أخرى كبديلة لها- متوفرة في السوق لالستخدام الهندسي

والطبي والفني وحتى المنزلي.

((Methane (CH4) الميثان
الميثان هو أحد غازات الدفيئة الستة التي يتعين الحد منها بمقتضى بروتوكول كيوتو. وهو المكون
األساسي للغاز الطبيعي ويرتبط بكافة أنواع وقود الهيدروكربون، وتربية الحيوانات، والزراعة. وميثان

طبقة الفحم هو الغاز الموجود في عروق الفحم.
 

(F-gases) غازات الفلور
يشير هذا المصطلح إلى مجموعات الغازات التي يشملها بروتوكول كيوتو وهي المجموعات التالية:
مركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، ومركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور (PFCs)، وسداسي

.(SF6) فلوريد الكبريت
 

(Perfluorocarbons (PFCs مركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور
غاز من غازات الدفيئة الستة التي يتعين الحد منها بمقتضى بروتوكول كيوتو. وهي من المنتجات
الثانوية لصهر األلومنيوم وتخصيب اليورانيوم. وتحل أيضا محل مركبات الكلوروفلوروكربون في

صناعة أشباه الموصالت.
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((Nitrous oxide (N2O) أكسيد النيتروز
أحد أنواع غازات الدفيئة الستة التي يتعين الحد منها بمقتضى بروتوكول كيوتو. والمصدر البشري
الرئيسى ألكسيد النيتروز هو الزراعة (إدارة التربة والسماد الحيواني)، ولكن من مصادره المهمة أيضا
معالجة مياه الصرف، وحرق الوقود األحفوري، والعمليات الصناعية الكيميائية. ويأتى أكسيد النيتروز
بصورة طبيعية أيضا من مصادر بيولوجية عديدة متنوعة في التربة والمياه، السيما فعل الجراثيم في

الغابات االستوائية الرطبة. 
 

(Halocarbons) (مركبات الكربون الهالوجينية) الهالوكربونات
هى مركبات مصنعة ال توجد فى الطبيعة، مسئولة عن تآكل طبقة األوزون ومن ثم إحداث تغيرات
مناخية، وتشمل مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs)، ومركبات الهيدروكلوروفلوروكربون
(HCFCs)، ومركبات الهيدروفلوروكربون (HFCs)، والهالونات، وكلوريد الميثيل، وبروميد الميثيل

وغير ذلك. 
 

((Hydrofluorocarbons) (HFCs مركبات الهيدروفلوروكربون
أحد الغازات الدفيئة الستة التي يتعين الحّد منها بمقتضى بروتوكول كيوتو. وتنتج تجاريا الستخدامها

على نطاق واسع في التبريد وصناعة أشباه الموصالت.

(Monsoon) الريح الموسمية
الريح الموسمية هي انقالب موسمي مداري وشبه مداري في الرياح السطحية وبما يتصل بها من
هطول، وذلك سببه الفارق في درجات الحرارة بين الكتلة البرية القارية والمحيط المجاور لها. وتسقط

معظم األمطار الموسمية على سطح األرض في فصل الصيف.
 

(Storm surge) عرام العواصف
الزيادة المؤقتة في ارتفاع البحر في مكان معين جراء األحوال الجوية المتطرفة (انخفاض الضغط
الجوي و/ أو الرياح الشديدة). ويعرف عرام العواصف بأنه القدر الزائد فوق المستوى المتوقع من تغير

المد والجزر في ذلك الوقت وفي ذلك المكان.
 

(Storm tracks) مسارات العواصف
المناطق التي توجد فيها المسارات الرئيسية لالضطرابات فوق المدارية، بوصفها سلسلة من أنظمة

ضغط متدنية (إعصارية) وعالية (مضادة لألعاصير).
 

(Stratosphere) الستراتوسفير
منطقة الغالف الجوي المعروفة.
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ج. الغالف المائى:
 

Hydrosphere (الهيدروسفير) الغالف المائي
عنصر النظام المناخي المؤلف من السطح السائل والمياه الموجودة تحت سطح األرض، مثل

المحيطات، ولبحار، واألنهار، وبحيرات المياه العذبة، والمياه الجوفية، وغير ذلك.
 

Mean Sea Level متوسط مستوى سطح البحر
يعرف عادة بأنه معدل مستوى سطح البحر النسبي في فترة زمنية كالشهر أو السنة تكفي لحساب

معدل عوامل عابرة مثل األمواج والمد والجزر. 
 

Sea level تغير مستوى سطح البحر/ ارتفاع مستوى سطح البحر
change/Sea level rise

أيمكن أن يتغير مستوى سطح البحر على النطاقين العالمي والمحلي نتيجة:  حدوث تغيرات في شكل
أحواض المحيطات، أو تغيرات في إجمالي الكتلة المائية، أو تغيرات في كثافة المياه. 

Water consumption استهالك المياه
كمية المياه المستخرجة التي ُتفقد بدون رجعة في إقليم ما في أثناء عملية استخدامها (تفقد بالتبخر
وإنتاج السلع). واستهالك المياه يعادل كميات المياه المسحوبة ناقصا منها تدفق كميات المياه العائدة

إلى األرض.
 

Hydrological cycle (الدورة الهيدرولوجية) دورة الماء
الدورة التي يتبخر فيها ماء المحيطات وسطح اليابسة، وينتقل إلى الفضاء في شكل بخار الماء الذي
يتكثف سحبا، ويتساقط من جديد مطرا أو ثلجا، تعترضه األشجار والغطاء النباتي، ويجري على سطح
األرض، ويتسرب إلى التربة، ويحدد المياه الجوفية، ويصب في األنهار، ويتدفق أخيرا إلى المحيطات

ليتبخر من جديد.
 

Evapotranspiration البخر
عملية فيزيائية يحدث فيها تحول جزيئات المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية حصريا على
السطح. يحدث ذلك عند أي قيمة للضغط ودرجة حرارة، وليس بالضرورة عند قيمة الضغط االعتيادية
(الضغط الجوي 101.325 كيلو باسكال) أو درجة حرارة الغليان االعتيادية (100 درجة سلسيوس)

المرتبطة بهذه األخيرة.
 

 Water stress اإلجهاد المائي
يعد البلد مجهدا من الناحية المائية إذا كانت إمداداته المتاحة من المياه العذبة بالمقارنة مع الكميات

المائية المسحوبة تشكل عقبة مهمة تعيق التنمية.
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Ocean acidification تحمض المحيطات
انخفاض في درجة حموضة مياه البحر (pH) نتيجة امتصاص ثاني أكسيد الكربون البشري المنشأ.

 
Streamflow تدفق الممرات المائية

تدفق الماء في مجرى النهر، يقاس مثال بالمتر المكعب/ ثانية. وهو مرادف لمصطلح تدفق األنهار.
 

Thermal expansion التمدد الحراري
هو الزيادة في الحجم (واالنخفاض في الكثافة) التي تنجم عن احترار المياه. ويؤدي احترار المحيطات

إلى تمدد حجمها ومن ثم إلى زيادة مستوى سطح البحر. 

Runoff جريان
ذلك الجزء من المطر الذي ال يتبخر وال ينتح، لكنه يتدفق على سطح األرض ويعود إلى المجاري

والمجمعات المائية. 
 

Snow pack التراكم الثلجي
التراكم الفصلي للثلوج البطيئة الذوبان

 
Coral reefs الشعب المرجانية

هياكل من حجر الجير (كربونات الكالسيوم) شبيهة بالصخر يشكلها المرجان قرب سواحل المحيطات
(الشعاب الشاطئية) أو على ضفاف أجراف سطحية مغمورة بالمياه (الشعاب الحاجبة)، وهناك ايضا

ما يعرف (بالحلقات المرجانية) التى تتواجد حول البحيرات دون أن يكون لها مساحة مركزية.
 

Coral bleaching ابيضاض الشعب المرجانية
إذا زادت درجة دفء المياه، أو فقدت الكائنات الحية المتعايشة مع الشعب المرجانية والتي تزودها
بالطاقة تحول لون الشعب المرجانية إلى اللون األبيض. وعندئذ ال تموت تلك الشعب وإنما تصبح

معرضة للهالك. 

Glacier الجليد
كتلة عنيدة من الجليد المركز التى تتحرك بثبات بسبب وزنها، وتتكون بفعل تراكمات الثلوج لفترات

زمنية طويلة تمتد لقرون. 

Ice cap القلنسوة الجليدية
كتلة جليدية على شكل قبة، تغطي عادة منطقة مرتفعة أصغر بكثير من نطاق الصفيحة الجليدية.
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Ice sheet الصفيحة الجليدية
كتلة من الجليد األرضي عمقها يكفي لتغطية معظم تضاريس القاعدة الصخرية التي تقع تحتها لدرجة
أن شكل الصفيحة يتحدد بالدرجة األولى من خالل ديناميتها الداخلية (أى تدفق الجليد أثناء تفككه

داخليا و/أو انزالقه عن قاعدته). 
 

Glacial lake بحيرة جليدية
بحيرة تتكون من المياه الناشئة عن ذوبان نهر جليدي.

 
Ice Core العينة الجليدية الجوفية

اسطوانة جليدية تستخرج بالحفر من نهر جليدي أو صفيحة جليدية.

Sea ice الجليد البحري
أي شكل من أشكال الجليد الموجود في البحار والناشئ عن تجمد مياهها. 

 
Cryosphere الغالف الجليدي

عنصر من عناصر النظام المناخي يتألف من جميع كميات الثلج والجليد واألرض المتجمدة بما فيها
التربة الصقيعية الموجودة فوق أو تحت سطح األرض والمحيطات.

 
Dynamical ice discharge التصريف الحركى للجليد 

تصريف الجليد بفعل تحركات الصفائح الجليدية أو القلنسوات الجليدية والتى قد تكون مثال في شكل
تدفق أنهار جليدية، أو جداول جليدية، أو انفصال جبال جليدية، وليس بفعل الذوبان أو الجريان.

 
توازن الكتل (كتل األنهار الجليدية، أو القلنسوة الجليدية، أو الصفائح الجليدية)

(Mass balance (of glaciers, ice caps or ice sheets
هو توازن بين الكتلة التي يكتسبها الجسم الجليدي (التراكم) والكتلة التي يفقدها (اضمحالل الكتل أو

انشعاب الجبال الجليدية). 

Sea-ice biome الوحدة األحيائية في الجليد البحري
هي الوحدة التي ٌتشكل من جميع الكائنات البحرية التي تعيش في الجليد البحري العائم (ماء البحر

المتجمد) أو فوقه في المحيطات القطبية.

Tide gauge مقياس المد والجزر
جهاز يوضع في موقع ساحلي (وفي بعض المواقع البحرية العميقة) ويقيس باستمرار مستوى سطح

البحر بالنسبة لليابسة المجاورة.
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د. اليابس:
 

Global surface temperature درجة حرارة سطح األرض
هي المتوسط العالمي المقدر لدرجة حرارة الهواء السطحي. ويتم احتسابها بمتوسط درجة سطح

البحر وحرارة الهواء السطحى على األرض. 
 

Surface temperature درجة الحرارة السطحية
درجة حرارة أي جسم مادي يقع على السطح، والذي عادة ما ينسب إلى مستوى سطح البحر. وتعبر

SST درجة حرارة سطح البحر عن درجة حرارة الماء على سطح المحيطات - والتي يرمز لها
 

Borehole temperature درجة حرارة األعماق
تقاس درجات حرارة األعماق من خالل حفيرات تحت سطح األرض يتراوح عمقها بين عشرات ومئات
األمتار. وسجالت درجات الحرارة في عمق الحفيرات تستخدم عادة في االستدالل على التباين الزماني

بين درجات حرارة سطح األرض؛ هذا التباين الذي يقاس بمئات السنين.

Drought الجفاف
الجفاف بوجه عام هو انعدام هطول المطر أو نقصه نقصا ملحوظا لفترة زمنية طويلة، أو فترة طقس
جاف على نحو غير معتاد بحيث يسبب غياب الهطول خلال خطيرا في التوازن المائي. وهو وضع ينتج

عن نقص في الماء الالزم لنشاط ما أو لمجموعة ما.
 

Erosion تعرية التربة
عملية إزالة ونقل التربة والصخور عن طريق عوامل التجوية، وتبديد الكتلة، وحركة المجاري المائية،

والكتل الجليدية، واألمواج، والرياح، والمياه الجوفية.
 

Arid region منطقة قاحلة
منطقة أرضية يتدنى مستوى هطول األمطار فيها عن 250 مم في السنة، بحسب ما تم االتفاق عليه على

نطاق واسع.
 

Salinization التملح
تراكم األمالح في التربة.

Frozen ground األرض المتجمدة
التربة أو الصخر اللذان يتجمد في مسامهما جزء من الماء أو كل الماء. وتشمل األرض المتجمدة التربة

الصقيعية أما األرض التي تتعرض للتجمد والذوبان سنويا، فتسمى باألرض الموسمية التجمد.
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Permafrost التربة الصقيعية
تربة أو صخر يضمان جليد ومواد عضوية تظل درجة حرارتها أقل من درجة الصفر سلسيوس لسنتين

متتاليتين على األقل.
 

هـ- الطاقة:

Energy الطاقة
هي مقدار الجهد المبذول أو الشغل أو الحرارة الموردة. وتصنَّف الطاقة في أنواع مختلفة، وتصبح

مفيدة لإلنسان عندما تتدفق من مكان إلى آخر أو تحول من نوع إلى نوع آخر.  
 

Fossil fuels الۇقود األحفورى
ۇقود أساسه الكربون ناتج عن تحلل النباتات والحيوانات. ويوجد فى القشرة األرضية مكونا من

الهيدروجين والكربون، وينتج عن حرقه الطاقة. ومن امثلته الفحم والزيت والغاز الطبيعى.

Biofuel الوقود العضوى
وقود ينتج من مادة عضوية أو من زيوت قابلة لالحتراق تولدها النباتات. ومن األمثلة على الوقود

العضوى الكحول؛ وهو سائل أسود ينتج من أوراق النباتات، والخشب، وزيت فول الصويا.
 

Fuel Cell خلية وقود
هى خلية كهروكيميائية تحول الطاقة الكيمائية للوقود – عادة الهيدروجين- فى وجود عنصر مؤكسد –

عادة األوكسجين- إلى طاقة كهربية.
 

Solar activity النشاط الشمسي
تبدى الشمس فترات نشاط شديد يالحظ في عدد البقع الشمسية، وكذلك في الناتج اإلشعاعي،
والنشاط المغناطيسي، وابتعاث جزئيات عالية الطاقة. وتحدث هذه التغيرات في نطاقات زمنية تتراوح

بين ماليين السنيين والدقائق.
 

Solar radiation اإلشعاع الشمسي
إشعاع كهربائي – مغناطيسي تبعثه الشمس ولإلشعاع الشمسي نطاق مميز من أطوال موجية (طيف)

تحدده درجة حرارة الشمس، ويصل إلى ذروته عند األطوال الموجية المنظورة. 
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و. بعض وحدات القياس
 

Biome وحدة عضوية
عنصر إقليمي رئيسي ومميز ذو درجة عالية من التماثل في المحيط العضوى الكلى؛ والذى يتألف عادة
من عدة أنظمة إيكولوجية مثل الغابات واألنهار والبرك والمستنقعات. وتتميز الوحدات العضوية التي

تنتمى لذات اإلقليم او المساحة بمجموعات نباتية وحيوانية خاصة بها.

Biomass الكتلة العضوية
مجموع كتلة األنسجة الحية للكائنات في مساحة معينة من األرض أو في حجم معين من المياه في
نقطة زمنية محددة، أو إجمالي الموجود في فترات زمنية متعاقبة، وقد يتم إدراج المواد النباتية الميتة
حديثا. وقد يتم احتساب الكتلة العضوية بمحتواها من الكربون أو النيتروجين. أما وحدة قياس الكتلة
العضوية فيعبر عنها بالكتلة الجافة (أو بالطاقة) الموجودة في وحدة مساحية معينة (كتلة/ مساحة) أي

(جرام/ متر2).
 

CO2-equivalent ثاني أكسيد الكربون المكافئ
هو مقياس مترى يستخدم فى مقارنة االنبعاثات الحرارية الناتجة عن غازات االحتباس الحراري على
أساس احتمالية ما تحدثه من احترار عالمى. ويتم احتساب المكافئات بتقدير كميات ثاني أكسيد
الكربون التى تحدث نفس االنبعاثات الحرارية التى تحدثها غازات االحتباس الحراري. وتعتمد
الحسابات على مقياس لفترة زمنية يتم تحديدها والتى عادة تكون 100 سنة، وإن كان في بعض

األحيان تكون 20 سنة أو أقل.

Carbon intensity كثافة انبعاثات الكربون
هي معدل انبعاث ملوثات معينة بالنسبة إلى كثافة نشاط معين أو عملية إنتاج الصناعي ,وتقاس عن

طريق كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي.
 

Carbon Footprint اآلثار / المستتبعات الكربونية
إجمالى كمية الغازات الدفيئة ومن ضمنها الكربون الناتجة عن السلوك البشرى. وتتحدد تلك اآلثار

وفقا للنمط الحياة واألنشطة اليومية التى يقوم بها الفرد أو المنظمة. 
 

حاسوب اآلثار/ المستتبعات الكربونية 
هو حاسوب إلكترونى مجانى متاح على شبكة المعلومات يتولى حساب كم االنبعاثات الكربونية من
مشروع أو جهاز ما. ونحصل على اآلثار الكربونية بضرب قيمة الفواتير الشهرية المدفوعة للكهرباء
والغاز والبنزين فى معامل محدد، وضرب عدد األميال السنوية للمركبات، وعدد الرحالت التى قطعتها
تلك المركبات مقدرة بالساعات وضربها فى معامالت محددة، ثم إضافة نقاط محددة نظير عدم القيام

بتدوير الصحف والمجالت ونظير عدم القيام بتدوير المعلبات والصفائح. 
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أقل من 6000 آثار كربونية منخفضة
6000- 15.999 آثار كربونية مقبولة6,000- 22,000 آثار كربونية متوسطة

أكثر من 22,000 آثار كربونية مرتفعة

بجمع كافة القيم السابقة، نحصل على االحتماالت التالية:

 
Energy balance ميزان الطاقة

الفرق بين إجمالي الطاقة الواردة وإجمالي الطاقة الصادرة في نظام المناخ. فإذا كان هذا الرصيد/
الميزانية إيجابيا حدث االحترار وإذا كان سلبيا حدث التبريد. وإذا حسب متوسط هذه العملية على

نطاق الكرة األرضية وعلى فترات زمنية طويلة، لزم أن يكون الرصيد صفرا. 

Energy efficiency كفاءة الطاقة
نسبة مخرجات الطاقة القابلة لالستخدام (المفيدة) من النظام أو عملية التحويل، أو النشاط إلى

مدخالتها من الطاقة.
 

Energy intensity كثافة الطاقة
هى نسبة استخدام الطاقة إلى الناتج االقتصادي أو المادي منها. أما على المستوى الوطني، فكثافة
الطاقة هي نسبة استخدام إجمالي الطاقة األولية أو طاقة االستخدام النهائي، إلى الناتج المحلي
اإلجمالي. وعلى مستوى النشاط؛ يمكن أيضا استخدام كميات مادية في المخرجات، مثل لتر وقود/

للكيلومتر بالسيارة.

(Total Solar Irradiance (TSI إجمالى اإلشعاع الشمسى
مقدار اإلشعاع الشمسي الذي يصل في خارج الغالف الجوي لألرض إلى سطح عادي بالنسبة لإلشعاع

الساقط عند متوسط المسافة بين األرض والشمس. 
 

pH درجة الحموضة
هي قياس لحموضة الماء (أو أى محلول) 

 
Soil temperature حرارة التربة

درجة حرارة األرض قرب سطحها (السنتيمترات العشرة األولى عادة)
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مفاهيم إطارية
االستجابات وتدابير التغير المناخي

ثانيًا: مصطلحات/ مفاهيم ذات صلة بإدارة التغيرات المناخية
 

يمكن تقسيمها إلى المجاالت التالية:

 
أ. مفاهيم إطارية :

Development path or pathway Sustainable نهج التنمية المستدامة
هو تطور متعدد األبعاد والعالقات يرتكز على مجموعة من الخصائص التكنولوجية واالقتصادية
واالجتماعية والمؤسساتية والثقافية والبيولوجية والفيزيائية، يحدد التفاعالت بين النظم الطبيعية
والبشرية بما في ذلك أنماط اإلنتاج واالستهالك في كافة البلدان على مر الزمن وفي نطاق معين.
ويستلزم ذلك صياغة رؤية جديدة للتعاون والشراكات الدولية األمر الذي من شانه أن يجعل التنمية

شاملة وعادلة ودائمة لكافة األطراف. 
 

(Sustainable Development (SD التنمية المستدامة
التنمية المستدامة هو مصطلح اقتصادي اجتماعي بيئي أممي، رسمت به هيئة األمم المتحدة خارطة
للتنمية البيئية واالجتماعية واالقتصادية على مستوى العالم، هدفها األول هو تحسين ظروف المعيشية
لكل فرد في المجتمع، وتطوير وسائل اإلنتاج وأساليبه، وإدارتها بطرق ال تؤدي إلى استنزاف موارد
كوكب األرض الطبيعية، حتى ال نحمل الكوكب فوق طاقته، وتشمل التنمية المستدامة تكامل األبعاد

السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية.

Green Development التنمية الخضراء
هي عبارة عن تشجيع النمو االقتصادي المستدام الذي يعتمد على االستثمارات الخضراء المنخفضة
الكربون  الملوثات والغازات الدفيئة ويعمل على التخفيض قدر اإلمكان للمخلفات والمتبقيات، واإلدارة

المستدامة لموارد الطبيعة والمحافظة على النظم االيكولوجيجي والتنوع البيولوجي.

 Sustainable Cities المدن المستدامة
 هي مدينة صممت آخدة في االعتبار االبعاد البيئية واالجتماعية واالقتصادية، والتي تعتمد على اتباع
أنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة والترشيد في استخدامات الطاقة والمياه والمواد األولية وتعظيم

االستفادة منها، واالقالل من افراز المخلفات، وانبعاثات الغازات الدفيئة.
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Climate Change تغير المناخ
يقصد بتغير المناخ التحوالت طويلة األجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس. قد تكون هذه التحوالت
طبيعية فتحدث، على سبيل المثال، من خالل التغيرات في الدورة الشمسية. ولكن، منذ القرن التاسع
عشر، أصبحت األنشطة البشرية هى المسبب الرئيسي لتغير المناخ، ويرجع ذلك أساسا إلى حرق

الوقود األحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز.
 

Climate Prediction التنبؤ بالمناخ
التنبؤ بالمناخ أو توقع المناخ هما نتيجة لمحاولة وضع تقدير للتطور الفعلي للمناخ. وبما أن تطور
النظام المناخي في المستقبل قد يكون شديد الحساسية إزاء الظروف األولية فإن هذه التنبؤات عادة ما

تكون احتمالية بطبيعتها. 

Climate System نظام المناخ
 هو النظام الشديد التعقيد الذي يتألف من خمسة عناصر رئيسية هي:

 الغالف الجوي، والمحيطات، والغالف الجليدي، وسطح األرض، والمحيط الحيوي، والتفاعالت بينها.
وتحدد تلك التفاعالت ليس فقط حالة الطقس اليومية، وإنما أيضا المتوسطات بعيدة المدى لما يعرف
بالمناخ ويتطور نظام المناخ عبر الزمن بتأثير ديناميته الداخلية الخاصة وبسبب تأثيرات خارجية مثل

ثورات البراكين، والتباينات الشمسية، والتأثيرات بشرية المنشأ مثل تغير استخدام األراضي

Climate Variability التقلب المناخى
يشير التقلب المناخى إلى التباينات في متوسطات المتغيرات التى يشملها المناخ، وغيرها من
اإلحصاءات المناخية (مثل االنحرافات المعيارية، وحدوث الظواهر المتطرفة وفقا لنطاقات زمنية
ومكانية مختلفة). وقد تعزى التقلبات إلى عمليات داخلية طبيعية في إطار نظام المناخ – وهو ما يعرف
بالتقلب الداخلي، أو إلى تباينات في المؤثر اإلشعاعي الخارجي سواء الطبيعي أو البشري المنشأ ‐

التقلب الخارجى.
 

Climate-carbon cycle coupling االقتران بين المناخ ودورة الكربون
تغير المناخ الذي تحدثه انبعاثات غازات الدفيئة في الغالف الجوي سوف يؤثر في دورة الكربون
العالمية. والتغيرات في دورة الكربون العالمية سوف تؤثر بدورها في ذلك الجزء من الغازات الدفيئة
البشرية المنشأ الذي يبقى في الغالف الجوي ويؤدي إلى مزيد من تغير المناخ. وهذه المعلومات
المرتدة تسمى االقتران بين المناخ ودورة الكربون. ويشير الجيل األول من نماذج االقتران بين المناخ
ودورة الكربون إلى أن االحترار العالمي سوف يزيد نسبة ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ التي

تبقى في الغالف الجوي.
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(Millennium Development Goals (MDGs األهداف اإلنمائية لأللفية
مجموعة أهداف اتفق عليها في قمة األمم المتحدة لأللفية التي عقدت في عام 2000، وهى أهداف ذات
أطر زمنية محددة وقابلة للقياس، القصد منها مكافحة الفقر، والجوع، والمرض، واألمية، والتمييز ضد

المرأة، وتدهور البيئة.
 

Net market benefits صافي منافع السوق
يتوقع أن يحدث تغير المناخ آثارا إيجابية وسلبية في القطاعات القائمة في السوق، السيما تغيره تغيرا
معتدال، ولكن هذه اآلثار تختلف اختالفا بارزا بين قطاعات ومناطق مختلفة وتتوقف على معدل وحجم
تغير المناخ. وصافي منافع السوق عبارة تطلق على مجمل المنافع اإليجابية والسلبية السوقية ومجمل
التكاليف لجميع القطاعات وجميع المناطق في فترة معلومة. ويستثنى من صافي المنافع السوقية اآلثار

غير السوقية.

Loss and Damage الخسائر واألضرار
مصطلح عام تستخدمه األمم المتحدة فى مفاوضاتها بشأن المناخ لتشير إلى مستتبعات التغير
المناخى التى تذهب ألبعد مما يمكن أن يتم التكيف له، أو عندما تتواجد أدوات التكيف لكن فى ظل عدم

موارد كافية تمكن من استغاللها.

Climate Justice العدالة المناخية
مفهوم يتناول التوزيع والمشاركة العادلة لمنافع واضرار التغيرات المناخية والمساواة فى تحمل
مسئوليات التعامل معها. وقد اكتسب منظور العدالة شعبية كبيرة بسبب الحركات األهلية الداعية

لحماية البيئة. 
 

Climate Finance التمويل المناخى
يشير إلى التمويل المحلى والقومى والدولى سواء كان مصدره حكوميا أو من قطاع األعمال أو غيره من

مصادر التمويل التى تسعى إلى األخذ بتدابير للتخفيف من او للتكيف للتغيرات المناخية.
 

Measures التدابير
التدابير هي تكنولوجيات وعمليات وممارسات تحد من انبعاثات الغازات الدفيئة أو تأثيراتها إلى ما
دون المستويات المتوقعة للمستقبل. ومن األمثلة على هذه التدابير تكنولوجيات الطاقة المتجددة،

وعمليات تقليل النفايات إلى الحد األدنى، وممارسات التنقل باستخدام وسائل النقل العام، وغير ذلك.
 

Opportunities الفرص
هي الظروف المتاحة لتقليص الفجوة بين اإلمكانية السوقية ألي تكنولوجيا أو ممارسة واإلمكانيات

االقتصادية أو الفنية.
 
 

٢٤



Policies السياسات
وفقا التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، فالمقصود هنا السياسات التي تعتمدها
الحكومة باالشتراك غالبا مع قطاعي األعمال والصناعة داخل البلد، أو باالشتراك مع بلدان أخرى،
لتسريع إجراءات التخفيف والتكيف. ومن األمثلة على السياسات، ضريبة الكربون أو غيرها من
ضرائب الطاقة، ومقاييس كفاءة السيارات في استهالك الوقود، وما إلى ذلك. وتشير السياسات

المشتركة أو المنسقة أو المنسجمة إلى السياسات التي تعتمدها األطراف على نحو مشترك. 
 

Portfolio الحافظة
مجموعة متماسكة من التدابير و/ أو التكنولوجيات المتنوعة التي يمكن أن يستخدمها صانعو السياسة
في بلوغ هدف مفترض في السياسة العامة. ويمكن تناول أحداث وحاالت عدم يقين أكثر تنوعا بتوسيع

نطاق التدابير والتكنولوجيات.

Human system نظام بشري
أى نظام تؤدي فيه التنظيمات البشرية دورا رئيسيا. وهذا المصطلح مرادف في أحيان كثيرة وليس
دائما لكلمة «مجتمع» أو «نظام اجتماعي، مثل النظام الزراعي، والنظام السياسي، والنظام

التكنولوجي، والنظام االقتصادي.

Indigenous peoples الشعوب األصلية
ال يوجد تعريف للشعوب األصلية يلقى قبوال عالميا. أما الخصائص المشتركة التي تطبق في أحيان
كثيرة في إطار القانون الدولي ومن قبل وكاالت األمم المتحدة لتمييز الشعوب األصلية فتضم ما يلي:
اإلقامة أو االرتباط بموئل جغرافي تقليدي واضح المعالم، أو بأراضي األجداد، ومواردها الطبيعية؛
والمحافظة على الهويتين الثقافية واالجتماعية، وعلى مؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية
منفصلة عن المجتمعات والثقافات السائدة أو المسيطرة؛ والتحدر من مجموعات سكانية موجودة في
منطقة معلومة وذلك في أغلب األحيان قبل إنشاء الدول أو األقاليم الحديثة وترسيم الحدود الحالية؛
وتعريفهم ألنفسهم على أنهم ينتمون إلى مجموعة ثقافية أصلية مميزة، ورغبتهم في التمسك بتلك

الهوية الثقافية.
 

Anthropogenic بشري المنشأ
 الظواهر الناتجة عن األنشطة البشرية أو التي من صنع اإلنسان.

 
Anthropogenic emissions االنبعاثات البشرية المنشأ

انبعاثات الغازات الدفيئة ذات الصلة بالنشاطات البشرية، بما فيها حرق الوقود األحفوري، وإزالة
الغابات، والتغيرات في استخدام األراضي، والمواشي، والتخصيب، .... وما إلى ذلك.
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External forcing محفز خارجي
 يشير إلى عامل تأثير يقع خارج النظام المناخي ويسبب تغييرا فيه. ومن أشكال المحفزات الخارجية
تلك الثوران البركاني، والتبدل الشمسي، وما ينجم عن األنشطة البشرية من تغيرات في تكوين الغالف

الجوي وفي تغيير استخدام األراضي.
 

Implementation التنفيذ
يشير التنفيذ إلى التدابير المتخذة للوفاء بااللتزامات القائمة بموجب معاهدة، ويشمل مراحل قانونية
وفعلية. التنفيذ القانوني يشير إلى التشريعات، واألنظمة، والقرارات القضائية، بما في ذلك األنشطة
األخرى كالجهود التى تبذلها الحكومات إلحراز تقدم في تحويل االتفاقات الدولية إلى قوانين وسياسات
محلية. ويتطلب التنفيذ الفعلي وضع سياسات وبرامج تؤدي إلى تغيير في سلوك المجموعات

المستهدفة وقراراتها، بحيث تتخذ هذه المجموعات إجراءات فعالة للتخفيف والتكيف. 

Compliance االمتثال
تقيد البلدان أو عدمه بأحكام االتفاقات ومدى ذلك التقيد. وهو يعتمد على تطبيق السياسات المرسومة
وآليات المتابعة. واالمتثال هو درجة قيام األطراف الفاعلة - مثل وحدات الحكم المحلي والشركات

والمنظمات واألفراد - بالوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالتنفيذ.

Learning by doing التعلم بالممارسة
عندما يألف الباحثون والشركات عملية تكنولوجية جديدة أو يكتسبون خبرة من خالل توسيع اإلنتاج
على نحو يمكنهم من اكتشاف طرق جديدة لتحسين العمليات وخفض التكاليف. والتعلم بالممارسة هو

نوع من التغيير التكنولوجي القائم على الخبرة.
 

(Level of Scientific Understanding (LOSU مستوى الفهم العلمي
مؤشر خماسي المستويات (عال، متوسط، متوسط االنخفاض، منخفض، منخفض جدا) يهدف إلى
وصف مستوى الفهم العلمي لعوامل المؤثر اإلشعاعي التي تطال تغير المناخ. ويمثل المؤشر تقديرا
ذاتيا يحدد مدى تأثير كل عامل من هذه العوامل وعلى التوافق حول التقدير الكمي وما ينطوي عليه من

عدم اليقين.
 

Vulnerability قابلية التأثر
مدى قدرة النظام على مواجهة اآلثار الضارة المترتبة على تغير المناخ، بما فيه تقلبية المناخ والظواهر
الجوية المتطرفة. ومدى التأثر يتوقف على سمات وحجم ومعدل تغير المناخ والتقلب الذي يتعرض له

النظام وعلى حساسية ذلك النظام وقدرته على التكيف.
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Technology التكنولوجيا
التطبيق العملي للمعرفة بهدف إنجاز مهام محددة، وهو تطبيق تستخدم فيه األدوات الفنية (المعدات

واألجهزة) والمعلومات (اجتماعية) (البرمجيات والخبرة في إنتاج األدوات واستخدامها).
 

Technology transfer نقل التكنولوجيا
تبادل المعرفة والمعدات والبرمجيات ذات الصلة والمال والسلع بين مختلف أصحاب الشأن، مما يؤدي
إلى نشر التكنولوجيا المطلوبة للتكيف والتخفيف. ويشمل هذا المفهوم نشر التكنولوجيا والتعاون

التكنولوجي بين البلدان وداخلها.

Technological change التغيير التكنولوجي
يعتبر في أغلب األحيان تحسينا تكنولوجيا أي زيادة وتحسين السلع والخدمات التي يمكن الحصول

عليها من مقدار معلوم من الموارد (عوامل اإلنتاج). 

Stakeholder (المصلحة) أصحاب المنفعة
شخص أو منظمة ممن لهم مصلحة مشروعة في مشروع أو كيان، أو ممن قد يتأثرون بإجراء محدد أو

سياسة محددة
 

Standards المعايير
مجموعة قواعد أو مبادئ تفرض أو تحدد أداء المنتج (مثل الدرجات، واألبعاد، والخصائص، وطرق

االختبار، وقواعد االستخدام). 
 

Uncertainty عدم اليقين
تعبير يدل على درجة عدم معرفة قيمة ما (مثل حالة النظام المناخي في المستقبل). وقد ينشأ عدم
اليقين عن االفتقار إلى المعلومات أو عن عدم االتفاق على ما هو معروف أو حتى على ما يمكن معرفته. 

 
Voluntary action العمل التطوعي

برامج غير رسمية، أو التزامات ذاتية وإعالنات، تقوم على أساسها األطراف (شركات فردية أو
مجموعات من الشركات) المساهمة في العمل التطوعي بتحديد أهدافهم بأنفسهم وغالبا ما يقومون

بالرصد ووضع التقارير بأنفسهم.
 

Voluntary agreement االتفاق الطوعي
اتفاق بين هيئة حكومية وبين طرف واحد أو أكثر من القطاع الخاص لتحقيق أهداف بيئية أو لتحسين
األداء البيئي بما يتجاوز نطاق االلتزام بالواجبات المنظمة. وليست كل االتفاقات الطوعية طوعية فعليا

فالبعض يضم مكافآت و/ أو عقوبات ترتبط بتحمل االلتزامات أو بتحقيقها.
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Inertia القصور الذاتي
القصور الذاتي في سياق النظام المناخي يشير إلى تأخر التغير المناخي بعد حدوث تأثير خارجي،

وإلى تواصل تغير المناخ حتى بعد استقرار التأثير الخارجي.
 

Structural change تغيير هيكلي
التغييرات الجذرية في الحصة النسبية من الناتج المحلي اإلجمالي التي تنتجها قطاعات الصناعة أو

.الزراعة أو الخدمات في االقتصاد- مثال

Industrial revolution الثورة الصناعية
حقبة نمو صناعي سريع أحدث آثارا اجتماعية واقتصادية بعيدة المدى بدأ في إنجلترا في أثناء النصف
الثاني من القرن الثامن عشر وامتد إلى أوروبا ثم إلى بلدان أخرى منها الواليات المتحدة. وجاء اختراع
المحرك البخاري منطلقا مهما لهذا التطور. وتشكل الثورة الصناعية بداية زيادة شديدة في استعمال

الوقود األحفوري، وفي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على وجه الخصوص. 

Infrastructure البنية التحتية
هي المقومات األساسية من معدات ومرافق ومؤسسات إنتاجية ومنشآت وخدمات الزمة لتطور وعمل

ونمو  المنظمة أو المدينة أو البلد.
 

ب. االستجابات وتدابير التغير المناخي

Adaptation التكيف
يشير إلى المبادرات والتدابير التي تهدف إلى الحد من تعرض النظم الطبيعية والبشرية لتأثيرات تغير
المناخ الحالية أو المتوقعة. ويمكن التمييز بين أنواع عديدة من التكيف، مثل التكيف االستباقي
والتفاعلي، والتكيف الخاص والعام، والتكيف المستقل والمخطط.  ومن األمثلة عليه إنشاء السدود على
األنهار أو مصدات الفيضانات على السواحل، واستبدال المنشآت الحساسة بمنشآت أكثر مقاومة

للحرارة والصدمات، وما إلى ذلك.
 

Adaptive capacity فالقدرة على التكي
مجموع القدرات والموارد والمؤسسات الموجودة في بلد أو منطقة ما لتنفيذ تدابير تكيف فعالة.

 
Adaptation benefits منافع التكيف

ما يتم تفاديه من تكاليف ناشئة عن األضرار أو ما يعود من منافع نتيجة العتماد وتنفيذ تدابير التكيف.
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Adaptation costs فتكاليف التكي
تكاليف تخطيط تدابير التكيف، واإلعداد لها، وتيسيرها، وتنفيذها، بما في ذلك تكاليف االنتقال. 

 
Aggregate impacts اإلجمالية

مجموع التأثيرات الشاملة على مستوى القطاعات و/أو المناطق. ويتطلب احتساب إجمالى التأثيرات
معرفة (أو وجود افتراضات بشأن) األهمية النسبية للتأثيرات. وتشمل مقاييس التأثيرات اإلجمالية،

مثال، العدد اإلجمالي لألفراد المتأثرين أو إجمالي التكاليف االقتصادية.

Co-benefits المنافع المتالزمة
المنافع الناشئة عن سياسات تنفذ ألسباب متنوعة في وقت واحد. وفي هذا تسليم بأن معظم
السياسات التي ترمي إلى تناول التخفيف من آثار غازات الدفيئة تتخذ مبررات أخرى خالف ذلك ال تقل
أهمية عن المبرر أو الهدف الرئيس في معظم األحيان (مثل المبررات المتصلة بأهداف كالتنمية،

واالستدامة، واإلنصاف).

Climate change) Impact assessment) (آثار تغير المناخ) تقييم اآلثار
عملية تحديد وتقييم آثار تغير المناخ على النظم الطبيعية والبشرية من الناحية المادية و/أو غير المادية.

Integrated assessment التقييم المتكامل 
منهج في التحليل يجمع بين نتائج ونماذج من علوم الفيزياء واألحياء، واالقتصاد، والعلوم االجتماعية،
والتفاعالت بين هذه العناصر، وذلك ضمن إطار متسق لتقييم وضع ونتائج التغير البيئي واستجابة

السياسة العامة.
 

Climate projection إسقاطات المناخ
توقع استجابة النظام المناخي لسيناريوهات افتراضية عن االنبعاثات أو تركيزات الغازات الدفيئة
واألهباء  الجوية أو سيناريوهات المؤثر اإلشعاعي ويستند االسقاط في معظم األحيان إلى عمليات
محاكاة بواسطة النماذج المناخية. وتختلف "إسقاطات" المناخ عن "تنبؤات" المناخ فى التأكيد على أن
إسقاطات المناخ تعتمد على سيناريوهات تعتمد على افتراضات تتعلق مثال، بالتطورات االقتصادية -
االجتماعية والتكنولوجية المستقبلية التي قد تتحقق أو ال تتحقق والتي تخضع تاليا لقدر كبير من عدم

اليقين.
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Climate scenario سيناريو المناخ
تصور مبسط للمناخ الذي سيسود في المستقبل، استنادا إلى مجموعة متسقة داخليا من العالقات
المناخية التي تمت صياغتها لتحري العواقب المحتملة لتغير المناخ الذى يحدث ألسباب بشرية المنشأ،
والتي تستخدم في كثير من األحيان كمدخالت لنماذج التأثر وإسقاطات المناخ لوضع سيناريوهات

مستقبلية للمناخ – هذا إلى جانب وجوب توفر معلومات إضافية عن المناخ الحالى المرصود. 
 

Climate model النموذج المناخي
عرض عددي للخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية لعناصر المناخ وتفاعالتها وعمليات التأثير
التفاعلي بينها، ويمثل كل خصائصه المعروفة أو بعضها. ويمكن أن يمثَّل النموذج المناخي بنماذج
تختلف فى درجات تعقيدها؛ أي أنه يمكن تحديد هيكل هرمي من النماذج ألى عنصر من عناصره أو
لمجموعة من تلك العناصر، أو قد تختلف بحسب عدد األبعاد المكانية، أو مدى تمثيل العمليات
الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية تمثيال واضحا، أو المستوى الذي يتم عليه تحديد البارامترات في

االعتبار. 

Green Bonds السندات الخضراء
هي أداة من أدوات الدين المخصصة لجمع التمويل لمشاريع المناخ والبيئة. كان البنك الدولي أول
مؤسسة تطرح سندات خضراء في عام 2008، وتخطى إجمالي إصداراته من السندات الخضراء منذ

ذلك الحين 13 مليار دوالر.

CO2-fertilization التخصيب بثاني أكسيد الكربون
تعزيز التمثيل الضوئي لدى النباتات نتيجة تركيزات عالية من ثاني اكسيد الكربون مما يؤدي الي زيادة

االنتاجية أو الفعالية في االنتاج.

(Demand-side management (DSM إدارة جانب الطلب
السياسات والبرامج الرامية إلى التأثير في الطلب على السلع و/أو الخدمات. وفي قطاع الطاقة، تهدف
إدارة جانب الطلب إلى الحد من الطلب على الكهرباء ومصادر الطاقة. وتساعد إدارة جانب الطلب على

خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
 

Detection and attribution (تحديد األسباب) الكشف والعزو
يتغير المناخ باستمرار على جميع النطاقات الزمنية. والكشف عن تغير المناخ هو العملية التي تبين أن
المناخ قد تغير من بعض النواحي اإلحصائية المحددة بدون إبداء سبب لهذا التغير. وتحديد أسباب

تغير المناخ هو عملية بيان أرجح أسباب التغير المكتشف بيانا على قدر محدد من الثقة.
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SRES scenarios سيناريوهات التقرير الخاص
هي سيناريوهات االنبعاثات التي وضعها ناكيسينوفيتش وسوارت (2000) وتستخدم وسيناريوهات

أخرى كأساس لبعض اإلسقاطات المناخية.
 

(Economies in Transition (EITs اقتصاديات تمر بمرحلة انتقالية
بلدان تتحول اقتصاداتها من النظام االقتصادي المخطط إلى اقتصاد السوق.

Macroeconomic Costs التكاليف على مستوى االقتصاد الكلي
تقاس هذه التكاليف عادة باعتبارها تغيرات في الناتج المحلي اإلجمالي أو في نمو الناتج المحلي

اإلجمالي أو مقدار الخسارة في الرعاية االجتماعية أو في االستهالك.

(Combined Heat and Power (CHP توليد الحرارة والطاقة المشترك
االستفادة من الحرارة المهدرة في المحطات الحرارية لتوليد الكهرباء. وهذه الحرارة هي تلك التي
يطلقها توربين بخاري أو غازات المداخن الساخنة المنبعثة من توربينات غازية، ويمكن استخدامها

ألغراض صناعية أو في تدفئة المباني أو المناطق. وهو يسمى أيضا التوليد المشترك.

Carbon Tax الضريبة الكربوبية
تفرض ضريبة الكربون على كمية الكربون الموجودة في الوقود األحفوري. وبما أن الكربون الموجود
في الوقود األحفوري ينبعث كله تقريبا في النهاية كثاني أكسيد الكربون، فإن ضريبة الكربون تساوي

ضريبة االنبعاثات المفروضة على كل وحدة مكافئة لثاني أكسيد الكربون من وحدات االنبعاثات.
 

Tradable permit رخصة قابلة للتداول
هي أداة من أدوات السياسة االقتصادية تمنح حقوقا في إحداث تلوث، هو في هذه الحالة مقدار من
انبعاثات غازات الدفيئة، يمكن تبادله إما من خالل سوق رخص حرة أو خاضعة لإلشراف. والرخصة
التي تسمح باالنبعاث هي حق غير قابل للتحويل أو التداول تخصصه الحكومة لكيان قانوني (شركة أو

جهة انبعاث أخرى) ببعث مقدار محدد من مادة ما.
 

Mitigation التخفيف
تغيير واستبدال تكنولوجيات للحد من الموارد التي تشكل مدخالت وتقليل االنبعاثات لكل وحدة من
المخرجات. ورغم أن سياسات اجتماعية واقتصادية وتكنولوجية عديدة يمكن أن تحدث انخفاضا في
االنبعاثات، إال أن التخفيف، في سياق تغير المناخ، يعني تطبيق سياسات للحد من انبعاثات غازات

الدفيئة وتعزيز مصارف امتصاصها.
 

٢٨



Mitigative capacity القدرة على التخفيف
هي قدرة البلد على الحد من انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ أو على تعزيز المصارف الطبيعية،
والقدرة هنا تشير إلى المهارات واألهلية والمالءمة والخبرة التي اكتسبها البلد المعني، وتعتمد على
التكنولوجيا والمؤسسات والثروة، واإلنصاف، والبنية األساسية، والمعلومات. والقدرة على التخفيف

متأصلة في مسار التنمية المستدامة للبلد.
 

Mitigation Potential إمكانية التخفيف
هي مقدار التخفيف أو الحد من الغازات الدفيئة الممكن تحقيقه بمرور الزمن لكنه لم يتحقق بعد.

Emission scenario سيناريو االنبعاثات
هى المسارات المحتملة التى يمكن أن يأخذ بها المجتمعات من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ومع األخذ فى االعتبار مجموعة من االفتراضات الخاصة بنمو المجتمعات والنمو السكانى والتعاون
فيما بين االقتصادات والتطورات التكنولوجية للحد من االنبعاثات الضارة يمكن تقدير الحجم المتوقع
من االنبعاثات الضارة وتأثراتها على المناخ- وهو ما يعرف بالمنهج السردى أو القصصى. نهج آخر
يمكن اتباعه يتمثل فى افتراض كم االنبعاثات فى نقطة ما فى المستقبل، وتحديد الخطوات التى قد

  .RCP تتخذها المجتمعات للوصول إليها- وهو ما يعرف بالمسارات المستندة على التمثيل

Emissions trading االتجار باالنبعاثات
هى أداة سوقية تعتمد على الحد من انبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة ومن
ثم الحد من التغير المناخى. وهنا تقوم الدول بتقدير كم االنبعاثات من مختلف الصناعات، بحيث تقوم
كل صناعة بشراء الحصة التى تسببها من االنبعاثات. كما تتيح ألولئك الذين يخفضون انبعاثات
غازات الدفيئة إلى ما دون حدهم األقصى لالنبعاثات، استخدام التخفيضات الفائضة أو االتجار بها
للتعويض عن االنبعاثات في مصدر آخر داخل البلد أو خارجه. يمكن أن يحدث االتجار داخل الشركة

وعلى المستويين المحلي والدولي. 

Emission trajectory مسار االنبعاثات
هو تطور متوقع في وقت انبعاث غاز من غازات الدفيئة أو مجموعة من هذه الغازات، واألهباء، وسالئف

غازات الدفيئة.
 

Carbon sequestration عزل الكربون
عزل الكربون أو إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون هي عملية تشمل اإلزالة أو االحتجاز أو العزل الطويل
األمد لغاز ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي إلبطاء أو تخفيف تلوث الغالف الجوي بغاز ثاني

أكسيد الكربون وتخفيف أو إبطال ظاهرة االحتباس الحراري.
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أن المياه العذبة مورد محدود وعرضة للمخاطر، وهو ضروري الستدامة الحياة والتنمية والبيئة؛ 
وجوب أن تستند تنمية موارد المياه وإدارتها على نهج تشاركي، يضم المستخدمين وواضعي

الخطط وصانعي السياسة العامة على كافة المستويات؛ 
تؤدي المرأة دورا مركزيا في التزويد بالمياه وإدارتها والحفاظ عليها؛ 

للمياه قيمة اقتصادية في كافة استعماالتها المتنافسة ويجب االعتراف بها على أنها سلعة
اقتصادية.

Carbon (Dioxide) Capture and احتجاز (ثاني أكسيد الكربون) وتخزينه
Storage (CCS) C

عملية مكونة من فصل ثاني أكسيد الكربون عن المصادر الصناعية والمرتبطة بالطاقة، ونقله إلى موقع
تخزين، وعزله عزال طويل األجل عن الغالف الجوي.

 
Carbon dioxide (CO2) fertilization التخصيب بثاني أكسيد الكربون

قد يؤدي رفع تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي –فيما يعرف بتخصيب ثاني أكسيد
الكربون (eCO2)– إلى تحسين نمو النباتات، وتعزيز قدرتها على امتصاص الكربون، وهو ما يؤدي
بدوره إلى إحداث تأثيٍر ملموس في تثبيط عوامل التغير المناخي؛ إذ يسِهم في إبطاء معدل الزيادة في

تركيز الغاز في الغالف الجوي.

Net Zero Carbon صافى الكربون الصفرى
هو التوازن بين الكمية المنتجة من الغازات الدفيئة / الكربون والكمية التى تم عزلها من الغالف الجوى.

Integrated water resources اإلدارة المتكاملة للموارد المائية
(management (IWRM

تستند اإلدارة المتكاملة للموارد المائية على أربعة مبادئ: 
.1
.2

.3

.4

Land use and Land use استخدام األراضي وتغير استخدام األراضي
change

استخدام األراضي مصطلح يشير إلى مجموع الترتيبات، واألنشطة، والمدخالت التي توضع موضع
التنفيذ في نوع معين من الغطاء األرضي (مجموعة من األفعال البشرية). ويستعمل هذا المصطلح
أيضا بمعنى األغراض االجتماعية واالقتصادية المستهدفة من إدارة األراضي (مثل الرعي واستخراج

األخشاب وصيانتها).
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Urbanization (العمراني) التوسع الحضرى
تحويل األراضي في حالتها الطبيعية أو حالتها الطبيعية التي تخضع للتدبير (مثل الزراعة) إلى مدن؛
وهى عملية يحركها صافي الهجرة من األرياف إلى المدن وتأتي من خاللها نسب متزايدة باطراد من

السكان في أي بلد أو منطقة للعيش في مستوطنات يطلق عليها اسم مراكز حضرية.
 

Deforestation إزالة الغابات
تغطي الغابات 31% تقريبا من مساحة كوكب األرض، ويقصد بإزالة الغابات أو إزالة األشجار هي إزالة
غابة أو مجموعة من األشجار من األرض. وقد يتم تحويل أرض الغابات إلى مزارع، أو إلى مزارع تربية
المواشي، أو لالستخدام الحضري. تحدث إزالة الغابات األكثر تركيًزا في الغابات االستوائية المطيرة. 

 Afforestation التشجير
غرس أشجار جديدة في أراض لم تكن فيها غابات في الماضي (منذ خمسين سنة على األقل). 

Reforestation إعادة التشجير
زراعة غابات على أراض وجدت فيها غابات من قبل، ولكنها تحولت إلى استخدامات أخرى.

Saltwater intrusion اقتحام الماء المالح
إزاحة المياه السطحية العذبة أو المياه الجوفية العذبة بفعل تقدم المياه المالحة لكونها أشد كثافة من

تلك العذبة. ويحدث ذلك عادة في المناطق الساحلية أو عند مصاب األنهار. 
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الجزء الثالث: القوانين المتعلقة بالبيئة  ومعاهدات التغيرات
المناخية فى مصر

 
أوال: قوانين البيئة والتغيرات المناخية بالدستور المصري

المادة 30
تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق

الضرر بالنظم البيئية، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
 

المادة 32
موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغاللها، وعدم استنزافها،
ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها. كما تلتزم الدولة بالعمل على االستغالل األمثل لمصادر الطاقة
المتجددة، وتحفيز االستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع
تصنيع المواد األولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقًا للجدوى االقتصادية. وال يجوز التصرف في أمالك
الدولة العامة، ويكون منح حق استغالل الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة ال
تتجاوز ثالثين عامًا. ويكون منح حق استغالل المحاجر والمناجم الصغيرة والمالحات، أو منح التزام
المرافق العامة لمدة ال تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون. ويحدد القانون أحكام التصرف في

أمالك الدولة الخاصة، والقواعد واإلجراءات المنظمة لذلك.
 

المادة 44
تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد االستفادة منه
وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها. كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل
الكفيلة بتحقيق األمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال. وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل
مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو اإلضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من

تعديات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
 

المادة 45
تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية. ويحظر التعدي
عليها، أو تلويثها، أو استخدامها فيما يتنافى  مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول، كما
تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية
والسمكية، وحماية المعرض منها لالنقراض أو الخطر، والرفق بالحيوان، وذلك كله على النحو الذي

ينظمه القانون.
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المادة 46
لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة
للحفاظ عليها، وعدم اإلضرار بها، واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية

المستدامة، وضمان حقوق األجيال القادمة فيها.
 

المادة 79
لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين
كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي

وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق األجيال 
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أ. ابرز االتفاقيات الدولية الخاصة بالتغيرات الدولية

٣٤



٣٥



٣٦



ب. االتفاقيات الموقعة عليها مصر لمواجهة التغيرات المناخية
 

١) اتفاقية باريس
وقعت مصر على اتفاقية "باريس للمناخ" ضمن 194 دولة وقعت على االتفاق

 
٢) اتفاقية االمم المتحدة االطارية لتغير المناخ

United Nation Framework) وقعت مصر على اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية لتغير المناخ
Convention on Climate Change UNFCCC) في 9/6/1992.

 
٣) اتفاقية الكيوتو

وقعت مصر في 15/3/1999 على بروتوكول كيوتو Kyoto Protocol والمنبثق عن اتفاقية األمم
United Nation Framework Convention on Climate المتحدة اإلطارية للتغيرات المناخية
Change UNFCCC والذى يهدف إلى فرض التزامات على الدول الصناعية لخفض انبعاثاتها من

غازات االحتباس الحراري.
 

أبرز التوصيات الخاصة باالتفاقيات
 

١) االعتراف بحالة الطوارئ
أعادت الدول التأكيد على هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الزيادة في متوسط درجة الحرارة
العالمية إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية ومواصلة الجهود
للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية. وقد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، معربين عن " حالة اإلستنفار والقلق
البالغ من أن األنشطة البشرية تسببت في ارتفاع درجة حرارة حوالي 1.1 درجة مئوية حتى اآلن، وأن
اآلثار محسوسة بالفعل في كل منطقة، وأن ميزانيات الكربون المتسقة مع تحقيق هدف درجة حرارة
اتفاق باريس هي اآلن صغيرة ويتم استنفادها بسرعة. " لقد أدركوا أن تأثيرات تغير المناخ ستكون أقل

بكثير عند زيادة درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بـ 2 درجة مئوية.

٢) تسريع العمل
شددت الدول على الضرورة الملحة للعمل "في هذا العقد الحرج"، حيث يجب خفض انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون بنسبة 45 في المئة للوصول إلى صافي صفري في منتصف القرن تقريبا. ولكن مع
فشل خطط المناخ الحالية - المساهمات المحددة وطنيًا - في تحقيق الطموح، يدعو ميثاق غالسكو
للمناخ جميع البلدان إلى تقديم خطط عمل وطنية أقوى في العام المقبل، بدال من عام 2025، وهو
الجدول الزمني األصلي. كما دعت البلدان اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ إلى إعداد

تقرير تجميعي سنوي للمساهمات المحددة وطنيا لقياس المستوى الحالي للطموح.
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٣) االبتعاد عن الوقود األحفوري
في قرار هو األكثر إثارة للجدل في غالسكو، وافقت الدول في نهاية المطاف على بند يدعو إلى التخلص
التدريجي من طاقة الفحم والتخلص التدريجي من دعم الوقود األحفوري "غير الفعال" - وهما قضيتان
رئيسيتان لم يتم ذكرهما صراحة في قرارات محادثات األمم المتحدة بشأن المناخ من قبل، على الرغم
من أن الفحم والنفط والغاز يمثلون المحركات الرئيسية لالحترار العالمي. أعربت العديد من الدول
والمنظمات غير الحكومية عن استيائها من ضعف اللغة فيما يتعلق بالفحم (من التخلص التدريجي إلى

الخفض التدريجي) وبالتالي لم تكن طموحة بالقدر المطلوب.
 

٤) تحقيق التمويل المتعلق بالمناخ
جاءت الدول المتقدمة إلى غالسكو غير قادرة على الوفاء بوعدها بتقديم 100 مليار دوالر أمريكي
سنويا للبلدان النامية. مع اإلعراب عن "األسف"، تعيد نتيجة غالسكو، التأكيد على التعهد وتحث
البلدان المتقدمة على الوفاء الكامل بهدف 100 مليار دوالر أمريكي بشكل عاجل. عبرت البلدان

المتقدمة، في تقرير، عن ثقتها في أن الهدف سيتحقق في عام 2023.
 

٥) تكثيف الدعم للتكيف
يدعو ميثاق غالسكو إلى مضاعفة التمويل لدعم الدول النامية في التكيف مع آثار تغير المناخ وبناء
القدرة على الصمود. هذا لن يوفر التمويل الكامل الذي تحتاجه البلدان الفقيرة، لكنه سيزيد بشكل كبير
التمويل لحماية األرواح وسبل العيش، والتي لم تشكل حتى اآلن سوى حوالي 25 في المئة من إجمالي
تمويل المناخ (مع 75 في المائة موجهة نحو التقنيات الخضراء للتخفيف من انبعاثات غازات االحتباس
الحراري). كما أنشأت غالسكو أيضا برنامج عمل لتحديد هدف عالمي بشأن التكيف، والذي سيحدد

االحتياجات والحلول الجماعية ألزمة المناخ التي تؤثر بالفعل على العديد من الدول.
 

٦) استكمال الئحة قواعد باريس
توصلت الدول إلى اتفاق بشأن القضايا المتبقية لما يسمى بالئحة قواعد باريس، والتفاصيل التشغيلية
للتنفيذ العملي التفاق باريس. من بينها القواعد المتعلقة بأسواق الكربون، والتي ستسمح للدول التي
تكافح لتحقيق أهدافها الخاصة باالنبعاثات بشراء تخفيضات االنبعاثات من الدول األخرى التي
تجاوزت بالفعل أهدافها. كما تم اختتام المفاوضات حول إطار الشفافية المعزز، الذي يوفر أطرا زمنية
مشتركة وأشكاً متفق عليها للدول لتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز، مصممة لبناء الثقة

والطمأنينة في أن جميع الدول تساهم بنصيبها في الجهد العالمي.

٧) التركيز على الخسائر واألضرار
إقرارا بأن تغير المناخ له تأثيرات متزايدة على الناس خاصة في العالم النامي، وافقت الدول على تعزيز
شبكة، ُتعرف باسم شبكة سانتياغو، تربط الدول المعرضة للخطر بمقدمي المساعدة التقنية والمعرفة
والموارد لمعالجة مخاطر المناخ. كما أطلقوا "حوار غالسكو" الجديد لمناقشة الترتيبات الخاصة بتمويل

األنشطة لتجنب وتقليل ومعالجة الخسائر واألضرار المرتبطة باآلثار الضارة لتغير المناخ.
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٨) صفقات وإعالنات جديدة
كان هناك العديد من الصفقات واإلعالنات المهمة األخرى، خارج ميثاق غالسكو للمناخ، والتي يمكن

أن يكون لها آثار إيجابية كبيرة إذا تم تنفيذها بالفعل. وتشمل:
 

 أ ‐ الغابات
اتخذت 137 دولة خطوة بارزة إلى األمام من خالل االلتزام بوقف فقدان الغابات وعكس اتجاهه
وتدهور األراضي بحلول عام 2030. التعهد مدعوم بـ 12 مليار دوالر من القطاع العام و 7.2 مليار
دوالر في التمويل الخاص. عالوة على ذلك، التزم الرؤساء التنفيذيون ألكثر من 30 مؤسسة مالية لديها
أصول عالمية تزيد قيمتها عن 8.7 تريليون دوالر بالقضاء على االستثمار في األنشطة المرتبطة بإزالة

الغابات.
 

ب - الميثان
وقعت 103 دولة، بما في ذلك 15 مصدرا رئيسيا لالنبعاثات، على التعهد العالمي للميثان، والذي
يهدف إلى الحد من انبعاثات الميثان بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام

2020. يعد الميثان، أحد أقوى غازات الدفيئة، مسؤول عن ثلث االحترار الحالي من األنشطة البشرية.
 

 ج- السيارات
حددت أكثر من 30 دولة وست شركات تصنيع سيارات رئيسية وجهات فاعلة أخرى، مثل المدن،
تصميمها على أن تكون جميع مبيعات السيارات والشاحنات الجديدة مركبات خالية من االنبعاثات
بحلول عام 2040 على مستوى العالم و 2035 في األسواق الرائدة، مما يسرع من إزالة الكربون

الناجم عن النقل البري، والذي يمثل حاليا حوالي 10 في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية.

د- الفحم
أعلن قادة من جنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، والواليات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واالتحاد
األوروبي عن شراكة رائدة لدعم جنوب إفريقيا باعتبارها أكبر منتج للكهرباء في العالم بقيمة 8.5 مليار

دوالر على مدى 3-5 سنوات القادمة لالنتقال العادل من الفحم إلى اقتصاد منخفض الكربون.
 

ه- التمويل الخاص
أعلنت المؤسسات المالية الخاصة والبنوك المركزية عن خطوات إلعادة توجيه تريليونات الدوالرات
نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية عالمية. من بينها تحالف غالسكو المالي للصافي الصفري، مع
أكثر من 450 شركة في 45 دولة تتحكم في أصول بقيمة 130 تريليون دوالر، مما يتطلب من أعضائها

تحديد أهداف قوية وقائمة على العلم على المدى القريب.
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أبرز المشروعات القومية والطاقة النظيفة
مصر ومؤتمر التغيرات المناخية ال27 لعام 2022

إن مصر تستثمر في مشروعات قومية في مجاالت الطاقة الشمسية والرياح، مما يؤدي إلى تعزيز
ريادتها في التحول إلى االقتصاد األخضر.

أن مصر أعلنت في قمة األمم المتحدة لتغير المناخ عن التزامها بالتحول من توليد الطاقة بالفحم،
تنفيذا الستراتيجيتها المتكاملة للطاقة المستدامة 2035. 

تجدر اإلشارة إلى أن أهداف الحكومة المصرية تنطلق لتحقيق االقتصاد األخضر، من خالل تبني
معايير االقتصاد األخضر في التفكير والعمل، لتحقيق طموحات نحو مستقبل أكثر استدامة.

وتبرز المرحلة الدقيقة التي يمر بها العالم أهمية الحاجة لمزيد من التعاون والتضامن والعمل
الجاد، لتغيير العالم ليصبح عالمًا أفضل.. وفي تقرير صادر عن المنتدى االقتصادي العالمي،
تحت عنوان «مستقبل الطبيعة واألعمال»، فإن وضع المعايير البيئية في األولويات الدولية يمكن
أن يضيف 10.1 تريليون دوالر سنويًا، ويوفر 395 مليون وظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يثبت
أن االستثمار في الطاقة النظيفة ال يدعم الصحة العامة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى تحقيق الفرص

االقتصادية.
وتعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، لتلبية الطلب المتزايد
على الطاقة مع زيادة عدد السكان، والتي تتضمن زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتحسين
الكفاءة في قطاع الطاقة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة المنتجة بنسبة 42% من

كهرباء البالد بحلول عام 2035.

الجزء الرابع:  أبرز المشروعات القومية وآليات االستثمار في الطاقة
النظيفة

 
يتناول هذا الجزء فكرتين رئيستين:

 
أوال: أبرز المشروعات القومية والطاقة النظيفة

 
تنقسم الطاقة النظيفة إلى ثالثة مصادر تعمل مصر على استغاللها وهم:

 

الطاقة الشمسية
طاقة المياة 

 

طاقة الرياح
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مشروعات الرياح

محطة الزعفرانة محطة جبل الزيت
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مشروعات الطاقة الشمسية

محطة الكريمات للطاقة الشمسية محطة بنبان للطاقة الشمسية
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مشروعات الطاقة المائية التي تم تنفيذها
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ان استضافة مصر لمؤتمر التغيرات المناخية (cop27) يعتبر فصل جديد من ريادة مصر في
قيادة المنطقة في العمل المناخي إلى توحيد جهود العالم في مواجهة آثار تغير المناخ".

وذلك من خالل الرسالة التي أطلقها الرئيس، عبد الفتاح السيسي، في قمة قادة العالم في األول من
نوفمبر بمؤتمر غالسكو، والتي شدد خاللها على أن COP27 سيكون مؤتمرا إفريقيا حقيقيا، حيث
قالت إن مصر تأمل أن تحقق تقدما في مجاالت األولويات مثل تمويل المناخ والتكيف والخسارة
واألضرار، لمواكبة التقدم الذي يأمل العالم أن يحققه في جهود التخفيف والوصول إلى الحياد

الكربوني.
سيكون مؤتمر األمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2022 ، باسم COP27 ، هو مؤتمر األمم
المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ ، الذي سيعقد في شرم الشيخ ، مصر ، في عام

.2022
بالتوازى مع االهتمام العالمى بقضية التغيرات المناخية، تعد استضافة مصر للمؤتمر السابع
(COP 27) والعشرين، للدول األطراف فى اتفاقية األمم المتحدة للتغيرات المناخية المعروف بـ
نهاية عام 2022، له عدد من المكاسب المتوقعة على المستويات المحلية الدولية، والبيئة،

واالقتصادية، والسياسية.

إطالق مبادرة "افريقية الخضراء" لتحول القارة االفريقية لالقتصاد األخضر كآلية لمواجهة
التحديات التي تواجه القارة سواء التحديات االقتصادية، او البيئية، او االجتماعية بما فيها

التغيرات المناخية وتحقيق االمن في مجال الطاقة، والمياه، والغذاء.

ثانيا: مصر ومؤتمر التغيرات المناخية ال27 لعام 2022
 

 
ويتصدر اجنده المؤتمر المرتقب ما يلي:

متابعه تنفيذ التزامات القمة 26 السابقة بجالسجو ومنها الدعم المالي للصندوق االخضر المخصص
لدعم مشروعات التخفيف والتكيف بالدول النامية والفقيرة المتأثرة بالتغيرات المناخية.

 
Loss and التوصل التفاق في الموضوعات التي لم تحسم في جالسجو مثل اقتراح انشاء آليه دوليه

Damage لتمويل الخسائر واالضرار لصالح الدول المتضررة والجزر في المحيطات. 
 

متابعه التزام الدول الصناعية الكبرى بتعهداتها الخاصة بخفض انبعاثاتها من الغازات الدفيئة للحفاظ
على ارتفاع االحترار العالمي فى حدود 1.5 درجه مئوية حتى عام 2030 تمهيدا للحياد الكربوني فى

منتصف القرن . 
 

COP27 ما بعد
إن تنظيم مصر لمؤتمر األطراف السابع والعشرين هو فرصة تاريخية يجب االستفادة منها لتعبئة كل
الجهود من أجل التصدي ألخطار تغير المناخ وتأثيراته على مسيرة التنمية. وباإلضافة الي السياسات
واإلجراءات التي تتخذها الحكومة، فإنه من الضروري أيضا مشاركة كل مؤسسات المجتمع المدني
والقطاع الخاص لالستفادة من الفرص التي تتيحها تلك المشاركة في مجاالت بناء القدرات ورفع
الوعي، ونقل التكنولوجيا صديقة البيئة، هذا باإلضافة الي فرص التمويل األخضر المتاحة في أسواق

المال. وقد يكون من المفيد ما يلي:
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مشاركة القطاع الخاص في الموائد المستديرة وغيرها من المناسبات القائمة حاليا في الخارج
لالطالع على الفرص الجديدة المتاحة في قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمباني، والزراعة،

والغابات، والمخلفات. 
صياغة منظمات القطاع الخاص ل " خارطة طريق خضراء “ تتضمن دراسات جدوى لتطوير

وتحديث الصناعة والزراعة ومصادر الطاقة لتتوافق مع احتياجات التأقلم مع التغيرات المناخية
واهداف التنمية المستدامة. 

ان تبادر البنوك بدراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات المطروحة في مبادرات القطاع الخاص
وامكانيه توفير التمويل الالزم لها.

ان تبادر الدولة باإلعالن عن حزمه الحوافز واالعفاءات الضريبة للمشروعات الخضراء.
استثمار مؤتمر األطراف كفرصه لعقد موائد مستديره بين القطاع الخاص المصري والعربي

ونظيره على المستوى اإلقليمي والدولي.
استحداث نظم جديدة للتأمين ضد مخاطر التغيرات المناخية باالستعانة بالخبرات الدولية .
االستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة في مصر لتصبح مركًزا إقليميا للطاقة النظيفة

لتصدير الكهرباء والهيدروجين 
تبني سياسات وإجراءات فاعلة للحد من استهالك الطاقة وزيادة القدرة التنافسية للصناعات كثيفة

الطاقة من خالل تحسين كفاءة الطاقة.

 استضافة مصر لمؤتمر (COP27) له مكسب على المستوى االقتصادى، حيث سيساهم فى
الترويج السياحي لمصر، وسيكون جاذبا لالستثمارات من شراكات دولية وإقليمية.

 مؤتمر (COP27) سيعمل على الترويج للصناعة والمنتجات المصرية والحرف والصناعة
التقليدية، التى ستعرض على هامش المؤتمر.

 على المستوى السياسى فاستضافة مصر لمؤتمر (COP27) سيتم توظيفه للدفع بأولويات
القضايا المصرية، على رأسها األمن المائي المصرى، وكيفية تأثير تغير المناخ عليه.

 كما سيساهم مؤتمر (COP27)، فى دعم الثقل الرئاسي والتواجد المصرى في المحافل الدولية
الرئيسية ومنها G20، وطرح مبادرات في مجال تغير المناخ والمياه، واآلثار العابرة للحدود لجهود

التكيف وخفض االنبعاثات.
 استضافة مصر لمؤتمر (COP27)، سيقوم ايضا بتعزيز العالقة مع بعض من الشركاء
الرئيسيين، وتوسيع مجاالت التعاون، لتأكيد ثقل مصر وقدرتها على استضافة وإدارة المؤتمرات

الدولية.

 أما المكاسب على المستوى الدولى فمنها إتاحة الفرصة إلبرام شراكات لتوفير مصادر تمويل
إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات للتصدي لتغير المناخ في مصر.

 
المكاسب االقتصادية:

.1

.2

 
المكاسب السياسية:

.1

.2

.3

 
المكاسب الدولية:

.1
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