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جلنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد صك 
  الزئبقعاملي ملزم قانوناً بشأن 

  دورة األوىلال
 ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - ٧استكهومل، 

  * من جدول األعمال املؤقت٤د البن

  إعداد صك عاملي ملزِم قانوناً بشأن الزئبق

  مسردان للمصطلحات الرئيسية

  مذكرة من األمانة

مل املفتوح العضوية املخصص للتحضري للجنة التفاوض احلكومية افريق العاليف اجتماع   - ١
، ٢٠٠٩أكتوبر / تشرين األول٢٣  إىل١٩الدولية بشأن الزئبق، الذي عقد يف بانكوك يف الفترة من 

وافق الفريق على قائمة معلومات سوف تقدمها األمانة العامة إىل اللجنة يف دورا األوىل لتسهيل 
وتأيت هذه املذكرة . وطُلب من األمانة، ضمن أمور أخرى، تقدمي مسرد للمصطلحات الرئيسية. أعماهلا

  .استجابة لذلك الطلب
ذه املذكرة مفردات خمتارة من مسرد مصطلحات ملفاوضي االتفاقات ويعرض املرفق األول هل  - ٢

البيئية املتعددة األطراف، الذي نشرته شعبة القوانني واملواثيق البيئية التابعة لربنامج األمم املتحدة للبيئة، 
وتعرض هذه املفردات بالشكل الذي نشرت به أصالً، ومل جير عليها أي تنقيح رمسي من . ٢٠٠٧يف 

ويالحظ أن بعض الكلمات يف املسرد موضوع حتتها خط لبيان أا واردة ضمن نفس . قبل األمانة
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ويالحظ أيضاً أن بعض التعاريف يف املسرد مأخوذة من تعاريف وردت يف . املفردات يف املسرد
 أقواس يف اتفاقات بيئية متعددة األطراف، ويف هذه احلاالت ذُكر االتفاق الذي أُخذ منه التعريف بني

  .اية التعريف
وباإلضافة إىل ذلك يرد يف املرفق الثاين هلذه املذكرة مسرد للمصطلحات التقنية ذات الصلة   - ٣

  .بالزئبق، من إعداد األمانة العامة
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  املرفق األول
لمفاوضني يف االتفاقات البيئية لمفردات خمتارة من مسرد مصطلحات برنامج األمم املتحدة للبيئة 

  عددة األطرافاملت
  التعريف  املصطلح

 Emissions االجتار يف االنبعاثات
trading 

 ميكن من خالهلا لألطراف ذات االلتزامات بروتوكول كيوتوآلية يف إطار 
 أطرافاخلاصة باالنبعاثات أن تتبادل وحدات من مسموحات انبعاثاا مع 

  .أخرى

 European Union االحتاد األورويب

(EU) 

ورويب هو احتاد مشترك بني احلكومات وله صفة وطنية، يضم االحتاد األ
وقد تأسس االحتاد األورويب يف إطار هذا االسم .  بلداً عضواً دميقراطيا٢٧ً

، )معاهدة ماسترخت( مبوجب معاهدة االحتاد األورويب ١٩٩٢يف عام 
 يف طرفوهو عضو ذه الصفة يف العديد من املنظمات الدولية و

لية املختلفة، يف بعض األحيان جنباً إىل جنب مع الدول  الدواالتفاقات
  .األعضاء فيه

وهو يف هذه احلالة . مصطلح عام يشري إىل صك دويل ملزِم قانوناً  )١ Agreement اتفاق
 املعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالتيشمل عدة صكوك مثل 

  أو االتفاقات الشفوية
، “أقل رمسية” صكوك دولية مصطلح حمدد يستعمل لإلشارة إىل  )٢

 ويتناول طائفة ضيقة من القانون غري املُلزِموهو يف هذا مياثل 
  .املواضيع مقارنة باملعاهدات

 لتشجيع القطاع اخلاص ١٩٩٩هو مبادرة أطلقتها األمم املتحدة يف عام  Global compact االتفاق العاملي
 املبادئ العشرة املتعلقة ووكاالت األمم املتحدة واتمع املدين على دعم

  .حبقوق اإلنسان والعمالة ومكافحة الفساد، والبيئة

 Advance االتفاق املُسبق عن علم
Informed 
Agreement 

مبدأ أو إجراء يقضي بأنه ال جيوز املضي قُدماً يف التبادل الدويل ملوارد أو 
علم من منتجات ميكن أن تكون هلا آثار سلبية على البيئة دون اتفاق عن 

انظر . قبل السلطة املختصة يف البلد املتلقي، أو بشكل يتعارض مع قراراا
  .املوافقة املسبقة عن علم

اتفاق حقوق امللكية 
 الفكرية

TRIPS 
Agreement 

اتفاق بشأن جوانب حقوق امللكية الفكرية يف التجارة، وهو أحد 
  .االتفاقات يف إطار منظمة التجارة العاملية

ت البيئية االتفاقا
 املتعددة األطراف

Multilateral 
Environmental 
Agreement 

 وغريها من الربوتوكوالت واالتفاقيات وللمعاهداتمصطلح عام 
وتستعمل عادة للصكوك ذات الطابع .  املتعلقة بالبيئةاملُلزِمةالصكوك 

  ).أي بني دولتني( الثنائية لالتفاقاتاجلغرايف األوسع من الطابع اجلغرايف 

 Marrakech اتفاقات مراكش
Accords 

سلسلة من املقررات اليت اعتمدت يف املؤمتر السابع ألطراف اتفاقية األمم 
 .املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، فيما يتصل بربوتوكول كيوتو
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  التعريف  املصطلح

اف  بني الدول، يستعمل عادة للصكوك الرمسية املتعددة األطراتفاق ملزِم Convention اتفاقية
  .اليت يشترك فيها عدد كبري من األطراف

 Aarhus اتفاقية آرهوس
Convention 

رهوس بشأن النفاذ إىل املعلومات واملشاركة العامة يف آخمتصر التفاقية 
صنع القرار واحلصول على العدالة يف املسائل البيئية، اليت اعتمدت يف عام 

  .٢٠٠١ ودخلت حيز النفاذ يف عام ١٩٩٨

 Framework إطاريةاتفاقية 
Convention 

 تكميلية اتفاقات توفِّر إطاراً الختاذ القرارات وإطاراً تنظيمياً العتماد اتفاقية
، وتشتمل يف العادة على أحكام موضوعية )مثل الربوتوكوالت(الحقة 

  .ذات طبيعة عامة، تأيت تفاصيلها يف االتفاقات الالحقة

اتفاقية التجارة احلرة 
 ليةألمريكا الشما

NAFTA  للتجارة احلرة ألمريكا الشمالية) نافتا(اتفاقية.  

اعتمدت . اسم خمتصر التفاقية محاية التراث الثقايف والتراث الطبيعي العاملي WHC اتفاقية التراث العاملي
. ١٩٧٥ حتت رعاية اليونسكو ودخلت حيز النفاذ يف عام ١٩٧٢يف عام 

كز التراث العاملي، وهو املعادل ألمانة يستخدم االختصار الالتيين أيضاً ملر
  .االتفاقية

االتفاقية الدولية ملنع 
التلوث الناجم عن 

 السفن

MARPOL  لةث الناجم عن السفن، بصيغتها املعدهي االتفاقية الدولية ملنع التلو
 ودخلت ١٩٧٣وقد اعتمدت يف عام .  املتصل ا١٩٧٨بربوتوكول عام 

  .١٩٨٣حيز النفاذ يف عام 

اتفاقية امللوثات 
 العضوية الثابتة

POPs 
Convention 

  . بشأن امللوثات العضوية الثابتةاالسم املختصر التفاقية استكهومل

اتفاقية املوافقة املسبقة 
 عن علم

PIC Convention  املوافقة املسبقة عن إجراء االسم املختصر التفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق
يف التجارة متداولة خطرة معينة آفات ية ومبيدات علم على مواد كيميائ

  .وتسمى أيضاً اتفاقية روتردام. الدولية

اتفاقية انتقال التلوث 
اجلوي بعيد املدى عرب 

 احلدود

LRTAP  مت التفاوض حول اتفاقية انتقال التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود حتت
واعتمدت االتفاقية يف عام رعاية جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، 

  .١٩٨٣، ودخلت حيز النفاذ يف عام ١٩٧٩

 Basel اتفاقية بازل
Convention 

والتخلص النفايات اخلطرة بشأن التحكم يف نقل اسم خمتصر التفاقية بازل 
 يف النفاذحيز  ت، ودخل١٩٨٩، اليت اعتمدت يف عام منها عرب احلدود

١٩٩٢.  

 Rotterdam اتفاقية روتردام
Convention 

اسم خمتصر التفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم 
معينة خطرة متداولة يف التجارة ومبيدات آفات على مواد كيميائية 

 اليت “باتفاقية املوافقة املسبقة عن علم”الدولية، ويشار إليها أيضاً 
  .٢٠٠٤ ودخلت حيز النفاذ يف ١٩٩٨اعتمدت يف 
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 Stockholm  ستكهوملااتفاقية 
Convention 

اعتمدت يف .  بشأن امللوثات العضوية الثابتةاسم خمتصر التفاقية استكهومل
يشار إليها أيضاً باسم . ٢٠٠٤ ودخلت حيز النفاذ يف عام ٢٠٠١عام 
  .“اتفاقية امللوثات العضوية الثابتة”

 Tehran  اتفاقية طهران
Convention 

 ٢٠٠٣وقِّعت يف عام . رية حلماية البيئة البحرية لبحر قزويناتفاقية إطا
  .٢٠٠٦ودخلت حيز النفاذ يف عام 

 Vienna اتفاقية فيينا
Convention 

 ١٩٨٤اعتمدت يف عام : اتفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون  )١
  ١٩٨٥ودخلت حيز النفاذ يف عام 

 ودخلت ١٩٦٩ عام اعتمدت يف: اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات  )٢
  ١٩٨٠حيز النفاذ يف عام 

 ١٩٧٨اعتمدت يف عام : اتفاقية فيينا خلالفة الدول يف املعاهدات  )٣
  .١٩٩٦ودخلت حيز النفاذ يف عام 

 London اتفاقية لندن
Convention 

اختصار السم اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إلقاء النفايات واملواد 
، ١٩٧٥ ودخلت حيز النفاذ يف عام ١٩٧٢ عام اعتمدت يف. األخرى

 التفاقية لندن عندما يدخل حيز ١٩٩٦وسيحل حملها بروتوكول عام 
  .النفاذ

 Waigani ايغايناتفاقية و
Convention 

اسم خمتصر التفاقية حظر استرياد النفايات اخلطرة واملشعة إىل بلدان 
دارة النفايات اخلطرة داخل  عرب احلدود وإنقلهااملنتدى اجلزرية ومراقبة 

 ودخلت حيز النفاذ ١٩٩٥اعتمدت يف عام . منطقة جنوب احمليط اهلادئ
  .٢٠٠١يف عام 

 Rio اتفاقيات ريو/اتفاقية
Convention(s) 

 اليت مت التفاوض عليها واعتمادها أثناء االتفاقياتتستعمل يف اإلشارة إىل 
فاقية التنوع البيولوجي، وهذه االتفاقيات هي ات. ١٩٩٢ يف مؤمتر ريو

اليت أضيفت إليها اتفاقية (املناخ تغري واتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
  .١٩٩٤اليت اعتمدت يف ) األمم املتحدة ملكافحة التصحر

  .، إخلالدورات وومؤمترات القمةمصطلح عام يستخدم للمؤمترات  Meeting اجتماع

 Meeting of the اجتماع األطراف
Parties 

وخيتلف املسمى باختالف النصوص الواردة . ملؤمتر األطرافهيئة مكافئة 
واالجتاه السائد داخل احملافل البيئية للتفاوض هو استعمال . االتفاقاتيف 
  .للربوتوكوالت“ اجتماع األطراف”لالتفاقيات و “ افمؤمتر األطر”

 Closed-door اجتماع مغلق
meeting 

 أو احلكومات، األطرافدود، يقتصر عادة على  ذو حضور حماجتماع
  .املراقبنيويستبعد 

ويتخذ القرار بإمجاع اآلراء عندما يلقى تأييد مجيع . نوع من صنع القرار Unanimity اإلمجاع
  .ويتم اإلمجاع برفع األيدي أو بالتصويت أو بوسائل أخرى. الوفود

 مع اجتماع، وعادة ما تكون يف شكل حلقة نقاش أحداث جتري بالتزامن Side events أحداث جانبية
. وورشات عمل أو حلقات دراسية، أو حديثاً أثناء تناول الطعام، إخل
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وتقوم بتنظيمها األمانة أو الدول أو املنظمات الدولية أو املنظمات غري 
  .احلكومية

 Obligation أحكام االلتزام
clauses/ 
provisions 

 دويل اليت تنص على التدابري الواجب مقررأو  اتفاقاألحكام الواردة يف 
اختاذها، بشكل منفرد أو مجاعي، من قبل األطراف لتحقيق أهداف 

  .االتفاق أو املقرر

 Institutional األحكام املؤسسية
clauses/ 
provisions 

  .االتفاقأحكام بنود االتفاق الدويل اليت تتصل باملؤسسات املنشأة مبوجب 

 /Final clauses يةأحكام ختام
provisions 

  .أحكام ختامية يف اتفاق دويل حتدد قواعد العمل باالتفاق

 /General clauses أحكام عامة
Provisions 

 دويل، اليت تضع السياق، مقرر دويل أو اتفاقهي األحكام العامة يف 
  .املقرر أو االتفاقواملبادئ والتوجيهات اليت تساعد يف فهم وتطبيق باقي 

 Sound اإلدارة السليمة
management 

اإلدارة السليمة هي اختاذ مجيع اخلطوات العملية للتأكد من أن اإلدارة 
جتري بطريقة حتمي الصحة البشرية والبيئة من اآلثار السلبية لألنشطة 

  .والعمليات واملنتجات واملواد

 Environmentally اإلدارة السليمة بيئياً
Sound 
Management 

ا اختاذ مجيع اخلطوات العملية لضمان إدارة تعرأو النفايات اخلطرةف بأ 
النفايات األخرى بطريقة حتمي الصحة البشرية والبيئة من اآلثار الضارة 

  .اتفاقية بازلاليت قد تنجم عن هذه النفايات، يف إطار أحكام 

ملنتجات أو األنواع اخلاضعة إدراج منتج أو نوع من األنواع يف قائمة ا Listing إدراج يف قائمة
  .للتنظيم

 Economic أدوات اقتصادية
instruments 

وزواجر ) إعانات(إحدى أدوات محاية البيئة باستخدام حوافز ضريبية 
وتدابري تتصل بالسوق مثل تراخيص االنبعاثات القابلة للتداول، ) ضرائب(

  .بدالً من تنظيم نواتج معينة

االستخدام املستدام لصاحل اجلنس البشري على حنو يتوافق مع احلفاظ على  Wise use االستخدام الرشيد
  .اخلصائص الطبيعية للنظم اإليكولوجية يف سياق التنمية املستدامة

االستخدام بطريقة ومبعدل ال يؤديان إىل تدهور البيئة يف األجل الطويل،  Sustainable use االستخدام املستدام
ا على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال احلاضرة مما حيافظ على قدر

  .واملقبلة

 أو التفاق سنوياً إىل الصندوق االستئماين العام طرفاملبلغ الذي يدين به  Contribution اشتراك
ملنظمة دولية، ويتحدد على أساس جدول مسامهات إرشادي تعتمده اهليئة 

  .اإلدارية لالتفاق أو للمنظمة الدولية
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 Assessed ات املقررةاالشتراك
contribution 

.  دولة عضو يف ميزانية منظمة دولية معبراً عنها بنسبة مئويةاشتراكات
   املسامهات الطوعيةوينبغي التمييز بينها وبني 

على سبيل املثال بداية فترة حمددة (إخطار رمسي ينطوي على آثار قانونية  Notification إشعار
  )زمنياً

املعنية واملشاركة يف العملية أو ) العامة أو اخلاصة(األفراد أو املؤسسات  Stakeholder حةأصحاب املصل
  .األنشطة ذات الصلة

 Friends of the أصدقاء الرئيس
Chair 

جمموعة غري رمسية من املفاوضني البارزين تدعى إىل مساعدة رئيس 
 مقترح  يف التوصل إىلفريق اتصال أو فريق عامل أو رئيس االجتماع

  . بشأن مسألة معينةبتوافق اآلراء

 لإلشارة إىل إضافة لوثيقة addendum اختصاراً لكلمة Addيستعمل الرمز  .Add إضافة
  .موجودة بالفعل

مرفق البيئة مبدأ من مبادئ التمويل مقصود به عدم إحالل أموال   )١ Additionality إضافية
م، وإمنا توفري متويل جديد  حمل التمويل اإلمنائي القائالعاملية

  .وإضايف يفضي إىل حتقيق منافع بيئية عاملية متفق عليها
اختبار للموافقة على مشاريع يف إطار آلية التنمية النظيفة   )٢

وتعترب مشاريع آلية التنمية . املنصوص عليها يف بروتوكول كيوتو
  . النظيفةالنظيفة إضافية مل يكن ليتسىن القيام ا لوال آلية التنمية

 اجتماعاً بأنه يعارض اعتماد الوفودبيان شفوي أو مكتوب يبلِّغ به أحد  Objection اعتراض
  . أو إجراء مقترحتوصية أو قرار أو مقرر

 دويل إىل عملية إدماج هذا االتفاق يف التفاقيشري اعتماد بلد ما   )١ Adoption اعتماد
ع أو التصديق أو أي عملية النظام القانوين احمللي، من خالل التوقي
  .أخرى مطلوبة مبوجب القانون الوطين

اعتماد اتمع الدويل اتفاقاً دولياً هو الفعل الرمسي الذي يتحدد   )٢
  .مبوجبه شكل ومضمون نص معاهدة دولية مقترحة

مثل ضرب ( اإلجراء الرمسي توصية أو قرار أو مقرريعين اعتماد   )٣
فقة الوفود على مقرر أو قرار أو توصية الذي يعبر عن موا) املطرقة

  .مقترحة

وثائق (اعتماد 
 )التفويض

Accreditation  االجتماع املشاركة يف الوفود املقدمة من وثائق التفويضاملوافقة على 
  .واإلقرار بصحتها

إعفاء من واجب أو استحقاق متفق عليه، ويكون عادة لفترة حمدودة من  Waiver  إعفاء
  .الزمن
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، ويصدر يف العادة عن ممثلني رفيعي االجتماعبيان رمسي يعبر عن تطلُّعات  Declaration إعالن
  .ملزِمواإلعالن غري . املستوى

اسم خمتصر إلعالن ريو بشأن البيئة والتنمية الذي اعتمد يف مؤمتر ريو،  Rio Declaration إعالن ريو
وهو عبارة . ١٩٩٢ يف عام وهو مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية،

  . مبدأً للتنمية املستدامة٢٧عن جمموعة من 

 Stockholm ستكهوملاإعالن 
Declaration 

 من املبادئ ٢٦، وهو جمموعة من ١٩٧٢ عام أحد نتائج مؤمتر استكهومل
  .املتعلقة حبماية البيئة

 Travaux األعمال التحضريية
préparatoires 

الوثائق اليت قد توفّر شواهد ذات قيمة من سجلّ للمفاوضات وغريها من 
  .أجل اتفاق دويل

أفضل املمارسات 
 البيئية

Best 
environmental 
practice 

  تطبيق أنسب جمموعة من تدابري واستراتيجيات الضوابط البيئية

  أفضل تكنولوجيا متاحةأو أفضل تقنية متاحة  BAT أفضل تقنية متاحة

 Best available أفضل تقنية متاحة
technique 

  .أفعل وأحدث تقنية متاحة تكون تأثرياا البيئية حمدودة

  .اقتراح رمسي شفوي بشأن مسألة إجرائية Motion اقتراح

اقتصاد يف مرحلة 
 اقتصاد انتقالية

CEIT  ل إىلبلد كان يف السابق من بلدان التخطيط املركزي، آخذ يف التحو
  .اقتصاد السوق

 Least developed أقل البلدان منواً
countries 

هي البلدان اليت توجد يف أدىن مستويات مقياس التنمية، وتصنف الدول 
  .وفقاً ملستوى الدخل واملوارد البشرية والضعف االقتصادي

  .آلية التنمية النظيفةانظر  CDM آلية التنمية النظيفة

 Clean آلية التنمية النظيفة
Development 
Mechanism 

بروتوكول ن ثالث آليات قائمة على أساس السوق يف إطار واحدة م
 امللحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية املتعلقة بتغير املناخ، ومبوجبه كيوتو

 غازات االحتباس جيوز للبلدان املتقدمة متويل مشاريع تتجنب انبعاثات
تستخدمه يف  يف البلدان النامية، وتتلقى يف املقابل رصيداً ميكن أن احلراري

  .تطبيق احلدود اإللزامية على االنبعاثات الصادرة منها

يشري هذا املصطلح يف األصل إىل مؤسسة مالية يتم فيها تبادل الصكوك  CHM آلية املقاصة
املالية والفواتري فيما بني البنوك األعضاء حبيث ال يتعين إجراء تسوية نقدية 

 معىن هذا املصطلح ليشمل أي وقد مت التوسع يف. إالّ لصايف األرصدة
وكالة جتمع بني طاليب ومقدمي السلع أو اخلدمات أو املعلومات للتوفيق 

  .بني العرض والطلب
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 Ozone أمانة األوزون
secretariat 

 اتفاقية فييناأمانة يديرها برنامج األمم املتحدة للبيئة، وهي تقوم خبدمة 
  .مونتريال بروتوكولو

اهليئة املنشأة مبوجب اتفاق دويل لترتيب وخدمة اجتماعات اهليئة اإلدارية  Secretariat عامةاألمانة ال/األمانة
وتقوم األمانة أيضاً . لالتفاق ومساعدة األطراف يف تنسيق تنفيذ االتفاق

  .بتنفيذ املهام اليت يعهد ا إليها االتفاق ومقررات اهليئة اإلدارية لالتفاق

  . دويلاتفاق بالتزاماته مبوجب الطرفوفاء  Compliance االمتثال

 Executive األمني التنفيذي
Secretary 

 االتفاقات البيئية املتعددة أماناتلقب رئيس بعض املنظمات الدولية أو 
  .األطراف

  .هو رئيس األمانة العامة لألمم املتحدة Secretary-General األمني العام

االنبعاثات البشرية 
 املصدر

Anthropogenic 
emissions 

  االنبعاثات الناشئة عن أنشطة بشرية

 دويل مت التفاوض عليه بالفعل اتفاق يف طرفاًاإلجراء الذي تصبح به الدولة  Accession االنضمام
 للتصديقواالنضمام له نفس املفعول القانوين . وأُغلق باب التوقيع عليه

  .رغم أن الدولة املنضمة مل توقِّع على االتفاق

طائفة من اإلجراءات والتدابري اليت تتخذها الدولة والسلطات املختصة ا  Enforcement إنفاذ
لضمان إجبار األشخاص أو املنظمات اليت ال متتثل للقوانني أو القواعد 

  . وإالّ تعرضت للعقوبة عن طريق اختاذ اإلجراء املناسباالمتثالعلى 

األهداف اإلمنائية 
 لأللفية

Millennium 
Development 
Goals 

جمموعة األهداف الثمانية وما يرتبط ا من غايات من أجل حتقيق أهداف 
، وهي صادرة عن مؤمتر قمة ٢٠١٥التخفيف من حدة الفقر حبلول عام 

  .األلفية

 بلداً من البلدان النامية اليت ١١منظمة البلدان املصدرة للنفط، وتتألف من  OPEC أوبك
 ١٩٦٠مت إنشاؤها يف عام . ائدات تصدير النفطتعتمد اقتصاداا على ع

لتحقّق، من بني مجلة أمور، استقرار أسعار النفط على حنو عادل ومعقول 
  .للمنتجني واملستهلكني

  .دول أوروبا الوسطى والشرقية CEE أوروبا الوسطى والشرقية

 لتعزيز تكامل ١٩٦٤أنشئ يف عام . مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD  األونكتاد
البلدان النامية يف االقتصاد العاملي مبا يعزز تنميتها، وإجراء مناقشات من 
أجل تشكيل السياسة والتفكري يف التنمية، مع التركيز بوجه خاص على 
التأكد من أن السياسات الداخلية والعمل الدويل يدعمان بعضهما بعضاً 

  .يف حتقيق التنمية املستدامة
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  .‘‘حبكم منصب الشخص أو وظيفته’’عبارة التينية تعين  Ex officio منصبهحبكم 

دخول اتفاق دويل حيز النفاذ، أي الوقت الذي يصبح فيه االتفاق الدويل  Entry into force بدء النفاذ
اً قانوناً للدول اليت صدقت عليه أو انضمت إليه أو أعربت بطريقة ملزِم

  .لتزام بهأخرى عن موافقتها على اال

بدل يدفع ملوظفي األمم املتحدة أو املندوبني الجتماعات األمم املتحدة  DSA بدل اإلقامة اليومي
لتغطية نفقات السكن ووجبات الطعام واإلكراميات وغريها من النفقات 

  .الشخصية ذات الصلة خالل فترة االجتماع

  .اع املعونة الغذائية لألمم املتحدة، وهو ذر١٩٦١تأسس يف عام  WFP برنامج األغذية العاملي

برنامج األمم املتحدة 
 اإلمنائي

UNDP  وهو اهليئة املسؤولة ١٩٦٥أنشئ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام ،
  .عن تنسيق أعمال األمم املتحدة يف جمال التنمية

برنامج األمم املتحدة 
 للبيئة

UNEP لتويل الريادة والتنسيق ١٩٧٢ام أنشئ برنامج األمم املتحدة للبيئة يف ع 
  .ألعمال األمم املتحدة يف جمال البيئة

برنامج البيئة التعاوين 
 جلنوب آسيا

SACEP برنامج البيئة التعاوين جلنوب آسيا  

برنامج العمل العاملي 
 حلماية البيئة البحرية

GPA مد برنامج العمل العاملي حلماية البيئة البحرية من األنشطة الربية يف عام اعت
  .، ويديره برنامج األمم املتحدة للبيئة١٩٩٥

. وثيقة دولية قانونية ملحقة أو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً باتفاق آخر  )١ Protocol بروتوكول
وهي تشكّل اتفاقاً منفصالً وإضافياً، وجيب التوقيع عليه وتصديقه 

 ويف الغالب تعزز. من قبل األطراف يف االتفاقية املعنية
  الربوتوكوالت االتفاقية بإضافة التزامات جديدة أكثر تفصيالً

  قواعد اإلجراءات الدبلوماسية واملراسم وآداب التعامل  )٢
قسم إداري داخل احلكومة أو املنظمة إلدارة العالقات مع البعثات   )٣

  .األخرى

ية والتعويض عن الضرر اسم خمتصر لربوتوكول بازل املتعلق باملسؤول Basel Protocol بروتوكول بازل
  .عرب احلدود الناجم عن نقل النفايات اخلطرة والتخلص منها

بروتوكول ملحق باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، وينصKyoto Protocol   بروتوكول كيوتو
اعتمد . على خفض ملزِم لالنبعاثات املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية

  .٢٠٠٥ ودخل حيز النفاذ يف عام ١٩٩٧ يف عام الربوتوكول

 Montreal بروتوكول مونتريال
Protocol 

بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة األوزون، وهو بروتوكول 
 ودخل حيز ١٩٨٧التفاقية فيينا حلماية طبقة األوزون، وقد اعتمد يف عام 

  .١٩٨٩النفاذ يف عام 
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بشرط الرجوع إىل 
 ة االختصاصجه

Ad referendum  طلب من . “بشرط الرجوع”مصطلح التيين معناهموافقة مندوبعندما ي 
ليس من سلطته إعطاؤها، جيوز له أن يوافق بشرط الرجوع إىل جهة 
االختصاص مبعىن أنه يوافق مبدئياً وحييل الطلب إىل بلده للحصول على 

  .املوافقة النهائية

بلدان أوروبا الشرقية 
وفاز وبلدان آسيا والق

 الوسطى

EECCA 
Countries 

هي االحتاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا وأوزبكستان وأوكرانيا وبيالروس 
وتركمانستان وقريغيزستان وجورجيا وطاجيكستان وكازاخستان 

  .لدوفاومو

 Capacity بناء القدرات
building 

د، على سبيل املثال، عملية لتطوير املهارات التقنية والقدرة املؤسسية لألفرا
  .من أجل تنفيذ االتفاقات البيئية املتعددة األطراف

يقال عن شيء يعلَن مبوجبه عن نوايا أو رأي أو حتفُّظ، وال يعبر عن التزام  Declaratory بيان
  .متفق عليه

  .تعبري شفوي أو مكتوب عن رأي Statement بيان

 Declaratory بيان تفسريي
interpretation 

 دويل يشرح تفسري الدولة حلكم اتفاق تصديق أو توقيعبيان صادر وقت 
  .أو أكثر من أحكام االتفاق

     

نتائج األنشطة املشتركة اليت تتجاوز جمموع األنشطة الفردية وجتعل اجلهود  Synergies  تآزر
  .املبذولة أكثر فعالية وكفاءة

 تلتقي أثناء املفاوضات وخارجها ارالوفود املتفقة يف األفكجمموعة من  Caucus جتمع
  .لالتفاق على موقف مشترك واستراتيجيات مشتركة للتفاوض

 تعمل معاً حنو هدف  الوفود املتفقة يف التفكريجمموعة من الدول أو Coalition حتالف
  .مشترك

بول بيان تديل به دولة ما من جانب واحد عند التوقيع أو التصديق أو الق Reservation حتفُّظ
أو املوافقة أو االنضمام إىل وثيقة قانونية دولية مشرياً إىل أا ترغب يف 

. استبعاد أو تغيري األثر القانوين ألحكام معينة يف تطبيقها على تلك الدولة
ويسمح عادة بالتحفُّظات، وإن كانت بعض االتفاقات الدولية حتظر 

  .التحفُّظات صراحة
ويعترب املقرر موافَقاً عليه إذا .  من دون تصويتمقررات العتمادطريقة  Acclamation التزكية

  .كانت مجيع الوفود قد أبدت تأييدها بالتصفيق

  .عملية إصدار تصاريح للمندوبني للوصول إىل مكان االجتماع واملناقشات Registration التسجيل

  . تفسري املقال أو الفقرةعبارة تأيت يف مقدمة املقال أو الفقرة توجه إىل Chapeau تصدير
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توقيع رئيس الدولة أو املسؤول األول أو اهليئة احلكومية املختصة على  Ratification تصديق
وثيقة تشري إىل موافقة الدولة على أن تصبح طرفاً يف اتفاق دويل مىت دخل 

  .االتفاق حيز النفاذ، وعلى االلتزام بأحكامه

  .االجتماعصححة يف وثيقة أثناء رمز يشري إىل نصوص م Corr تصويب

 Weighted التصويت بالترجيح
voting 

نظام التصويت الذي تكون فيه أصوات الوفود املختلفة غري متساوية وإمنا 
  .تحسب وفق صيغة متفق عليها

ت نوع من إجراءات التصويت يقوم فيه املندوبون برفع أيديهم أو لوحا Show of hands التصويت برفع األيدي
والتصويت برفع األيدي . أمسائهم تعبرياً عن املوافقة أو الرفض أو االمتناع

  .هو تصويت غري مسجل

اقتراع /تصويت سري
 سري

Secret 
ballot/vote 

  .نظام للتصويت يضمن بقاء صوت كل وفد من الوفود سراً

  .تقرير االجتماع احملاضر الرمسية أو يف  يفوفدتصويت ال يسجل فيه صوت كل  Non-recorded vote تصويت غري مسجل

التصويت الذي يسجل فيه صوت كل وفد ويذكَر يف احملاضر الرمسية أو يف  Recorded vote تصويت مسجل
  .تقرير االجتماع

املعاهدات أو مثل (تعديل أو إضافة إىل صك قانوين قائم   )١ Amendment تعديل
  )االتفاقيات أو الربوتوكوالت

 أو مشروع مقررمثل مشروع (يل على مقترح قيد التفاوض تعد  )٢
  ).قرار أو مشروع توصية

تغير املناخ الذي يعزى بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل النشاط البشري  Climate change تغير املناخ
الذي يفضي إىل تغير يف تكوين الغالف اجلوي والذي يضاف إىل التغيرات 

  .ناخ اليت تالحظ على مدى فترة زمنية مقارنةالطبيعية يف امل

وثيقة صادرة عن السلطة املختصة يف الدولة بتعيني شخص أو أشخاص  Full powers تفويض كامل
 دويل أو اعتماده أو توثيقه، اتفاقلتمثيل الدولة يف التفاوض على نص 

 أعمال واإلعراب عن موافقة الدولة على االلتزام باتفاق دويل، أو ألداء أي
  .أخرى تتصل باالتفاق الدويل

 Report on/of the تقرير االجتماع
meeting 

وثيقة تسجل مجيع مناقشات االجتماع ونتائجه والتقرير ليس هو حمضر 
“ عن”وال حيتاج التقرير . االجتماع الذي يسجل فيه كل التدخالت
  .يتطلبها“ تماعتقرير االج”االجتماع إىل موافقة من اهليئة املعنية، ولكن 

 Environmental تقييم األثر البيئي
Impact 
Assessment 

ويعترب تقييم . عملية يتم ا تقييم األثر البيئي ملشروع مقترح وحتليل البدائل
  .األثر البيئي جزءاً ال يتجزأ من التخطيط وعمليات صنع القرار
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التقييم البيئي 
 االستراتيجي

Strategic 
environmental 
assessment 

إجراء لدمج االعتبارات البيئية يف السياسات الوطنية واخلطط والربامج، 
  .“التقييم االستراتيجي لألثر البيئي”ويشار إليه أحياناً باسم 

تقييم النظام 
 اإليكولوجي لأللفية

Millennium 
Ecosystem 
Assessment 

. م لألمم املتحدةتقييم عاملي للنظم اإليكولوجية لألرض، يدعمه األمني العا
  .نشر التقرير اخلاص بالتقييم مع ٢٠٠٥وقد أكمل تقييم األلفية عمله يف عام 

مبدأ متويل يقضي بأن تكون األنشطة املمولة متسقة مع الربامج  Complementarity التكامل
  .والسياسات الوطنية من أجل تعظيم املنافع البيئية العاملية

 Clean تكنولوجيات نظيفة
technologies 

العمليات اإلنتاجية وهندسة اإلنتاج اليت تقلّل من امللوثات واآلثار البيئية 
  .الكامنة يف اإلنتاج الصناعي

التمويل على أساس 
 النفع البيئي

Incrementality  لة منافع بيئية عامليةج األنشطة املمونتعلى سبيل (مبدأ للتمويل يتطلب أن ت
ساب املنافع البيئية على الصعيدين اإلقليمي وغري توفري أساس حل: املثال

  )اإلقليمي للحد من النقاط الساخنة البيئية يف املناطق الساحلية

 دويل، عملية تكييف السياسات اتفاق يف لطرفيقصد بالتنفيذ، بالنسبة  Implementation تنفيذ
 .االتفاق مبوجب بالتزاماتهواختاذ اإلجراءات الالزمة للوفاء والقوانني والقواعد 

  .يشري إىل تنقيح إحدى الوثائق من خالل املفاوضات .Rev تنقيح

 Sustainable التنمية املستدامة
development 

التنمية اليت تلبي احتياجات احلاضر دون املساس بقدرة األجيال املقبلة على 
  .تلبية احتياجاا اخلاصة

 من دون إجراء التوصيات أو القرارات أو راتالعتماد املقرطريقة  Consensus توافق آراء
 رمسي اعتراضويعتمد القرار بتوافق اآلراء يف حالة عدم وجود . تصويت
ويقرر رئيس اجللسة وجود توافق يف اآلراء من عدمه على أساس . صريح

  .لالجتماعوتقييمه الشخصي للجو العام وجهات النظر اليت تعرضها الوفود 

 Monterrey توافق آراء مونتريي
Consensus 

  .ملؤمتر مونترييالنتيجة اخلتامية 

تعبري رمسي ذو طبيعة استشارية عن إرادة هيئة اإلدارة ملنظمة دولية أو  Recommendation توصية
  .وهي غري ملزِمة. اتفاق دويل

 Global توقّعات البيئة العاملية
Environmental 
Outlook 

امالً حلالة البيئة العاملية، ويقوم بنشره هو تقرير دوري يقدم استعراضاً ش
 ويستكمل حبولية . مرة كل مخس سنواتبرنامج األمم املتحدة للبيئة

  .توقّعات البيئة العاملية، اليت تنشر سنوياً

فعل يقوم به رئيس الدولة أو احلكومة أو وزير اخلارجية أو مسؤول آخر  Signature توقيع
دويل، وعندما ال يكون التصديق ضرورياً، خمول لإلقرار بصحة اتفاق 

  .يشري التوقيع أيضاً إىل موافقة الدولة على االلتزام باالتفاق
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 للمسامهة، من خالل البحوث وبناء القدرات، يف ١٩٧٣أنشئت يف عام  UNU  جامعة األمم املتحدة
ة اجلهود الرامية إىل حل املشاكل العاملية امللحة اليت م األمم املتحد

  .والدول األعضاء فيها
جدول أعمال القرن 

٢١ 
Agenda 21  مؤمتر األمم املتحدة  الذي اعتمده التنمية املستدامةبرنامج العمل بشأن

خمطط العمل ”، ويشار إليه كثرياً باسم ١٩٩٢ يف املعين بالبيئة والتنمية
 فصالً ٤٠ على ٢١ويشتمل جدول أعمال القرن . “للتنمية املستدامة

، مبا يف ذلك األبعاد االجتماعية التنمية املستدامة مجيع نواحي تتناول
، واحلفاظ على )القضاء على الفقر وحتسني الصحة البشرية(واالقتصادية 

مثل النساء والشعوب األصلية (املوارد وإدارا، واموعات الكربى 
الية مثل املوارد امل(ووسائل التنفيذ ) ودوائر األعمال والنقابات العمالية

  ).ونقل التكنولوجيا والتوعية العامة والتعليم

  .االجتماعبرنامج عمل  Agenda جدول األعمال

 Provisional جدول األعمال املؤقت
agenda 

  .مشروع جدول أعمال الجتماع مل يتم اعتماده بعد

 Scale of جدول األنصبة املقررة
assessment 

ولة من الدول األعضاء يف صيغة متفق عليها لتحديد حجم مسامهة كل د
  .منظمة دولية

 Roster of جدول اخلرباء
experts 

جدول بأمساء خرباء مرشحني ألداء مهام معينة حتددها اهليئة اإلدارية 
  .لالتفاق الدويل أو املنظمة الدولية

 High-level اجلزء الرفيع املستوى
segment 

دول األطراف اليت  حيضره ممثلون من مستوى رفيع للجزء من اجتماع
  .حتضر االجتماع

وجيب أن حتال القرارات أو . هليئة فرعية أو ؤمتر األطرافاإلطار الرئيسي مل Plenary اجللسة العامة
املقررات أو التوصيات اليت توافق عليها اهليئات الفرعية إىل اجللسة العامة 

  .للموافقة النهائية الرمسية

اجلماعة اإلمنائية 
 يقيللجنوب األفر

SADC اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  

 European اجلماعة األوروبية
Community 

أهم املؤسسات الثالث يف اجلماعات األوروبية، وكانت تسمى يف األصل 
اجلماعة االقتصادية األوروبية، مث تغير هذا االسم يف معاهدة ماسترخت يف 

وبية أول أعمدا الثالثة ، وهي املعاهدة اليت جعلت اجلماعة األور١٩٩٢
  ).أو اجلماعات(يف االحتاد األورويب، ويطلق عليها دعامة اجلماعة 

اجلماعة الكاريبية والسوق املشتركة للكارييب، وهي مجاعة للتكامل  CARICOM اجلماعة الكاريبية
  .االقتصادي اإلقليمي
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 General اجلمعية العامة
Assembly 

ملتحدة، وهي اهليئة السياسية الرئيسية لألمم تعين اجلمعية العامة لألمم ا
، ولكل دولة منها صوت الدول األعضاءاملتحدة، وتتألف من ممثلي مجيع 

  .واحد
 Transboundary  عرب احلدودنقل

movement 
 من منطقة خاضعة للوالية الوطنية لدولة ما إىل منطقة خاضعة للوالية نقل

ة، أو إىل منطقة ال ختضع للوالية الوطنية لدولة أخرى أو عرب تلك املنطق
  .الوطنية ألي دولة أو عرب تلك املنطقة

  .حصيلة فرز األصوات اإلجيابية والسلبية وحاالت االمتناع عن التصويت Tally حصيلة فرز األصوات
     

  .“طبيعيةالصلية أو البيئة األغري ”عبارة التينية تعين بيئة  Ex situ خارج املوقع

  .ال يتصرف وفق النظام الداخلي Out of order خارج النظام

خارج نطاق الوالية 
 القضائية

Extraterritorial جمموعة إجراءات أو قوانني تنطبق خارج نطاق الوالية القانونية للدولة.  

ستكهومل بشأن امللوثات اخطة التنفيذ الوطنية املطلوبة مبوجب اتفاقية  NIP خطة التنفيذ الوطنية
  .بتةالعضوية الثا

 جخطة جوهانسرب
 للتنفيذ

Johannesburg 
Plan of 
Implementation  

 بشأن التنمية املستدامة، ٢٠٠٢هي إحدى نتائج مؤمتر القمة العاملي لعام 
وهي تضع اخلطوط العريضة إلطار العمل لتنفيذ االلتزامات اليت مت التعهد 

، مبا يف ذلك ١٩٩٢ا يف مؤمتر األمم املتحدة للبيئة والتنمية يف عام 
  .الغايات واألهداف احملددة زمنياً

     

يشري التعبري عادة إىل مدونة قانونية، ويستعمل أيضاً اختصاراً للدستور  Codex الدستور الغذائي
الغذائي، وهو منشور عن املعايري الغذائية تصدره بشكل مشترك منظمة 

  .األغذية والزراعة ومنظمة الصحة العاملية

مثل الدورة االستثنائية (اجتماع أو سلسلة من اجتماعات هليئة معينة  Session دورة
 ٤الفريق العامل الثاين عقد ’’الثامنة لس إدارة برنامج البيئة، أو أن 

  ‘‘جلسات

دورة من دورات اهليئة خارج دوراا املقررة أو إضافة إليها، وتركِّز على  Special session استثنائية/دورة خاصة
  .سألة معينةم
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الدول اجلزرية الصغرية 
 النامية

SIDS  الدول اجلزرية الصغرية النامية هي البلدان الساحلية املنخفضة اليت تشترك
يف حتديات التنمية واملخاوف بشأن التنمية، وخاصة من تعرضها لآلثار 

 بأن الدول ٢١ويعترف جدول أعمال القرن . الضارة لتغير املناخ العاملي
واجلزر اليت ترعى جمتمعات حملية صغرية تشكّل النامية زرية الصغرية اجل

وترد يف قائمة الدول اجلزرية الصغرية . حالة خاصة من حيث البيئة والتنمية
اليت تستخدمها إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم النامية 
  . دولة٤١املتحدة 

 Contracting الدولة املتعاقدة
State 

 سواًء كان االتفاق اتفاق دويللة وافقت على أن تكون ملزمة بأحكام دو
  ). لقانون املعاهداتاتفاقية فيينا(الدويل قد دخل حيز النفاذ أو مل يدخل 

  .دولة عضو يف منظمة دولية Member State دولة عضو

  .وقيع عليهدولة شاركت يف التفاوض على اتفاق دويل وقامت بالت Signatory دولة موقِّعة

 توصية أو قراراً أو مقرراً أو اتفاقاً تتصدر ‘‘افتتاحية’’ عباراتجمموعة  Preamble ديباجة
  .وينظَر إليها عادة باعتبارها عكس فقرات املنطوق. دولية توجه تفسري الوثيقة

و جمموعة العبارات اليت تتصدر االتفاق الدويل أو املقرر أو القرار أ Recitals ديباجة
أو ‘‘ بالديباجة’’ ويشار إليها .التوصية، واليت توجه لتفسري الوثيقة

  .‘‘فقرات الديباجة’’
     

يستخدم . “مثال وحيد من نوعه، أو فريد من نوعه”مصطلح التيين يعين  Sui generis ذو طبيعة خاصة
  فريد “ قانوين”عادة لوصف نظام 

     

  .، وهو اللقب الذي ينبغي خماطبته بهاجتماعاًالشخص الذي يرأس  Chair الرئيس

/ رئيس اجللسة
 االجتماع

Presiding 
Officer 

مندوب ينتخب يف اجتماع لتوجيه اإلجراءات واحلفاظ على النظام 
  .وتصريف أعمال االجتماع

رابطة أمم جنوب 
 شرق آسيا

ASEAN  ن منع إقليمي يتكودول يهدف إىل التعجيل بالنمو ١٠هي جتم 
  .دي والتقدم االجتماعي وتعزيز السلم واألمناالقتصا

رابطة كمنولث الدول 
 املستقلة

CIS  ن منمن اجلمهوريات اليت ١٢جمموعة من الدول واحتاد اقتصادي يتكو 
  .كان يتكون منها االحتاد السوفيايت سابقاً

     

 Competent السلطة املختصة
Authority 

كون مسؤولة عن تلقّي اإلخطارات  لتطرفهيئة حكومية معينة من قبل 
 أو غريها من النفايات، وأي عرب احلدود النفايات اخلطرة نقلعن 

  ).اتفاقية بازل (اإلشعاراتمعلومات تتعلق ا، والتعامل مع هذه 
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السلطة الوطنية 
 املختصة

Designated 
National 
Authority 

يت تتصرف كمركز السلطة الوطنية املسؤولة عن تناول قضايا حمددة أو ال
  .جلدول األعمال البيئي لأللفيةاتصال 

مصطلح شائع لنظام التداول الذي عن طريقه قد تشتري الدول أو تبيع  Carbon market سوق الكربون
 يف حماولة لتطبيق قيودها انبعاثات غازات االحتباس احلراريوحدات من 

 أو مبوجب بروتوكول كيوتوالوطنية بشأن االنبعاثات، إما يف إطار 
  .االحتاد األورويباتفاقات أخرى، مثل االتفاقات بني الدول األعضاء يف 

     

الشراكة اجلديدة من 
 أجل تنمية أفريقيا

NEPAD  مد يفإطار للعمل من أجل التنمية االجتماعية واالقتصادية يف أفريقيا، اعت
  ).الياًاالحتاد األفريقي ح( من قبل منظمة الوحدة األفريقية ٢٠٠١عام 

 Type II شراكة النوع الثاين
Partnership 

هي شراكة بني أصحاب املصلحة املتعددين، ومنهم احلكومات واملنظمات 
وهي . أو غريها من املؤسسات/غري احلكومية والشركات واجلامعات، و

نوع من الشراكة أطلقت يف مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة لتنفيذ 
  . للتنفيذجضمنة يف خطة جوهانسربااللتزامات املت

الشراكة بني القطاعني 
 العام واخلاص 

Public-Private 
partnership 

مبا (وكيانات القطاع اخلاص ) احلكومي(مبادرة تعاونية بني القطاع العام 
من أجل ) يف ذلك املؤسسات التجارية واملنظمات غري احلكومية، إخل

  .التوصل إىل إجراءات حمددة
     

اقتراح يتضمن عدداً من القضايا ليست ذات صلة بالضرورة، وجيب أن  Package deal صفقة متكاملة
  .تقبل أو ترفَض معاً

 Terms of  والية/صالحيات
Reference 

  .تكليفات ونطاق عمل هيئة أو فرد

 وهناك .صندوق يضاف إليه دخل منظمة دولية وتخصم منه النفقات Trust Fund صندوق استئماين
الصندوق االستئماين العام : نوعان رئيسيان من الصناديق االستئمانية

ويتألف من مسامهة األطراف واملسامهات غري املخصصة من مصادر 
  .أخرى، والصندوق االستئماين اخلاص، ويتألف من مسامهات خمصصة

صندوق أقل البلدان 
 منواً

LDC Fund بل مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم أنشئ صندوق أقل البلدان منواً من ق
املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، ملساعدة أقل البلدان منواً يف القيام 

  .بأنشطة التكيف مع اآلثار الضارة لتغير املناخ

الصندوق املتعدد 
 األطراف

Multilateral 
Fund 

ل، وهو اسم خمتصر للصندوق املتعدد األطراف لتنفيذ بروتوكول مونتريا
  .يساعد البلدان النامية على تنفيذ بروتوكول مونتريال
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صندوق النقد الدويل هو منظمة دولية أنشئت لتحقيق مجلة أمور منها  IMF صندوق النقد الدويل
تعزيز التعاون النقدي الدويل، وتعزيز النمو االقتصادي، وحتقيق مستويات 

ؤقتة إىل البلدان للمساعدة يف عالية من العمالة، وتوفري املساعدة املالية امل
 باعتباره ١٩٤٥أنشئ الصندوق يف عام . ختفيف تكيف موازين املدفوعات

  .مؤسسة من مؤسسات بريتون وودز
     

  .ضريبة تفرضها احلكومات على استعمال الوقود الذي حيتوي على كربون Carbon tax ضريبة الكربون

ية جمتمع أو جمموعة سكانية أو أجناس أو نظم درجة تعرض أو قابل Vulnerability الضعف 
، آلثار ضارة، أو ضعف القدرة .إيكولوجية أو منطقة أو نظام زراعي، إخل

  .على التعامل مع تلك اآلثار
     

صدقت ) أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي مثل االحتاد األورويب(دولة  Party طرف
ياً إىل عزمها على االلتزام على اتفاق أو انضمت إليه أو أشارت رمس

ويف . “الطرف املتعاقد”ويسمى . مبوجب اتفاق دويل ساري املفعول
معظم األحيان تكون األطراف قد وقّعت على الوثيقة، ولكن هذه اخلطوة 

  ).انظر االنضمام(ليست ضرورية، يف العادة، لكي تصبح طرفاً 
     

 Carbon عزل الكربون
sequestration 

 “خزانات” الكربون اإلضايف من الغالف اجلوي ووضعه يف عملية إزالة
ومن . أخرى بصورة رئيسية من خالل التغيرات يف استخدام األراضي

الناحية العملية، حيدث عزل الكربون يف الغالب عن طريق التوسع يف 
  .الغابات

 Vienna Setting  عملية فيينا
or Vienna 
Process 

ي للتفاوض، أنشئ ملساعدة املندوبني يف هي عبارة عن تنسيق غري رمس
وهي تضم جمموعة . التوصل إىل اتفاق خالل املرحلة األخرية من االجتماع

صغرية نسبياً من املندوبني، إذ أن كل فريق تفاوض رئيسي ميثله شخص 
وهي . واحد فقط أو شخصان بتكليف لعقد صفقة نيابة عن جمموعتهم

 سالمةخينا للرتااة حول بروتوكول كصيغة على غرار املفاوضات النهائي
يشار . اإلحيائية، اليت ضمت املتحدثني باسم اموعات التفاوضية الرئيسية

  .خينارتااإليه أيضاً باسم عملية ك
     

أحد ، وهو )١٩٩٤(االتفاق العام بشأن التعريفات اجلمركية والتجارة  GATT الغات
  .منظمة التجارة العامليةئت مبوجبها مراكش اليت أنش املرفقة باتفاقات االتفاقات

هو الغاز الذي حيتجز احلرارة يف الغالف اجلوي، وهو مسؤول عن ارتفاع  Greenhouse gas غاز االحتباس احلراري
وغازات االحتباس احلراري الرئيسية . درجة حرارة األرض وتغير املناخ

 غازات االحتباس هي ثاين أكسيد الكربون، وامليثان، وأكسيد النيتروز؛ أما
الكربون احلراري األقل انتشاراً، ولكنها أقوى مبراحل، فهي مركّبات 
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.  وهكسبافلوريد الكربيتيةفلوروكربون الربومركبات ال يةاهليدروفلور
. بروتوكول كيوتو واالتفاقية اإلطارية لتغير املناخوهذه الغازات تنظّمها 

 بروتوكول مونتريال بسبب ينظّمها أيضاًالحتباس احلراري وبعض غازات ا
  .تأثريها على طبقة األوزون

وقد يكون . دولة مل تصدق أو تنضم إىل اتفاق دويل، وإالّ تصبح طرفاً فيه Non-Party غري طرف
للدولة غري الطرف حقوق حمدودة للمشاركة يف املفاوضات أو املداوالت 

  .يف إطار االتفاق، أو أن حتتج بأحكام االتفاق
     

جمموعة تتشكّل أثناء املفاوضات للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن مسألة  Contact group  اتصالفريق
 أو اجللسة العامةويتم إنشاء فريق االتصال من قبل . خالفية بشكل خاص

  .للمراقبني وأحياناً األطراف ويكون مفتوحاً جلميع اللجنة اجلامعة

 Joint Liaison فريق االتصال املشترك
Group 

جمموعة من املمثلني عن األمانة العامة التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن 
تغير املناخ واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 

وقد تشكّل الفريق الستكشاف األنشطة املشتركة املتعلقة بتغير . التصحر
ودعيت أمانة اتفاقية رانسار لالشتراك . املناخ والتنوع البيولوجي والتصحر

  .بصفة مراقب يف هذا الفريق

الفريق االستشاري 
 العلمي والتقين

STAP/stap  مالفريق االستشاري العلمي والتقين التابع ملرفق البيئة العاملية، وهو يقد
ته املشورة العلمية والتقنية واالستراتيجية ملرفق البيئة العاملية بشأن استراتيجي

  .وبراجمه

فريق التفاوض 
 )جوسكانز(

JUSCANZ/ 
JUSSCANNZ 

فريق تفاوض مكون من أستراليا وسويسرا وكندا والنرويج ونيوزيلندا 
  .وتشترك بعض الوفود األخرى معه يف بعض األحيان. والواليات املتحدة واليابان

ا فريق التكنولوجي
  االقتصاديوالتقييم

TEAP مم املتحدة للبيئة لتوفري املعلومات التقنية مت إنشاؤه ضمن برنامج األ
لألطراف يف اتفاقية فيينا وبروتوكول مونتريال بشأن التكنولوجيات البديلة 

  .الستخدام املواد املستنفدة لألوزون

الفريق احلكومي 
الدويل املعين بتغير 

 املناخ

IPCC ر املناخ باالشتراك بني منظمة أنشئ الفريق احلكومي الدويل املعين بتغي
 لتقييم اآلثار ١٩٩٨األرصاد العاملية وبرنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام 
  .العلمية والتقنية واالجتماعية واالقتصادية لتغير املناخ

فريق اخلرباء املشترك 
املعين باجلوانب العلمية 

 حلماية البيئة البحرية

GESAMP  ألمم املتحدة الراعية بشأن  لتقدمي املشورة إىل وكاالت ا١٩٦٧أنشئ يف
  .اجلوانب العلمية للتلوث البحري

فريق اخلرباء املعين بأقل 
 البلدان منواً

LDC Expert 
Group 

فريق خرباء معين بأقل البلدان منواً، يقدم املشورة ألقل البلدان منواً بشأن 
حدة إعداد وتنفيذ برنامج العمل الوطين للتكيف يف إطار اتفاقية األمم املت

  .اإلطارية بشأن تغير املناخ
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 إلعداد فريق العمل أو اللجنة أو االجتماعفريق غري رمسي ينشئه رئيس  Drafting group فريق الصياغة
  . عادة اجتماعات فريق الصياغةاملراقبونوال حيضر . باتفاق اآلراءنص حيظى 

 تكلَّف بالتفاوض بشأن قضايا جمموعة فرعية: أثناء االجتماعات  )١ Working Group فريق عامل
وهو . حمددة من جدول األعمال جيري ترتيبها عادة يف جمموعات

  .مفتوح عادة جلميع األطراف
جمموعة فرعية تنشئها اهليئة اإلدارية باتفاق : فيما بني االجتماعات  )٢

وميكن أن تكون األفرقة . دويل لتقدمي املشورة بشأن قضايا حمددة
ضوية وجتتمع بشكل دوري، أو أن تكون حمددة العاملة مفتوحة الع

ومنها . وهي مفتوحة جلميع األطراف. زمنياً وجتتمع مرة واحدة فقط
باحلصول على املوارد الفريق العامل املفتوح العضوية املعين : على سبيل املثال

  .اجلينية وتقاسم املنافع يف إطار اتفاقية التنوع البيولوجي

مل مفتوح افريق ع
 ةالعضوي

OEWG مل مفتوح العضويةافريق ع.  

 Preambular فقرات الديباجة
paragraphs 

 تساعد على توصيةأو  مقررأو  قرار أو مقرر دويل أو اتفاقفقرات ديباجة 
  .تفسري الوثيقة

 Operative فقرات املنطوق
paragraphs 

 الدولية اليت تنص على التوصية أو قراراملقرر أو ال  أوالتفاقفقرات ا
جراءات الواجب اختاذها من جانب األطراف، منفردة أو جمتمعة، من اإل

  .التوصية أو املقررأجل حتقيق أهداف االتفاق أو 

  .“يف املوضع األصلي”عبارة التينية تعين   In situ يف املوقع

  .، إخلاألطرافعبارة تستخدم كثرياً يف الوثائق القانونية لضغط قوائم  Inter alia يف مجلة أمور
     

هي قائمة الوفود اليت تطلب الكلمة، وحيتفظ ا الرئيس بالترتيب الذي  Speakers’ list قائمة املتكلمني
  .قدمت به الوفود الطلب

قاعدة بيانات املوارد 
 العاملية

GRID  قاعدة بيانات املوارد العاملية هي األساس لربنامج تقييم البيئة التابع لربنامج
  .بيئةاألمم املتحدة لل

مصطلح يستعمل للصكوك أو الوثائق شبه القانونية اليت ليس هلا قوة ملزِمة  Soft law قانون غري ملزِم
أو اليت يكون اإللزام فيها أضعف إىل درجة ما من الطبيعة املُلزِمة للقانون 

ويف جمال القانون . “قانون ملزِم”التقليدي الذي يشار إليه غالباً باسم 
ن القانون غري املُلزِم من االلتزامات غري التعاهدية ومن مث ال الدويل يتكو

ميكن فرض تنفيذها، كما ميكن أن يشمل أنواعاً معينة من اإلعالنات، 
مثل قرارات (واملبادئ التوجيهية، واملراسالت، وقرارات اهليئات الدولية 

لزِم لتشجيع وميكن استخدام القانون غري املُ). اجلمعية العامة لألمم املتحدة
  .انضمام أوسع إىل االقتراح
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 قانوناً ملختلف االتفاقات أو املُلزِممصطلح يستخدم لوصف الطابع  Hard law قانون ملزِم
األحكام، وهو ال يترك جماالً كبرياً للتحفُّظات، وهو نقيض القانون غري 

  .املُلزِم

 عندما ال التصديقلعملية بدالً من يستخدم تعبري القبول يف املمارسة ا Acceptance القبول
 من قبل رئيس اتفاقيتطلب القانون الدستوري يف دولة ما التصديق على 

  .والقبول له نفس املفعول القانوين الذي للتصديق. الدولة

تعبري رمسي عن رأي أو إرادة هيئة اإلدارة ملنظمة دولية أو اتفاق دويل،  Resolution قرار
  .ملزِموعادة ما يكون غري 

اجتماع يكون املشاركون فيه مسؤولني رفيعي املستوى، مثل رؤساء  Summit مؤمتر قمة/قمة
  .الدول أو احلكومات

هيئات  أو ملؤمتر أطرافالقواعد اليت حتكم اإلدارة املالية ملنظمة دولية أو  Financial rules قواعد مالية
  .األمانة العامة أو فرعية

رمز مطبعي يوضع حول نص قيد التفاوض لإلشارة إىل أنه جتري مناقشة  Square brackets قوسني معقوفني
العبارة املوضوعة بني القوسني ولكن مل يتم االتفاق عليها، ومن املمكن أن 
تكون العبارة بني قوسني معقوفني داخل قوسني معقوفني بسبب وجود 

عقوفة وتستعمل األقواس امل. خالف حول احلكم العام وحول الصياغة
  .أيضاً لإلشارة إىل تغيري أو إضافة للنص أو اقتباس

     

، منشأة ألداء األطراف مفتوحة جلميع جلسة عامةهيئة فرعية منبثقة عن  Committee اللجنة
مثل جلنة وثائق (، أو ملناقشة مسائل معينة )مثل جلنة الصياغة(مهام معينة 

وهي هنا مبرتلة  (ألعمالجدول اأو جمموعة معينة من بنود ) التفويض
  .اجللسة العامة إىل توصياتوتقدم اللجان ). الفريق العامل

املواد جلنة استعراض 
 ةالكيميائي

Chemical 
Review 
Committee 

  .روترداماتفاقية  منشأة مبوجب هيئة فرعية

 Compliance جلنة االمتثال
committee 

وختتلف صالحيات .  دويلقاتفا ألحكام االمتثال مكلَّفة باستعراض جلنة
  .االتفاقجلان االمتثال باختالف 

وميكن أن تكون مكلّفة مبعاجلة املسائل . لالجتماعجلنة مكلّفة باإلعداد  PrepCom اللجنة التحضريية
وغالباً ما تستخدم هذه العبارة لإلشارة إىل اجتماعات اللجنة . املوضوعية
  .التحضريية

جلنة التفاوض احلكومية 
 وليةالد

INC   اتفاقجلنة التفاوض احلكومية الدولية هي املنتدى املنشأ للتفاوض على 
  .دويل
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 ٢١جدول أعمال القرن أنشأها الس االقتصادي واالجتماعي مبوجب  CSD جلنة التنمية املستدامة
وهي خمولة . التنمية املستدامةباعتبارها أعلى حمفل يف األمم املتحدة لقضايا 

 وخطة التنفيذ ملؤمتر القمة العاملي ٢١جدول أعمال القرن  لرصد تنفيذ
  ). للتنفيذج خطة جوهانسرب(للتنمية املستدامة 

 Steering اللجنة التوجيهية
Committee 

وتتعامل . جمموعة حمدودة من األفراد خيططون ألعمال اجتماع رئيسي
  .اللجنة التوجيهية حصراً مع املسائل اإلجرائية

 Committee of اللجنة اجلامعة
the Whole 

 للمساعدة يف التفاوض على النص، وتتكون مؤمتر األطرافينشئها عادة 
وحني تنتهي اللجنة من عملها حتيل . مؤمتر األطرافمن نفس أعضاء 

 الذي يضع الصيغة النهائية ويعتمد النص بعد مؤمتر األطرافالنص إىل 
  .ذلك يف جلسة عامة

 Standing اللجنة الدائمة
Committee 

جلنة منشأة يف إطار االتفاقات الدولية ألداء وظائف معينة كما يتفق عليها 
  .مؤمتر األطراف

جلنة املعلومات والتعليم 
 واالتصاالت

IEC  بروتوكول مونتريالجلنة املعلومات والتعليم واالتصاالت، يف إطار.  

 Brundtland جلنة برونتالند
Commission 

عاملية املعنية بالبيئة والتنمية، وقد سميت باسم رئيسها، اسم موجز للجنة ال
وقد أصدرت اللجنة تقريراً . جرو هارلن برونتالند، رئيس وزراء النرويج

  .التنمية املستدامةهو الذي أرسى مفهوم  بعنوان مستقبلنا املشترك، ١٩٨٧يف عام 

  .تعامل مع مسألة حمددةجلنة منشأة من قبل جلنة أخرى لل Sub-committee جلنة فرعية

 امللوثات استعراضجلنة 
 العضوية الثابتة

POPRC اتفاقية استكهومل يف إطار هيئة فرعية.  

 Credentials جلنة وثائق التفويض
Committee 

 املقدمة من وثائق التفويض لالجتماع الستعراض اجللسة العامة تنشئها جلنة
  .الوفود

 Working  لغات العمل
languages 

ي اللغات اليت يتم ا توزيع النصوص والنظر فيها، وتلقى ا البيانات ه
واللغات الرمسية لألمم املتحدة هي اإلسبانية واإلنكليزية . أثناء االجتماعات

وقد تستعمل لغة عمل واحدة أو . والروسية والصينية والعربية والفرنسية
كن استعمال أكثر الجتماع خاص حمدود بلغة واحدة أو أكثر، كما مي

  .جمموعة متنوعة من اللغات تتعدى اللغات الرمسية الست
     

 Conference of  مؤمتر األطراف
the Parties 

.  دويلاتفاقإحدى التسميات هليئات التفاوض الرئيسية املنشأة مبوجب 
 تنفيذ هو هيئة لتقرير السياسات جتتمع دورياً لتقييم ومؤمتر األطراف
 بشأن تنفيذ االتفاق يف ت أو قرارات أو توصياتمقررااالتفاق واختاذ 

  .املستقبل
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مؤمتر األطراف 
 االستثنائي

EXCOP/Ex-
COP 

مؤمتر األطراف الذي يعقد خارج الدورة العادية املقررة الجتماعات مؤمتر 
  .األطراف

مؤمتر األطراف يف 
مؤمتر /االتفاقية

األطراف يف 
 الربوتوكول

COP/MOP قية يقوم مبهمة اجتماع لألطراف يف الربوتوكول يف اتفامؤمتر األطراف.  

مؤمتر األمم املتحدة 
  املعين بالبيئة والتنمية

UNCED  ،قد يف ريو دي جانريومؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية الذي ع
  ).انظر مؤمتر ريو دي جانريو (١٩٩٢الربازيل، يف عام 

مؤمتر القمة العاملي 
 للتنمية املستدامة

WSSD  قد يف عامونتائج مؤمتر القمة . ، جنوب أفريقياج يف جوهانسرب٢٠٠٢ع
  :هي

   بشأن التنمية املستدامةجإعالن جوهانسرب   -
   للتنفيذجخطة جوهانسرب   -
  الشراكات من النوع الثاين   -

املؤمتر الوزاري 
 األفريقي املعين بالبيئة

AMCEN من أجل تدعيم ١٩٨٥يئة يف عام نشأ املؤمتر الوزاري األفريقي املعين بالب 
التعاون بني احلكومات األفريقية يف األنشطة االقتصادية والتقنية والعلمية 

وللمؤمتر الوزاري األفريقي املعين . الالزمة لوقف التردي البيئي يف أفريقيا
بالبيئة دور هام يف توفري التوجيه السياسي ملوقف أفريقيا من العديد من 

  .ية املتعددة األطرافاالتفاقات البيئ

 Diplomatic مؤمتر دبلوماسي
Conference 

 دويل يكون قد مت اتفاق يعقد العتماد وتوقيع مندوبني مفوضنيمؤمتر 
  .التفاوض على نصوصه، يف العادة، قبل انعقاد املؤمتر

ية الذي عقد يف ريو االسم املختصر ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنم Rio Conference مؤمتر ريو
اتفاقية : وكانت نتائج املؤمتر كما يلي. ١٩٩٢دي جانريو، الربازيل، 

األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي، 
، وإنشاء جلنة التنمية املستدامة، وإعالن ريو ٢١وجدول أعمال القرن 

ري املُلزِم قانوناً من أجل توافق عاملي بشأن البيئة والتنمية، وبيان املبادئ غ
يف اآلراء بشأن اإلدارة واحلفظ والتنمية املستدامة جلميع أنواع الغابات 

وقد أدى مؤمتر البيئة والتنمية ). “مبادئ الغابات”املعروف أيضاً باسم (
  ).إىل التفاوض على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واعتمادها

 Stockholm  ملستكهوامؤمتر 
Conference 

اسم خمتصر ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة البشرية، الذي عقد يف 
:  هيوكانت نتائج مؤمتر استكهومل. ١٩٧١ يف السويد يف عام استكهومل

إنشاء برنامج األمم املتحدة للبيئة وإنشاء صندوق البيئة ووضع خطة عمل 
  .وإعالن استكهومل
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 Millennium ةمؤمتر قمة األلفي
Summit 

، واعتمدت ٢٠٠٠اجتماع ممثلني حكوميني رفيعي املستوى عقد يف عام 
هذه القمة خطة للقضاء على الفقر من خالل تنفيذ أهداف موجهة حنو 

  .غايات حمددة

 Monterrey مؤمتر مونتريي
Conference 

كسيك يف املؤمتر الدويل املعين بتمويل التنمية، الذي عقد يف مونتريي بامل
  .٢٠٠٢عام 

مؤسسات بريتون 
 وودز

Bretton Woods 
Institutions 

هو اآلن أحد مخس مؤسسات تتكون منها (البنك الدويل لإلنشاء والتعمري 
وصندوق النقد الدويل، وهي مؤسسات أنشئت ) جمموعة البنك الدويل

، املوقّعة يف بريتون وودز، ١٩٤٤مبوجب اتفاقات بريتون وودز يف عام 
  .وهامبشري، الواليات املتحدةني

 /Spokesman املتحدث الرمسي
spokesperson 

  .مندوب يتحدث باسم جمموعة من الدول أو املنظمات

  . ذوي املصاحل واملواقف املشتركة بشأن قضايا حمددةالوفودجمموعة من  Like-Minded متفقة األفكار

  .وعادة ما يكون وقفاً مؤقتاً. تقال عن املفاوضات اليت ال تحرِز أي تقدم Stalled  متوقِّفة

 Council of the جملس االحتاد األورويب
European Union 

 يشكّل هو والربملان األورويب الذراع التشريعي االحتاد األورويبجملس 
لالحتاد األورويب، ويشترك فيه وزراء من الدول األعضاء يف االحتاد 

اسة االحتاد األورويب يف الفترة ئورويب ويرأسه ممثل البلد الذي يتوىل راأل
  .جملس أوروباوجيب متييزه عن . املعنية

 Governing جملس اإلدارة
Council 

هو هيئة صنع القرار يف وكاالت األمم املتحدة وبراجمها وصناديقها، مثل 
وياً يف دورات عادية وجيتمع جملس اإلدارة سن. برنامج األمم املتحدة للبيئة

  .استثنائيةو

الس االقتصادي 
 واالجتماعي

ECOSOC  إحدى اهليئات الرئيسية يف األمم املتحدة، وهو يتناول القضايا االقتصادية
  .واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية والبيئية واألمور املتصلة ا

 Council of جملس أوروبا
Europe 

جملس ، وينبغي متييزها عن ١٩٤٩يمية تأسست يف عام منظمة سياسية إقل
   االحتاد األورويب

حتالفات بني البلدان، حسب املوقع اجلغرايف غالباً، جتتمع بشكل منفصل  Regional groups جمموعات إقليمية
ملناقشة القضايا وترشيح أعضاء املكتب وغريهم من املسؤولني عن األنشطة 

وعات اإلقليمية اخلمس هي اموعة األفريقية وام. يف إطار االتفاقية
واموعة اآلسيوية وجمموعة أوروبا الوسطى والشرقية وجمموعة أمريكا 

  .الالتينية وبلدان الكارييب وجمموعة بلدان غرب أوروبا وبلدان أخرى

 ١٩٦٤ من البلدان النامية تأسست يف عام ٧٧هي يف األصل جمموعة من  G77 ٧٧جمموعة الـ 
، وهي )أونكتاد(الدورة األوىل ملؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية يف 

وتسعى اموعة إىل تنسيق مواقف البلدان .  دولة نامية١٣٢تضم اآلن 
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ويف بعض األحيان ترتبط الصني أيضاً . النامية قبل املفاوضات وأثناءها
، ويف هذه احلالة يشار إليها باسم جمموعة الـ ٧٧مبجموعة الـ 

  . والصني٧٧الصني أو جمموعة الـ /٧٧

جمموعة األمم املتحدة 
 اإلمنائية

UNDG  جمموعة األمم املتحدة اإلمنائية هي منتدى جيمع بني وكاالت األمم املتحدة
  .العاملة يف جمال التنمية واألهداف اإلمنائية لأللفية

يطاليا وروسيا وفرنسا وكندا جمموعة من مثانية بلدان صناعية هي أملانيا وإ G-8 جمموعة الثمانية
  .واململكة املتحدة والواليات املتحدة واليابان

  حتالف بلدان آسيا الوسطى والقوقاز وألبانيا ومجهورية مولدوفا للتفاوض CACAM جمموعة الكاكام

جمموعة دول أمريكا 
الالتينية وبلدان 

 الكارييب

GRULAC هي فريق تفاوض إقليميجمموعة دول أمريكا الالتينية وبلدان الكارييب .  

جمموعة دول أوروبا 
 الغربية ودول أخرى

WEOG جمموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى.  

‘‘ حريف’’، وهي تسجيل “كلمة مقابل كلمة”عبارة التينية تعين حرفيا  Verbatim احملاضر احلرفية
  .ملناقشات االجتماع

وقد أنشأت حمكمة العدل . رئيسية يف األمم املتحدةهي اهليئة القضائية ال ICJ حمكمة العدل الدولية
  .الدولية غرفة خاصة للقضايا البيئية

، على سبيل املثال،  املخصصةاللجنةو. “هلذا الغرض”كلمة التينية تعين  Ad hoc صصخم
هي جلنة منشأة لغرض واحد وحمدد أو مهمة واحدة حمددة، وتتوقف 

  .وضوع وتقدمي تقرير عنهاللجنة مبجرد االنتهاء من دراسة امل

  . املخصصة لغرض معيناملسامهاتتقال عادة عن األموال أو  Earmarked خمصصة

   بيانمرادف لكلمة  Intervention مداخلة

 Code of مدونة قواعد السلوك
Conduct 

  .جمموعة من القواعد لتوجيه السلوك والقرارات

 Executive املدير التنفيذي
Director 

  س بعض املنظمات الدوليةلقب رئي

 Memorandum مذكرة تفاهم
of 
Understanding 

نوع مبسط من الوثائق الدولية، وميكن إبرامها بني الدول وبني الدول 
واملنظمات الدولية، ومذكرات التفاهم توفّر إطاراً للتعاون، ويتفق عليها 

  .عادة بشأن أنشطة حمددة زمنياً
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 منظمة مدعوة للمشاركة بصورة حمدودة يف املناقشات اليت ممثل دولة أو Observer مراقب
وال يسمح للمراقبني بالتفاوض على النص، . تدور خالل املفاوضات

وتشترك بعض الدول املراقبة، يف الواقع، يف . وليس هلم صالحية التصويت
  .التفاوض على الرغم من أا ال تشارك يف اختاذ القرار النهائي

مية املراكز اإلقلي
 التفاقية بازل

BCRCs  متر  ملساعدة البلدان النامية والبلدان اليت اتفاقية بازلمراكز أُنشئت مبوجب
رحلة انتقال، داخل مناطقها، يف حتقيق أهداف االتفاقية، عن اقتصاداا مب

  . بيئياًإدارة سليمة من أجل حتقيق بناء القدراتطريق 

 Global مرفق البيئة العاملية
Environment 
Facility 

، ويقدم املنح واألموال للبلدان النامية بشروط ميسرة ١٩٩١أُطلق يف عام 
تغير املناخ، : من أجل املشاريع والربامج اليت تستهدف قضايا البيئة العاملية

والتنوع البيولوجي، واملياه الدولية، واستنفاد طبقة األوزون، وتدهور 
والوكاالت املنفّذة هي برنامج األمم . ةامللوثات العضوية الثابتاألراضي، و

وهو معين . املتحدة للبيئة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل
باعتباره الكيان التشغيلي لآللية املالية يف بعض االتفاقات البيئية املتعددة 

  .)مثل اتفاقية التنوع البيولوجي واالتفاقية اإلطارية لتغير املناخ(األطراف 

مركّبات الكربون 
 فلوريةية اهليدروكلور

HCFCs  بروتوكول مونتريالهي من املواد اليت ينظّمها.  

ربون مركّبات الك
 الكلورية فلورية

CFCs  فئة من املواد الكيميائية اليت تساهم يف استنفاد طبقة األوزون، وتنظمها
  .بروتوكول مونتريالأحكام 

  . متعددةأطرافآلية تسهل وتبسط تبادل املعلومات أو املعامالت بني  Clearing house مركز تبادل معلومات

املساعدة اإلمنائية 
 الرمسية

Official 
Development 
Assistance 

وتتألف من القروض واملنح “ املساعدات اخلارجية”وتعرف أيضاً باسم 
واملساعدة التقنية وغريها من أشكال التعاون من البلدان املتقدمة إىل 

  .البلدان النامية

 Voluntary  تربعات/مسامهة طوعية
Contribution 

وعلى العكس من االشتراكات املقررة تكون . هي مسامهة من أي نوع
 غري مقررة مبوجب اتفاق دويل ملزِم، وتشمل تقدمي األموال أو دعم مايل

مبا يف ذلك االستفادة من اخلرباء أو غريهم (آخر أو خدمات من أي نوع 
  .، أو سلعة أو معدات أو لوازم أو مواد أخرى)ملوظفنيمن ا

 Informal مشاورات غري رمسية
consultations 

تبادل لوجهات النظر بني الوفود جيري خارج اإلطار الرمسي للمفاوضات، 
  .وهي جتري عادة دف حتديد موقف توفيقي

  .نات اليت ألقيت أثناء االجتماعالسجل احلريف جلميع البيا Procès verbal احملضر احلريف/املضبطة

 إىل النظام الوفود لتنبيه االجتماعهي املطرقة اليت يستخدمها رئيس   )١ Gavel مطرقة
  .توصيات أو قرارات أو مقررات اعتمادأو اإلمياء إىل 

يعلن ”يستخدم الفعل منها أيضاً يف كثري من التعبريات، مثل   )٢
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  “باملطرقة اختتام اجللسة
 اعتراضات الذين يثريون املندوبنيإلسكات “ املطرقةيدق ”   -

  بشكل عنيف،
أي الضرب باملطرقة على وترية ال “  القرارأثناء اختاذالطرق ”   -

  .اعتراضاتتسمح بوقت للوفود بتقدمي 

مع مراعاة ما يقتضيه 
 اختالف احلال

Mutatis 
mutandis 

يريات يف بعض نقاط مع مراعاة ما يقتضيه احلال من تغ”عبارة التينية تعين 
مع مراعاة تسري أحكام تسوية املنازعات يف االتفاقية، ”مثل  (“التفاصيل

  .)“، على الربوتوكوليقتضيه اختالف احلال ما

اتفاق بني الدول يصاغ كتابة وخيضع للقانون الدويل، سواًء متثَّل يف وثيقة  Treaty معاهدة
  .ة، وأياً كانت تسميتهواحدة أو اثنتني أو أكثر من الوثائق ذات الصل

ما مل ينص على ( أو فريق ليس مقيداً زمنياً اجتماعوصف يقال عن  Open-ended مفتوح العضوية
  .، وال توجد قيود على املشاركة فيه)خالف ذلك

  .االتزامات على الدولة اليت ميثلو بإبرام صالحيات كاملةاملفوضون املخولون  Plenipotentiary املفوضون

 European املفوضية األوروبية
Commission 

هي اهليئة التنفيذية لالحتاد األورويب، وهي، مع الربملان األورويب وجملس 
وأدوارها . االحتاد األورويب، املؤسسات الثالث الرئيسية اليت حتكم االحتاد

راعي ”الرئيسية هي اقتراح التشريعات وتنفيذها، والقيام بدور 
وتتفاوض . لالحتاد األورويب تعترب األساس القانوين اليت“ املعاهدات

) منظمة التجارة العامليةيف (املفوضية فيما خيص اتفاقات التجارة الدولية 
وغريها من االتفاقات الدولية نيابة عن االحتاد األورويب، يف تعاون وثيق مع 

  .جملس االحتاد األورويب

  .قراراً أو توصية أو تعديالً العتماده من قبل االجتماعالوفد الذي يقترح  Sponsor مقدم املشروع

 ملزِم دويل، وهو اتفاقتعبري رمسي عن إرادة اهليئة اإلدارية ملنظمة دولية أو  Decision مقرر
  .يف العادة ولكن قد يكون له أحياناً قوة القانون غري املُلزِم

انتخب أو عين ) ضو يف املكتبأو أكثر حتديداً ع(مندوب    )١( Rapporteur املقرر
  إلعداد تقرير االجتماع أو اإلشراف على إعداده

الشخص املعين من قبل هيئة للتحقيق يف قضية أو وظيفة وتقدمي    )٢(
  .تقرير إىل تلك اهليئة

ويتكون املكتب عادة من . االجتماعاتهيكل رمسي يشرف على تسيري  Bureau املكتب
ويف بعض احلاالت . األمانة العامةة إقليمية وممثل عن ممثلني عن كل جمموع

، وغري حكوميةميكن إنشاء مكتب موسع يشمل منظمات دولية حكومية 
مثل حالة اللجنة التحضريية لوضع ج استراتيجي لإلدارة الدولية 

  .للكيماويات
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مبوجب ) ةمن قبل الدول عاد(صفة تعين أن صكاً ما ينطوي على التزام  Binding ملزِم
  .القانون الدويل

امللوثات العضوية 
 الثابتة

Persistent 
Organic 
Pollutants 

امللوثات العضوية الثابتة هي املواد الكيميائية اليت تظل على حالتها يف البيئة 
  .ستكهوملالفترات طويلة من الزمن، وهي خاضعة ألحكام اتفاقية 

 Permanent ممثل دائم
Representative 

  لرئيس الدائم للبعثةا

املنتدى البيئي الوزاري 
 العاملي

GMEF  هو منتدى على املستوى الوزاري يهتم بالسياسات البيئية، وهو مفتوح
جملس إدارة برنامج األمم جلميع الدول، ويعقَد دورياً يف سياق دورات 

  .املتحدة للبيئة

املنتدى الدويل للسالمة 
 الكيميائية

IFCS  توقّف .  بيئياً للمواد الكيميائيةاإلدارة السليمة لتعزيز ١٩٩٤أنشئ يف عام
  .٢٠٠٩يف عام 

 تفويضممثل دولة أو منظمة دولية خمول بالتصرف نيابة عنها وله وثائق  Delegate مندوب
  .سليمة

ألة مسؤول أو وكالة تعينها احلكومة وتكون مبثابة قناة االتصال بشأن مس Focal point مركز تنسيق/منسق
  .اتفاقمعينة أو 

منطقة ساخنة للتنوع (منطقة غنية بأعداد كاملة من األنواع   -١ Hotspot منطقة ساخنة
  )البيولوجي

  .منطقة تتسم بتركيزات عالية جداً من امللوثات  -٢

املنظمات غري 
 احلكومية

Non-Governmental 
Organization (s) 

ىل الربح، وتشمل يف منظومة جمموعات أو منظمات يف اتمع ال تسعى إ
ويشمل هذا املصطلح . األمم املتحدة أيضاً مجعيات رجال األعمال

مثل البحث والتعليم والنهوض بالوعي (منظمات ذات مهام خمتلفة 
  ).وكسب التأييد، واملساعدة التقنية، واملشاريع امليدانية، إخل

ألغذية امنظمة 
 والزراعة

FAO  منظمة األمم املتحدة املختصة  -ذية والزراعةمنظمة األمم املتحدة لألغ
  .١٩٤٥أنشئت عام . بالزراعة والغابات ومصائد األمساك والتنمية الريفية

منظمة األمم املتحدة 
 للتربية والعلم والثقافة

UNESCO  ١٩٤٥أنشئت يف عام.  

منظمة األمم املتحدة 
  للتنمية الصناعية

UNIDO  تخصصة تابعة لألمم املتحدة يف  وأصبحت وكالة م١٩٦٦أنشئت يف عام
  .وهي املسؤولة عن تشجيع التصنيع يف مجيع أحناء العامل النامي. ١٩٨٥عام 

، وتتناول ١٩٤٨هي إحدى منظمات األمم املتحدة، أنشئت يف عام  IMO  املنظمة البحرية الدولية
  .املسائل املتعلقة بأنشطة النقل البحري
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 لتوفري حمفل للمفاوضات التجارية ١٩٩٥دولية أنشئت يف عام منظمة  WTO منظمة التجارة العاملية
والتعامل مع الرتاعات التجارية ورصد السياسات التجارية الوطنية وتقدمي 

  .املساعدة التقنية والتدريب للبلدان النامية، إضافة إىل مهام أخرى

منظمة التعاون والتنمية 
 يف امليدان االقتصادي

OECD ئيسي الدول املتقدمة يف أمريكا الشمالية وأوروبا هي منظمة تضم بشكل ر
وقد . ومنطقة احمليط اهلادئ، امللتزمة باحلكم الدميقراطي واقتصاد السوق

 باسم منظمة التعاون االقتصادي األورويب، ١٩٤٨أنشئت املنظمة يف عام 
للمساعدة يف إدارة خطة مارشال إلعادة إعمار أوروبا بعد احلرب العاملية 

  .الثانية

 لتعزيز فعالية وكفاءة اإلدارات ١٩٥٢منظمة دولية أنشئت يف عام  WCO منظمة اجلمارك العاملية
  .اجلمركية وتعزيز وجود بيئة مجركية نزيهة وشفّافة وميكن التنبؤ ا

املنظمة الدولية للتوحيد 
 القياسي

ISO  أعضاؤها هم مؤسسات التقييس الوطنية من منظمة غري حكوميةهي ،
 لتسهيل التنسيق الدويل للمعايري ١٩٤٦أنشئت يف عام . اً بلد١٥٦

  .الصناعية وتوحيدها

أنشئت يف عام . وكالة متخصصة لألمم املتحدة للمسائل املتعلقة بالصحة  WHO منظمة الصحة العاملية
١٩٤٨.  

املنظمة العاملية 
 لألرصاد اجلوية

WMO ملعاجلة ١٩٥٠أنشئت يف عام . إحدى وكاالت األمم املتحدة املتخصصة 
واهليدرولوجيا التطبيقية ) الطقس واملناخ(املسائل املتعلقة باألرصاد اجلوية 

  .والعلوم اجليوفيزيائية ذات الصلة

املنظمة العاملية للملكية 
  الفكرية

WIPO  إلدارة مجيع ١٩٧٠وكالة متخصصة لألمم املتحدة تأسست يف عام 
شأت املنظمة اللجنة احلكومية وقد أن. املسائل املتعلقة بامللكية الفكرية

الدولية املعنية بامللكية الفكرية واملوارد الوراثية واملعارف التقليدية 
  والفلكلور، وهي جلنة جتتمع بصفة دورية

وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة تسعى إىل تعزيز العدالة االجتماعية  ILO منظمة العمل الدولية
  .١٩١٩تأسست يف عام . ا دولياًوحقوق اإلنسان والعمل املعترف 

منظمة دول شرق 
 الكارييب

OECS ١٩٨١منظمة إقليمية للتعاون مت إنشاؤها يف عام  -منظمة دول شرق الكارييب.  

 للعمل ١٩٧٨أنشئ يف عام . برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية UN-Habitat املوئل
دات واملدن دف توفري املأوى على التعزيز املستدام اجتماعياً وبيئياً للبل

  .املالئم للجميع

موارد مالية جديدة 
 وإضافية

New and 
additional 
financial 
resources 

موارد مالية يتم توفريها باإلضافة إىل املستوى املستهدف   )١
 يف املائة من ٠,٧للمساعدة اإلمنائية الرمسية لألمم املتحدة، أي 

  .الناتج القومي اإلمجايل
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موارد مالية جديدة وإضافية لتمويل املساعدة اإلمنائية الرمسية   )٢
السنوية العامة اليت ظلت ثابتة أو زادت باألرقام املطلقة، أو من 

  .والناتج القومي اإلمجايلحيث النسبة بني املساعدة اإلمنائية الرمسية 
 التصديق حني ال يتطلب يف املمارسة العملية، استخدمت املوافقة بدالً من Approval املوافقة

. القانون الدستوري يف بلد ما أن يصدق رئيس الدولة على اتفاق دويل
  .وللموافقة نفس األثر القانوين الذي للتصديق

 Prior Informed املوافقة املسبقة عن علم
Consent 

موافقة مسبقة مطلوبة للحصول على املوارد اجلينية أو لشحن مواد 
وهذه املوافقة متنحها . يم على الصعيد الدويلكيميائية خاضعة للتنظ

السلطات املختصة على أساس املعلومات املقدمة من قبل الشركاء يف اتفاق 
  .ويرتبط هذا املفهوم مببدأ االتفاق املُسبق عن علم. املوافقة املُسبقة عن علم

ى املوارد اجلينية تستخدم يف سياق املفاوضات بشأن احلصول عل  )١ PIC موافقة مسبقة عن علم
وتقاسم املنافع وكذلك املعارف التقليدية للمجتمعات احمللية 

  وتستخدم أيضاً يف سياق اتفاقية املوافقة املسبقة عن علم. واألصلية
للتعبري عن بلد من بلدان جزر ) PIC(يستخدم املختصر الالتيين   )٢

  .احمليط اهلادئ
     

مثل (أو حدث )  دويلاتفاقمثل تفسري (قانونية عدم اتفاق على نقطة  Dispute نزاع
  ).عمل قامت به الدولة

نشرة مفاوضات 
 كوكب األرض

Earth 
Negotiations 
Bulletin 

خدمة مستقلة لنشر التقارير الصادرة عن املعهد الدويل للتنمية املستدامة 
ومؤمتر  البيئية الدولية الرئيسية االجتماعاتوتقدمي ملخصات يومية عن 

  .اهليئات املعنية جبدول األعمال البيئي لأللفية إىل خمتلف رافاألط

نص جتميعي مقدم من 
 الرئيس

Chair’s 
compilation 

  . يعرض فيه املقترحات اليت تقدمت ا الوفوداالجتماعنص يعده رئيس 

 Single نص تفاوضي وحيد
negotiated text 

  .ماسكمشروع نص جيمع كل اقتراحات الوفود يف نص مت

مشروع مقترح /نص
 من الرئيس

Chair’s 
text/draft 

  .توافق آراء للمساعدة يف التوصل إىل االجتماعمقترح يعده رئيس 

احلد األدىن لعدد األطراف أو األعضاء الذي جيب تواجده لبدء عقد  Quorum النصاب القانوين
 القانوين، وينص النظام الداخلي على النصاب. قراراتاجتماع أو الختاذ 

وميكن التعبري عن ذلك من حيث األرقام املطلقة أو كنسبة مئوية من العدد 
  ). يف املائة من األطراف٦٠: على سبيل املثال(اإلمجايل 

توجيه من قبل رئيس اجللسة كي يلتزم مندوب أو جمموعة من   -١ Order نظام
  . الصمت كي تسري إجراءات االجتماع بشكل منتظماملندوبني
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   النظام الداخلي حالة أمر ما ال تتفق مع -“ خارج عن النظام”  -٢

 Rules of النظام الداخلي
Procedure 

جمموعة من القواعد يعتمدها االجتماع لتنظيم أعماله واختاذ القرارات يف 
  ).مثل اجللسات العامة أو األفرقة العاملة(هيئاته الرمسية 

النظام العاملي املوحد 
 لتصنيف املواد

 الكيميائية

GHS  د لتصنيف املواد الكيميائية وومسها، وتديره جلنةهو النظام العاملي املوح
  .للمجلس االقتصادي واالجتماعيفرعية من اخلرباء تابعة 

جمموعة متشعبة دينامية من النبات واحليوان والكائنات الدقيقة وبيئتها غري  Ecosystem نظام إيكولوجي
والنظم اإليكولوجية ال عالقة هلا . ينها كوحدة وظيفيةاحلية، تتفاعل فيما ب

  .باحلدود السياسية

مواد أو أشياء مطلوب التخلّص منها، أو جارٍ أو يعتزم التخلّص منها حبكم  Wastes نفايات
  ).اتفاقية بازل(القانون الوطين 

 Hazardous النفايات اخلطرة
wastes 

 مثل القابلية لالشتعال أو التأكسد  اليت هلا خاصية خطرة أو أكثر،النفايات
اتفاقية (أو السمية، أو أن تكون معدية أو مسببة للتآكل أو سامة للبيئة 

  ).بازل

  .النقطة اليت تراوح ا املفاوضات مكاا دون أي تقدم أو حل ممكن يف األفق Stalemate نقطة مجود

ما إذا كانت اإلجراءات يف أمر ما أو سؤال رمسي يطرحه وفد بشأن  Point of order نقطة نظام
  .النظام الداخليإجراء معين من قبل مندوب أو رئيس تتفق مع 

 Technology نقل التكنولوجيا
Transfer 

نقل الدراية الفنية واملعدات واملنتجات للحكومات أو املنظمات أو غريها 
خدام يف وعادة ما ينطوي أيضاً على التكيف لالست. من أصحاب املصلحة

  .سياق ثقايف واجتماعي واقتصادي وبيئي معين

النهج االستراتيجي 
لإلدارة الدولية للمواد 

 الكيميائية

SAICM  ضع على أساس عملية تشاورية مفتوحة العضوية ضمت ممثلنيج و هو
من مجيع جمموعات أصحاب املصاحل وشارك يف عقدها الربنامج املشترك 

سليمة للمواد الكيميائية، واملنتدى احلكومي الدويل بني املنظمات لإلدارة ال
وقد اعتمد يف عام . املعين بالسالمة الكيميائية، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

٢٠٠٦.  

مبدأ /ج حتوطي
 حتوطي

Precautionary 
approach / 
principle 

تأجيل مبدأ ال جيوز، وفقاً له، اختاذ عدم اليقني العلمي الكامل ذريعة ل/ج
العمل عندما يكون هناك خطر إحلاق ضرر جسيم أو ال رجعة فيه على 

املبدأ يف العديد من املواثيق، مبا يف /ويرد هذا النهج. البيئة أو صحة اإلنسان
وغالباً ما .  بشأن البيئة والتنمية١٩٩٢ من إعالن ريو ١٥ذلك املبدأ 

معىن أقل حتديداً  يف املفاوضات بقصد إعطاء “النهج التحوطي”يستخدم 
  .“املبدأ التحوطي”من 
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  Bottom-upج منطَلق من القاعدة
approach 

 ال سيما على أصحاب املصلحةج يقوم على أساس مشاركة مجيع 
  .الصعيد احمللي

     

 مع هيئة تنشأ يف العادة من قبل اهليئة اإلدارية التفاق دويل أو منظمة دولية Subsidiary body هيئة فرعية
مثل اهليئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية يف (تكليف حمدد 

وختتلف اهليئة الفرعية عن الفريق العامل ). إطار اتفاقية التنوع البيولوجي
  .من حيث إا عادة تكون مبثابة جهاز دائم ملساعدة اهليئة اإلدارية

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية لتغير ، وتنظّمه هو من مركّبات الكربون HFC يهيدروفلوركربون 
  .بروتوكول مونتريال وكذلك وبروتوكول كيوتو املناخ

     

 In-session وثائق الدورة
documents 

وثائق توزع أثناء االجتماع، مثل ورقات االجتماع، وهي وثائق حمدودة 
  .التوزيع ووثائق غري رمسية وما إىل ذلك

هي وثائق تثبت السلطة املخولة لشخص ما، ويوقّعها رئيس الدولة أو  Credentials وثائق تفويض
 ما مل يقدم وثائق مندوباًوال يعترب الشخص . احلكومة أو سلطة عليا أخرى

تفويض سليمة، وال ميكنه التصرف بشكل قانوين نيابة عن دولته أو 
  .االشتراك يف اختاذ قرارات

 Pre-session وثائق ما قبل الدورة
documents 

وهذه تشمل . الوثائق اليت تعدها األمانة العامة لتوزيعها قبل االجتماع
  .، وأوراق غري رمسية، إخلالتوصيات وأ القرارات أو املقرراتمشاريع 

 Decision وثيقة توجيه القرار
Guidance 
Document 

 وثيقة تقدم معلومات من شأا أن تساعد أي بلد يف اختاذ قرار بشأن
  .التفاقية روترداماسترياد مواد كيماوية مدرجة يف املرفق الثالث 

 إلعطاء معلومات خلفية تساعد يف اجتماعوثيقة معلومات تقدم عادة إىل  .INF وثيقة معلومات
وهذه الوثائق ليست معروضة . التوصيات والقرارات واملقرراتصياغة 

  .للتفاوض

وحدة إثبات خفض 
 االنبعاثات

Certified 
Emissions 
Reductions 

وحدة إثبات خفض االنبعاثات هي وحدة تساوي طناً مترياً من معادل 
ثاين أكسيد الكربون، وتستخدم من جانب البلدان املدرجة يف املرفق 

ا باحلد من االنبعاثات التزاما من أجل حتقيق التفاقية كيوتواألول 
  .وإنقاصها

 Conference ورقة اجتماع
Room Paper 

فئة من فئات وثائق الدورة حتتوي على مقترحات جديدة أو نتائج األعمال 
  .ة املعنيةالدورأثناء الدورة وال تستخدم إالّ أثناء 

وعلى عكس وثائق االجتماع، ال تحفَظ . وثيقة مقدمة أثناء املفاوضات CRP اجتماعغرفة ورقة 
  .أوراق االجتماع ضمن حمفوظات وثائق االجتماع
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  .ورقة غري رمسية تستخدم أثناء اجتماع لدعم املفاوضات Working paper ملورقة ع

نص غري رمسي أو ورقة غري رمسية دف إىل تسهيل املفاوضات، وهي  Non-Paper ورقة غري رمسية
  .ليست اقتراحاً رمسياً

  .أو فيما بينها  الدوليةاالتفاقاتوصالت تربط بني العمليات واألنشطة و Interlinkages وصالت ربط

  .‘‘الوضع الراهن أو احلالة الراهنة’’عبارة التينية تعين  Status quo الوضع الراهن

  . من نفس البلد أو املنظمةاجتماع إىل املندوبنيفريق من  Delegation وفد

 Specialized وكالة متخصصة
agency 

فاق منظمة دولية مستقلة متخصصة مرتبطة باألمم املتحدة من خالل ات
  .خاص

 Under وكيل األمني العام
Secretary-
General 

  .ثالث أعلى منصب يف األمانة العامة لألمم املتحدة

 أو املنظمة للقيام بأداء مهمة املؤمترالسلطة أو التكليف الذي يضطلع به  Mandate والية
  .حمددة

     

  . اجللسةيأخذ الكلمة ليديل ببيان أثناء To take the floor  يأخذ الكلمة
 To table a يتقدم باقتراح

proposal 
  .يقدم نص مقترح للنظر فيه من قبل الوفود األخرى

يف لغة التفاوض مبعىن أا تنشئ التزاماً على املخاطَب “ جيب”تستعمل  Must جيب
  .ملزِمةا، أي أا 

إجراء من قبل املوجهة تستعمل يف لغة التفاوض ويترتب عليها التزام باختاذ  Shall جيب
  .إليهم، أي أا ملزِمة

يف لغة التفاوض للداللة على اإلجراءات التقديرية اليت ال “ جيوز”تستعمل  May جيوز
  .ملزِمةفهي ليست . تنطوي على التزامات من جانب من توجه إليهم

  يصوت To case a vote يديل بصوته

 To seek the يطلب الكلمة
floor 

  .لب إذن بالتحدث أو اإلدالء ببيان من رئيس االجتماعط

  .إذن بإلقاء كلمة أو لإلدالء ببيان مينحه رئيس االجتماع To give the floor يعطي الكلمة

على النصح وليس على التزام بفعل شيء معين، “ ينبغي”ينطوي استعمال  Should ينبغي
  .“جيوز”تعين أمراً أقوى من ومع ذلك فهي وإن كانت غري ملزِمة إالّ أا 
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 لتعزيز فعالية ١٩٦٥أنشئ يف عام : معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث UNITAR اليونيتار
األمم املتحدة من خالل التدريب والبحث املناسبني، مبا يف ذلك تنظيم 
برامج تدريبية يف جمال الدبلوماسية املتعددة األطراف والتعاون الدويل، 

  .يب يف جماالت التنمية االجتماعية واالقتصاديةوبرامج التدر
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  املرفق الثاين
  مسرد املصطلحات التقنية ذات الصلة بالزئبق

  التعريف  املصطلح
أجهزة مراقبة تلوث 

 اهلواء
Air pollution control 
devices  

أجهزة ميكنها تدمري امللوثات أو إزالتها من تيار العادم قبل أن 
ستخدم عدد من األجهزة املختلفة للسيطرة وي. تنبعث يف اجلو

  .على جمموعة من امللوثات
 Environmentally sound اإلدارة السليمة بيئياً

management 
إدارة النفايات اخلطرة أو النفايات األخرى بطريقة تنطوي على 
اختاذ مجيع اخلطوات املمكنة عملياً لضمان أن تدار هذه 

حة البشرية والبيئة من اآلثار الضارة النفايات بطريقة حتمي الص
  .اليت قد تنجم عن هذه النفايات

أدىن مستوى تأثري 
 ملحوظ

Lowest observed effect 
level (also known as 
lowest observed 
adverse effect level – 
LOEL or LOAEL) 

أدىن تركيز أو كمية من مادة، تكتشف بالتجربة أو املالحظة، 
اً سلبياً يف التشكّل والقدرة الوظيفية والنمو والتطور يسبب تغيري

أو مدى احلياة لكائن حي مستهدف ميكن متييزه عن الكائنات 
يف ظل ظروف ) عينة ضابطة(العادية من نفس النوع والساللة 

  .تعرض معينة
إزالة الكربيت من غاز 

 املداخن
Flue gas 
desulfurization 

الة أكاسيد الكربيت وثاين أكسيد تكنولوجيا أو عملية إلز
الكربيت من املنتجات القابلة لالشتعال أو غازات املداخن 

اليت تدار بالكتلة (الناجتة يف املراجل يف حمطات توليد الطاقة 
  ).احليوية أو الفحم

املدخل الثانوي للزئبق يف الغالف اجلوي من اخلزانات  Re-emission إعادة االنبعاث
حيث يتراكم ) التربة ومياه البحر واملياه العذبة (اجليوكيميائية

  .الزئبق نتيجة لألنشطة البشرية السابقة أو احلالية
أفضل املمارسات 

 اإلدارية
Best management 
practices 

تدابري ميكن استخدامها للحد من خماطر دخول ملوثات حمتملة 
  .يف البيئة

االمتصاص الذري 
 الطيفي

Atomic absorption 
spectroscopy 

  .تقنية لتحديد تركيز عنصر املعدن يف عينة

إمكانات الدماغ 
 السمعية

Brainstem auditory 
brain potentials 

إمكانات جهد كهربائي صغرية جداً يتم إنتاجها استجابة حلافز 
وهي تعكس . مسعي من أقطار كهربية توضع على فروة الرأس

عي ونواة قوقعة األذن نشاط اخلاليا العصبية يف العصب السم
  .والزيتونة العليا والكليكوالس الدنيا من الدماغ

مدخالت الزئبق يف الغالف اجلوي اليت ليست نتيجة للنشاط  Natural emission االنبعاثات الطبيعية 
وتقتصر االنبعاثات الطبيعة عادة على . البشري احلايل أو السابق

: على سبيل املثال (ةانبعاثات الزئبق من مصادر طبيعية حبت
وإعادة انبعاث ) الرباكني، والتسرب من التربة الغنية بالزئبق

  .الزئبق املترسب من قبل
     

 Quick Start برنامج البداية السريعة
Programme 

آلية متويل أنشئت مبوجب النهج االستراتيجي لإلدارة الدولية 
ينية األولية للمواد الكيميائية، وهي تدعم بناء القدرات التمك
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وأنشطة التنفيذ يف البلدان النامية وأقل البلدان منواً، والدول  

والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال النامية اجلزرية الصغرية 
ويتم توفري التمويل . يف جمال اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية

ومن من الصندوق االستئماين لربنامج األمم املتحدة للبيئة 
  .خالل التعاون الثنائي واملتعدد األطراف

الربنامج التعاوين لرصد 
وتقييم االنتقال البعيد 

املدى مللوثات اهلواء يف 
 أوروبا

Cooperative 
Programme for 
Monitoring and 
Evaluation of the 
Long-Range 
Transmission of Air 
Pollutants in Europe 

جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا برنامج يف إطار اتفاقية 
بشأن التلوث اجلوي بعيد املدى عرب احلدود، يوفّر إطاراً لرصد 

  .انبعاثات وترسبات الزئبق يف أوروبا

برنامج الرصد والتقييم 
 للقطب الشمايل

Arctic Monitoring and 
Assessment 
Programme 

ات استراتيجية  لتنفيذ مكون١٩٩١برنامج دويل أُنشئ يف عام 
  .محاية البيئة يف القطب الشمايل

هو فلوروبوليمر اصطناعي من التترافلورواثيلني، وله تطبيقات  Polytetrafluoroethylene بوليتترافلوروايثيلني
واالسم األكثر شيوعاً له هو التفلون، وهو من . عديدة

البوليمرات احلرارية اليت هي عبارة عن مادة صلدة بيضاء يف 
  .جة حرارة الغرفةدر

     
 Neutron activation حتليل تنشيط النيترون

analysis 
عملية نووية تستعمل لتحديد تركيزات معينة من عناصر يف 

وهي طريقة تتيح أخذ عينات منفصلة . كمية هائلة من املواد
من العناصر بينما تتجاهل الشكل الكيميائي للعينة وتركّز فقط 

م هذه الطريقة على أساس تنشيط النيترون، وتقو. على نواا
  .وبالتايل تتطلب مصدراً للنيترون

تراكم املواد يف الكائن احلي، مثل تراكم املبيدات أو املواد  Bioaccumulation التراكم البيولوجي
وحيدث التراكم البيولوجي عندما . الكيميائية العضوية األخرى

 من املعدل الذي يفقد ميتص كائن حي مادة سامة مبعدل أكرب
  .به هذه املادة

عملية يتم ا نقل اجلسيمات والغازات من الغالف اجلوي إىل  Wet deposition الترسب الرطب
من خالل ) مثل سطح التربة واملياه والغطاء النبايت(السطوح 

ومن األنواع املختلفة للترسبات الرطبة . ترسيب الغالف اجلوي
املعروف أيضاً باسم الكسح حتت (كسح هطول األمطار 

ويحدث . والكسح يف السحاب وكسح الثلوج) السحاب
هطول األمطار كسح الترسيب عندما تصطدم قطرات املطر 

دث الكسح يف السجاب عندما وحي. الساقطة باجلسيمات
. زيئات اهلباء اجلوي مع قطرات املاء يف السحبتصطدم ج

. ن الترسب داخل الضبابومن األمثلة الشائعة هلذا النوع م
وقد حيدث كسح السحاب عندما تصطدم الغيوم مع التضاريس 

وحيدث كسح الثلوج عندما يصطدم سقوط الثلج . مثل اجلبال
  .باملواد املوجودة حتته
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عملية يتم ا نقل اجلسيمات والغازات من الغالف اجلوي إىل  Dry deposition ترسب جاف

يف نقاط تفاعل )  أو النباتاتمثل سطح التربة(السطوح، 
ويتضمن . فيزيائي أو كيميائي مباشر يف حالة عدم وجود أمطار

الترسب اجلاف، الذي حيدث يف فترات زمنية بني فترات املطر، 
مدخالت من جسيمات صغرية من الغالف اجلوي، فضالً عن 
امتصاص ثاين أكسيد الكربيت وأكسيد النيتروجني يف صورة 

نباتات والتربة واملياه، وعلى عكس الترسب غازية من ال
الرطب، ميكن أن يكون معدل الترسب اجلاف أكرب بكثري 

  .بالقرب من نقاط مصادر االنبعاثات
 ,Lethal concentration التركيز املميت

50 per cent ( LC50) 
ميوت بسببه ) املاء على سبيل املثال(تركيز مادة سامة يف وسط 

ويستخدم هذا . ن األفراد يف عينة االختبار يف املائة م٥٠
املقياس لوصف مستوى مسية مادة ألنواع أحيائية معينة 

  .يف االختبارات املعملية) األمساك على سبيل املثال(
 Artisanal gold mining التعدين احلريف للذهب

(also known as 
artisanal and 
small-scale gold 
mining) 

 اليت تستخدم أساليب بدائية الستخراج املعادن أنشطة التعدين
ويف كثري من . والفلزات وجتهيزها، على نطاق ضيق يف العادة

األحيان يستخدم عمال املناجم احلرفيون مواد سامة يف 
  .حماوالم الستعادة املعادن واألحجار الكرمية

تقييم املخاطر باستعمال 
تعدد الوسائط وتعدد 

املسارات وتعدد 
 ستقبِالتامل

Multimedia, 
multipathway and 
multireceptor risk 
assessment 

نظام مستخدم لتقييم املخاطر الصحية البشرية والبيئية النامجة 
مبا يف ذلك (عن التعرض املزمن للمواد الكيميائية املختلفة 

  .املنبعثة من وحدات إدارة النفايات الربية) الزئبق

تكنولوجيا االحتراق 
 ى قاعدة مميعةعل

Fluidized bed 
combustion technology  

تكنولوجيا االحتراق اليت تستخدم نفّاثات اهلواء لوقف 
والنتيجة هي . استخدام الوقود الصلب يف اهلواء أثناء االحتراق

مزيج متماوج من الغاز واملواد الصلبة وحركة سقوط تشبه 
ئية وانتقال تكوين فقاعات السائل تؤدي إىل تفاعالت كيميا

ومن ميزات هذه التكنولوجيا حرق املواد . للحرارة أكثر فعالية
القابلة لالحتراق مع املواد اخلاملة مما يوفّر ظروفاً مثالية 

وتتيح هذه التقنية استخدام وقود الفحم من نوعية . لالحتراق
  .منخفضة وأنواع أخرى من الوقود املنخفض النوعية

التناول األسبوعي 
  به مؤقتاًاملسموح

Provisional tolerable 
weekly intake 

مستوى التعرض األسبوعي للملوثات املسموح به لإلنسان اليت 
وهي . توجد بالضرورة مع استهالك األغذية املفيدة واملغذية

نقطة النهاية مللوثات األغذية يف املعادن الثقيلة ذات اخلصائص 
  .التراكمية

     
مصطلح يستخدم يف تقييم خماطر اآلثار السامة للمواد الكيميائية  Reference dose اجلرعة املرجعية

، ويتم تعريف اجلرعة املرجعية )مثل ميثيل الزئبق(على البشر 
من قبل وكالة الواليات املتحدة حلماية البيئة كتقدير للتعرض 

مبا يف ذلك اموعات الفرعية (اليومي للسكان من البشر 
وتعترب ) نسبة عدم تيقُّن قد تبلغ حداً معيناًمع ) (احلساسة
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الوكالة أن من املرجح أالّ تكون هلذه اجلرعة خماطر تذكَر من 

  .اآلثار الضارة على مدى العمر
 Lethal dose, 50 per اجلرعة املميتة

cent (LD50) 
 يف املائة من ٥٠من مادة سامة ميوت بسببها ) الكمية(اجلرعة 

ة . نة االختباراألفراد يف عيم لوصف مستوى مسيستخدوهي ت
الفئران والطيور أو : على سبيل املثال(مادة بأنواع إحيائية معينة 

  .يف االختبارات املعملية) حيوانات أخرى
 يف معدل استجابة ألثر جرعة أو تركيز ينتج تغيرياً حمدداً سلفاً Benchmark dose جرعة معيارية

  .مقارنة باخللفية) بة القياسيةوتسمى االستجا(سليب 
جهاز ترسيب 
 كهروستاتيكي

Electrostatic 
precipitator 

جهاز يستخدم للحد من انبعاثات ملوثات معينة من غازات 
  .االحتراق يف املداخن

جهاز مصمم للحد من انبعاثات اجلسيمات من غازات  Particle scrubber جهاز تنقية اجلسيمات
  . املداخناالحتراق يف

     
مصطلح تقليدي يشري إىل حالة من دورة الزئبق الطبيعي قبل   Pre-industrial state حالة ما قبل الصناعة

ويف أوروبا بدأ إنتاج . بداية النشاط الصناعي البشري
  .واستهالك الزئبق بشكل ملحوظ خالل فترة العصور الوسطى

حالة نضوب الزئبق يف 
 الغالف اجلوي

Atmospheric mercury 
depletion event 

اخنفاض الزئبق يف الغالف اجلوي القريب من سطح األرض 
خالل فصل الربيع القطيب وحيدث استنفاد الزئبق مع استنفاد 

  .األوزون
حد الكشف، أو احلد األدىن للكشف، هو أدىن كمية من مادة  Method detection limit احلد األدىن للكشف

خالل ) قيمة فارغة(دم وجود تلك املادة ما ميكن متييزها عن ع
ويشمل حد الكشف التأثري احملتمل لألخطاء اليت . مدة حمددة

  .قد حتدث خالل كل مرحلة من مراحل طريقة التحليل
احلد األقصى للجرعة 

 املسموح ا
Maximum tolerated 
dose 

جرعة عالية تستخدم يف اختبار السمية املزمنة اليت يتوقّع، 
تناداً إىل دراسات كافية، أن تنتج مسية حمدودة عندما تعطى اس

وجيب أالّ حتفز على زيادة السمية، مثل . طوال فترة االختبار
موت كثري من اخلاليا أو خلل وظيفي أو مظاهر للسمية يتوقّع 
مادياً أن حتد من العمر االفتراضي للحيوانات املختربة إالّ نتيجة 

سبة تأخري يف زيادة وزن اجلسم تزيد على لتطور الورم، أو ن
ويف بعض .  يف املائة باملقارنة مبجموعة احليوانات الضابطة١٠

الدراسات، تستبعد من االعتبار على وجه التحديد السمية اليت 
االحتاد : املصدر. (ميكن أن تتداخل مع مادة هلا تأثري سرطاين

ملصطلحات والتطبيقية، جمموعة ابحتة الدويل للكيمياء ال
  ).١٩٩٧الكيميائية، 

احلد األقصى ملستوى 
 املخلّفات

Maximum residue 
level (MRL) 

التركيز األقصى للمخلفات الذي توصي به هيئة الدستور 
وهو . الغذائي كحد مسموح به قانوناً أو ميكن قبوله يف الطعام

يقوم على نوع وكمية املخلفات اليت تعترب دون خطر السمية 
املدخول اليومي ”ة اإلنسان، وهي كمية توصف بأا على صح

، وهذه األخرية “املتحصل اليومي املقبول مؤقتاً” و “املقبول
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بار املخاطر حتتوي على عامل إضايف للسالمة وتأخذ يف االعت

األخرى ذات الصلة بالصحة العامة، فضالً عن جوانب 
ويعبر عن ). منظمة الصحة العاملية: املصدر(تكنولوجيا األغذية 

احلد األقصى للتركيز بامللليغرام من املخلّفات للكيلوغرام 
، على أساس الوزن )كغ/ملغ(الواحد من املواد الغذائية 

  .الطازج
كثافة أو شدة وحدة إدخال امللوثات يف نظام إيكولوجي معين  Load احلمل

ويشري محل الغالف اجلوي إىل كثافة مدخالت . يف البيئة
  .ن الغالف اجلوي يف نظام إيكولوجي معينامللوثات م

     
النفايات الناجتة عند احلفر باستخراج الفحم من األرض،  Slag اخلبث

وينتجها أيضاً خلط مادة كيميائية مع معدن مث تسخني اخلليط 
  .حىت يصري سائالً من أجل إزالة املواد غري املرغوب فيها

     
رصد البشر باستخدام املؤشرات احليوية، الذي يركّز على  Human biomonitoring الرصد اإلحيائي البشري

العوامل البيئية واألمراض واالضطرابات ونواحي الضعف 
  .الوراثية

     
 Particulate mercury الزئبق اجلسيمي

(also expressed as Hgp) 
ويترسب . الزئبق املرتبط مبادة جسيمية أو امتصته مادة جسيمية

  .ي بسرعة أكرب بكثري من الزئبق الطبيعيالزئبق اجلسيم
 Methylmercury (also زئبق امليثيل

expressed as MethylHg 
or MeHg) 

مادة فلزية عضوية يرتبط فيها الزئبق مبجموعة وحيدة من 
  .جمموعات امليثيل

 Divalent mercury (also الزئبق ثنائي التكافؤ
expressed as Hg2+ or 
Hg(II)) 

ويف .  الزئبق املتأين استقراراً وشيوعاً يف البيئةأكثر أشكال
الغالف اجلوي تكون األنواع احملتوية على الزئبق ثنائي التكافؤ 
أسهل يف إزالتها من اهلواء وترسيبها مما هو احلال بالنسبة للزئبق 

  .الطبيعي
 Elemental mercury زئبق طبيعي

(also expressed as Hg0 
or Hg(0)) 

وهو واحد . ، وهو معدن ثقيل فضيHgي رمزه عنصر كيميائ
من مخسة عناصر معدنية كيميائية تكون سائلة يف درجة احلرارة 

والزئبق هو . العادية والضغط اجلوي العادي القريبة منهما
املعدن الوحيد السائل يف ظل الظروف العادية لدرجة احلرارة 

  .والضغط
     

 Balance (also referred الصايف
to as budget) 

الكمية الصافية من مادة يف خزان جريوفيزيائي معين أو يف 
  .كيان جمتمعي مع مراعاة مجيع مدخالت وخمرجات هذه املادة

     
طبقة اهلواء اليت تعلو سطح احمليط مباشرة، حيث حيدث تبادل  Marine boundary layer الطبقة احلدودية البحرية

  .الزئبق بني اهلواء واملاء
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ب البيوكيميائي على الطل

 األوكسوجني
Biochemical oxygen 
demand 

املعدل الذي متتص به الكائنات البيولوجية يف مسطّح مائي 
ويستخدم على نطاق واسع كمؤشر لنوعية . األكسجني املذاب

املياه ومن مث لقياس مدى فعالية حمطات معاجلة مياه الصرف 
  .الصحي

  رام كيلوغ١ ٠٠٠ Metric ton طن متري
     

رقم يصف التراكم البيولوجي كنسبة تركيز مادة كيميائية  Bioaccumulation factor عامل التراكم البيولوجي
  .داخل كائن حي إىل تركيزها يف البيئة احمليطة

مادة ختتبر يف عينة بيولوجية، وقد تكون مركّباً أصلياً أو  Determinant عامل حمدد
لدم تدل عند مستوى معين على تغيري مستقلباً أو مادة يف ا

ويتم تقييم املستويات . بيولوجي عكسي ناجم عن امتصاصها
كجزء من رصد بيولوجي، ويستخدم للمساعدة يف حتديد 

  .التأثري الداخلي أو البيولوجي جلرعة من مادة كيميائية
عدد وجبات الطعام يف 

 املوسم
Meals per season  عادة من (تهلكة يف املوسم الواحد عدد وجبات الطعام املس

وقد . وهو مقياس يستخدم لتقدير استهالك الزئبق). األمساك
  .ينظَر يف عدد الوجبات يف األسبوع يف موسم معين

     
تقنية حتليلية لتحديد التكوين األويل لعينة من مادة، كما  Mass spectrometry قياس الطيف الكتلي

الكيميائية للجزيئات مثل اإلكتيدات تستخدم لتوضيح اهلياكل 
ويعمل هذا املقياس من خالل . واملركّبات الكيميائية األخرى

تأين املركّبات الكيميائية لتوليد جزيئات مشحونة أو شظايا 
جزيئية، ومن مث يتم قياس اجلزيئات املشحونة، أو األيونات، 

  .لتحديد نسبة الكتلة إىل الشحنة
القياس الطيفي الذري 

 الستشعاع البخار البارد
Cold vapour atomic 
fluorescence 
spectroscopy (CVAFS) 

انظر (نوع من قياس طيف االمتصاص الذري لالستشعاع 
  ).أعاله

القياس الفولتامتري 
لتحديد كمية أنواع 

 مؤينة معينة

Anodic stripping 
voltammetry 

وتطلى . ية معينةهي طريقة فولتامترية لتحديد كمية أنواع أيون
املادة املطلوب حتليلها على قطب كهربائي يعمل عن طريق 

وتسجل . الترسيب ويتم أكسدا من االلكترود بالتجريد
أكسدة األنواع باعتبارها الذروة يف إشارة التيار اليت تبدأ 

  .األنواع عندها يف التأكسد
قياس طيف االمتصاص 

 الذري 
Atomic fluorescence 
spectroscopy (also 
known as fluoroscopy 
or spectrofluoroscopy) 

نوع من التحليل الطيفي الكهرومغنطيسي الذي يستخدم 
وهو ينطوي على استخدام شعاع من . لتحليل استشعاع عينة

الضوء، مثل األشعة فوق البنفسجية عادة، حلث اإللكترونات 
 طاقة يف جزيئات بعض املركّبات لينبعث منها ضوء ذو

. منخفضة يف العادة، ولكنه ليس ضوءاً مرئياً بالضرورة
  .ويستخدم القياس الطيفي لالمتصاص كتقنية تكميلية

قياس طيف االنبعاث 
 الذري

Atomic emission 
spectroscopy 

طريقة لتحليل املواد الكيميائية تستخدم شدة الضوء املنبعث من 
طوال موجات معينة، اللهب، والبالزما، والقوس أو الشرارة، بأ
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وحيدد طول املوجة للخط . لتحديد كمية عنصر ما يف العينة

الطيفي الذري هوية العنصر كما أن شدة الضوء املنبعث 
  .تتناسب مع عدد ذرات العنصر

 Threshold limit value قيمة حد العتبة
(TLV) 

وماً مستوى مادة كيميائية يعتقد أن عامالً ميكن أن يتعرض هلا ي
وقيمة . بعد يوم على مدى احلياة دون تأثريات صحية ضارة

حد العتبة هي تقدير يستند إىل السمية املعروفة يف البشر أو 
احليوانات من مادة كيميائية معينة، باملوثوقية والدقّة اليت تتيحها 

وهذا ليس تعريفاً ثابتاً، . أحدث طرق أخذ العينات والتحليل
ة غالباً ما تؤدي إىل تعديل لتقييم املخاطر ألن األحباث اجلديد

اليت تشكّلها املواد، وميكن للمختربات اجلديدة وأساليب 
  .التحليل اآليل أن تحسن من حدود الكشف التحليلي

     
مركّب موجود يف العضالت والدم يتخلص منه اجلسم يف  Creatinine الكرياتينني

 الكرياتينني يف الدم وميكن أن يكون ارتفاع مستويات. البول
ويتم قياس . تعمل بشكل جيد إشارة إىل أن الكلى ال

الكرياتينني يف الدم والبول كجزء من اختبار قدرة اجلسم على 
التخلص من الكرياتينني، وهو اختبار تشخيصي لتقييم وظائف 

  .الكلى
كمية التناول اليومي 

 املقبولة
Acceptable daily intake 
(ADI) 

ة مادة يف الغذاء أو مياه الشرب يعبر عنها على تقدير لكمي
أساس وزن اجلسم، وميكن تناوهلا يومياً طوال العمر دون خطر 

ويعبر عن هذه الكمية بامللليغرامات بالنسبة . ملموس
: املصدر). (كغ/ملغ(للكيلوغرام الواحد من وزن اجلسم 

ية، وهي مصطلحات جلنة اخلرباء املعنية باملواد املضافة لألغذ
جلنة مشتركة بني منظمة األغذية والزراعة ومنظمة الصحة 

  ).العاملية
     

الئحة تنظيم تسجيل 
وتقييم وتفويض وتقييد 

 املواد الكيميائية

Regulation on the 
Registration, 
Evaluation, 
Authorization and 
Restriction of 
Chemicals (REACH) 

بشأن املواد ) EC 1907/2006(الئحة اجلماعة األوروبية 
وتتناول تسجيل املواد الكيميائية . الكيميائية واستخدامها اآلمن

ودخل القانون . وتقييمها والتصريح ا وفرض القيود عليها
  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١اجلديد حيز النفاذ يف 

     
مؤشرات التعرض 

 البيولوجي
Biological exposure 
indices 

قصودة كمبادئ توجيهية لتقييم املخاطر القيم املرجعية امل
احملتملة على الصحة يف ممارسات النظافة الصناعية، وهي متثِّل 
مستويات احملددات اليت حيتمل مالحظتها على األغلب يف 
عينات مأخوذة من عامل يف صحة جيدة تعرض للكيميائيات 
بنفس القدر الذي تعرض به عامل تعرض الستنشاق العتبة 

  .قررة للتعرضامل
جمفف الرذاذ باالمتصاص 

 الالشعري
Spray dryer adsorber 
system 

نظام يهدف إىل احلد من انبعاثات بعض امللوثات من غازات 
  .احتراق املداخن
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يف الكيمياء الفيزيائية للغالف اجلوي هو الوقت الذي تؤدي فيه  Lifetime مدى احلياة

 جمموع العمليات من الدرجة أو(عمليات من الدرجة األوىل 
من الكسح أو التنظيف إىل تقليل كتلي ألنواع الزئبق ) األوىل

وبالنسبة خلزان . يف فترة معينة من الزمن يف خزان جيوفيزيائي
ذي توزيع متجانس ألنواع الزئبق، يساوي مدى احلياة نسبة 

وملا كانت كتلة . الكتلة احملتواة يف اخلزان إىل معدل كسحها
ئبق يف اخلزان املتروكة ليحدث هلا تفاعل أو إزالة تنقص مع الز

مرور الوقت، فإن الكمية اليت تتفاعل أو تزال لكل وحدة من 
. الزمن تنخفض مع مرور الوقت بطريقة لوغاريتمية طبيعية

وعلى سبيل املثال فإن مدى حياة الزئبق لعام واحد ال يعين أن 
يف سنة واحدة إذا كانت كل الزئبق يف العينة سيكون قد نفد 

االنبعاثات صفراً، وإمنا يعين أن معدل اإلزالة يف بداية الفترة 
الزمنية من حيث الكتلة يف وحدة من الزمن، إذا مل تتغير، 

وحيث إن . سوف يؤدي إىل إزالة كل الزئبق يف سنة واحدة
معدل اإلزالة ينخفض مع اخنفاض كتل الزئبق، فإن كمية الزئبق 

 e من الكتلة األصلية، حيث e/1عد سنة واحدة تساوي املتبقية ب
  .٢,٧١٨٢٨١٨٣تساوي 

ويف وصف دورة حياة املُنتجات، فإن مدى احلياة يبدأ عندما 
وينتهي عندما ال يعود ) عادة وقت الشراء(يبدأ استخدام املُنتج 

  .من املمكن استخدام املُنتج أو عندما يتم التخلّص منه
مرشح جسيمات عايل 

 الكفاءة
High-efficiency 
particulate arrestor (also 
known as HEPA filter) 

 يف املائة من اجلسيمات ٩٩,٩٧مرشح يزيل ما ال يقل عن 
  . ميكرومتر٠,٣احملمولة يف اجلو بقطر 

نوع من مرشحات التصفية تستخدم اللتقاط اجلسيمات، مبا يف  Fabric filter املرشحات النسيجية
  .زات االحتراق الناجتة عن املداخنذلك غا

مركز تصميم النماذج 
 لتقييم التعرض

Center for Exposure 
Assessment Modelling 

وحدة يف وكالة الواليات املتحدة حلماية البيئة توفِّر منهجيات 
لتقييم التعرض ومناذج للمياه اجلوفية واملياه السطحية والسلسلة 

  .د الوسائطالغذائية، والتقييم املتعد
 Extended producer املسؤولية املمتدة للمنتج

responsibility 
استراتيجية توضع دف تعزيز إدماج التكاليف البيئية املرتبطة 

  .بالسلع طوال دورة حياا يف سعر السوق لتلك السلع
مستوى التأثري غري 

 ملحوظ
No observed effect 
level (also known as no 
observed adverse effect 
level – 
NOEL/NOAEL) 

يقال عن أكرب تركيز أو كمية من مادة وجد بالتجربة أو 
تسبب أي تغيري على الشكل أو القدرة الوظيفية  املالحظة أا ال

أو النمو أو التطور أو العمر لكائنات مستهدفة مميزة عن 
ت من نفس النوع والساللة وحت) الضابطة(الكائنات العادية 

االحتاد الدويل : املصدر. (نفس الظروف اخلاصة بالتعرض
  ).١٩٩٧ة، يلكيميائية البحتة والتطبيقل

 Reference exposure مستوى التعرض املرجعي
level 

التركيز الذي ال يتوقّع عنده أو أدىن منه وجود آثار صحية 
  .ضارة لفترة حمددة من التعرض ملادة معينة
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 Global Mercury يمشروع الزئبق العامل

Project 
هو مبادرة من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية انطلقت يف 

وجيمع املشروع بني احلكومات واملنظمات غري . ٢٠٠٢عام 
احلكومية وممثلي الصناعة واتمع وأصحاب املصلحة يف حماولة 
لبناء القدرات الالزمة لرصد استخدام الزئبق يف التعدين احلريف 

التعدين على املستوى الصغري، والقدرة على وضع السياسات و
واملؤسسات القادرة على إزالة احلواجز اليت حتول دون اعتماد 

  .التكنولوجيات النظيفة يف استخراج املعادن
معدات التخفيض احلفّاز 

 االنتقائي
Selective catalytic 
reduction equipment 

عض امللوثات من غازات معدات مصممة للحد من انبعاثات ب
ويستخدم يف هذه األنظمة خبار األمونيا . االحتراق يف املداخن

كعامل خفض، ويحقَن يف تيار غاز املداخن، ويمرر فوق عامل 
 إىل ٨٠ويتحقق ختفيض انبعاثات أكسيد النيتروجني من . حفّاز

 ودرجة حرارة التشغيل املُثلى هي يف العادة ما بني.  يف املائة٩٠
 درجة مئوية، وهذه هي يف العادة ٤٠٠ درجة مئوية و٣٠٠

. درجة حرارة غازات املداخن عند خمرج مبدل احلرارة
  ).مركز الفحم النظيف يف وكالة الطاقة الدولية: املصدر(

معدات التخفيض احلفّاز 
 غري االنتقائي

Selective non-catalytic 
reduction equipment 

التخفيض احلفّاز االنتقائي إالّ أا ال معدات مماثلة ملعدات 
 انبعاثات أكاسيد النيتروجني إىلختفض تستخدم احلفّاز، و

  . يف املائة٥٠ - ٣٠حدود 
  . غرام٣-١٠ من الغرام، أي ١ ١/٠٠٠ Milligram (mg) ملليغرام

موقد أكسيد النيتروجني 
 املنخفض

Low-nitrogen oxide 
burner (also known as 
low-NOx burner) 

تكنولوجيا مرجل احتراق مصمم خصيصاً لتوليد مستويات 
  .منخفضة نسبياً من أكاسيد النيتروجني

ميكروغرام لكل 
كيلوغرام من وزن 

 اجلسم

Micrograms per 
kilogram of body 
weight (µg/kg body 
weight) 

وحدة القياس املستخدمة لوصف كمية مثل املدخوالت اليت 
، ويشار إليها أحياناً باسم املدخول أو اجلرعات تعترب آمنة للبشر

ويف بعض احلاالت يستخدم هذا املقياس للتعبري عن . من الزئبق
) يوم/كيلوغرام من وزن اجلسم/ميكروغرام(التناول اليومي 

ويف حاالت أخرى عن التناول األسبوعي 
  ).أسبوع/كيلوغرام من وزن اجلسم/ميكروغرام(

     
 Toxicity characteristic نض خصائص السمية

leaching procedure 
طريقة الستخراج عينات من التربة للتحليل الكيميائي، 

  .وتستخدم حملاكاة النض عن طريق طمر موقع النفايات
النظام العاملي للرصد 

 البيئي
Global Environment 
Monitoring 
System/Food 
Contamination 
Monitoring and 
Assessment 
Programme 

برنامج يوفّر معلومات للحكومات وهيئة الدستور الغذائي 
واملؤسسات األخرى املهتمة وعامة اجلمهور عن مستويات 
واجتاهات امللوثات يف املواد الغذائية ومسامهتها يف جممل تعرض 

ويقوم بتنفيذ الربنامج . اإلنسان وأمهيتها للصحة العامة والتجارة
بالتعاون مع شبكة من املراكز املتعاونة مع منظمة الصحة العاملية 

منظمة الصحة العاملية ومؤسسات مشاركة تقع يف أكثر من 
  . بلداً يف خمتلف أرجاء العامل٧٠
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نظام النمذجة اتمعي 
املتعدد النطاقات لنوعية 
اهلواء لقياس الزئبق يف 

 الغالف اجلوي

Community multiscale 
air quality modelling 
system for atmospheric 
mercury 

  .نظام لنمذجة النقل الكيميائي يف أمريكا الشمالية

نظام منذجة االنبعاث 
 والتشتت

Emission and 
dispersion modelling 
system 

نظام لتقييم مدى تأثري عمليات قاعدة جوية أو مطار على 
وينصب التركيز األساسي على املصادر املتحركة . نوعية اهلواء

 حمركات الطائرات ووحدات الطاقة املساعدة ومعدات مثل
. الفضاء األرضية، واملركبات الربية مثل الشاحنات والسيارات

ويقل التركيز يف حال املصادر الثابتة مثل حمطات توليد 
وينتج النظام تقديرات ملعايري . الكهرباء وخزانات الوقود

ات اليت تستخدم االنبعاثات امللوثة ومالمح التشتت واخلوازمي
  .يف تقدير تركيزات اجتاه الريح

نظام منذجة متقدم 
لألحوال غري الثابتة 

لألرصاد اجلوية ونوعية 
 اهلواء

CALPUFF  نظام منذجة متقدم لألحوال غري الثابتة لألرصاد اجلوية ونوعية
، .Earth Tech, Incاهلواء، صورته ووزعته شركة تقنية األرض 

ذا النموذج من قبل وكالة محاية البيئة وقد مت اعتماد ه
  .بالواليات املتحدة

 Municipal solid waste النفايات الصلبة البلدية
(also known as urban 
solid waste) 

نفايات تضم يف الغالب النفايات املرتلية وأحياناً النفايات 
. التجارية، اليت يتم جتميعها من قبل البلدية ضمن منطقة معينة

وهي تكون إما يف شكل نصف صلد أو صلد، وتستبعد عموماً 
“ النفايات املتبقية”ويشري مصطلح . النفايات اخلطرة الصناعية

إىل املتخلّف من مصادر النفايات املرتلية اليت حتتوي على مواد 
  .يتم فصلها أو إرساهلا إلعادة املعاجلة

النمذجة املنتظمة لنطاق 
 ونوعية اهلواء

AERMOD  بِل اجلمعية األمريكية لألرصادنظام منذجة أنشئ من ق
جلنة التحسني النموذجي املنتظم بوكالة محاية البيئة /اجلوية

بالواليات املتحدة، وهي اليت أدخلت أحدث مفاهيم النمذجة 
وكالة محاية : املصدر(يف نطاق ونوعية اهلواء يف النماذج احمللية 

  ).البيئة يف الواليات املتحدة
نظام وسم يستخدم لإلشارة إىل وجود مواد كيميائية معينة يف  J-Moss  J-Mossوذج من

والغرض من هذا النظام هو . املعدات الكهربائية واإللكترونية
تعزيز استخدام املواد القابلة إلعادة التدوير وقطع الغيار من 
خالل تقدمي معلومات عن مواد حمددة حتتوي عليها املعدات 

  .ة واإللكترونيةالكهربائي
منوذج التعرض غري 

 املباشر
Indirect exposures 
model – version 2 for 
mercury (IEM-2M) 

منوذج للمصري املائي والربي والنقل والتعرض يستخدم يف توقّع 
تركيزات الزئبق يف البيئة استناداً إىل الترتيبات يف اهلواء اجلوي 

. ات املياه والبحرياتومعدالت ترسب التربة يف مستجمع
وحياكي هذا النموذج املصري العنصري مليثيل ثنائي التكافؤ 

وجيري تنفيذ التوازن . باستخدام معدالت التوازن الكتلي
الكتلي لكل نوع من أنواع الزئبق، مع معدالت حتول داخلي 
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  التعريف  املصطلح
واملصادر املستخدمة هي محوالت . تربط األنواع الثالثة

 اجلاف وانتشار خبار زئبق الغالف السقوط الرطب والسقوط
. اجلوي إىل مستجمعات املياه والتربة واملسطحات املائية

وتشمل املصارف النض من تربة مستجمعات املياه واملطمور 
من رواسب البحريات واملتطاير من التربة وأعمدة املياه والتأفّق 

ويقدر تركيز ميثيل الزئبق يف األمساك من . من البحريات
  .يزات املياه استناداً إىل عوامل التراكم اإلحيائيترك

منوذج تشتت اهلواء 
باستعمال شفرة املصادر 

 الصناعية

Industrial source code 
air dispersion model 
(IXC3) 

  .منوذج ذو نطاق حملي لالنتقال يف الغالف اجلوي

منوذج جلرانج اإلقليمي 
 لتلوث اهلواء

Regional Lagrangian 
Model of Air Pollution 

  .منوذج لالنتقال بعيد املدى يف الغالف اجلوي

     
اهلاليدات العضوية القابلة 

 لالمتصاص
Absorbable organic 
halides (AOX) 

جمموعة متنوعة من املركّبات العضوية أُحلقت ا واحدة أو 
وكمية اهلاليدات العضوية القابلة . أكثر من ذرات الكلور

مية قياسية حتدد كمية املواد العضوية املنبعثة لالمتصاص هي ك
  .احملتوية على الكلور

اهليدروجني احملتمل 
املعروف على نطاق (

واسع بالرقم اهليدروجيين 
(pH   

Potential hydrogen 
(more commonly 
known as pH) 

تعبري عن القدرة على جذب أيونات اهليدروجني، وتستخدم 
لقلوية باستخدام مقياس من صفر إىل لقياس درجة احلموضة أو ا

وتشري األعداد .  إىل احلياد اهليدروجيين٧ويشري الرقم . ١٤
 إىل زيادة احلموضة بينما تشري األعداد األكرب من ٧األقل من 

  . إىل زيادة القلوية٧

_______________  


