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 .
ً
ونيا  أو إلكير

ً
 هذه النسخة غير قابلة للتوزي    ع أو النش  ورقيا

بية والثقافة والعلوم   جميع الحقوق محفوظة للمنظمة العربية للير
 ومكتب تنسيق التعريب بالرباط

 



 تقديم
 

اء الوكالة األلمانية للتعاون الدول     ف مكتب تنسيق التعريب بالتعاون مع خبر ، وبموجب GIZ أشر

بية والثقافة والعلوم والوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي  ن المنظمة العربية للبر اتفاقية تعاون موقعة بي 

  جمهورية 
ن
  تفاعىل  والتنمية ف

متاح عىل الشابكة   ARABTERMألمانيا االتحادية، عىل إنجاز قاموس تقنن

  : ؛ وتشتمُل قاعدة َبياناته المصطلحية حاليا عىل www.arabterm.orgمن خالل الموقع الموال 

قنية باللغة 
ّ
جمة للُمصطلحات الت ية والفرنسية، َمصحوبة ببر ن : األلمانية واإلنجلب  معاجم  بأرب  ع لغات ه 

هّم مجاالت علمية وتقنية مختلفة. 
َ
 العربية وُمرفقة بتعريفات دقيقة، وت

   
وسيلة عمل متاحة يستفيد منها المهندسون واألساتذة  ARABTERMوالمعجم التقنن

جمون، ومؤلفو الكتب التعليمية والمناهج الدراسية واألدلة التقنية والنصوص  والباحثون والطلبة والمبر

ذات الصلة بهذه القطاعات؛ كل ذلك من أجل رفع كفاية توظيف العلوم والبحث العلم  والتقانة، وبناء 

  ا
ن
  وضع منصة القدرات العربية ف

ن
، واإلسهام ف ستخدام التقانات الحديثة، وتطوير المحتوى الرقم  العربر 

تبع الدقيق لمراِحلها، ربحا 
ّ
  إعداد المشاري    ع المعجمية والت

ن
ن ف   لجميع المساهمي 

تشاركية تتيح العمل اآلبن

 للوقت، وتقليصا للتكاليف. 

ويضم المجاالت التالية: إدارة  يختص هذا المعجم بالمناخ والبيئة وإدارة النفايات الصلبة،

بة  ، الغالف الجوي والمناخ، البيئة وعلم البيئة، البر النفايات، اإلدارة المستدامة، التنوع البيولوجر 

، السالمة الكيميائية والوراثية والحماية من اإلشعاع، السياسة البيئية والغابات.   
 واألراضن

 مكتب تنسيق التعريب بالرباط، التابع وتنفيذا لقرارات وتوصيات مؤتمرات التعريب، يسّ 

بية والثقافة والعلوم، أن يعرض هذا المعجم، بعد اإلعداد والتقويم والمراجعة، عىل  للمنظمة العربية للبر

  أواسط سنة 
ن
  إطار المؤتمر الثالث عسر للتعريب المزمع عقده ف

ن
ن ف علماء األمة ومتخصصيها المجتمعي 

صويبات المطلوبة، حنر يتمكن المكتب من مراجعة ، لدراسته وإبداء المالحظا2018
ّ
دقيقات والت

ّ
ت والت

 وإغناء نسخته الرقمية وتجويد محتواها. 

 

 مكتب تنسيق التعريب
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 : تنبيه

، والذي يتيح ARABTERMلكونها مخصّصة للنسر عىل موقع  ذلكبعض التعاريف تحتوي عىل روابط، ويعزى 

لذا يرجر تجاهلها أثناء دراسة  .صلة بالنقر عىل هذه الروابط التشعبية لمستخدميه التنقل من مفهوم آلخر ذي

وع.   محتوى المسر
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةA

1 1,3-dichloropropene

1,3-dichloropropène

مركب كيميائي صيغة: C3H4Cl2، مادة تستخدم كمبيد
للحشرات. بسبب ارتفاع معدل تبخرها وتطايرها فمن املؤكد أن
جزءا كبريا من الكميات املستعملة جيد طريقه إىل اجلو خالل تطبيق

ويتفاعل مع األوزون واهليدروكسيل.

1،3-ثنائي كلورو بروبني

1,3-Dichlorpropen

2 2-Hexanone

2-hexanone

صيغته الكيميائية: C6H12O، وهو من املركبات العضوية
املتطايرة (VOC) واليت متثل عائلة كبرية من املركبات احملتوية على

الكربون واليت تنبعث يف الغالف اجلوي من جمموعة متنوعة من
العمليات الصناعية. للهيكسانون-2 القدرة على املسامهة مباشرة يف
ظاهرة االحتباس احلراري عن طريق امتصاص األشعة حتت احلمراء
املنبعثة من سطح األرض. عموما، املركبات العضوية املتطايرة األكثر
تعقيدا، تكون قدرا أكرب على امتصاص األشعة حتت احلمراء. كما
للهيكسانون-2 القدرة على املسامهة بشكل غري مباشر يف ظاهرة

االحتباس احلراري من خالل التغري يف تركيز األوزون، وهو غاز دفيئ
قوي.

هيكسانون-2

2-Hexanon

3 350.org

350.org

محلة دولية دف إىل رفع الوعي بأزمة املناخ وحلول الوقود الالزمة
لذلك. عدد 350 ميثل تركز ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي
(يف أجزاء لكل مليون ppm) الذي يقدر العلماء أنه قد يكون احلد
األقصى للتركز الذي ميكن أن تتحمله األرض. ويفترض بأن تركيزا
لثاين أكسيد الكربون أكرب من 350ppm سيسرع من تأثريات

ظاهرة االحتباس احلراري. تنظم org.350 تظاهرات يف مجيع أحناء
العامل إلثبات انتشار خماوف كبرية بشأن قضايا تغري املناخ، بقصد
حتفيز القيادات السياسية إىل االلتزام خبفض انبعاثات الكربون بنسبة

٪80 حبلول عام 2050.

org.350

350.org

4 A 'floor', not a 'ceiling'

un «plancher», pas un «plafond»

تنص االتفاقية على املعايري الدنيا اليت يتعني حتقيقها ولكنها ال متنع أي
طرف االطراف من اختاذ التدابري اليت تذهب أبعد من ذلك يف اجتاه

توفري الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة أو الوصول إىل العدالة.

"حد األدىن"، وليس"حد أعلى"

eine "Untergrenze", nicht eine "Obergrenze"

5 A horizon

horizon a

أفق معدين يتشكل على أو بالقرب من السطح يف منطقة تتم فيها
إزالة وسحب مواد باإلذابة أو كعالقة، أو حيث يتحقق احلد األقصى

من تراكم الكربون العضوي، أو كليهما.

(A) أفق ألف

A Horizont

6 Aarhus Convention

convention d'aarhus

اعتمدت االتفاقية بشأن الوصول إىل املعلومات واملشاركة العامة يف
صنع القرار والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئية يف املؤمتر الوزاري

الرابع "البيئة من أجل أوروبا" يف آرهوس، بالدمنرك، يوم 25
يونيو/حزيران 1998. واهلدف من االتفاقية هو املسامهة يف محاية
حق كل شخص من األجيال احلالية واملستقبلية يف العيش يف بيئة

مالئمة لصحته ورفاهيته، كما يتعني على كل طرف متعاقد يف هذه
االتفاقية ضمان احلق يف احلصول على املعلومات واملشاركة العامة يف
صنع القرار، والوصول إىل العدالة يف القضايا البيئية وفقا ألحكام هذه

االتفاقية.

اتفاقية آرهوس

Aarhus-Konvention

7 Aarhus Convention 
Compliance 
Committee

convention d'aarhus: comité de conformité

تطلب املادة 15 من اتفاقية آرهوس، املادة املتعلقة مبتابعة االمتثال،
اجتماع األطراف إلنشاء "ترتيبات اختيارية ذات طابع غري تصادمي
وغري قضائي واستشاري الستعراض االمتثال ألحكام االتفاقية". تبعا
هلذا االلتزام، أنشأ اجتماع الدول املوقعة على االتفاقية فريق عمل
إلعداد مثل هذه اآللية. يف دورته األوىل (أكتوبر 2002)، اعتمد

اجتماع األطراف القرار 1 /  7ملتابعة االمتثال وانتخب جلنة االمتثال
األوىل.

اتفاقية آرهوس جلنة االمتثال

Konformitätausschuss des Aarhus-Übereinkommens
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةA

8 abandoned cliff

falaise morte; falaise abondonnée

موقع جغرايف بقسم مرتفع وآخر منخفض يصل بينهما قسم باحندار
كبري (أحيانا منحدر رأسي: بنية انكسارية)،ارتفاع املنحدر خيتلف من
موقع آلخر. ميكن، حسب التكوين ودرجة االحندار، أن تكون به
نباتات أو أن يكون صخريا عاريا. ينشا نتيجة للتآكل البحري أو

النهري أو التعرية الرحيية أو بسبب غري ذلك من العوامل جيوفيزيائية.
اجلرف ميكن أن تتم معاجلته لتتبيثه أو استغالله واالستفادة منه أو أن

يكون ومهجورا خاضعا للعوامل الطبيعية.

جرف مهجور

aufgegeben Klippe

9 abandoned industrial 
site

site industriel abandonné

موقع ال ميكن استخدامه ألي غرض من األغراض، ألن به ملوثات،
ولكن ليس بالضرورة مشعة.

موقع صناعي مهجور

Verlassene Industriebaustelle (-anlage)

10 abandoned valley

vallée morte; vallée abondonnée

أحواض أو منخفضات طبيعية، متتد األودية يف السهول واهلضاب أو
بني اجلبال وتتدفق ا األار والسيول. تكون األودية عموما مفتوحة
من اجلهة السفلى على سهل أو مسطح مائي. متتاز أراضي األودية
خبصوبتها، مما جيعلها صاحلة للزراعة. حسب خصائص الوادي،
التربة، الطقس، املساحة، املوقع وغري ذاك، ميكن أن يتم استغالله

واالستفادة منه يف الفالحة أو السياحة أو كمحمية أو غري ذلك أو أن
يكون ومهجورا خاضعا للعوامل الطبيعية.

واد مهجور

verlassenes Tal

11 Abatement

réduction, lutte anti-

أو ختفيض أو تقليل أو احلد من(التلوث) أو التخلص من مصدر
إزعاج بتطبيق وسائل تشريعية أو تقنية، أو كليهما.

خفض

Bekämpfung

12 Abatement

réduction

يدل على تراجع يف االنبعاثات مثل الضوضاء (على سبيل املثال اليت
تتولد باملنشآت الصناعية) أو الغازات الدفيئة مثل ثاين أكسيد

الكربون أو غاز امليثان.

خفض

Minderung

13 Abatement Debris

débris de rénovation

نفايات ناجتة عن أنشطة إصالح أو صيانة (مباين).

حطام صيانة

Sanierungstrümmer

14 abatement of 
pollution

réduction de la pollution

العمل على خفض إنتاج النفايات الصلبة والسائلة واالنبعاثات الغازية
امللوثة واالنبعاثات الطاقية والضوضاء (على سبيل املثال اليت تتولد
باملنشآت الصناعية والنقل وخمتلف األنشطة البشرية) أو الغازات

الدفيئة مثل ثاين أكسيد الكربون أو غاز امليثان.

تقليل التلوث، خفض التلوث

15 abatement of water 
pollution

réduction de la pollution des eaux

املياه امللوثة هي مياه حتتوي عوالق صلبة أو كائنات دقيقة أو حدث
تغري خلصائصها الفيزيائية أو الكيميائية، حبيث أصبح هلا تأثري سلبيا
على الكائنات احلية، أو أصبحت غري صاحلة لالستخدامات الطبيعية
أو الصناعية. تتعدد أشكال تلوث املياه من التلوث مبياه الصرف
الصحي والصناعي والتسرب النفطي والتلوث باملخلفات الزراعية

كاملبيدات احلشرية واملخصبات الزراعية.
 

يؤثر تلوث املاء تأثرياً كبرياً يف حياة سائر الكائنات احلية، أفرادا
وجمموعات، وقد يصبح مستوى التلوث كارثيا ال تتحمله األحياء

فتموت. هكذا يكون جتنب وتقليل التلوث ومعاجلة ما قد حصل منه
أمرا حيويا.

تقليل تلوث املياه، خفض تلوث املياه
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةA

16 Abbott`s Formula

formule d'abbott

صيغة أو معادلة تستخدم لتصحيح النسبة املئوية للوفيات يف جماميع
احلشرات املعاجلة واليت ترجع إىل عوامل أخرى غري تأثري املبيد، مثل
املوت الطبيعي أو املوت الذي حيدث من تأثري سوائل الرش اخلالية من

املادة السامة يف معاجلات مقارنة.

(Abbott :أبوط) صيغة

Abbott`s Formel

17 ABC Model

modèle abc

منوذج مقبول على نطاق واسع لتحديد هوية جهاز زهرة، يطبق يف
العموم على ذو فلقتني ذات قرابة ضعيفة، وبشكل أقل جودة على
أحادي الفلقة. يأخذ النموذج بعني االعتبار جينات األرابيدوبسيس

الالزمة لتحديد هوية جهاز الزهرة.

منوذج إي. يب .سي

ABC Modell

18 abdomen

abdomen

أبعد منطقة من اجلسم عن الفم. يف احلشرات، هي منطقة اجلسم
الثالثة خلف الرأس والصدر.

بطن

Unterleib

19 Ability-to-Pay

capacité de paiement

مبدأ الضرائب الذي يستند على الدخل أو ملكية املوارد لتحديد قدرة
األشخاص على دفع الضرائب. ضريبة الدخل هي إحدى الضرائب
األكثر شيوعا واليت تسعى إىل االلتزام مببدأ القدرة على الدفع. من

الناحية النظرية، يتم حتديد نظام ضريبة الدخل بشكل جيعل الناس من
ذوي الدخل األكرب يدفعون ضرائب أعلى. الضرائب التناسبية
والتقدمية تتبع مبدأ القدرة على الدفع، يف حني أن الضرائب

التراجعية، مثل ضرائب املبيعات وضرائب الضمان االجتماعي، ال
تفعل ذلك.

 
املنطق وراء مبدأ القدرة على الدفع هو أن الضرائب يتم مجعها من

قبل احلكومة لتمويل املنشآت واخلدمات العامة اليت توفر فوائد جلميع
أفراد اتمع. وألن الضرائب هي حتويل املوارد من األسرة إىل القطاع
احلكومي، فمن املنطق الضرييب، أخد الضرائب (حتويل الدخل) من

األشخاص الذين لديهم بالفعل دخل.

قدرة على األداء

Zahlungsfähigkeit

20 abime

abîme

جتويف حتت أرضي، حيث بعده األساسي عمودي ويكون الدخول
عموما من فوهة يف أعلى التجويف. وختتلف اهلوة عن الكهف أو

املغارة حيث البعد األساسي واملدخل أفقيان.

هوة

Schachthöhle

21 abiogenesis

abiogenèse

تكون احلياة من مادة غري حية. منظور يعتمد فرضية إمكانية تشكل
جزيئات عضوية من جزيئات غري عضوية عند توفر املكونات

والشروط املناسبة. يستخدم هذا املصطلح أساسا يف علم األحياء،
وعند دراسة أصل احلياة وظروف تطورها.

نشوء ذايت، نشوء تلقائي

chemische Evolution /abiogenesis

22 abiotic

abiotique

صفة عملية أو تفاعل غري مرتبط أو مستمد أو ال تشارك فيه كائنات
حية ولكن ميكن أن تتأثر به.

ال حيوي، ال أحيائي

abiotisch

23 abiotic environment

milieu abiotique

بيئة ال تتوفر فيها شروط احلياة.

وسط ال حيوي، بيئة ال أحيائية

abiotische Umwelt

24 abiotic factors

facteurs abiotiques

عوامل بيئية، فيزيائية وكيماوية: املناخ، ومكونات الغالف اجلوي،
واملياه، ودرجة احلرارة، والضوء، . . . . ومتثل املؤثرات غري األحيائية

على املكونات األحيائية يف النظام اإليكولوجي.

عوامل ال حيوية، عوامل ال أحيائية

abiotische Faktoren

25 abiotic 
transformation

transformation abiotique

أية عملية تعديل ملركب كيميائي يف البيئة من خالل آليات غري
بيولوجية.

حتول ال أحيائي

abiotische Umwandlung
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مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةA

26 Ablation

ablation

جتوية األار اجلليدية نتيجة ذوبان اجلليد السطحي، أو جتوية الصخور
والتربة نتيجة تآكل هيدروليكي.

اجتثاث

Abtragen

27 abney level

niveau d’abney

أداة لتحديد الفرق يف االرتفاع (علو األشجار مثال) وقيم االحندار
(امليل).

ميزان " آبين"، مقياس  "آبين"

abney Ebene

28 aboriginal

aborigène

السكان األوائل ببعض األقاليم أو املناطق (السكان األصليني بأستراليا)
الذين ال زالوا متواجدين ومتميزين عن غريهم من السكان النازحني

إىل املنطقة.

أصلي، سكان أصليني

Ureinwohner

29 above ground 
biomass

biomasse aérienne

كل الكتلة احليوية النباتية احلية فوق التربة مبا يف ذلك اجلذوع،
والفروع واألغصان واللحاء والبذور وأوراق الشجر.

كتلة حيوية على سطح األرض

oberirdische Biomasse

30 Above-stump woody 
biomass

biomasse ligneuse hors souche

كتلة اجلزء اخلشيب (اجلذع، واللحاء والفروع واألغصان) من
األشجار، حية او ميتة، الشجريات واألعشاب، باستثناء جدعتها

واجلذور.

كتلة خشبية أعلى جدعة الشجرة

Über Baumstumpf Holzmasse

31 Abrasion

abrasion

تآكل سطوح األجسام نتيجة االستعمال، مثل الطوب احلراري
املغلف لألفران أو أجزاء من معدات مناولة النفايات الصلبة، بفعل

االحتكاك مع املواد الصلبة والسوائل، أو الغازات.

تآكل

Abrieb

32 abrasion platform

plate-forme d’abrasion

منطقة شاطئية مسطحة باحندار ضعيف يف اجتاه البحر، تكونت نتيجة
تآكل اجلرف القاري بفعل األمواج وحركة املد واجلزر.

مسطحة التآكل، منصة التآكل

Abriebsplattform

33 Abrupt climate 
change

changement climatique brusque

يوجد أساسا تعريفان للتغري املناخي املفاجئ: (1) من حيث الفيزياء،
هو انتقال من نظام املناخ إىل وضع خمتلف على نطاق من الوقت
الذي هو أسرع من املسؤول املؤثر. (2) أو من حيث اآلثار، تغري
مفاجئ هو تغري حيدث بسرعة وبشكل غري متوقع حبيث ال تتمكن

النظم البشرية أو الطبيعية أو جتد صعوبة للتكيف مع التغري.

تغري مفاجئ يف للمناخ

Abrupte Klimawechsel

34 ABS Regime

régime abs

قرر اجتماع االتفاقية املتعلقة بالتنوع البيولوجي (CBD) يف عام
2004 إنشاء نظام دويل بشأن احلصول على املوارد اجلينية وتقاسم

املنافع الناشئة عن استخدامها من خالل نظام ABS. بدأت
املفاوضات حول نظام ABS الدويل يف عام 2005، ولكن من

املتوقع أن األمر سيستغرق ما يصل إىل عشر سنوات الستكمال إنشاء
مثل هذا النظام.

نظام تقاسم الوصول واالستفادة
(ABS)

ABS-Regime

35 Absolute Advantage

avantage absolu

قدرة املنتجني على إنتاج كمية مطلقة أعلى من السلع مع املوارد
اإلنتاجية املتاحة.

ميزة مطلقة

Absoluter Vorteil

36 absolute age

âge absolu

عمر صخور، أو متحجرات، أو مكتشفات أثرية قدمية، املُحدد بقياس
االضمحالل اإلشعاعي لنظائر معينة تدخل يف مكونات العينة انطالقا

من حلظة تشكلها.

عمر مطلق

absoluter Alter
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37 absolute altitude

altitude absolue

االرتفاع باملقارنة مع املستوى املرجعي، أي مستوى سطح البحر.

ارتفاع مطلق

absolute Höhe

38 absolute 
concentration

concentration absolue

كمية املادة املذابة (جرام، كيلوجرام، ...  )  يف وحدة األحجام (اللتر)
أو األوزان (الكيلوجرام) من احمللول.

تركيز مطلق

absolute Konzentration

39 absolute density

densité absolue

كثلة كمية معينة من املادة مقسوما على حجمها.

كثافة مطلقة

absolute Dichte

40 absolute drought

sécheresse absolue

يتغري التعريف حسب املناطق واملناخ السائد ا، حتدد مفهومه مصلحة
األرصاد اجلوية للبلد.

جفاف مطلق

absolute Trockenheit

41 absolute humidity

humidité absolue

كتلة خبار املاء املتواجدة بوحدة احلجم من اهلواء.

رطوبة مطلقة

Absolute Luftfeuchtigkeit

42 absolute permeability

perméabilité absolue

نفاذية، أو قدرة جسم مائع (سائل أو غاز) واحد على التدفق أو
االنتقال من خالل الصخور، املشبعة باجلسم املائع.

نفاذية مطلقة

absolute Permeabilität

43 Absolute Poverty

pauvreté absolue

درجة الفقر واليت أدىن منها ال حيقق احلد األدىن من متطلبات البقاء.
هذا مقياس ثابت من حيث احلد األدىن من متطلبات السعرات

احلرارية باإلضافة إىل املكونات األساسية غري الغذائية.

فقر مطلق

absolute Armut

44 Absolute Poverty Line

seuil de pauvreté absolue

معيار مطلق ملا جيب أن تكون األسر قادرة على االعتماد عليه من
أجل تلبية احتياجام األساسية. للقيام بقياس مايل، غالبا ما يستند

خط الفقر املطلق على تقديرات تكلفة االحتياجات الغذائية األساسية
(أي تكلفة سلة غذائية تعترب احلد األدىن للبقاء الصحي لعائلة

منوذجية)، واليت يضاف إليها بند لتلبية االحتياجات غري الغذائية.

خط الفقر املطلق

Absolute Armutsgrenze

45 absolute pressure

pression absolue

قياس الضغط باملقارنة مع فراغ كامل. تتجاوز قيمته العددية قيمة
الضغط الذي مت قياسه بواسطة جهاز عادي مبقدار يعادل الضغط

اجلوي.

ضغط مطلق

Absoluter Druck

46 Absolute Risk

risque absolu

يعرف التنبؤ الكمي أو النوعي الحتمال وأمهية تأثري معني باخلطر
املطلق. ميكن، يف إطار املعيار الطوعي للكربون (VCS)، حساب
مستوى اخلطر املطلق باستخدام منهجية "احتمال × أمهية ". ومن مث

ميكن حتويل املخاطرة احملسوبة إىل تصنيف خماطر.

خطر مطلق

absoluter Risiko

47 absolute temperature

température absolue

مقياس درجة احلرارة الذي يستند إىل الصفر املطلق، وهو سلم قياس
أساسي يف جمال الديناميكا احلرارية. وحدة درجة احلرارة املطلقة هي
(كلفن Kelvin)، ورمزها (K) ومتثل نفس وحدة درجة احلرارة

املئوية (°C) املستخدمة يف االستعمال العادي.

درجة احلرارة املطلقة

absolute Temperatur

48 absolute zero

zéro absolu

الصفر املرجعي لسلم القياس األساسي يف جمال الديناميكا احلرارية،
سلم (كلفن Kelvin). يعادل – 273,15 درجة مئوية (- 
C° 273,15) ويعادل أيضا - 459,67 درجة على مقياس
فهرايت. ويعترب أدىن درجة حرارة يف الطبيعة، واليت ال ميكن إال

االقتراب منها.

صفر مطلق، درجة الصفر املطلق

absolute null
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49 Absorbed dose (in 
Radiation)

dose absorbée (en radiation)

الطاقة املستوعبة باملادة يف حيز صغري حبجم مناسب من األشعة املؤينة
مقسومة على كتلة احليز املادي (ISO 1972). وحدة (النظام
العاملي SI) للجرعة املمتصة هي اجلول لكل كيلوغرام وهلا اسم

.(Gy) (ISO 1972 غراي) ا هو خاص

جرعة ممتصة (أشعة)

Absorbierte Dosis (in Strahlung)

50 Absorbed dose (in 
toxicology)

dose absorbée (en toxicologie)

كمية من مادة كيميائية دخلت اجلسم أو أعضاء أو أنسجة معينة من
اجلسم.

جرعة مستوعبة (علم السموم)

Absorbierte Dosis (in Toxikologie)

51 absorptiometer

absorptiomètre

جهاز يتم استعماله لقياس كمية اإلشعاع املمتصة، للحصول عرب ذلك
على مستوى التركيز أو التركيب الكيميائي للمادة.

مقياس االمتصاص

Absorptionsmeßgerät

52 Absorption

absorption

استيعاب مادة كيميائية من قبل اخللية أو الكائن احلي عرب األغشية
البيولوجية، مبا يف ذلك أي نقل أو انتقال إىل األنسجة األخرى.

امتصاص

Absorption

53 Absorption (in colloid 
and surface 
chemistry)

absorption (colloïdal chimie et chimie de surface)

العملية اليت من خالهلا، عندما يلتقي وسطان ال يتمازجان، يتم انتقال
عنصر أو مكون معني من وسط إىل آخر. التمييز عن طريق التجربة
بني االستيعاب واالمتزاز قد يكون صعبا، وأحيانا حتدث العمليتني يف

وقت واحد. يف مثل هذه احلاالت يتم استخدام مصطلح
"االمتصاص".

استيعاب (الكيمياء الغروية
والكيمياء السطحية)

Absorption (Kolloid- und Oberflächenchemie)

54 Absorption (in 
Radiation)

absorption (en radiation)

الظاهرة اليت من خالهلا تنتقل طاقة األشعة، كليا أو جزئيا، إىل اجلسم
.(ISO 1972) الذي ختترقه

امتصاص (أشعة)

Absorption (in Strahlung)

55 Absorption (waste)

absorption

امتصاص واالحتفاظ بسائل أو غاز يف جسم مادة صلبة أو سائلة.

امتصاص

Absorption

56 absorption coefficient

coefficient d’absorption

التغري يف الطاقة عند مرور إشعاع (ال مادي أو مادي) من خالل
طبقة، وهو ثابت للمواد ومرتبط خبصائص اإلشعاع ويسمى معامل

امتصاصه.

معامل االمتصاص

Absorptionskoeffizient

57 absorption index

indice d’absorption

انظر معامل االمتصاص.

دليل االمتصاص، مؤشر االمتصاص

Absorptionsindex

58 Absorptive Capacity

capacité d'absorption

أقصى قدر ممكن من السائل الذي ميكن امتصاصه واالحتفاظ به يف
وحدة وزن صلبة (جسم االمتصاص) يف ظل ظروف معينة؛ عموما
كمية السائل اليت حيتويها وحدة وزن النفايات يف املكب قبل أن يتم

إنتاج العصارة.

سعة االمتصاص

Absorptionsvermögen

59 Absorptive clay

argile absorbante

نوع خاص من الطني افف، قادر على امتصاص مواد كيميائية
واالحتفاظ ا. يستخدم أحيانا لتنظيف مواقع انسكاب مبيدات.

طني امتصاص

Absorptionston
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60 Abundance

abondance

عدد الكائنات احلية يف جمموعة سكانية، جتمع بني "الكثافة" (عدد
األفراد داخل املناطق املأهولة) و "االنتشار" (عدد وحجم املناطق

املأهولة).

وفرة

Reichtum

61 Abundance (econ)

abondance

عندما يتمكن األفراد من احلصول على كافة السلع اليت يرغبون فيها
دون تكلفة. إذا كانت سلعة موجودة بوفرة، تكون جمانا.

وفرة

Überfluss

62 Abwassereinleitung 
in die Natur

évacuation des eaux usées dans la nature

تتكون مياه الصرف الصحي عند استخدام املياه يف عمليات اإلنتاج
أو االستهالك. يتم التخلص من مياه الصرف الصحي املتجمعة (مبا يف
ذلك املياه الصاحلة الفائضة غري املستخدمة ومياه الصرف الصحي
املتبقية من جماالت ومسارات أخرى ملياه الصرف الصحي) من

القطاعات االقتصادية واملناطق السكنية باملنطقة، بعد املعاجلة أو دون
معاجلة، بشكل مباشر أو غري مباشر (عن طريق مياه الصرف الصحي
العام أو وسائل أخرى) يف الطبيعة. وفقا ملفهوم احلسابات االقتصادية
والبيئية، فإن مياه األمطار واملياه الغريبة (املياه اليت ال توجد حيث

جيب أن توجد كاملياه اجلوفية املتسربة إىل قنوات الصرف الصحي)
واملياه املتبخرة ال حتتسب ضمن مياه الصرف الصحي املتخلص منها.

تصريف مياه الصرف الصحي يف
الطبيعية

Abwassereinleitung in die Natur

63 Abwasserproduktivitä
t

productivité des eaux usées

تعرب إنتاجية مياه الصرف الصحي عن قوة (حجم.قيمة) اإلنتاج
االقتصادي لكل وحدة حجم مياه صرف صحي متكونة (قيمة الناتج
احمللي اإلمجايل لكل متر مكعب من مياه الصرف الصحي اليت يتم

تصريفها يف الطبيعة). عند تفسري البيانات للدول يؤخذ يف االعتبار أن
للهيكل االقتصادي ونسبة الصناعات املستهلكة للمياه بشكل كبري،
تأثري حاسم على إنتاجية مياه الصرف الصحي - وكذلك إنتاجية
املياه -.  تعين إنتاجية مياه صرف صحي قليلة، يف املقام األول، أن

اهليكل االقتصادي والصناعي للبلد يتميز باستهالك كبري للمياه. وعلى
العكس، فإن البلدان ذات االقتصاد أقل حجما الستهالك املياه تكون
هلا إنتاجية عالية نسبيا للمياه وملياه الصرف الصحي. التغريات يف
إنتاجية مياه الصرف الصحي يف املناطق ميكن أن تكون، على حد

سواء، نتيجة حتسن أو تدهور "حقيقي" لإلنتاجية، أو نتيجة لتغريات
يف اهليكل االقتصادي والصناعي.

إنتاجية مياه الصرف الصحي

Abwasserproduktivität

64 abyss

abysse

حفرة عميقة جدا (جماالت حبرية يزيد عمقها عن 2000 متر) حبيث
يصعب قياسها.

غور سحيق

Abgrund

65 abyssal deposit

dépôt abyssal

ترسبات يف احمليط على أعماق تفوق 3000 متر.

راسب غوري سحيق

Tiefsee Ablagerung

66 Abyssal plain

plaine abyssale

منطقة عميقة، مسطحة إىل حد كبري من قاع احمليط بعيدا عن هوامش
الصفائح القارية؛ متوسط عمق املياه حوايل 4 آالف متر.

سهل حبري سحيق

Tiefsee-Ebene

67 abyssal plain

plaine abyssale

منطقة منبسطة يف قعر احمليط على عمق بني 3000 و 6000 متر.

سهل غوري سحيق

Tiefsee-Ebene
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68 abyssal zone

zone abyssale

منطقة من احمليط على عمق يزيد على 2000 متر وأقل عمقا من
حوايل 6000 متر ومتثل حوايل 80 يف املائة من مساحة احمليطات.
تتميز املنطقة أساسا بظروف بيئية مستقرة وأشكال احلياة اخلاصة اليت

تقطن ا.

منطقة غور سحيق

abgrundtiefe Zone

69 abyssobenthic

abyssobenthique

منطقة بيئية يف عمق حميط أو حبرية، وتشمل املياه املالمسة للقعر وجزء
من طبقات الرواسب حيث تتواجد احلياة. ويطلق على الكائنات احلية

اليت تعيش يف هذه املنطقة حيوانات قعر البحر.

جلي غوري، قعر حبرعميق

benthischen Tiefsee

70 abyssopelagic

abyssopélagique

منطقة باحمليط يزيد عمقها عن 3000 متر وال تصلها أشعة الشمس
ومعظم الكائنات احلية ا عمياء وبيضاء.

جلي أقيانوسي، منطقة عميقة باحمليط

pelagische Tiefsee

71 acanthite

acanthite

معدن تستخلص منه الفضة وحيتوي أساسا على كربتيد الفضة
.(Ag2S)

يتتكربيتيك الفضة، أَكَن

Akanthit

72 acaricides

acaricides

مواد كيماوية مصنعة تستعمل حملاربة هذا النوع من احلشرات.

مبيدات العناكب، مبيدات قُراديات

Akarizide

73 Accelerated Erosion

érosion accélérée

التآكل هو ظاهرة طبيعية تؤدي إىل خسائر يف التربة وتدهور نوعية
املياه. وينتج التآكل املتسارع عموما عن األنشطة اليت جتعل التربة
عرضة لقوى التآكل، الرياح واجلاذبية ومياه األمطار. الظروف

املناخية أو الطقس جنبا إىل جنب مع النشاط البشري ميكن أن تعزز
تآكل التربة. على سبيل املثال، ميكن لألحداث القاسية والعواصف

الشديدة أن تزيد من معدل تسارع.

تآكل متسارع

beschleunigte Erosion

74 acceleration

accélération

عند الضغط على دواسة البرتين أو على الفرامل يف السيارة، فإا تسري
أسرع أو أبطأ. عندما تتغري سرعة جسم من سرعة إىل أخرى، فإنه
يتسارع (أسرع) أو يتباطأ (أبطأ). ويسمى هذا التغيري من سرعة إىل
أخرى بالتسارع. من الناحية التقنية، التسارع هو مقدار تغريات

السرعة يف وحدة الزمن.
 

أثناء وقوع زلزال عندما تز األرض، فإن أجزاء من القشرة األرضية
تواجه أيضا تسارعا. ذروة التسارع هي أكرب زيادة يف سرعة سجلتها

حمطة معينة أثناء وقوع زلزال.

تسارع

Beschleunigung

75 Accelerator

accélérateur

العالقة السببية بني التغريات يف االستهالك والتغريات يف االستثمار.

مسرع

Beschleuniger

76 acceptable daily 
intake (ADI)

dose journalière acceptable (dja)

كمية من مادة كيميائية، ميكن استهالكها يوميا طوال عمر الفرد
دون حصول آثار سيئة.

جرعة يومية مقبولة

zulässige Tagesdosis
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77 Acceptable intake 
(for subchronic and 
chronic exposure)

apport acceptable (pour l'exposition 
subchronique et chronique)

أرقام تصف كيفية مسية املادة الكيميائية. تستمد األرقام من دراسات
على احليوانات حول العالقة بني اجلرعة واآلثار غري السرطانية. هناك
نوعان من قيم التعرض املقبول: واحدة للتعرض احلاد (تعرض قصري
األمد نسبيا) وواحدة للتعرض املزمن (التعرض على املدى الطويل).

تناول مقبول (تعرض شبه مزمن
ومزمن)

Acceptable Aufnahme (für subchronische und 
chronische Exposition)

78 Acceptable Residue

résidus acceptables

بقايا مقبولة يف غذاء اإلنسان واليت مت حتديدها بالنسبة للمضادات
احليوية املوجودة يف األطعمة.

بقايا مقبولة

akzeptabler Rückstand

79 Acceptable Risk

risque acceptable

هو مستوى اخلسائر احملتملة اليت يعتربها جمتمع أو جتمع بشري مقبولة
يف إطار ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية وفنية وبيئية

قائمة. يصف املصطلح "خطر مقبول" احتمال وقوع حدث، احتمال
وقوعه صغري، وعواقب حدوثه طفيفة جدا، أو الفوائد (املتصورة أو
احلقيقية) املرافقة كبرية، لدرجة أن األفراد أو اجلماعات يف اتمع

على استعداد لتقبل املخاطر اليت قد تنتج عن احلدث. مفهوم املخاطرة
املقبولة تطور جزئيا من إدراك أن السالمة املطلقة عموما هدف ال
ميكن حتقيقه، وأن التعرض حىت ملستويات جد منخفضة من مواد

سامة قد حيمل معه بعض اخلطر.

خطر مقبول

akzeptables Risiko

80 acceptance capacity

capacité d’acceptation

قدرة كائن على تقبل واقع أو حالة أو تأثري (عموما سليب أو غري
مريح) دون احتجاج أو حماولة تغيري، أو بالنسبة حمليط بيئي دون

ظهور أعراض سلبية.

سعة التقبل

Akzeptanzkapazität

81 Access

accès

حق الدخول إىل واخلروج من جمال مملوك للقطاع اخلاص من
األراضي باستعمال طريق عام دون التجاوز على ممتلكات مملوكة

للقطاع اخلاص.

وصول

Zugang

82 Access Economy

économie de l'accès

"اقتصاد الوصول"، ويسمى أحيانا "اقتصاد التقاسم" هو التحاق عام
بالنشاط االقتصادي الذي يتم إنشاؤه بواسطة الشركات اليت تتيح

(ZipCar زيبكار) أو (AirBnb إير يب إن يب) .تقاسم املوارد
وهي مؤسسات لإلجيار (املساكن والسيارات)، وهي أمثلة كالسيكية

هلذا النشاط.

اقتصاد الوصول

Zugangswirtschaft

83 Access to information

accès à l'information

يدل على احلق يف احلصول على املعلومات اليت حتت سيطرة مؤسسة
حكومية. املبدأ هو أن املعلومات احلكومية ينبغي أن تكون متاحة

للعموم (مع بعض االستثناءات الضرورية، اليت ينبغي أن تكون حمدودة
وحمددة) وأن القرارات بشأن اإلفصاح عن أي معلومة حكومية جيب
دائما أن تدرس بشكل مستقل عن احلكومة. الوصول إىل املعلومات
يساعد األفراد على التدقيق يف آثار تنفيذ السياسات، ويوفر جمموعة
إضافية من الضوابط والتوازنات يف املصلحة العامة، ويقلل من التأثري

غري املشروع للفئات املستفيدة وحيد من التعرض للفساد.

وصول إىل املعلومة

Zugang zu Informationen

84 Accessing Party

parti accédant

الفصول 3 (1) و (2) من قانون التنوع البيولوجي اهلندي يعرف
"الطرف الذي له احلق يف الوصول إىل معلومة" بأنه كل شخص (مبا
يف ذلك األجانب واهلنود غري املقيمني والشركات األجنبية) الذين
يعتزمون احلصول على أي مورد بيولوجي أو معلومة مرتبطة حتدث
يف بلد مزود للبحث، أو لالستخدام التجاري، أو للمسح واالستفادة
احليوية، أو نقل نتائج أي حبث املتعلقة باملوارد البيولوجية أو املعارف
التقليدية املرتبطة ا. الطرف الذي له احلق يف الوصول إىل معلومة

لديه أسبقية يف الوصول من طرف السلطة الوطنية للتنوع البيولوجي.

أطراف هلا احلق يف املعلومة

Zugreifende Partei
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85 Accession

adhésion

عملية تصبح مبوجبها الدولة طرفا يف معاهدة مت التفاوض عليها
وتوقيعها من قبل دول أخرى بالفعل؛ عملية هلا نفس األثر القانوين

الذي يترتب على التصديق.

انضمام

Beitritt

86 accessory mineral

minéral accessoire

مركبات كيميائية مصاحبة  تساهم بنسب صغرية غري أساسية يف
تكوين الصخور املعدنية.

معدن ثانوي

Begleitmineral

87 accidented relief

relief accidenté

موقع طبيعي بتضاريس وعرة وانكسارات كثرية.

تضاريس متقطعة

zerklüftetes Relief

88 Acclimation

acclimatation

تغيريات يف حتمل إجهاد للكائن احلي حتت ظروف املخترب أو حتت
ظروف جتريبية أخرى، وعموما على املدى القصري.

تأقلم

Akklimatisierung

89 Acclimatisation

acclimatation

تغري للكائنات احلية (النباتات واحليوانات أو الكائنات الدقيقة) للتالؤم
مع بيئة متغرية تعرضه لإلجهاد الفسيولوجية. ال ينبغي أن يكون هناك

خلط بني التأقلم وبني التكيف.

تأقلم

Akklimatisierung

90 Acclimatised (= 
naturalised) species

espèces acclimatées (= naturalisés)

أنواع غريبة عن نظام بيئي، أدخلت إليه وظلت ضمنه لفترة طويلة،
حبيث أصبح من املمكن أن تعترب جزءا من هذا النظام االيكولوجي

بقانونه وممارساته، ومتكافئة مع األنواع احمللية.

أنواع متأقلمة (= مت توطينها)

Akklimatisierte (= eingebürgert) Spezies

91 acclimatization

acclimatation

تغري فسيولوجي فردي للكائن احلي يف إطار ما تسمح به خصائصه
الوراثية عند تغري العوامل البيئية، وهذا التغري رجعي ويتحقق يف فترة
قصرية (أيام إىل أسابيع وقد يستمر لشهور) وال يصبح وراثيا (أي

تكيف).

تأقلم

Akklimatisierung

92 accommodation

accommodation

تكيف تلقائي للعني من أجل رؤية واضحة على مسافات خمتلفة.
يتحقق ذلك عن طريق تغيري حتدب العدسة.

مواءمة

Akkommodation

93 accommodation 
capacity

capacité d'accommodation

تعين قدرة العني على احلفاظ على الرؤية الواضحة واالنتقال من الرؤية
على املسافات الكبرية (املواءمة يف ما الاية) إىل الرؤية عن كثب

(املواءمة القريبة للغاية).

قدرة املواءمة

Akkommodationskapazität

94 Accountability

responsabilisation

إنه مبدأ أساسي، فاملدير املسؤول عن خدمات مثل إدارة النفايات
البلدية الصلبة، جيب أن تكون له سلطة السيطرة على كل الوظائف
الالزمة للمنظومة، ويف املقابل ينبغي أن خيضع للمساءلة عن أداء

األدوار املطلوبة بطريقة فعالة من حيث التكلفة.

مساءلة

Rechenschaftspflicht

95 Accountability (pol)

responsabilisation

يكون خاضعا للمساءلة، أو مسؤوال، أمام اجلهات املعنية. يف حالة
اإلدارة املستدامة، يتجاوز مفهوم هذا املصطلح أصحاب املصلحة
املالية ليشمل النظم الطبيعية أو االجتماعية املتضررة من األعمال
التجارية، مبا يف ذلك املستهلكني واملوظفني واتمعات احمللية.

مساءلة

Rechenschaftspflicht
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96 AccountAbility 1000S

accountability 1000s

منظمة غري هادفة للربح تقدم شهادات وتقوم بالبحوث، تأسست يف
اململكة املتحدة يف عام 1995. وسلسلة 1000S هي املبادئ
التوجيهية للمنظمة عند تقدمي تقارير عن األداء االجتماعي والبيئي

واألخالقي.

1000S (املساءلة) أكاونتيبيلييت

AccountAbility 1000S

97 Accounting

comptabilité

1. التقييم الكمي لألحداث االقتصادية من حيث التبعات املالية
املترتبة عن عمليات مجع وتسجيل وتقييم وتبليغ نتائج األحداث
املاضية وللمساعدة يف عملية صنع القرار. 2. طريقة مجع ومعاجلة

وإعداد التقارير وحتليل وتفسري واستقراء معلومات مالية.

حماسبة

Buchhaltung

98 Accreditation

accréditation

املوافقة والتأكيد على حقيقة أن وثائق التفويض اليت قدمها مندوب
من دولة أو مؤسسة معينة مقبولة وفقا للقواعد املعمول ا. االعتماد
يسمح للمندوبني باملشاركة يف اجتماعات و/أو أنواع أخرى من

األنشطة.

اعتماد

Akkreditierung

99 accreditation 
(standards)

accréditation

اإلجراء الذي تقوم به هيئة خمتصة حيث تسلم اعتراف رمسي بأن هيئة
أو شخص مؤهل للقيام مبهام حمددة.

عتماد، اعتماد

Akkreditierung

100 accreditation body

organisme d'accréditation

هيئة رمسية ميكنها أن متنح اعترافا رمسيا بأن هيئة أو شخصا مؤهل
للقيام مبهام حمددة.

هيئة اعتماد

Akkreditierungsstelle

101 accreditation system

système d'accréditation

نظام حيث تقوم هيئة رمسية مبنح اعتراف رمسي بأن هيئة أو شخص
مؤهل للقيام مبهام حمددة.

نظام اعتماد

Akkreditierungssystem

102 accretion

accroissement par alluvionnement

منو يف بنية جسم من خالل تراكم أو تكتل مواد على سطحه أو يف
حميطه احملاذي بفعل قوة جاذبة.

تراكم الترسبات، تنامي

Akkretion

103 Accretion

accrétion

إضافة جسيمات من اهلواء لقطرات مائية (الثلج واملطر والصقيع، اخل)
من خالل التخثر لتكوين قطرات أكرب تقع من السماء.

تعاظم

Akkretion

104 accretion vein

filon minéralisateur

ترسب أو تبلور على شاكلة "عرق" يتكون نتيجة تراكم ملء شقوق
يف اال الصخري مبحاليل أو مواد منصهرة كلما تسببت أنشطة

القشرة األرضية يف انفتاح الشقوق من جديد.

عرق تعديين

Akkretionsvene

105 accretionary wedge

coin d'accrétion

الرواسب، ومواد من الطبقة العليا لصفيحة تكتونية، اليت تتراكم وتغري
شكل موقع تصطدم الصفائح احمليطية والقارية. يتم كشط هذه

الرواسب من أعلى قشرة الصفيحة احمليطية املنحدرة ويتم إحلاقها حبافة
الصفيحة القارية.

إسفني تراكمي

Akkretionskeils

106 Accumulation

accumulation

إضافات متتالية من مادة إىل كائن مستهدف، أو إىل جهاز، أو إىل
جزء من البيئة، مما يؤدي إىل زيادة كمية أو تركيز املادة يف الكائن

احلي، اجلهاز، أو البيئة.

تراكم

Akkumulation
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107 Accumulation Mode 
Particles

mode d'accumulation des particules

جزيئات تتشكل يف الغالف اجلوي بسبب حتوالت كيميائية وفيزيائية
حتدث عندما تتفاعل االنبعاثات الغازية األولية يف اهلواء. يتم حقن
االنبعاثات الغازية األولية يف الغالف اجلوي عن طريق عمليات

االحتراق مثال مبحرك سيارة أو مبصنع حيرق الفحم.

منط تراكم اجلسيمات

Akkumulationsmodus von Partikeln

108 accumulation zone

zone d’accumulation

جزء من ر جليدي أو منطقة متجمدة حيث الزيادة املتوسطة السنوية
للجليد املعمر، فرين، والثلوج أكرب من اخلسارة السنوية (ذوبان،

التبخر، والتسامي).

منطقة تراكم

Akkumulationszone

109 Accumulative 
pesticide

pesticides accumulative

مبيدات متيل إىل التراكم يف أجسام أو يف أجزاء معينة من أجسام
الكائنات أو يف البيئة.

مبيدات تراكمية

akkumulatives Pestizid

110 Accumulator

accumulateur

نبات قادر على استيعاب تركيزات عالية من عنصر أو مركب يف
أنسجته مع عدم وجود تأثري ضار واضح.

مراكم

Akkumulator

111 Accumulator, 
hydraulic

accumulateur hydraulique

غرفة جمهزة على جهة اخلروج ملضخة ترددية لتخزين الطاقة.

تراكم هيدروليكي

Hydraulischer Akkumulator

112 Accuracy

précision

(1) الفرق بني ''القيمة" احلقيقية والقيمة اليت يتم قياسها (املنظمة
الدولية للمعايري (إيزو ISO 1981))؛ (2) مدى تطابق أو اقتراب
قياس، أو تقدير على أساس قياسات، من القيمة احلقيقية للخاصية اليت

هي موضوع القياس (إيزو 1988).

دقة

Genauigkeit

113 Acetaldehyde

acétaldéhyde

أو ألدهيد اخلليك، صيغته الكيميائية C2H4O، وهو ألدهيد
بسيط اىل حد كبري (الثاين يف سلسلة مماثلة بعد الفورمالديهايد

(ألدهيد النمليك))، ويوجد يف الغالف اجلوي نتيجة لالنبعاثات من
تصنيع محض اخلليك والبالستيك وبعض املواد اخلام، وينتج كذلك يف
بعض تفاعالت األكسدة يف اهلواء امللوث، هلذا وعلى سبيل املثال،

يوجد األسيتالديهيد يف اهلواء يف املناطق احلضرية يف مجيع أحناء العامل.

أسيتالديهيد

Acetaldehyd

114 Acetic Acid

acide acétique

صيغته الكيميائية C2H4O2، وهو مركب كربونيلي ينبعث يف
طبقة التروبوسفري من عمليات طبيعية وبشرية على حد سواء. يوجد
حامض اخلليك يف التروبوسفري يف احلالة الغازية، ويذوب جيدا يف

املاء. مبا أن حامض اخلليك جيد الذوبان يف املاء، فإنه ميكن أن يوجد
يف تركيزات عالية يف مياه األمطار احلمضية، وكذلك يف الضباب و

قطرات السحاب يف املناطق احلضرية.

محض اخلليك

Essigsäure

115 Acetone

acétone

صيغته الكيميائية C3H6O، وهو مركب كربونيلي يتم العثور
عليه يف اجلو كغاز متفاعل. ويعترب األسيتون من املركبات العضوية
املتطايرة (VOC)، اليت تنبعث إىل الغالف اجلوي عن طريق

العمليات الصناعية. وقد مت ربط األسيتون بتكون األوزون يف طبقة
التروبوسفري، ومت إرجاع ذلك إىل كونه مصدر للجذور احلرة.

أسيتون

Aceton

116 acetylcholine (ACh)

acétylcholine

مادة كيميائية (توجد يف جسم احلشرات) تسمح بانتقال النبضات
العصبية بني النهايات العصبية والعضالت، واحلواس، أو األعصاب

األخرى.

أستيل كولني

Acetylcholin
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117 acetylcholinesterase 
(AChE)

acétylcholinestérase

اإلنزمي الذي يعطل عمل أستيلكولني ويوقف النبضات العصبية.
املبيدات احلشرية اليت حتتوي الفوسفات العضوي والكربامات تعرقل

عمل اإلنزمي، مما يؤدي إىل فقدان السيطرة على وظيفة العصب.

أستيلكولينستراز

Acetylcholinesterase

118 Acid

acide

مادة، إذا أذيبت يف املاء، فإا تنقسم، بدرجة أكرب أو أقل، إىل
أيونات، مبا يف ذلك أيونات اهليدروجني. األمحاض القوية هي تلك
اليت تنقسم بدرجة كبرية. أا عادة ما تتسبب يف تآكل (أو ذوبان أو
حتلل) املواد اليت تتصل ا، األمحاض حتيد القلويات (القواعد) مع

تشكيل أمالح. قيمة الرقم اهليدروجيين لألمحاض أقل من 7.

محض

Säure

119 Acid Deposition

dépôts acides

مصطلح واسع يشمل كل أشكال األمحاض اليت تتراكم يف الغالف
اجلوي، على سبيل املثال، األمطار احلمضية والضباب احلمضي. ميكن
استخدام هذا املصطلح لشرح اآلثار على املدى الطويل هلذه األحداث

على البيئة وكذلك األسباب الرئيسية للمطر أو الضباب احلمضي.
يستعمل املصطلح كفئة ميكن أن تشمل مجيع األمحاض اليت يتسبب

البشر يف انبعاثها يف احمليط البيئي.

ترسب محضي

Saure Abscheidung

120 Acid dewpoint

point de rosée d'acide

(تكون قطرات سائلة صغرية عالقة، ندى) عندما يتم تربيد غاز
املداخن الذي حتتوي على أكسيد الكربيت وخبار املاء أقل من درجة

حرارة التشبع. ويرتبط قيمة درجة احلرارة مبستوى رطوبة غاز
املداخن وحمتواه من ثالث أكسيد الكربيت. جيب اإلفراج عن الغازات

يف الغالف اجلوي يف درجة حرارة أعلى بكثري من نقطة التكثف.

نقطة تكثف محض

Säurekondensationspunkt

121 acid rain

pluie acide

تساقطات مائية سائلة (مطر، ندى، ضباب) أو صلبة (ثلج، برد)
= PH) معدل األس اهليدروجيين فيها أقل من 5,6. هذا املستوى
5,6) ميكن أن يتحقق بسبب ذوبان ثاين أكسيد الكربون املتواجد
بالغالف اجلوي يف ماء املطر وتفاعله معه ويعترب هذا األس عاديا.

مطر محضي

saurer Regen

122 acid rain

pluie acide

تنتج األمحاض عندما تتفاعل بعض الغازات (يف املقام األول ثاين
أكسيد الكربون، ثاين أكسيد الكربيت، وأكاسيد النيتروجني) مع املاء

يف الغالف اجلوي أو على األرض ويتم حتويلها كيميائيا إىل مواد
محضية. تلعب األكسدة دورا رئيسيا يف العديد من عمليات تشكل
األمحاض. يتم حتويل ثاين أكسيد الكربون املذاب يف املطر حلمض
ضعيف (محض الكربونيك). الغازات األخرى، وأساسا أكاسيد

الكربيت والنيتروجني، تشكل أمحاض قوية (محض الكربيتيك ومحض
النِتريك).

مطر محضي

saurer Regen

123 Acid soil

sol acide

درجة احلموضة (الرقم اهليدروجيين لِ) مواد التربة أقل من 7. انظر
أيضا تفاعل التربة.

تربة محضية

sauren Böden

124 Acid tar

acide gras; goudrons acides

نفايات تتكون أثناء عمليات بتروكيماوية مثل استخراج مواد تشحيم
من خملفات زيوت معدنية وتنقية البرتين. القطران احلمضي حيتوي
على كميات كبرية من محض الكربيتيك باإلضافة إىل خملفات

عضوية.

قطران محضي

Fettsäure (Säureteer)
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125 Acid, fatty

acide gras

فئة من األمحاض الكربوكسيلية، وتسمى هكذا لوجود بعض أفرادها
بشكل حر أو على شكل استرات غليسرييل يف الدهون الطبيعية
والزيوت احليوانية / النباتية. األمحاض الدهنية هي مركبات من
الكربون واهليدروجني واألوكسجني اليت ال حتتوي على هياكل

حلقية. كأعضاء منوذجيني من هذه اموعة واملتواجدين أو املتكونني
يف مقالب القمامة: حامض اخلليك، حامض الربوبيونيك، وغريها.

أمحاض دهنية

Fettsäure

126 Acidification

acidification

يف احلالة الغازية حيدث التحمض عندما يتم حتويل مركبات مثل
أكاسيد النيتروجني وأكاسيد الكربيت يف تفاعل كيميائي، يف الطور
الغازي أو يف السحب، إىل مواد محضية. هذه األمحاض ترتل مع
األمطار أو تتفاعل تدرجييا مع األسطح اجلافة. كميات كبرية من

املركبات احملتوية على النيتروجني والكربيت هي نتيجة مباشرة للنشاط
البشري. على سبيل املثال، ما حيدث يف التربة حيث يتأكسد الكربيت
املختزل (على سبيل املثال املوجود بالبرييت) حينما يصبح التفاعل

ممكنا خالل، على سبيل املثال، عند استخراج الفحم البين.

ضمحت

Versäuerung

127 Acidifier / Acidulator

acidifiant / acidulator

مصطلح يستعمل يف جمال الرش التقليدي الذي تستخدم فيه املياه. إنه
يشري إىل املواد املساعدة املستخدمة خلفض درجة محوضة احمللول املائي

الذي حيتوي املبيدات. املبيدات غالبا ما تنهار ببطء أكثر إذا كان
احمللول املائي حامضا قليال. ويشار إىل احملمضات بِ "مواد حممضة"

أيضا.

محمض / مادة حممضة

Säuerungsmittel / Acidulator

128 acidophily

acidophilie

خاصية كائنات حية تستطيع العيش والتكاثر يف وسط محضي إىل
شديد احلموضة.

ألفة احلموضة

Acidophilie

129 acidophoby

acidophobie

خاصية كائنات حية ال تستطيع العيش والتكاثر يف وسط محضي.

رهاب احلموضة

Acidophobie

130 Acid-Pulse

acid-pulse

ترسب مادة تشبه مسحوق على سطح األرض، تؤثر خصوصا على
أوراق النبات. أنه يعطي حماليل قوية احلموضة عندما ميتزج باملاء.

نبض محضي

Säure-Pulse

131 Acids

acides

جمموعة من املركبات اليت ميكن أن تسبب تآكل عندما تكون مركزة.
األمحاض الضعيفة، مثل اخلل وحامض الستريك، شائعة يف األطعمة.

األمحاض القوية، مثل محض اهليدروكلوريك، محض الكربيتيك
ومحض النتريك هلا العديد من االستخدامات الصناعية، وميكن أن
تكون خطرة ألولئك الذين ال دراية هلم بطرق معاجلتها. األمحاض

هي "األضداد" الكيميائية للقواعد (للقلويات)، حيث أا ميكنها حتييد
بعضها البعض.

أمحاض

Säuren

132 Acquired 
Endowments

fondations acquises

موارد البلد اليت يبنيها ويكوا (أساسا) لنفسه، مثل شبكة من الطرق
أو شعب مثقف.

أوقاف مكتسبة

erworbene Stiftungen

133 Acrolein

acroléine

صيغته الكيميائية: CH2CHCHO. أبسط ألدهيد مزدوج
الرابطة، يتواجد يف الضباب الدخاين يف املدن، يسهم إىل حد كبري يف
يج العني والرئة. هو من مكونات: الغازات العادمة مبحرك االحتراق
الداخلي، ودخان السجائر، وغازات حرق الكتلة احليوية، وغازات

االحتراق غري الكامل للمواد البالستيكية والوقود.

أكروليني

Acrolein
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134 actinometer

actinomètre

جهاز يقيس كثافة طاقة اإلشعاع املنبعث من مصدر مشع عن طريق
حتويله إىل حرارة.

مشعاع

Aktinometer

135 Actinomycetes

actinomycètes

جمموعة كبرية من الكائنات الدقيقة، مثل العفن. تلعب دورا هاما يف
حتقيق االستقرار يف النفايات الصلبة خالل عملية التسميد.

فطريات شعاعية

Aktinomyzeten

136 Action level

niveau d'action

طريقة عمل وضعتها وكاالت محاية البيئة لتحديد تركيز مادة يف
وسط معني (ماء، تربة أو غريها). مادة قد تشكل خطرا على الصحة
عند جتاوزها هلذا املستوى من التركيز. إذا مت العثور على امللوثات
بتركيزات أعلى من املستويات احملدد، جيب اختاذ تدابري خلفض

التلوث.

مستوى العمل

Handlungsebene

137 Action level (biol.)

niveau d'action

(1) مستوى امللوثات الذي جيب عنده اختاذ اإلجراءات املتعلقة
حباالت الطوارئ، مثل مصادرة وتدمري املواد امللوثة، إجالء السكان
احملليني أو إغالق مصادر التلوث. (2) املستوى الذي جيب أن تتخذ

عنده اإلجراءات الوقائية (وليس بالضرورة ذات طابع الطوارئ)؛ (3)
مستوى التلوث الذي يتعرض له العمال من املواد الضارة احملمولة جوا
يف حجرات العمل والذي حتدده السلطة املختصة؛ ومن الواضح أنه
أقل من حد التعرض املوجب إلجراءات الوقاية وبالتايل التعرض عادة
ملثل هذا املستوى ال يتطلب تطبيق كافة اإلجراءات الوقائية، خاصة
ذات الطابع الطيب. هذا املستوى قد يقع بني ثلث ونصف من حد

التعرض املوجب لإلجراءات الوقائية.

قيمة حدية

Auslösewert

138 Action Plan

plan d'action

برنامج حيدد بتفصيل، يف إطار االستراتيجية الشاملة على املدى
الطويل، خطوات ومراحل العمل خالل فترة زمنية من 5 سنوات.

تفاصيل خطة العمل تشمل ما جيب القيام به، من سيقوم بذلك ومىت،
وكم سيكلف ومن سيدفع التكلفة.

خطة عمل

Aktionsplan

139 Activated Carbon

charbon actif

شكل من أشكال الفحم اليت تتميز خباصة امتصاص عالية. يتم تنشيط
الفحم بتسخينه إىل درجة حرارة 800-900 درجة مئوية يف وجود
البخار، وهو ما يعطيها بنية داخلية يسهل اختراقها، وزيادة كبرية يف

املساحة السطحية املتاحة لالمتصاص. يتم استخدامه يف معاجلة
التلوث، إلزالة املواد العضوية الذائبة من مياه الصرف الصحي.

فحم منشط

Aktivkohle

140 Activated charcoal

charbon de bois actif

فحم مسحوق ناعم جدا عايل اجلودة ميتص السوائل والغازات واملواد
السامة بسرعة كبرية.

فحم خشب منشط

Aktive Holzkohle

141 Activated Sludge

boues activées

مادة تنتج عندما يتم خلط مياه الصرف الصحي الرئيسية مع محأة
حمملة بالبكترييا. مث يتم حتريكها وويتها لتعزيز املعاجلة البيولوجية،

واإلسراع بتحلل املواد العضوية يف مياه الصرف الصحي البلدي اخلام
لتمر إىل املعاجلة الثانوية ملياه الصرف الصحي.

محأة منشطة

Belebtschlamm

142 Activated sludge 
loading

charge massique des boues activées

وزن (يقاس بالرطل) الطلب على االكسجني الكيميائي احليوي
(BOD) للسائل املعاجل لكل وحدة حجم من قدرة التهوية أو لكل

رطل من احلمأة املنشطة يف اليوم الواحد.

محل محأة تنشيط

Belebtschlammbelastung
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143 Activated Sludge 
Process

procédé à boues activées

عملية معاجلة بيولوجية ملياه الصرف اليت تستعمل خليط من مياه
الصرف الصحي واحلمأة املنشطةّ، يتم حتريك اخلليط وويته بتيار من
الفقاقيع اهلوائية. يتم فصل احلمأة املنشطة يف وقت الحق عن مياه
الصرف الصحي املعاجلة بالترسيب، وإهدارها أو إعادا جزئيا إىل

عملية املعاجلة.

معاجلة حبمأة منشطة

Belebtschlammverfahren

144 Activation

activation

عملية إحداث نشاط إشعاعي يف أية مادة أو كائن حي.

تنشيط

Aktivierung

145 Activation energy

énergie d'activation

حاجز الطاقة الذي جيب التغلب عليه خالل اصطدام اثنني من
املتفاعلني احملتملني من أجل حدوث التفاعل.

طاقة تفعيل، طاقة تنشيط

Aktivierungsenergie

146 active acidity

acidité active

نشاط أيون اهليدروجني يف الوسط املائي من التربة. ويقاس ذلك،
ويعرب عنه كقيمة لدرجة احلموضة (الرقم اهليدروجيين).

محوضة نشطة

aktive Acidität

147 Active chlorine

chlore actif

الكلور النشط ميكن أن يكون ذرة كلور واحدة، وهو جدر الكلور
(". Cl")، وهو متفاعل ونشط للغاية. وميكن أيضا أن يكون جزيء
حيتوي على كلور متفاعل مثل (ClO). للكلور النشط دور بارز يف

كيمياء الغالف اجلوي ويف التدمري احملفز لألوزون يف طبقة
الستراتوسفري، كما أن تراكم الكلور النشط يف طبقة الستراتوسفري
القطبية لألرض أثناء الليل القطيب يؤدي إىل تشكيل ثقب األوزون

الكبري خالل فصل الربيع.

كلور نشط

Aktivchlor

148 active deposit

dépôt actif

طبقة ترسبات ال زالت يف مرحلة التطور.

راسب نشط

aktive Sedimente

149 Active Extraction 
System

système d'extraction actif

سحب مراقب للغاز (أو العصارة) من موقع طمر النفايات، حبفر
منظومة ثقوب أو آبار واستعمال مضخات.

نظام استخراج نشط

Aktives Extraktionssystem

150 active fault

faille active

صدع من املرجح أن يكون موقع زلزال آخر يف وقت ما يف املستقبل.
تعترب عموما أصداع نشطة إذا حدثت ا حتركات، مرة أو أكثر،

خالل 10000 سنة املاضية.

صدع نشط

aktiver Bruch

151 active system (active 
sensor)

système actif (capteur actif)

نظام استشعار عن بعد، تنبعث منه أشعة خاصة به للكشف عن كائن
أو منطقة للمراقبة ويستقبل اإلشعاع املنعكس على أو املنبعث من
اجلسم املدروس. الرادار هو مثال على نظام نشط. قارن مع نظام

سليب.

نظام نشط (جهاز استشعار نشط)

actives System (aktiver Sensor)

152 Activities 
implemented jointly 
(AIJ)

activités exécutées conjointement

أنشطة نفذت يف إطار اتفاقية التخفيف من تغري املناخ عن طريق
شراكات بني مستثمرين من البلدان املتقدمة ونظرائهم يف بلد مضيف
خالل املرحلة التجريبية لالتفاقية واليت انتهت يف عام 2000. وكان
اهلدف هو إشراك أموال القطاع اخلاص يف نقل التكنولوجيا والدراية.

أنظر أيضا: التنفيذ املشترك.

أنشطة منفَّذَة يف إطار شراكة

Gemeinsam durchgeführte Aktivitäten
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153 acute

aigu

تدل يف حالة التسمم، على وجود املباغتة، والتأثري يف وقت قصري
(عادة يف غضون ساعات أو أيام). مع اإلشارة إىل أن احملفز أو

املتسبب، قوي مبا فيه الكفاية للدفع إىل استجابة سريعة.

حاد

akut

154 Acute Effects

effets aigus

اآلثار اليت حتدث بسرعة بعد التعرض وتستمر لفترة قصرية.

آثار حادة

akute Auswirkungen

155 Acute Hazards

risques aigus

املخاطر املرتبطة بالتعرض على املدى القصري لكميات كبرية نسبيا من
املواد السامة.

خماطر حادة

akute Gefahren

156 Acute Toxicity

toxicité aiguë

التأثريات السامة اليت ميكن أن تسبب تأثريات ضارة (حادة) وسريعة
على النظم البيولوجية (إنسان،حيوان، نبات).

مسية حادة

Akute Toxizität

157 Acute Toxicity Test

essai de toxicité aiguë

دراسة على حيوانات التجارب حيث تراقب فيها اآلثار السلبية يف
وقت قصري (من يوم إىل 7 أيام) عقب إعطاء جرعة واحدة أو

جرعات متعددة من املواد الكيميائية. يتضمن اختبار السمية احلادة
األكثر استخداما حتديد اجلرعة املميتة املتوسطة من املركب (أنظر:
LD50). وقد مت حتديد LD50 بأا "القيمة املستمدة إحصائيا

جلرعة واحدة من املادة السامة اليت يتوقع أن تقتل 50٪ من احليوانات
."

اختبار السمية احلادة

Test akuter Toxizität

158 acyclicity

acyclicité

خاصية مركبات كيميائية حتتوي جزيئاا على سالسل وال حتتوي
على تشكيالت حلقية.

ال حلقية

Azyklizität

159 Ad hoc Group on 
Article 13 (AG13)

groupe ad hoc sur l'article 13 (ag13)

هيئة فرعية (جلنة) مت إنشاؤها من قبل املؤمتر األول لألطراف
(COP-1) الستكشاف كيفية مساعدة احلكومات على التغلب

على الصعوبات يف الوفاء بالتزاماا مبوجب اتفاقية تغري املناخ
.(1995-1998)

فريق خمصص للمادة 13
(AG13)

Ad-hoc-Arbeitsgruppe Artikel 13 (AG13)

160 Ad hoc Group on the 
Berlin Mandate 
(AGBM)

groupe ad hoc sur le mandat de berlin (gamb)

(COP-1) هيئة فرعية مت إنشاؤها من قبل املؤمتر األول لألطراف
إلجراء احملادثات اليت أدت إىل اعتماد بروتوكول كيوتو. اختتم

الفريق أعماله يف 30 تشرين الثاين عام 1997.

فريق متخصصة معتمدة يف إطار
والية برلني

Ad-hoc-Gruppe zur Berliner Mandat (AGBM)

161 Ad hoc panel

comité ad hoc

ميكن ملؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر أن يعني فرقا
.(CST) متخصصة اعتمادا على توصية من جلنة العلم والتكنولوجيا
فرق تتمثل مهمتها يف تقدمي املشورة واملعلومات حول قضايا حمددة،
فيما يتعلق باملسائل العلمية والتقنية. أعضاؤها خيتارون من اخلرباء،

الذين يوجدون يف قائمة اخلرباء الذين رشحتهم احلكومات، بالنظر إىل
احلاجة إىل ج متعدد التخصصات والتمثيل اجلغرايف العريض.

فريق متخصص

Ad-hoc-Ausschuss
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162 Ad hoc Working 
Group on further 
commitments for 
Annex I Parties 
under the Kyoto 
Protocol (AWG-KP)

groupe de travail spécial sur les nouveaux 
engagements pour les parties de l'annexe i au 
titre du protocole de kyoto (awg-kp)

مت إنشاء فريق العمل يف عام 2005 من قبل األطراف يف بروتوكول
كيوتو يف مونتريال للنظر يف االلتزامات اإلضافية للبلدان الصناعية

مبوجب بروتوكول كيوتو لفترة ما بعد عام 2012.

فريق عمل خمصص لدراسة
االلتزامات اإلضافية لألطراف
املدرجة يف املرفق األول مبوجب

بروتوكول كيوتو
(AWG-KP)

Ad-hoc-Arbeitsgruppe für weitere Verpflichtungen für 
die Parteien des Anhangs I unter dem Kyoto-
Protokoll (AWG-KP)

163 Ad hoc Working 
Group on Long-term 
Cooperative Action 
under the Convention 
(AWG-LCA)

groupe de travail ad hoc sur l'action concertée à 
long terme dans le cadre de la convention (awg-
lca)

مت إنشاء الفريق AWG-LCA يف بايل عام 2007 إلجراء
مفاوضات بشأن اتفاق دويل معزز يف جمال تغري املناخ.

فريق العمل املتخصص املعين بالعمل
التعاوين على املدى الطويل مبوجب
(AWG-LCA) اتفاقية املناخ

Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur langfristigen 
Zusammenarbeit im Rahmen der Konvention (AWG-
LCA)

164 Ad hoc Working 
Group on the Durban 
Platform for 
Enhanced Action 
(ADP)

groupe de travail ad hoc sur la plate-forme de 
durban pour une action renforcée

هيئة فرعية كونت يف املؤمتر ال17 لألطراف (COP-17) يف
دوربان يف عام 2011 لوضع بروتوكول، إطار قانوين آخر أو نتيجة
متفق عليها وهلا قوة قانونية، تطبق على مجيع األطراف. على اهليئة

استكمال عملها حبلول عام 2015 من أجل اعتماد هذا
الربوتوكول، صك قانوين أو نتيجة متفق عليها مع قوة قانونية يف
الدورة احلادية والعشرين ملؤمتر األطراف؛ ومن أجل أن يدخل حيز

التنفيذ اعتبارا من عام 2020.

فريق العامل املتخصص املكلف
مبنهاج دوربان للعمل املعزز

Ad-hoc-Arbeitsgruppe zur Durban-Plattform für 
erweiterte Aktion

165 Adaptability

adaptabilité

القدرة أو الكفاءة، أو قدرة نظام للتكيف (ليتغري، ليتالءم) مع
احملفزات املناخية (مترادفة أساسا مع القدرة على التكيف).

تكيفية

Anpassungsfähigkeit

166 adaptability of 
systems

adaptabilité des systèmes

قدرة نظام على التكيف بنفسه وبدون أي تدخل خارجي ليتالءم مع
تغري عوامل مؤثرة على سريه.

تكيفية النظم

Anpassungsfähigkeit der Système

167 Adaptation

adaptation

تعديل وتغري السكان مقابل تغريات يف البيئة على مر األجيال، ويرتبط
هذا التعديل (على األقل جزئيا) مع التغريات اجلينية الناجتة عن

االختيارات اليت تفرضها البيئة املتغرية. غري التأقلم.

تكيف

Anpassung

168 Adaptation (climate)

adaptation

تعديل يف النظم الطبيعية أو البشرية للتالؤم مع بيئة جديدة أو متغرية.
التكيف هو العملية اليت يسعى األفراد واتمعات والدول من خالهلا
للتعامل مع أو للتغلب على عواقب تغري املناخ. "التكيف ليس هو

التأقلم أو املواجهة"، فهو يقع يف جمال القدرة على حتويل
االستراتيجيات مع تغري الظروف وتطوير النظم اليت هي صامدة ومرنة

مبا فيه الكفاية للرد على التغيري. التكيف قد يكون خمططا له أو
مستقال. توجد أنواع خمتلفة من التكيف وميكن متييز: االستباقي

والتفاعلي، وتكيف القطاع اخلاص والعام، والتكيف الذايت والتكيف
املخطط له.

تكيف

Anpassung

169 Adaptation 
Assessment

évaluation de l'adaptation

عند ممارسة حتديد خيارات للتكيف مع آثار تغري املناخ يتم أيضا
تقييمها من حيث عدد من املعايري مثل التوفر، واملنافع والتكاليف

والفعالية والكفاءة واجلدوى هلذه اخليارات من التكيف.

تقييم التكيف

Anpassungsbeurteilung
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170 Adaptation Baseline

ligne de base de l'adaptation

معطى (خط أساس أو مرجع) يقاس التغيري بالنسبة إليه ويعرف باسم
خط األساس للتكيف. قد يكون "خط أساس حايل"، ويف هذه احلالة

ميثل ظروف راهنة تتم مالحظتها. قد يكون أيضا "خط أساس
مستقبلي"، والذي ميثل جمموعة من الشروط املتوقعة مستقبال باستثناء
العامل موضوع االهتمام. تؤدي تفسريات متعددة للشروط املرجعية

إىل خطوط أساس متعددة.

خط األساس للتكيف

Anpassungsgrundlinie

171 Adaptation Benefits

avantages de l'adaptation

تكاليف األضرار اليت مت جتنبها أو الفوائد احملصل عليها بعد اعتماد
وتنفيذ تدابري التكيف تعرف بفوائد التكيف.

فوائد التكيف

Anpassungsvorteile

172 Adaptation 
Committee (AC)

comité adaptation

أنشئت جلنة التكيف من قبل مؤمتر األطراف كجزء من اتفاقات
كانكون للتشجيع على تنفيذ العمل املعزز يف التكيف بطريقة

متماسكة مبوجب االتفاقية (اتفاقية املناخ)، يف مجلة من األمور، من
خالل تدخالت خمتلفة.

جلنة التكيف

Anpassungsausschuss

173 Adaptation costs

coûts d'adaptation

تكاليف التخطيط والتحضري، وتسهيل وتنفيذ تدابري التكيف، مبا يف
ذلك تكاليف املرحلة االنتقالية.

تكاليف التكيف

Anpassungskosten

174 Adaptation Deficit

déficit d'adaptation

عدم التوفق أو توفق غري كاف يف التكيف مع املخاطر املناخية القائمة
يعزى إىل حد كبري إىل عجز التكيف. السيطرة والقضاء على هذا

العجز يف مسار التنمية ضروري لكنه ال ميثل خطوة كافية يف مشروع
للتكيف مع تغري املناخ على املدى الطويل. قرارات التنمية اليت ال تنظر
بشكل صحيح إىل املخاطر املناخية احلالية تضاف إىل التكاليف وتزيد
من العجز. نظرا لتسارع تغري املناخ، فإن العجز يف التكيف تكون له
القدرة على االرتفاع أعلى من ذلك بكثري ما مل يتم تنفيذ برنامج

تكيف جدي وفعال.

عجز التكيف

Anpassungsdefizit

175 Adaptation Fund

fonds d'adaptation

أنشئ صندوق التكيف لتمويل مشاريع وبرامج التكيف امللموسة يف
البلدان النامية اليت تتميز باهلشاشة وهي أطراف يف بروتوكول كيوتو.
يتم متويل الصندوق حبصة من عائدات أنشطة مشاريع آلية التنمية
النظيفة (CDM) كما يتلقي األموال من مصادر أخرى. يتم

تشغيله من قبل جملس إدارة صندوق التكيف.

صندوق التكيف

Anpassungsfonds

176 Adaptation 
Mainstreaming

intégration de l'adaptation

دمج عمليات التكيف مع تغري املناخ يف سياسات وممارسات منظمة
أو قطاع، بدال من التعامل معها بوصفها مبادرة منفصلة.

إدماج التكيف

Anpassungsintegration

177 Adaptation Measures

mesures d'adaptation

ميكن للتدابري أن تكون تدخالت فردية أو أن تتكون من حزم من
التدابري ذات الصلة. وميكن أن تشمل تدابري حمددة اإلجراءات اليت
تعزز اجتاه سياسي خمتار، مثل تنفيذ مشروع الري أو إقامة برنامج
معلومات ومشورة وإنذار مبكر لصاحل املزارعني. وعادة ما يعاجل
األمران معا. استجابة للحاجة إىل التكيف مع املناخ بطرق متميزة

ولكنها متداخلة يف بعض األحيان. السياسات، بصفة عامة، تشري إىل
األهداف جنبا إىل جنب مع وسائل التنفيذ.

تدابري التكيف

Anpassungsmaßnahmen

22



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةA

178 Adaptation Method

méthode d'adaptation

جمموعة وسلسلة من اخلطوات أو املهام اليت ينبغي اتباعها إلجناز املهمة
اليت متثل حصة من إطار واسع يعرف باسم طريقة التكيف. طريقة
ميكن تنفيذها من خالل استخدام عدد من األدوات. وتشمل األمثلة
أساليب لتطوير واستخدام بيانات السيناريو يف تقييم التأثر والتكيف.

طريقة التكيف

Adaptionsverfahren

179 Adaptation Policy 
Baseline

base de la politique d'adaptation

كل قيمة مرجعية يتم قياس تغريها تعرف خبط أساس لسياسة
التكيف. وهو يتضمن وصفا إلجراءات التكيف مع املناخ احلايل واليت
متت بالفعل (على سبيل املثال سياسات التخفيف من حدة املخاطر

القائمة والربنامج).

أساس سياسة التكيف

Grundlinien der Anpassungspolitik

180 Adaptation Policy 
Framework (APF)

cadre de la politique d'adaptation

عملية هيكلية لتطوير استراتيجيات وسياسات التكيف وكذلك حتضري
تدابري لتعزيز وضمان التنمية البشرية يف مواجهة تغري املناخ مبا يف ذلك
التقلبات. مت تصميم وحتضري إطار سياسة التكيف لربط التكيف مع
تغري املناخ يف التنمية املستدامة والقضايا البيئية العاملية األخرى. وهو

يتألف من مخسة مكونات أساسية الفحص وتصميم مشروع التكيف،
وتقييم الضعف احلايل، وصف خماطر املناخ يف املستقبل، وتطوير

استراتيجية التكيف ومواصلة عملية التكيف.

إطار سياسة التكيف

Rahmen der Anpassungspolitik

181 Adaptation Strategies

stratégies d'adaptation

تغيريات طويلة املدى يف السلوك واملمارسة استجابة للضغوط
املستمرة. ومتثل ردود فعل عموم املواطنني على حتليلهم للخطر. الناس

قد يستجيبون لتغري املناخ عن طريق تغيري املمارسات الزراعية أو
استخدام تكنولوجيات جديدة. على سبيل املثال، قد ينطلقون يف مجع
مياه األمطار أو قد حياولون تنويع أنشطة معيشتهم والتركيز على تلك

األقل تأثرا باألخطار الطبيعية. كما ميكن أن يهاجر بعض أفراد
األسرة إىل مكان آخر. إىل أي مدى ميكن للناس أن تتكيف يعكس
عادة توفرهم على وقدرم على استخدام أنواع خمتلفة من األصول.
يف املناطق حيث هناك عدد قليل جدا من األصول أو حيث يفتقر

الناس إىل القدرة على االستفادة منها، تكون اهلشاشة عالية.

استراتيجيات التكيف

Anpassungsstrategien

182 Adaptation 
Technologies

technologies d'adaptation

تشمل كال من التقنيات العلمية والتقليدية. وتركز معظم تكنولوجيا
التكيف على االبتكارات احمللية واملعارف واملمارسات اليت هي فعالة
يف التكيف مع املخاطر املناخية. تطبيق التكنولوجيا من أجل احلد من

ضعف أو تعزيز صمود نظام طبيعي أو بشري لتأثريات تغري املناخ.

تكنولوجيات التكيف

Anpassungstechnologien

183 Adaptation to 
Climate Change

adaptation au changement climatique

مبادرات وتدابري رامية إىل احلد من ضعف النظم الطبيعية والبشرية
حيال تغري املناخ واآلثار الفعلية أو املتوقعة هلذا التغري. فهم كيف ميكن

لألفراد واجلماعات والنظم الطبيعية أن تستعد للتغريات املناخية
وكيفية استجابتها عامل حاسم يف احلد من اهلشاشة إزاء تغري املناخ
وهذا ما يعرف بالتكيف. يطبق أيضا مفهوم أوسع للتكيف أيضا يف

حاليت تآكل التربة أو هبوط السطح.

تكيف مع تغري املناخ

Anpassung an den Klimawandel

184 adaptative (adaptive) 
radiation

radiation adaptative

مسار ميكن الكائنات احلية من التطور عرب آالف السنني إىل أنواع
جديدة تتالءم بشكل أفضل مع تغريات احمليط و/أو حميط جديد مت

استيطانه.

إشعاع تكيفي، تفرع تكيفي

adaptive Radiation
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185 adaptative selection

sélection adaptative

تعديل وظيفي من كائن حي ينتج عنه تالءم أكرب مع احمليط البيئي،
ويسمح له بالتفوق على من مل يستطع حتقيق التعديل املناسب. (انظر:

تفرع تكيفي).

انتقاء تكيفي

adaptiven Auswahl

186 adaptative strategy

stratégie adaptative

إستراتيجية تعامل كائن حي مع ضغوطات احمليط البيئي، غري ثابتة
وتتكيف مع تغريات احمليط.

استراتيجية تكيفية

adaptive Strategie

187 adapted to local 
 
conditions

adaptées aux conditions locales

قدرة األنشطة العضوية الزراعة والرعوية وأنظمة احلصاد الربية على
التكيف مع الدورات والتوازنات االيكولوجية يف الطبيعة. جيب أن
تتكيف اإلدارة العضوية مع الظروف احمللية، والبيئية، والثقافية،

وحجم العمليات.

مكيف مع الظروف احمللية، متكيف
مع الظروف احمللية

örtliche Bedingungen angepasst

188 Adaptive Capacity

capacité d'adaptation

قدرة نظام على التكيف مع تغري املناخ (مبا يف ذلك التقلبات
واحلاالت املتطرفة) للتخفيف من األضرار احملتملة، واالستفادة من

الفرص أو للتعامل مع التأثريات والعواقب. أو بتعبري آخر: القدرة على
تسيري األمور من أجل تقليل اآلثار السلبية وتعظيم فوائد التغيريات
املناخية. أو جممل القدرات واملوارد واملؤسسات من بلد أو منطقة

على تنفيذ تدابري فعالة للتكيف.

قدرة على التكيف

Anpassungskapazität

189 Adaptive capacity 
(pol.)

capacité d'adaptation

القدرة العامة للمؤسسات والنظم واألفراد على التكيف مع األضرار
احملتملة، لالستفادة من الفرص، أو للتعامل مع العواقب.

قدرة على التكيف

Anpassungsfähigkeit

190 Adaptive Expectations

anticipations adaptatives

توقعات مستقبلية بناء على استقراء أحداث من املاضي القريب.

توقعات تكيفية

Adaptive Erwartungen

191 adaptive 
management

gestion adaptative

املمارسات اإلدارية اليت تعزز قدرة النظام على االستفادة من الفرص
أو التعامل مع املشاكل اليت حتدث يف البيئة. وبالنظر إىل مستوى عال

من قابلية التغري داخل وبني النظم اإليكولوجية، واعتماد الزراعة
العضوية على التوازن البيئي احمللي، فإن اإلدارة التكيفية متثل

استراتيجية مركزية. يف الزراعة العضوية، ال ينطبق عدم اليقني فقط
على التقلبات الفيزيائية احليوية ولكن أيضا على عدم وجود املعرفة
واخلدمات االستشارية الالزمة لتحسني األداء الزراعي. بشكل

عفوي، ومع التعلم باملمارسة، يقوم املزارعون العضويون بتحسني
أسلوب اإلدارة، وأيضا من خالل املالحظة والتجريب، وحتديد أفضل
استراتيجية إدارة ضمن سياقها اخلاص، مبا يف ذلك القدرات املتاحة

واملوارد واملؤسسات.

إدارة تكيفية

adaptives Management

192 Adaptive 
management (pol.)

gestion adaptative (pol.)

عملية منهجية لتحسني مستمر لسياسات وممارسات إدارة من خالل
التعلم من نتائج السياسات واملمارسات املطبقة سابقا. يف اإلدارة
التكيفية النشطة، تتم معاملة عملية إدارة كتجربة متعمدة ألغراض

التعلم.

إدارة تكيفية (سياسة)

Adaptives Management (pol.)

193 Additionality

additionnalité

ختفيض االنبعاث من املصادر أو تعزيز التخلص بواسطة املصارف اليت
تضاف إىل النتائج اليت حتدث يف حالة عدم وجود مشاريع يف إطار
التنفيذ املشترك أو آلية التنمية النظيفة على النحو احملدد يف بروتوكول

كيوتو اصطلح على نعتها باإلضافية.

إضافية

Additionalität
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194 Additive Effect

effet additif

تأثري مضاف هو النتيجة الشاملة ملفعول مواد كيميائية تعمل معا،
وهذه النتيجة هي جمموع بسيط من آثار املواد الكيميائية عندما تعمل

بشكل مستقل.

تأثري مضاف

additive Wirkung

195 Adenine

adénine

إحدى القواعد الكيميائية األربعة اليت يتكون منها جزيء احلمض
.DNA النووي

أدينني

Adenin

196 Adenosintriphosphate
 (ATP)

adenosintriphosphat (atp)

اجلزيء الذي يعمل كمصدر للطاقة باخللية.

أدينوسني ثالثيّ الفوسفات

Adenosintriphosphat (ATP)

197 Adequate Public 
Facilities

installations publiques adéquates

املراسيم املتعلقة باملرافق العامة املالئمة متنع البناء اجلديد إال إذا كانت
اخلدمات البلدية، مبا يف ذلك املياه، والصرف الصحي، والطرق،

واملدارس، متوفرة خلدمة هذا التطور.

مرافق عامة مالئمة

Angemessene öffentliche Einrichtungen

198 Adhesion

adhésion

جتاذب جزيئي يتسبب يف اتصال، و"ارتباط"، أسطح اثنني من املواد
املختلفة ببعضهما البعض، مثل جزيئات املاء بالتربة.

التصاق

Adhäsion

199 adiabatic

adiabatique

لغويا، يعين عدم املرور عرب؛ التغريات يف درجة احلرارة الناجتة عن متدد
(ينتج عنه تربيد) أو انضغاط (ينتج عنه احترار) كتلة من اهلواء، عندما
ترتفع أو بط يف الغالف اجلوي، مع عدم تبادل احلرارة مع اهلواء

احمليط.

أديبايت، كظيم

adiabatische

200 adiabatic lapse rate

gradient adiabatique

معدل اخنفاض درجة احلرارة عند انتقال كتلة هواء صعودا عرب
الغالف اجلوي دون تبادل للحرارة مع حميطها. تأثر الرطوبة بشكل

كبري على هذا املعدل، فمعدل التغري االديابايت املرجعي حسب املنظمة
الدولية للطريان املدين هو (6،49 (C°)) ويصل إىل 9،8 درجات
بالنسبة للهواء اجلاف وحوايل 5 درجات فقط بالنسبة للهواء املشبع
بالرطوبة لكل كلم. يستخدم يف دراسات األرصاد اجلوية ذات الصلة

بالطريان وطول األمطار.

معدل التغري األديابايت

adiabatische Stornoquote

201 adiabatic process

processus adiabatique

حتول ديناميكي حراري يف نظام له عزل حراري ال يسمح بتبادل
احلرارة بني النظام وحميطه. التغيري األديبايت حلجم الغازات ينتج ارتفاع

درجات احلرارة عند االنضغاط، واخنفاضها عند التمدد.

عملية (حتول) أديباتية

adiabatischer Prozess

202 adiabatic system

système adiabatique

نظام ال يكسب وال يفقد احلرارة.

نظام اديابايت

adiabatisches System

203 admixing

mélanger

خلط التربة السطحية مع مكونات من باطن األرض، أو مواد فاسدة
أو نفايات، وهو ما يتسبب يف ختفيض جودة التربة السطحية. ميكن
أن يؤدي اخللط إىل تغريات سلبية يف نسيج وملمس التربة السطحية،
احلد من جتميع التربة وهيكلتها، وفقدان املواد العضوية، واحلد من

تفتتها.

خلط

Beimischen

204 Adsorption

adsorption

العملية اليت يتم من خالهلا انتقال مكون أو أكثر من مكونات وسط
إىل وسط مكثف آخر حيث ينخفض تركز املكون يف وسط ويرتفع

يف اآلخر.

امتزاز

Adsorption
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205 Adsorption (chem)

adsorption

عملية يتم من خالهلا استقطاب وتثبيت نسيب لذرات وجزيئات، أو
أيونات، من حملول التربة أو اهلواء احملتجز بالتربة على سطح املواد

الصلبة عن طريق رابطة كيميائية أو فيزيائية.

امتزاز

Adsorption

206 Adsorption (waste)

adsorption

امتصاص مادة واإلبقاء عليها مرتبطة بسطح مادة آخر.

امتزاز

Adsorption

207 Advanced disposal fee

taxe d'élimination avancée

ملا يدفع املستهلك عند شراء منتوج معني مثنا لتغطية مجيع التكاليف،
مبا يف ذلك التكاليف املستقبلية حلماية البيئية وإعادة التدوير أو

التخلص من هذا املنتج.

رسوم ختلص متقدمة، رسوم ختلص
مسبوقة الدفع

Erweiterte Entsorgungsgebühr

208 Advanced ecotourism

écotourisme avancée

مستوى االعتماد يتألف من مجيع املعايري األساسية، فضال عن بعض
معايري الشهادات املتقدمة.

سياحة بيئية متقدمة

fortgeschrittenes Ökotourismus

209 Advanced Framing

charpente avancée

جمموعة من تقنيات البناء اليت تستخدم أساليب وهياكل تأطري بديلة
للحفاظ على املواد.

هيكلة متقدمة

Erweiterte Rahmung

210 Advanced 
Spaceborne Thermal 
Emission and 
Reflection 
Radiometer (ASTER)

aster (advanced spaceborne thermal emission 
and reflection radiometer)

كامريا حممولة على القمر الصناعي (األرض:TERRA) يف إطار
نظام مراقبة األرض (EOS) للوكالة الوطنية للمالحة اجلوية

والفضائية (NASA). تستعمل كامريا ASTER للحصول على
خرائط مفصلة لسطح األرض، درجة حرارته، األشعة املنبعثة منه

واملنعكسة عليه، وارتفاعه.

جهاز منقول يف الفضاء لقياس
االنبعاث احلراري واالنعكاس

اإلشعاعي

ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and 
Reflection Radiometer)

211 Advanced very high 
resolution 
radiometer (AVHRR)

radiomètre avancé à très haute résolution

جهاز استشعار على منت األقمار الصناعية (NOAA) اليت تدور
على مسار قطيب والذي لديه خصائص طيفية وإشعاعية جتعله مناسبا
للكشف عن ورصد الغطاء النبايت. تستخدم هذه األجهزة على نطاق

واسع لتغطية مساحة شاسعة من األراضي ورسم خرائط الغطاء
النبايت، والتنبؤ بالطقس.

جهاز متقدم لقياس اإلشعاع بدقة
حتليل عالية

fortgeschrittenes Radiometer mit sehr hoher 
Auflösung

212 advect

advection

حركة أفقية لكتلة مائعة، مياه احمليط أو كتل اهلواء. وميكن أن تعين
أيضا االنتقال األفقي لشيء حتمله (أو عالق ا) معها الكتلة املائعة يف
حركتها (على سبيل املثال، ملوثات، عوالق نباتية، جليد أو حرارة).

متأفق

advektiert

213 advection

advection

نقل طاقة (حرارة) أو مواد (غبار، أمالح مذابة) عرب تدفق حامل مائع
(هواء، ماء)، عموما يف اجتاه أفقي.

تأفق

Advektion
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214 Advection (water 
cycle)

advection

نقل أفقي خلصائص كتلة هوائية حسب حقل السرعة بالغالف
اجلوي.

حركة أفقية لكتل هوائية

Advektion

215 advection fog

brouillard d’advection

يتكون ضباب التأفق عند مرور بطيء لكتل هوائية دافئة نسبيا،
ومشبعة إىل حد ما بالرطوبة، فوق سطح وبارد.

ضباب التأفق

Advektionsnebel

216 Adverse Effect

effet adverse

هو تأثري غري طبيعي، غري مرغوب فيه أو ضار بكائن حي، تظهر
نتائجه على شكل مثل ارتفاع يف الوفيات أو تراجع استهالك الغذاء،
تدهور يف وزن اجلسم واألعضاء، وتدهور مستويات اإلنزميات أو
أعراض (مرضية) مرئية. ميكن أن يصنف تأثري بأنه سليب إذا كان

يسبب ضرر وظيفي أو تشرحيي، أو يسبب تغريات ال رجعة فيها أو
يزيد من حساسية الكائن احلي حيال مادة كيميائية أخرى أو إجهاد
بيولوجي. وعادة ما يتراجع التأثري الضار عندما يتوقف التعرض هلذه

املادة الكيميائية.

تأثري سليب

Nachteilige Auswirkung

217 Adverse Effect 
(climate)

effet nocifs

أو تأثري ضار، تغيريات يف البيئة املادية أو احليوية من جراء تغري املناخ
واليت هلا آثار ضارة كبرية على تكوين أو مرونة أو إنتاجية النظم

اإليكولوجية الطبيعية وكذلك اليت يديرها ويسريها اإلنسان أو على
تشغيل النظم االجتماعية واالقتصادية أو على صحة اإلنسان ورفاهيته

تعرف باسم التأثري السليب.

تأثري سليب

schädliche Wirkung

218 Adverse Selection

sélection défavorable

املبدأ الذي يقول أن معظم أولئك الذين يشترون عقدة التأمني مييلون
إىل أن يكونون األكثر عرضة للخطر، ولكن عقد تأمني بثمن باهظ
(لتغطية خماطر عالية) سوف تثبط من هم يف خطر أقل من شراء

التأمني على اإلطالق.
 

عند مفاوضات بني شخصني مع معلومات غري متماثلة فإن ذلك حيد
من جودة املفاوضات. هذا حيدث عادة ألن الشخص مع مستوى
جيد من املعلومات ميكن أن يتفاوض على عقدة بشروط أفضل.

وكثريا ما يشار إىل هذا باسم "سوق الليمون". واملثال املستعمل كثريا
هو سوق للسيارات املستعملة.

اختيار سليب

nachteilige Auswahl

219 Advisory Bodies 
(UNESCO)

organes consultatifs (unesco)

يتم تقييم خاصية القطعة أو املوقع املرشح بشكل مستقل من قبل
اثنتني من اهليئات االستشارية بتكليف من اتفاقية التراث العاملي:
الس الدويل لآلثار واملواقع (ICOMOS) واالحتاد الدويل
للحفاظ على الطبيعة (IUCN)، واللتان تقدمان للجنة التراث
العاملي تقييمهما لألثر الثقايف واملواقع الطبيعية املرشحة. اهليئة

االستشارية الثالثة هي املركز الدويل لدراسة صون وترميم املمتلكات
الثقافية (ICCROM)، وهي منظمة حكومية دولية تقدم للجنة

مشورة اخلرباء بشأن صون املواقع الثقافية، فضال عن األنشطة
التدريبية.

هيئات استشارية (اليونسكو)

Beratungsgremien (UNESCO)

220 Advisory level

niveau consultatif

املستوى الذي تشري عنده وكالة محاية البيئة بأن امللوثات املتعرض هلا
ميكن أن تكون ضارة، على الرغم من أن الوكالة ال تطلب وال تقترح

أي إجراء.

مستوى استشاري

Beratungsebene
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221 Aefferent neuron

neurone afférent

وتسمى أيضا خاليا عصبية حسية. اخلاليا العصبية قادرة على توليد
إمكانات فعل استجابة حلافز خارجي من احمليط البيئي (على سبيل

املثال: حركة مادية، درجة احلرارة، رطوبة، مواد كيميائية وغريها).

خاليا عصبية واردة

afferentes Neuron

222 aeolian

éolien

جهاز أو آلة تعمل بالطاقة الرحيية: "القيثارة الرحيية"، آلة موسيقية
وترية تعمل عندما ب عليها الرياح. "تربينات رحيية"، جهاز حيول
الطاقة احلركية للرياح إىل طاقة ميكانيكية، ويف أغلب األحيان يتم

حتويل هذه األخرية هي األخرى إىل طاقة كهربائية.

رحيي، آلة رحيية

äolisch

223 aeolian deposit

dépôt éolien

مواد مكونة لسطح األرض محلتها الرياح من مكان، ونقلتها إىل
أماكن أخرى قريبة أو بعيدة حيث اصبحت رواسب رحيية.

رواسب رحيية

äolische Ablagerung

224 aeolien erosion

érosion éolienne

تعمل الرياح على فصل اجلسيمات الصغرية (حبيبات الرمال والغبار)
عن السطح ونقلها إىل مكان آخر. الرياح القوية احململة بالرمال

(حبيبات صلبة) قد تعمل كاملربد وتسرع من تآكل السطح.

تعرية رحيية

äolische Erosion

225 aeration

aération

عملية يتم من خالهلا تغيري اهلواء يف مكان مفتوحا جزئيا (على األقل
خالل عملية التهوية). ميكن حتقيق التهوية ميكانيكيا أو طبيعيا من

خالل فتح األبواب و / أو النوافذ.

وية

Belüftung

226 Aeration

aération

كل عملية يتم من خالهلا مترير ومزج اهلواء أو غاز آخر مبادة مكثفة.
مصطلح يطبق عموما على السوائل املائية اليت هلا اتصال محيم مع
اهلواء عن طريق رش السائل، أو ضخ اهلواء عرب السائل وتكوين

الفقاعات أو التحريك القوي للسائل.

وية

Belüftung

227 Aeration (dumping)

aération

عملية تعريض مواد سائبة، مثل السماد أو النفايات الصلبة يف مقالب
النفايات، إىل اتصال محيم مع اهلواء، أو شحن سائل باهلواء.

وية

Belüftung

228 Aeration (waste)

aération

عملية تعريض املواد السائبة، مثل السماد، إىل اهلواء. تصبح التهوية
قسرية عند استخدام املراوح وتوليد تيار هوائي عرب أكوام السماد.

وية

Belüftung

229 aerial plankton

plancton aérien

تتكون من حشرات صغرية وحبوب لقاح و بذور، حتملها الكتل
اهلوائية.

عوالق هوائية

Luftplankton

230 Aerobic

aérobique

أنظمة حية أو عمليات تتطلب، أو تتحمل وجود األكسجني.

هوائي

aerob

231 Aerobic 
Decomposition

décomposition aérobie

أول مراحل التحلل النموذجية اليت حتدث للنفايات يف املقالب. حتلل
حيدث يف وجود األكسجني. يتم تكون ثاين أكسيد الكربون

(CO2) ويتم استهالك األكسجني.

حتلل هوائي

aerobe Zersetzung
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232 Aerobic processes

procédés aérobies

العديد من عمليات اإلنتاج بالتكنولوجيا احليوية وعمليات معاجلة
النفايات السائلة تعتمد على الكائنات الدقيقة اليت تتطلب األوكسجني
لتحىي وتقوم بأنشطتها. على سبيل املثال، املاء املعرض لتيار هوائي
حيتوي على األكسجني الذائب، وبالتايل ميكن للكائنات الدقيقة

االستفادة من هذا األكسجني وأكسدة النفايات العضوية وحتويلها إىل
مركبات بسيطة.

عمليات هوائية

Aerobe Vorgänge

233 Aerobic 
Treatment/Decompos
ition

traitement / décomposition aérobie

عملية تقوم من خالهلا امليكروبات، يف وجود األكسجني، بتحليل
مركبات عضوية معقدة وتستخدم الطاقة احملررة للتكاثر والنمو

(تشمل هذه العمليات إنتاج السماد، واملعاجلة الثانوية ملياه الصرف
الصحي، التهوية املوسعة، الترشيح جبريان سطحي، واحلامل

البيولوجي الدوار).

معاجلة هوائية / حتلل هوائي

Aerobe Behandlung / Zersetzung

234 Aerobic zone

zone aérobie

منطقة داخل موقع لطمر النفايات خيترق اهلواء سطحها ويصل إىل
داخلها، مما يسمح بالتحلل اهلوائي للمواد املطمورة.

منطقة هوائية

Aerobe Zone

235 Aerobic Zone

zone d'aérobie

منطقة ضمن موقع طمر النفايات، واليت خيترقها اهلواء، مما يسمح
بالتحلل اهلوائي ملكونات النفايات القابلة للتحلل.

منطقة هوائية

Aerobe Zone

236 aerobiosis

aérobiose

أشكال احلياة يف منظومة تنمو وتتطور يف وجود األكسجني (اهلواء)،
أو حتتاجه للعيش.

حيهوائية

Aerobiose

237 aerogenesis

aérogenèse

تفاعل عضوي ينتج غاز.

توالد هوائي

aerogen

238 aerosol

aérosol

جسيمات صلبة أو سائلة (رذاذ) مشتتة وعالقة يف الغاز.

هباء جوي

Aerosol

239 Aerosol

aérosol

قطرات سائلة دقيقة أو جسيمات من مواد صلبة حبجم يصل إىل
100 (m�)  عالقة يف تدفق غازي أو يف الغالف اجلوي. نظرا

لصغر حجمها، فإا ميكن تشتيتها بسهولة.
 

هناك نوعان: هباء تكثيف، ويتشكل عندما يتم تربيد غازات حمملة
بالرطوبة، وهباء جوي تشتيت، الذي يتشكل من تفكك مواد صلبة أو

تذرية سوائل.

هباء جوي

Aerosol

240 Aerosol Particles

particules d'aérosol

جسيمات عالقة يف اهلواء، تتكون من جسيمات صلبة أو سائلة
صغرية جدا ويف معظم احلاالت رذاذ، قد حيتوي على مواد دائبة أو

جسيمات صلبة عالقة.

جسيمات هباء جوي

Aerosolpartikeln

241 Aerosol Scavengers

récupérateurs d'aérosols

قطرات السحابة اليت جتذب اهلباء اجلوي وتدجمه يف الثلج أو املطر أو
بعض تساقطات املياه األخرى.

جامع هباء جوي

Aerosolfänger

242 aerospace

espace aérien; aérospatial

جمال الدراسات واألحباث املتعلقة بالطريان اجلوي (باستخدام
الطائرات واملروحيات) وعرب الفضاء (خارج الغالف اجلوي باستعمال

الصواريخ واملركبات الفضائية).

فضاء هوائي، نقل جوي وفضائي

Luft- und Raumfahrt
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243 aestival

estival

ظاهرة أو حدث أو خاصية مرتبطة بفصل الصيف.

صيفي

aestival

244 Aestivation

aestivation

مصطلح يستخدم لوصف احلالة اليت يعرب ا كائن حي فترات غري
مواتية من ارتفاع يف درجة احلرارة يف الصيف أو يف موسم اجلفاف
واليت خالهلا يقلص إىل حد كبري أو يعلق مؤقتا أنشطته العادية (على

العكس من السبات).

بيات صيفي

Aestivation

245 aetiology

étiologie

علم مسببات األمراض.

علم مسببات األمراض

Ätiologie

246 Affected by Trade 
(CITES)

affectées par le commerce (cites)

خاصية األنواع إذا:
 

1. كان من املعلوم أن األنواع متاجر ا وأن التجارة لديها، أو قد
يكون هلا تأثري ضار على حالة األنواع؛ أو

 
2. يشتبه يف أن يكون متاجر ا، أو هناك طلب دويل حمتمل واضح
على هذه األنواع، الذي قد يكون ضارا بالبقاء على قيد احلياة يف

الربية.

متأثر بالتجارة (اتفاقية التجارة
الدولية بشأن األنواع املهددة

باالنقراض)

vom Handel betroffen (CITES)

247 Affected 
countries/areas

pays/régions touchés

وفقا لتقديرات األمم املتحدة لسنة 1992، تتأثر أكثر من 110 بلدا
يف مجيع القارات بالتصحر، الذي يعرف بأنه تدهور األراضي يف

املناطق شبه الرطبة القاحلة وشبه القاحلة و/أو اجلافة.

بلدان/مناطق متضررة

Betroffene Länder/Gebiete

248 affinity index

indice d’affinité

يدل على تأثر أو تفاعل جزء من الكل بشكل أو نسبة خمتلفة عن
تفاعل الكل مع عامل أو معطى معني. ميثل النساء 50 % من

السكان، لكنهن ميثلن أكثر من ذلك يف جماالت التمريض أو تأطري
مؤسسات تربية األطفال، مؤشر التجاذب للمجال يف هذه األمثلة هو

نسبة النساء يف اال إىل النسبة يف اتمع وهي 50 %.

مؤشر التجاذب

Affinitätsindex

249 affluent

affluent

ر أو تيار مائي يصب يف ر آخر وليس يف حبر. عند نقطة املصب
يكون عموما املتوسط السنوي لتدفق الرافد أقل من املتوسط السنوي

لتدفق النهر اآلخر.

رافد

Nebenfluss

250 Affordability

abordabilité

قدرة اتمع على دفع تكلفة خدمات البلدية املتعلقة مبعاجلة النفايات
الصلبة كما هي مقترحة.

قدرة على حتمل التكاليف

Erschwinglichkeit

251 afforestation

boisement

إنشاء االصطناعي ملساحات غابوية عن طريق غرس أشجار أو زرع
بذور على أرض اليت مل تكن مغروسة باألشجار سابقا، أو ليس يف

الفترة األخرية.

تشجري

Aufforstung
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252 AFOLU (Agriculture, 
Forestry and Other 
Land Uses)

afat (agriculture, foresterie et autres utilisations 
des terres)

الزراعة والغابات واستعماالت األخرى لألرض هو مصطلح من
الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ (IPCC) ضمن املبادئ
التوجيهية  اليت تصف فئة من األنشطة اليت تساهم يف انبعاث الغازات
الدفيئة البشرية املنشأ (2006). تستخدم يف قوائم جرد االنبعاث

الوطين للغازات الدفيئة، وفئة AFOLU جتمع بني قطاعني متميزين
سابقا استخدام األراضي، تغيري استخدام األراضي والغابات

(LULUCF) والزراعة.

زراعة وحراجة وغريها من
استخدامات األراضي

(AFOLU)

AFOLU (Landwirtschaft, Forstwirtschaft und andere 
Landnutzungen)

253 After-burner

chambre de post-combustion

غرفة احتراق تصلها األدخنة احملتوية على أول أكسيد الكربون و/أو
مواد عضوية مل حتترق يف أفران أو يف أنواع معينة من احملركات حيث
ميكن أن حترق متاما. غرفة حتتوي عادة على شعاالت بالنفط أو بالغاز
للحفاظ على ما يلزم من ارتفاع يف درجة احلرارة، ويتم تعديل حمتوى
األكسجني من الغازات بإدخال هواء إضايف حسب املطلوب. إذا
كانت الغازات اليت تدخل غرفة االحتراق البعدي حارة مبا فيه

الكفاية، واستخدم عامل حمفز فإن االحتراق الكامل ميكن أن يتحقق
يف مستويات لدرجة احلرارة منخفضة نسبيا، ورمبا لن يكون توفري
الوقود يف غرفة االحتراق البعدي ضروري إال عند البدء أو يف حالة
إنتاجية منخفضة. يستخدم التحفيز بعد احلرق على نطاق واسع يف
الصناعة وغالبا ما يتم تركيب احملفزات على أنواع معينة من حمارق
النفايات، على سبيل املثال احملارق الصغرية يف املواقع احمللية وأنواع

متخصصة من حمارق النفايات الصناعية. ميكن أيضا أن تستخدم غرفة
االحتراق البعدي يف بعض الوحدات الصناعية، اليت تنتج غازات،

للسيطرة على االنبعاثات امللوثة.

بعد املوقد

Nachverbrennungskammer

254 Aftercare

entretien

أعمال الصيانة الالزمة لضمان عدم حدوث مشاكل بيئية مبوقع مكب
نفايات مستعاد.

صيانة

Nachsorge

255 aftershocks

répliques sismiques

هي هزات زلزالية أضعف من أكرب هزة يف التسلسل الزلزايل وتتلوها.
وتتشكل يف القشرة حول مستوى الصدع الستيعاب آثار اهلزة

الرئيسية. ميكن أن تستمر على مدى أسابيع أو شهور أو سنوات.
بشكل عام، كلما كانت اهلزة الرئيسية أكرب، كلما كثرت اهلزات

االرتدادية، واستمرت لفترة أطول.

هزات ارتدادية

Nachbeben

256 Afteruse

après utilisation

استخدام جديد ملوقع دفن نفايات بعد اية استغالله كمكب
وترميمه.

بعد االستخدام

Nachnutzung

257 AFUE Annual Fuel 
Utilization Efficiency 
(AFUE)

efficacité annuelle de l'utilisation de combustible

تقيس نسبة كمية الوقود اليت مت حتويلها إىل حرارة لتسخني فضاء
معني إىل كمية الوقود اليت تدخل إىل الفرن. ويعرب عنها عادة كنسبة

مئوية. يشمل احتساب الكفاءة السنوية الستخدام الوقود كل
مدخالت الطاقة املطلوبة عن طريق مداخل الفرن، ولكنه ال يشمل

الطاقة الكهربائية لتشغيل املراوح أو املضخات.

كفاءة سنوية الستخدام الوقود

Jahresbrennstoffausnutzungsgrad

258 Agamic

agamique

استنساخ دون تزاوج، ويدل على التكاثر الالجنسي والعذري.

استنساخ عذري

Agamic

259 Age class

classe d'âge

تقسيم أعمار األشجار والغابات، أو أنواع الغابات إىل فئات من أجل
التصنيف، على سبيل املثال 1، 5، 10 أو 20 سنة كفئات عمرية،

كما يستخدم التقسيم يف التسيريويف تقييم املخزون.

فئة عمرية

Altersklasse
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260 Agenda

agenda

برنامج عمل الذي تبناه مؤمتر األطراف ويستخدم لتوجيه عمله؛
ويتضمن برنامج األعمال شروح توضيحات أكثر تفصيال لكل بند

من بنود الربنامج.

برنامج عمل

Agenda

261 Agenda 2000

agenda 2000

قرارات بشأن تطوير سياسة االحتاد األورويب حبلول عام 2006،
وإصالح السياسات الزراعية واهليكلية.

جدول أعمال 2000، أجندة
2000

Agenda 2000

262 Agenda 21

agenda 21

إشكالية حمددة مدرجة يف جدول األعمال واليت ينبغي أن يتم تناوهلا
يف جلسة معينة.جمموعة من التدابري والتعليمات الصادرة عن مؤمتر قمة

األرض لعام 1992 لتنفيذ اتفاقية ريو دي جانريو.

جدول أعمال القرن 21

Agenda 21

263 Agenda Item

point de l'agenda

إشكالية حمددة مدرجة يف جدول األعمال واليت ينبغي أن يتم تناوهلا
يف جلسة معينة.

بند من جدول األعمال

Agendaartikel

264 age-to-maturity

âge à la maturité

غالبا ما يدل على السن اليت أكثر من 50 % من األفراد من جنس
معني ضمن جمموعة من السكان تصل فيه إىل مرحلة النضج اجلنسي.
ميكن أن ختتلف السن نضج األفراد داخل نفس السكان إىل حد كبري

عن القيمة املتوسطة موع السكان.

سن النضج اجلنسي

Reifealter

265 agglomeration

agglomération

مصطلح من جمال السكن، يستعمل بالنسبة لتجمعات قد تصغر أو
تكرب أحجامها. لكن املفهوم العام يظل: جتمع سكاين يشمل مدينة

مركزية وضواحيها.

جتمع

Agglomeration

266 aggregate

agrégat

ارتباط نسيب موعة من جزيئات التربة لتتفاعل ميكانيكيا كأا
جسم واحد. قد ترتبط جزيئات التربة مع بعضها بواسطة مواد

عضوية، أو أكاسيد احلديد أو كربونات، أو طني و / أو السيليكا.
ميكن أن تأخذ ااميع أشكال خمتلفة: كروية، كتل، صفائح،

موشورات، أو غري ذلك.

جممع/جماميع

Aggregat

267 Aggregate Demand 
Curve

curve de la demande globale

منحىن يعطي تغري الطلب الكلي على السلع واخلدمات يف إطار
منظومة اقتصادية مع تغري مستوى األسعار، عند مستوى أجور معني.

منحىن إمجايل الطلب

Aggregierte Nachfragekurve

268 Aggregate 
Expenditures 
Schedule

dépenses agrégées et revenu national

املنحىن الذي يرسم العالقة بني اإلنفاق - جمموع االستهالك
واالستثمار واإلنفاق احلكومي، وصايف الصادرات - والدخل

القومي، على مستوى سعر ثابت.

منحىن النفقات اإلمجالية والدخل
القومي

Aggregierten Ausgaben und Nationaleinkommen
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269 Aggregate Impacts

impacts globaux

يعرف جمموع اآلثار اليت تشمل خمتلف القطاعات و/أو منطقة
بأكملها باألثر اإلمجايل. جتميع اآلثار يتطلب معرفة (أو افتراضات
حول) األمهية النسبية لألثر يف خمتلف القطاعات واملناطق. يشمل

قياس التأثريات اإلمجالية، على سبيل املثال، العدد اإلمجايل من األفراد
املتأثرين، والتغري الصايف يف اإلنتاجية األولية، عدد النظم اليت متر

مبرحلة تغري أو جمموع التكاليف االقتصادية.

آثار إمجالية

Aggregate Auswirkungen

270 aggregate Stability

stabilité des agrégats

مقياس هلشاشة ااميع حيال عوامل ختريبية مفروضة من اخلارج. أا
ليست قابلة للقياس من حيث القيمة املطلقة، ألا ال ترتبط فقط
بالتربة نفسها ولكن أيضا، وإىل حد كبري، بطبيعة القوى املؤثرة

والطريقة اليت يتم تطبيقها. لذلك، يكون مفهوم االستقرار نسيب وذايت
جزئيا.

استقرار ااميع

Aggregatstabilität

271 Agreement on the 
Conservation of 
African-Eurasian, 
Migratory Waterbirds 
(AEWA)

accord sur la conservation des oiseaux d'eau 
migrateurs d'afrique-eurasie (aewa)

معاهدة دولية حكومية خمصصة للحفاظ على الطيور املائية املهاجرة
وموائلها يف مجيع أحناء أفريقيا وأوروبا والشرق األوسط وآسيا
الوسطى وغرينالند واألرخبيل الكندي وضعت يف إطار اتفاقية

األنواع املهاجرة (CMS) وتدار من قبل برنامج األمم املتحدة للبيئة
.(UNEP)

اتفاقية إفريقية أوروآسيوية للحفاظ
على الطيور املائية املهاجرة

Abkommen zur Erhaltung der afrikanisch-
eurasischen, wandernden Wasservögel (AEWA)

272 agric horizon

horizon agric

طبقة تربة معدنية حيث تراكم طني وطمي ودبال مستمد من غطاء
من املزروعات وعمليات التسميد (تصنيف التربة).

أفق (فالحي)

agric Horizont

273 agricultural 
 
intensification

intensification agricole

يدل على ممارسة متكن من زيادة اإلنتاجية يف وحدة مساحة األرض
مقابل قدر من التكاليف يف مدخالت العمل ورأس املال. أحد األبعاد

اهلامة يف التكثيف الزراعي هو طول فترة السبات (أي لفترة اليت
تكون األراضي خالهلا غري مزروعة) وكذلك هل تستخدم مقاربة

اإلدارة وسائل بيئية أو تكنولوجية.

تكثيف زراعي; منتج زراعي،
تكثيف زراعي

landwirtschaftlichen Intensivierung

274 agricultural area in 
 use; effective 

 agricultural land; 
UAA; utilized 
 
agricultural area

surface agricole utilisée (sau); terres agricoles 
effectives

كل مساحة األراضي الصاحلة للزراعة، مروج دائمة ومراعي،
وأراضي خمصصة للمحاصيل بشكل دائم وحدائق املطبخ.

املساحة الزراعية املستخدمة، منطقة
يف االستخدام الزراعي؛ أراضي
فعليا زراعية ؛ أراضي زراعية

مستخدمة

275 agricultural aviation 
(agro-aviation)

aviation agricole (agro-aviation)

استخدام الطائرات لألغراض الزراعية مثل رش املواد الكيميائية
الزراعية وتنفيذ عمليات رصد ومكافحة اجلراد ومكافحة حرائق

الغابات.

طريان زراعي

landwirtschaftliche Luftfahrt (agro-Luftfahrt)

276 Agricultural 
biodiversity

biodiversité agricole

يشمل التنوع البيولوجي الزراعي تنوع واختالف احليوانات والنباتات
والكائنات احلية الدقيقة، التنوع الضرورية للحفاظ على الوظائف
األساسية للنظام اإليكولوجي الزراعي، وهيكله والعمليات اخلاصة،

ودعم وإنتاج الغذاء وحتقيق األمن الغذائي.

تنوع بيولوجي زراعي

Agrobiodiversität
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277 agricultural bio-
ecosystems

bio-écosystèmes agricoles

النظم االيكولوجية اليت تستمر اعتمادا على املدخالت من الطاقة
الشمسية والوقود األحفوري واليت حتتوي على موارد من مواد حيوية
وغري حيوية، طبيعية ومتغرية، ومنشآت فنية من صنع اإلنسان. وتدار

هذه النظم من خالل املعطيات واملعلومات البيولوجية والفيزيائية
والثقافية كذلك.

نظم إيكولوجية حيوية زراعية

landwirtschaftliche Bio-Ökosysteme

278 agricultural biomass

biomasse agricole

املواد البيولوجية غري األحفورية، سواء من أصل نبايت أو حيواين،
سواء أحياء أو أموات، وجدت فوق أو حتت سطح األرضي، مبا يف
ذلك املنتجات الزراعية ونفايات املنتجات، والسماد، وحيوانات

التربة، أو الكتلة احليوية امليكروبية املستخدمة كغذاء وعلف أو وقود
أو لتعديل التربة.

كتلة حيوية زراعية

landwirtschaftliche Biomasse

279 agricultural by-
product

sous-produit agricole

املواد النباتية أو احليوانية واملنتجات الثانوية الناجتة عن اإلنتاج واحلصاد
والنقل والتجهيز يف املناطق الزراعية.

منتجات زراعية ثانوية

landwirtschaftliches Nebenprodukt

280 agricultural 
climatology

climatologie agricole

.  

علم املناخ الزراعي

Agrarklimatologie

281 agricultural 
climatology

climatologie agricole

جزء من علم املناخ يدرس تأثريه على الدورة الزراعية وجودة
احملاصيل نوعا وكما. يستخلص إرشادات تساعد فالحي منطقة
مناخية معينة على فهم أفضل للعوامل املناخية ويقدم معطيات

يستفيدون منها يف حتسني اإلنتاج.

علم املناخ الزراعي

Agrarklimatologie

282 Agricultural 
Districts/Preservation
 Areas

régions agricoles / zones de préservation

املناطق خمصصة وحيافظ عليها كأراضي للزراعة ومعترف ا قانونا.
ميكن ملالك األراضي أن يلتحقوا طوعا بالربامج ذات الصلة وميكنهم

احلصول على امتيازات خاصة ومحاية من التنظيم.

مناطق زراعية / جماالت حمافظة

Landwirtschaftliche Bezirke / Schutzgebiete

283 agricultural 
 ecosystem; agro-

ecosystem

écosystème agricole; agro-écosystème

نظام شبه طبيعي أو طبيعي معدل، يدار من قبل البشر ألغراض الغذاء
واإلنتاج الزراعي.

نظام بيئي زراعي

landwirtschaftliches Ökosystem; Agrarökosystem

284 Agricultural 
Intensification

intensification agricole

ممارسات دف إىل رفع إنتاج احملاصيل الزراعية دون زيادة مساحة
األراضي املزروعة.

تكثيف النشاط الفالحي

Intensivierung der Landwirtschaft

285 agricultural potential

potentiel agricole

تتحدد اإلمكانات الزراعية الكامنة ملنطقة أو بلد يف مساحة األراضي
الصاحلة للزراعة، جودة تربة هذه األراضي، حجم وجودة مياه السقي
املتوفرة والظروف املناخية السائدة باملنطقة واليت تتناسب مع خصائص

عدد من املزروعلت.

طاقة زراعية كامنة

landwirtschaftliches Potenzial
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286 Agricultural 
Preservation 
Restriction Program 
(APR)

préservation agricole avec programme de 
restriction

برنامج تطوعي يهدف إىل تقدمي بديل غري التنمية (العادية) للمزارعني
وغريهم من مالكي أو املستفيدين من األراضي الزراعية الذين

يواجهون قرارا بشأن االستخدام والتصرف يف مزارعهم يف املستقبل.
لتحقيق هذه الغاية، يقترح الربنامج أن يدفع للمزارعني الفرق بني
"القيمة السوقية العادلة" و "القيمة الزراعية" لألراضي الزراعية يف

مقابل احلد الفعلي الدائم والذي حيول دون أي استخدام للممتلكات
قد يكون له تأثري سليب على اجلدوى الزراعية.

حمافظة زراعية بربنامج للحد من
االستعمال

Landwirtschaftliche Bewahrung durch 
Einschränkungsprogramm

287 Agricultural Waste

déchets agricoles

مصطلح عام يستخدم لوصف البقايا والنفايات املنتجة يف مزرعة من
خالل األنشطة الزراعية املختلفة، وتشمل أيضا األنشطة املتعلقة،
بتربية املاشية، بإنتاج األلبان، وبالبستنة وزراعة البذور وغريها،

وتشمل كذلك مياه اجلريان السطحي امللوثة مبا حتمله من مبيدات
وأمسدة، وتآكل التربة والغبار املصاحب للحرث، والتخلص غري

السليم من روث احليوانات والذبائح.

نفايات زراعية

landwirtschaftliche Abfälle

288 Agricultural Zoning

zonage agricole

تقسيم املناطق الزراعية، مبا يف ذلك تقسيم مناطق الغابات، إىل أراضي
مقيدة االستخدامات، للزراعة ولتربية الثروة احليوانية، أنواع أخرى
من أنشطة الفضاء املفتوح، بناء حمدود للمنازل. يستخدم أحيانا هذا

التقسيم جنبا إىل جنب مع قيود للتوسع احلضري.

تقسيم األراضي الزراعية

landwirtschaftliche Zonenaufteilung

289 agriculture value-
added

valeur ajoutée de l'agriculture

القيمة املضافة الزراعية هي معدل النمو السنوي الزراعي على أساس
عملة حملية بقيمة ثابتة. تسند القيم التركيبية إىل قيمة الدوالر

األمريكي لعام 1995. متثل الزراعة حسب التصنيف الصناعي
الدويل املوحد (ISIC) األقسام من 1 إىل 5 وتشمل الغابات،

والقنص، وصيد األمساك، فضال عن زراعة احملاصيل واإلنتاج احليواين.
القيمة املضافة هي املخرجات الصافية لقطاع ما بعد مجع كل

املخرجات وطرح املدخالت الوسيطة. وحتسب دون خصم قيمة
استهالك األصول املصنعة أو استرتاف وتدهور املوارد الطبيعية.

ويتحدد أصل القيمة املضافة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحد،
املراجعة 3.

القيمة املضافة للزراعة، قيمة مضافة
زراعية

Agrarwertschöpfung

290 agri-environmental 
 
measure

mesure agro-environnementale

تدابري خاصة تطبق من أجل تعزيز محاية البيئة الزراعية وتنوعها
البيولوجي. تدعم التدابري الزراعية البيئية ممارسات زراعية معينة، اليت
تذهب أبعد من مستوى خط األساس يف املمارسة الزراعية اجليدة

واليت تساعد على محاية البيئة واحلفاظ على املناطق الريفية.

تدبري زراعي وبيئي، تدابر زراعي
بيئي

Agrarumweltmaßnahme

291 Agrobiodiversity

agrobiodiversité

يشمل النباتات الربية اليت ترتبط ارتباطا وثيقا باحملاصيل (حماصيل قريبة
من الربية)، النباتات املزروعة (السالالت) وأصناف املاشية. التنوع

البيولوجي الزراعي ميكن أن يكون اهلدف من املناطق احملمية
للمحاصيل القريبة من الربية والتقليدية والسالالت احمللية املهددة،
خاصة تلك اليت تعتمد على املمارسات الثقافية التقليدية؛ و/أو

أصناف املاشية التقليدية املهددة، ال سيما إذا كانت تعتمد على نظم
اإلدارة التقليدية اليت تتوافق مع التنوع البيولوجي الربي.

تنوع بيولوجي زراعي

Agrobiodiversität

35



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةA

292 Agro-chemicals

produits agrochimiques

مصطلح عام للمواد الكيميائية املستخدمة يف الزراعة، مبا يف ذلك
املبيدات.

كيماويات زراعية

Agrochemikalien

293 Agroclimatology

agroclimatologie

دراسة املناخ وتأثريه على احملاصيل. ويشمل هذا العلم، على سبيل
املثال، العالقة بني معدل النمو وحجم احملصول من جهة وخمتلف
العوامل املناخية وبالتايل التعرف على املناخ األمثل واملناخ غري

املناسب حملصول ما.

علم املناخ الزراعي

Agrarklimatologie

294 agro-ecological 
 
alternative

alternatif agro-écologique

يتمثل البديل الزراعي اإليكولوجي يف أي نظام زراعي نظام يعتمد يف
املقام األول على مقاربة بيئية. يف الواقع، النظم االيكولوجية الزراعية

هي فهم ملبادئ البيئية، وتصميم ينبين على هذا الفهم.

بديل زراعي إيكولوجي

agro-ökologische Alternative

295 agro-ecological 
 
knowledge

connaissances agro-écologique

تدل املعرفة البيئية على ما يعرفه الناس عن بيئتهم الطبيعية، وتستند
هذه املعرفة يف املقام األول على جتربتهم اخلاصة وعلى املراقبة. تدل
املعرفة الزراعية البيئية على معرفة املزارعني بالتفاعالت البيئية مع نظام

الزراعة.

املعارف الزراعية البيئية

agro-ökologisches Wissen

296 agro-ecological zone

zone agro-écologique

وحدة خرائطية تربز موارد األرض، حمددة من حيث املناخ
والتضاريس والتربة، و / أو الغطاء النبايت، مع وجود جمموعة حمددة

من اإلمكانيات والقيود على استخدام األراضي.

منطقة زراعة إيكولوجية

agro-ökologische Zone

297 agroecology

agroécologie

دراسة وضع اإلنتاج الفالحي من وجهة نظر بيئية وتقدمي اقتراحات
(نظم بيئية زراعية) دف حتقيق، أو االقتراب، من نظم الزراعة

املستدامة.

إيكولوجيا زراعية، علم الزراعة
اإليكولوجية

Agrarökologie

298 agroecosystem

agroécosystème

وحدة إنتاج فالحي (منتجات غذائية أو مواد أولية صناعية)، مكوناا
احلية وغري احلية متصلة ومرتبطة ببعضها، لكنها ختتلف عن الوحدة
البيئية الطبيعية من ناحية كوا ال ختضع ملبدأ التدوير. شاسعة مبا فيه
الكفاية للسماح بالتفاعالت الطويلة األجل جلميع الكائنات احلية يف
بيئتها غري احلية. وميكن تسيريها بيئيا بشكل يسمح باالقتراب من

النظم الطبيعية.

نظام زراعي بيئي

Agrarökosystem

299 agro-ecosystem 
 
stability; stability of 
 
agro-ecosystem

stabilité du système agro-écologique

بشكل عام، يدل االستقرار (نظام بيئي) على قدرة النظام الطبيعي
على تطبيق آليات التنظيم الذايت وذلك للحفاظ على التوازن يف

مواجهة اضطراب ناتج عن مؤثر خارجي.

استقرار نظام زراعي بيئي

Stabilität des Agrarökosystems

300 agro-ecotourism, eco-
agritourism

agro-écotourisme, agrotourisme écologique

السياحة االيكولوجية الزراعية جتمع بني السياحة الريفية (السياحة
الزراعية)، والسياحة البيئية، مع املزارع (املزارعني) املضيافة هناك

االستمتاع باملناظر الطبيعية ااورة.

سياحة بيئية زراعية، سياحة زراعية
بيئية

Agro-Öko-Tourismus, Öko-Agrotourismus
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301 Agroforestry

agroforesterie

نظام إدارة موارد طبيعية يعتمد أسس ديناميكية بيئية. من خالل دمج
األشجار يف املزارع واملناظر الطبيعية، يتم التنويع واحلفاظ على
مستويات اإلنتاج لزيادة الفوائد االجتماعية واالقتصادية والبيئية

ملستخدمي األراضي على مجيع املستويات.

زراعة غابوية

Agroforstwirtschaft

302 agronomic

agronomique

(1) عملية غرس وتربية النبات باستخدام الوسائل الزراعية (بدال من
النبات األصلي).

 
(2) له عالقة بعلم اهلندسة الزراعية (ممارسة إنتاج احملاصيل باحلقول

وإدارة األراضي).

زراعي

agronomisch

303 agronomy

agronomie

العلوم الزراعة اليت تتعامل مع النظرية واملمارسة يف جمال إنتاج
احملاصيل واإلدارة العلمية لألراضي.

علم الزراعة

Agrarwissenschaft

304 agro-pastoral 
equilibrium

équilibre agropastoral

منطقة يتحقق فيها (أو تقوم ساكنتها ب) نشاط زراعي وآخر رعوي
بالتوازي، مع احلفاظ على توازن يسمح باستمرارية النشاطني معا.

توازن رعوي زراعي

agro-pastorales Gleichgewicht

305 agrophily

agrophilie

اهتمام أو حمبة أو ما يعيش على أو يف التربة من نباتات وكائنات
كبرية أو صغرية. يعمل هذا الشخص على فهم وتفهم العالقات يف

اال الفالحي لالقتراب قدر اإلمكان من التوازن الطبيعي يف عمله أو
استهالكه. هذا الشخص ليس بالضرورة مزارعا أو مريب مواشي قد

يكون عامال مبعمل أو مدرسا أو غري ذلك.

ألفة األراضي الزراعية

Agoraphilia

306 agro-sylvo-pastoral

agro-sylvo-pastoral

منطقة تتحقق فيها (أو تقوم ساكنتها ب) ثالثة أنشطة بالتوازي:
زراعة ورعي إنتاج غابوي بالتوازي، مع احلفاظ على توازن يسمح

باستمرارية األنشطة الثالث.

زراعي غابوي رعوي

Agro- Forst- und Weidewirtschaft

307 a-horison

horizon-a

متثل الطبقة العليا من التربة وهي غنية بالدبال واملواد العضوية اليت
تتراكم ا، وفيها يتحقق اجلزء األكرب من النشاط البيولوجي.

أفق (أ)

a-Horizont

308 Aichi Targets

objectifs d'aichi

تتألف اخلطة اإلستراتيجية 2011-2020 التفاقية التنوع البيولوجي
(CBD)، واملعروفة باسم أهداف أيتشي، من رؤية مشتركة ومهمة
وأهداف استراتيجية و 20 هدفا طموحا وقابال للتحقيق. يقدم اخلطة
اإلستراتيجية إطارا مرنا لوضع األهداف الوطنية واإلقليمية وتشجع

على تنفيذ متماسك وفعال األهداف الثالثة التفاقية التنوع
البيولوجي. ويتم تنظيم أهداف أيتشي حتت مخسة أهداف

إستراتيجية.

أهداف أيتشي

Aichi-Ziele

309 Air classification

séparation à air

عملية عزل وتصنيف يستخدم خالهلا تيار من اهلواء لفصل النفايات
الصلبة البلدية وفقا حلجم وكثافة، والديناميكا اهلوائية لقطع النفايات.

تصنيف هوائي

Windsichten

310 air conductor

conducteur d’air

مصطلح يدل على هوائي للتواصل الالسلكي، ا, للداللة على
خصائص اهلواء كموصل للحرارة والكهرباء. كما يستعمل يف بعض

األحيان للداللة على قناة لتةصيل اهلواء.

موصل هوائي

Luftleiter
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311 air current

courant d’air

تنتج التيارات اهلوائية أساسا لسببني مرتبطني: عند اختالف يف الضغط
اجلوي ينتقل اهلواء أفقيا من منطقة الضغط املرتفع إىل منطقة الضغط
املنخفض، وميكن أن تصل سرعة االنتقال يف بعض أجزاء هذا املسار
إىل 200 كلم يف الساعة. وعند االختالف يف درجة احلرارة، فاهلواء
الساخن أقل كثافة من اهلواء البارد، مما يتسبب يف انتقال اهلواء األقل

كثافة إىل أعلى ويتم تعويضه أفقيا باهلواء البارد.

تيار هوائي

Luftstrom

312 air density

densité de l'air

كتلة وحدة األحجام من الغالف اجلوي لألرض. كثافة اهلواء، تتغري
مع تغري: ضغط اهلواء، درجة احلرارة، مستوى الرطوبة واالرتفاع عن
سطح البحر. عند مستوى سطح البحر و 25 درجة مئوية، تكون

.(kg/m3 1,2) كثافة اهلواء حوايل

كثافة اهلواء

Luftdichte

313 air front

front d’air

منطقة انتقالية بني كتلتني هوائيتني خصائصهما خمتلفة،: أساسا درجة
احلرارة ومستوى الرطوبة.

جبهة هوائية

Luftfront

314 Air Injection System

système d'injection d'air

يتم تشكيل حاجز هوائي عن طريق استخدام سلسلة من اآلبار
العمودية املتراصة حلقن اهلواء عادة يف التربة البكر ااورة للمكب.
وتستخدم هذه النظم حلماية املناطق القريبة من موقع طمر النفايات

من تلقي الغاز املتولد يف املكب واملتسرب عرب التربة.

نظام حقن اهلواء

Luft-Einspritzsystem

315 air mass

masse d’air

كمية كبرية من اهلواء، متتد يف كثري من األحيان عرب مئات وأحيانا
آالف األميال، اليت حتتوي على هواء من درجة حرارة ورطوبة
متشاة. أحيانا االختالفات بني الكتل اهلوائية ضعيفة، ولكن إذا

حصل اصطدام بني كتل هوائية لديهم درجات حرارة وقيم الرطوبة
خمتلفة جدا، ميكن أن تنطلق العواصف.

كتلة هوائية

Luftmasse

316 air meter

anémomètre

جهاز قياس سرعة واجتاه الرياح.

مرياح

Luftmessgerät

317 air motion

mouvement de l'air

يتحرك اهلواء أفقيا عند اختالف يف الضغط اجلوي بني منطقتني، ينتقل
اهلواء من منطقة الضغط املرتفع إىل منطقة الضغط املنخفض. هذا
االختالف يف الضغط ينتج عن اختالفات يف درجة احلرارة، فاهلواء
الساخن أقل كثافة من اهلواء البارد، مما يتسبب يف انتقال اهلواء األقل
كثافة إىل أعلى (ينتج عن ذلك اخنفاض للضغط) ويتم تعويضه باهلواء

البارد.

حركة اهلواء

Luftbewegung

318 Air parcel

paquet d'air

حجم صغري من اهلواء، صغري ما يكفي ليعترب متجانسا، وكبري ما
يكفي ليمثل اهلواء مبكوناته وخصائصه الفيزيائية والكيميائية. يستخدم

يف مناذج دراسة حركة اهلواء بالغالف اجلوي حسب القوانني
األساسية لديناميكا األجسام املائعة والديناميكا احلرارية.

طرد هوائي

Luftpaket

319 air poisoning

empoisonnement d'air

انبعاث غازات (أو هباب أو غبار) سامة يف اهلواء جتعل استنشاقه
مضرا بالصحة إىل قاتل.

تسمم اهلواء

Luftvergiftung

320 air polluant

polluant atmosphérique

مادة غازية أو سائلة (هباب) أو صلبة (غبار) تواجدها يف اهلواء جيعل
استنشاقه مضرا بالصحة.

ملوث هوائي

Luftschadstoff

321 Air pollution

pollution de l'air

تلوث الغالف اجلوي عن طريق انبعاث أو تسرب أي غازات سامة
أو مشعة أو جسيمات نتيجة النشاط البشري.

تلوث اهلواء

Luftverschmutzung
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322 air pollution index

indice de pollution de l'air

لتحديد جودة اهلواء يف املدن، يتم حتويل كافة قياسات تركز امللوثات
يف اهلواء إىل أعداد نسبية باملقارنة مع قيمة حدية حتددها قوانني الدول

املستعملة هلذه املؤشرات (أوروبا، الواليات املتحدة، الصني،
وغريها). وحتدد القوانني عموما ثالثة قيم حدية متثل متوسط تركز

امللوث خالل ساعة، وخالل يوم، وخالل سنة.

مؤشر تلوث اهلواء

Luftverschmutzungsindex

323 air porosity

porosité à l'air

جزء من احلجم اخلام للتربة الذي تتم تعبئته باهلواء يف أي وقت من
األوقات أو حتت شرط معني مثل مستوى إمكانات املياه بالتربة.
يتكون هذا اجلزء عادة من املسامات الكبرية، واليت ميكن استرتافها

بتوتر أقل من حوايل 100 سم عمود املاء.

مسامية اهلواء

Luftporosität

324 air pressure

pression atmosphérique

وزن الغالف اجلوي فوق نقطة معينة، وتسمى أيضا الضغط
البارومتري. ميارس اهلواء قوة متوسطة من حوايل 14،7 رطل (6،8
كلغ) على كل بوصة مربعة (أو 101،325 نيوتن على كل متر

مربع) عند مستوى سطح البحر.

ضغط جوي

Luftdruck

325 air purifier

purificateur d'air

جهاز يستخلص من اهلواء ملوثات (مبا يف ذلك الكائنات الدقيقة
العالقة) أو روائح كريهة من أصل مرتيل أو صناعي. يستعمل يف

املصحات واملخابر وأيضا يف البيوت واملكاتب.

جهاز تنقية اهلواء

Luftreiniger

326 Air Quality 
Assessment

évaluation de la qualité d'air

مستوى حمدد من تلوث الغالف اجلوي مسموح به بالنسبة ملركب
معني خالل فترة زمنية حمددة يف منطقة جغرافية حمددة. يتم حتديد
املعايري يف اال من قبل تنظم أو هيئة أو مكتب أو وكالة خمتصة.

تقييم جودة اهلواء

Luftqualitätsbewertung

327 Air Quality Index 
(AQI) / Alert levels

indice de qualité de l'air (iqa) / niveaux d'alerte

قياس أو متابعة مستويات سامة حمددة من امللوثات يف اهلواء. على
أساس قانون جودة اهلواء الذي تشرف عليه وكالة محاية البيئة. هذا

القانون يعطي مؤشرات (أرقام) ملختلف مستويات تركيز الغاز
لتحديد ما إذا كانت خطرة أم ال، بالنسبة للتنفس يف منطقة حمددة.

وتعرف أيضا ب "مستويات إنذار".

مؤشر جودة اهلواء / مستويات إنذار

Luftqualitätsindex (AQI) / Alarmstufen

328 Air quality regulation

régulation de la qualité de l'air

يتحقق تأثري النظم اإليكولوجية على نوعية اهلواء عن طريق انبعاث
مواد كيميائية يف الغالف اجلوي (أي تلعب دور "مصدر") أو متتص

مواد كيميائية من الغالف اجلوي (أي تلعب دور "بالوعة"). 

تنظيم جودة اهلواء

Luftqualitätsregelung

329 Air Quality Standards

normes de qualité de l'air

حتدد تركيزات امللوثات اليت ال يسمح من الناحية القانونية جتاوزها
خالل فترة معينة يف مكان حمدد.

معايري جودة اهلواء

Luftbeschaffenheitsnormen - Luftqualitätsnormen

330 Air stripping tower

tour de décapage de l'air

التجريد باهلواء يزيل املواد الكيميائية العضوية املتطايرة (مثل املذيبات)
من املياه امللوثة جبعلها تتبخر يف تيار هواء. يتم رش املياه امللوثة يف
أعلى الربج وتنحدر إىل األسفل من خالل جمال مليء مبواد التعبئة

والتغليف. ينحدر املاء يف مهب اهلواء الصاعد من خالل الربج.
امللوثات تتبخر يف اهلواء، وينتج اخنفاضا كبريا يف مستويات امللوثات

يف املياه. تتم معاجلة اهلواء قبل إطالقه يف الغالف اجلوي.

برج جتريد هوائي

Luft Strippturm

331 air-dry

sécher à l'air

1.) حالة جفاف التربة عند التوازن مع حمتوى الرطوبة يف اجلو
احمليط. حمتوى الرطوبة يعتمد على الرطوبة النسبية ودرجة حرارة اجلو

احمليط. 2.) ميكن من الوصول إىل التوازن يف نسبة الرطوبة مع
األجواء احمليطة ا.

جتفيف باهلواء

Luft trocknen
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332 Airspace

espace aérien

حجم مكب النفايات املتوقع شغله بالنفايات على النحو الذي حتدده
الدراسة و/أو التقنيات اهلندسية األخرى.

حجم فضائي

Luftraum

333 Aitken particles

particules aitken

جسيمات صغرية وكثيفة يف الغالف اجلوي، تعرف أحيانا باسم
جسيمات التبلور أو التنوي، وقطرها أصغر من 0،1 ميكرومتر. هذه

اجلسيمات هي األكثر وفرة يف الغالف اجلوي عند تصنيف
اجلسيمات يف الغالف اجلوي من حيث احلجم.

جسيمات ايتكني

Aitken Partikeln

334 Akinesis

akinésie

حالة من اجلمود، بسبب عدم وجود أي مؤثرات أو شلل مؤقت.

تعذر احلركة

Akinese

335 albedo

albédo

نسبة اإلشعاع الشمسي املنعكس على سطح جسم غري مشع إىل
اإلشعاع الشمسي الساقط عليه.

بياض

Albedo

336 alcohol fermentation

fermentation alcoolique

تقنية راسخة تستعمل لإلنتاج املستمر للكحول مع استخدام مخائر
مثبتة، متكن من ختمري أكثر كفاءة.

ختمري كحويل

alkoholische Gärung

337 algae

algues

نباتات بسيطة ال جذور هلا، تنمو يف املياه املضاءة بنور الشمس يف
تناسب مع كميات املواد الغذائية املتوفرة. هي غذاء لألمساك

واحليوانات املائية الصغرية، وعامل يف زيادة املغذيات وإزهار املياه.

طحالب

Algen

338 Algae

algues

نباتات وحيدة اخللية أو متعددة اخلاليا، بسيطة للغاية، تعتمد على
عملية التمثيل الضوئي لتعيش وتنمو. معظمها تزدهر يف بيئة رطبة

(املياه العذبة أو البحرية) مثل البحريات واألار، وعلى جدران رطبة.
ميكن أن تسبب الطحالب مشاكل يف البحريات وخزانات املياه إذا
كان هناك وجود فائض من املواد الغذائية، وما ينتج عن ذلك من
تكاثر مفرط، أو ما يعرف "بإزهار" الطحالب، واليت عندما متوت،
وينطلق اضمحالهلا تنبعث روائح كريهة وتتسبب يف سلبيات أخرى

للوسط املائي.

طحالب

Algen

339 algal blooms

proliférations d'algues

طفرات مفاجئة يف منو الطحالب بسبب زيادة كبرية يف كميات
الفوسفور اليت تدخل النظام البيئي املائي من شبكات الصرف الصحي
واألمسدة الزراعية. النمو املفرط للطحالب يسبب تدمري العديد من

الروابط العليا بالشبكة الغذائية. الطحالب اليت متوت وترتل إىل القاع
يف اية موسم النمو تساهم الحقا يف حتفيز النمو اهلائل للبكترييا، مما
يؤدي إىل نضوب األكسجني يف طبقات املياه العميقة. هذا قد يؤدي
إىل نفوق األمساك واستبداهلا بأنواع أقل قيمة واليت قد تكون أكثر

تقبال الرتفاع مستويات الفوسفور. نقص األكسجني قد يسبب أيضا
تغريات كيميائية يف الطني القاعي، وإنتاج كميات متزايدة من املواد
الكيميائية والغازات السامة. كل هذه التغريات تساهم يف تسريع

تدهور النظام البيئي املائي.

ازدهار الطحالب

Algenblüten

340 algicides

algicides

مواد عموما كيميائية صناعية فعالة تستعمل للقضاء أو للحد من منو
الطحالب اليت تنمو يف املنازل واملنشآت اليت يرتادها اإلنسان.

مبيدات الطحالب

Algizide

341 Alien species

espèces exotiques

أنواع ليست أصلية يف النظام اإليكولوجي الذي مت إدخاهلا إليه.

أنواع غريبة

fremde Arten
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342 Alkali

alcali

مواد، عندما تذوب يف املاء تنقسم، بدرجات متفاوتة إىل أيونات،
وينتج عن ذلك وجود فائض من أيونات اهليدروكسيل على أيونات
اهليدروجني يف احمللول. تفاعل القلويات مع األمحاض هو تفاعل حتييد
وتكوين أمالح. قيمة الرقم اهليدروجيين حملاليل القلويات أكرب من 7.

قلويات/قواعد

Laugensalz

343 alkali soil

sol alcalin

1.) تربة ذات درجة عالية من القلوية (الرقم اهليدروجيين 8.5 أو
أعلى)، أو حتتوي على نسبة عالية من الصوديوم القابل للتبادل (٪15

أو أكثر من القدرة على تبادل)، أو كليهما.
 

2.) التربة اليت حتتوي على ما يكفي من القلويات (الصوديوم) لتؤثر
سلبا يف منو معظم نباتات احملاصيل. انظر أيضا التربة املاحلة القلوية

والتربة الصودية.

تربة قلوية

Alkali-Boden

344 Alkaline (synonym 
basic, caustic)

alcaline (syno-nyme basique, caustique)

وسط له خصائص قاعدية، الرقم اهليدروجيين أكرب من 7.

قاعدي (مرادف قلوي، كاوي)

Alkalisch (synonym basisch, ätzend)

345 alkaline Soil

sol alcalin

تربة، درجة محوضتها أكرب من 7.

تربة قلوية

alkalischer Boden

346 Alkalinity

alcalinité

قدرة مادة على حتييد األمحاض بسبب توفرها على بيكربونات،
كربونات، أو حمتوى هيدروكسيد. عادة ما يتم التعبري عن ذلك

بامللغرام لكل لتر من مكافئ كربونات الكالسيوم.

قلوية/قاعدية

Alkalinität

347 alkalization

alcalinisation

عملية متكن من زيادة حمتوى الصوديوم القابل للتبادل يف التربة. انظر
أيضا: التربة القلوية، التربة املاحلة القلوية، التربة سوديك، قلوية التربة،

رد فعل القلوية.

قلونة

Alkalisierung

348 alkaloides

alcaloïdes

كلمة من أصل عريب (اَلْقَلي) يوناين (oides شبه)، وتدل على
مركبات عضوية طبيعية حتتوي ذرات النيتروجني وهلا خصائص قلوية

ومفعول دوائي.

مركبات شبه قلوية

Alkaloide

349 alkyle

alkyle

ألكان (مركب هيدروكربوين مشبع) فقد ذرة هيدروجني، ال يوجد
بشكل حر وإمنا فقط كجزء من مركب كيماوي.

ألكيل

Alkyl

350 all-aged stand

peuplement tout âge

موقع غابوي، حيث كل أعمار (كل فئات أعمار) األشجار، أو كلها
تقريبا، ممثلة.

موقع حيتوي كل األعمار

alle Alters Stand

351 Allele

allèle

شكل متغري من اجلينات. يف خلية ضعفانية هناك نوعان من األليالت
من كل جني (موروثة من كل من الوالدين، على الرغم من أما

ميكن أن يكونا متطابقني). ضمن جمموعة من السكان قد يكون هناك
العديد من األليالت من اجلينات. ويرمز لألليالت حبرف كبري للداللة

على اهليمنة، واحلرف األدىن للداللة على املتنحية. يف الالقحة
(البويضة املخصبة) مع أليالت يمنة مشتركة، يتم التعبري عن الطرفني

على حد سواء.

بديل - نسخة، أليل

Allel
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352 Allele Frequency

fréquence d'allèle

العدد النسيب لنسخ أليل يف السكان، ويعرب عنه كنسبة من إمجايل عدد
النسخ من كل األليالت للساكنة يف موقع معني.

معدل البديل، تردد أليل

Allelfrequenz

353 allelopathic

allélopathique

نبات ينتج مواد كيميائية تؤثر على منو نباتات أخرى جماورة. عادة ما
يستخدم املصطلح لإلشارة إىل تأثري سليب، أي إعاقة منو النباتات
القريبة. أشجار اجلوز األسود (جاجالنس نيجرا) متنع منو كثري من

النباتات األخرى.

تضاد بيوكيميائي

allelopathische

354 Allergen

allergène

ميكن استخدام هذا الوصف بالنسبة لكل مادة تنتج أو تتسبب يف
حساسية.

مسبب للحساسية، مستأرج

Allergen

355 Alliance for Zero 
Extinction (AZE) Sites

sites de l’alliance pour une extinction zéro (aze)

التحالف من أجل صفر انقراض هو حتالف يظم 88 منظمة غري
حكومية تعمل على احلفاظ على التنوع البيولوجي وعلى منع انقراض

األنواع من خالل حتديد ومحاية املوائل األخرية لألنواع املهددة
باالنقراض أو املهددة بشكل حرج باالنقراض. مواقع التحالف هي
مناطق منعزلة ومتميزة، حتتوي على 95٪ من األفراد املعروفني من
هذه األنواع، أو 95٪ من مرحلة من تاريخ حياة (على سبيل املثال

موقع تربية) هلذه األنواع.

مواقع التحالف من أجل صفر
انقراض

Allianz für Null-Aussterben (AZE) Standorte

356 Alliance of Small 
Island States (AOSIS)

alliance des petits états insulaires

حتالف خاص بالبلدان واجلزر املنخفضة. هذه الدول معرضة بشكل
خاص الرتفاع مستويات البحار وتتقاسم مواقف مشتركة بشأن
التغريات املناخية. يتكون من 43 أعضاء  ومراقبني وهم: ساموا
األمريكية، أنتيغوا وبربودا، جزر البهاما، بربادوس، بليز، الرأس
األخضر، جزر القمر، جزر كوك، كوبا، دومينيكا، مجهورية

الدومينيكان، واليات ميكرونيزيا املوحدة، وفيجي، وغرينادا، وغوام،
وغينيا بيساو، غيانا وهاييت وجامايكا وكرييبايت وجزر املالديف، جزر
مارشال، موريسيوس، ناورو، جزر األنتيل اهلولندية، نيوي، باالو،

وبابوا غينيا اجلديدة وساموا وسان تومي وبرينسييب، سيشل،
سنغافورة، جزر سليمان، وسانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا ،
وسانت فنسنت وجزر غرينادين، سورينام، تيمور-ليشيت، وتونغا،

ترينيداد وتوباغو، توفالو، وجزر فريجن األمريكية، وفانواتو.

حتالف دول اجلزر الصغرية

Allianz der kleinen Inselstaaten

357 Allocative Efficiency

efficacité de la répartition

احلصول على أكرب قدر من رضا املستهلك من املوارد املتاحة.

كفاءة التوزيع

Allokationseffizienz

358 allochthon (Geologie)

allochtone

غري متأصل باملوقع، ال ينتمي إىل املنطقة (مثل الصخور يف اجليولوجيا
والنباتات واحليوانات يف الطبيعة أو أنواع من األشجار يف الغابات)؛

غالبا ما يستخدم كمرادف غري صحيح لِ "غري مقيم" يف الطبيعة.

غريب، متغرب

allochthon (Geologie)

359 Allochthonous 
(ecology)

allochtone (écologie)

أنواع مدخلة، غريبة، ليست من األنواع احمللية. العكس هو أنواع
أصلية.

أنواع غريبة (علم البيئة)، ألوختون
(علم البيئة)

Allochthone (Ökologie)
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360 Allogamous

allogame

نظام تزاوج يف النباتات الذي يستلزم أن يكون عرب تلقيح تقاطعي
(ذكر وأنثى).

تالقح متغاير

Allogamous

361 Allopatric

allopatrique

أصناف هلا مناطق استيطان غري متداخلة.

متعدد املوطن (ألوباتريك)

allopatrisch

362 allotropie

allotropique

تعرب عن إمكانية تكْوِين أجسام بسيطة وخمتلفة يف العديد من
اخلصائص من نفس العنصر، مثال، أشكال خمتلفة بلوريا (املاس
واجلرافيت بالنسبة للكربون) أو يف التكوين اجلزيئي (األكسجني
العادي (O2) واألوزون (O3) بالنسبة لعنصر األكسجني).

تآصلي

Allotropie

363 Alluvial deposit

alluvion

مساحة من الرمال والطني أو غريها من املواد املشاة اليت ترسبت
تدرجييا من مياه النهر اليت كانت تنقلها، وتراكمت على طول، أو

مقاطع من، جمرى النهر أو شاطئ حبرية عند املصب.

ترسبات غرينية

alluvialen Ablagerung

364 alluvial fan

cône alluvial

ترسبات من الطمي على شكل مروحة أو خمروط محلها معه تيار مائي
ينحدر من املرتفعات إىل جمال احندار تضاريسه أقل حدة.

خمروط رسويب

Schwemmkegel

365 alluvium

alluvial

مواد مثل الطني والطمي والرمل واحلصى وأودعتها األار احلديثة
والتيارات املائية.

مواد مودعة

angeschwemmt

366 Alpenkonvention

convention alpine

اتفاقية حلماية جبال األلب.أبرمت سنة 1991.

اتفاقية جبال األلب

Alpenkonvention

367 alpha particles

particules alpha

متثل نواة اهلليوم وتتكون من بروتونني ونيوترونني.

جسيمات ألفا

Alpha-Teilchen

368 alpha rays

rayons alpha

إحدى أنواع األشعة املنبعثة نتيجة النشاط اإلشعاعي للعناصر املشعة،
عموما العناصر الثقيلة كاليورانيوم والبولونيوم وغريها، وتتكون من

جسيمات ألفا.

أشعة ألفا

Alphastrahlung

369 alpine soil

sol alpin

تربة جبلية توجد مبناطق أعلى من النطاق الشجري.

تربة ألبية

alpine Böden

370 Alternate

alterné

مصطلح مستخدم للداللة على أن األوراق أو الرباعم من األشجار
عريضة األوراق تنشأ مرة أوىل على جانب واحد من الغصني، مث على

اجلانب اآلخر.

متناوب

abwechseln

371 alternation of 
generations

alternance de générations

تناوب االنتقال بني طور صبغي (كروموزومي) مضاعف إىل طور
صبغي (كروموزومي) فردي يف دورة حياة الكائنات وتكاثرها

اجلنسي.

تناوب االجيال

Generationswechsel

43



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةA

372 alternative 
 production system

système de production alternatif

بديل للوضع التقليدي لإلنتاج. مجيع املقاربات البيئية لإلنتاج
الزراعي، مثل الزراعة العضوية، هي بدائل للنهج السائد يف الزراعة

الصناعية.

نظام اإلنتاج البديل، نظام إنتاج
بديل

alternatives Produktionssystem

373 Alternative Strategies

stratégies alternatives

جمموعة من االستراتيجيات املمكنة ملعاجلة النفايات الصلبة يف املدى
الطويل، ختتلف عن بعضها يف اخليارات احملددة ألنظمة فرعية لكن

أساسية للتشغيل أو يف اجلوانب التنظيمية.

استراتيجيات بديلة

Alternative Strategien

374 Alternative tourism

tourisme alternatif

يف جوهرها، أنشطة سياحية أو تنموية اليت ينظر إليها على أا غري
تقليدية. غالبا ما تقدم كمقابل وبديل للسياحة اجلماعية اليت تنشط

على نطاق واسع لتمثل، على نطاق صغري، تطورات السياحة
املستدامة. وتقدم السياحة البديلة أيضا حتت اسم "النموذج املثايل"،
وهو منوذج حمسن للتنمية السياحية يعمل على إصالح علل السياحة

اجلماعية التقليدية.

سياحة بديلة

alternatives Tourismus

375 altimeter

altimètre

جهاز يسمح بقاس ارتفاع جسم ما بالنسبة لسطح معني أو سطح
مرجعي (سطح البحر).

مقياس االرتفاع

Höhenmesser

376 altitude

altitude

ارتفاع جسم يف الغالف اجلوي فوق مستوى سطح البحر (يقاس
باملتر أو بالقدم).

ارتفاع

Höhe

377 Altitudinal migration

migration altitudinale

حركة االنتقال املومسية بني املرتفعات واملنخفضات يف نفس املنطقة.
بعض الطيور تتكاثر يف املناطق املرتفعة واجر إىل مستويات أدىن بعد

التكاثر.

هجرة االرتفاعات

Höhenwanderung

378 alto-cumulus

alto cumulus

أحد األنواع الرئيسية من السحاب (جنس سحاب)، لونه أبيض إىل
رمادي، والذي حيدث كطبقة أو بقع، مع مظهر متموج، وأجزاء

تظهر كصفائح، أو تكتالت ملفوفة، اخل.

قزع

Alt-Cumulus

379 Altruistic value

valeur altruiste

األمهية اليت يعلقها أفراد من اجليل احلايل على املوارد اليت ميكن
استخدامها من قبل اآلخرين، مما يعكس نكران الذات من أجل

رفاهية اآلخرين (االهتمام باإلنصاف بني األجيال).

قيمة اإليثار

altruistischer Wert

380 Aluminum Cans

canettes d'aluminium

حاويات ومواد تغليف وعلب تعبئة، مثل علب املشروبات أو املواد
الغذائية وغريها من العلب املستعملة ملعلبات غري غذائية. أمثلة إلعادة
تدوير العلب: تشمل معاجلة وحتويل إىل منتجات ألومنيوم جديدة

(علب أو رقائق).

علب ألومنيوم

Aluminiumdosen

381 ambient air

air ambiant

اهلواء خارج األماكن املقفلة، املفتوح على الفضاء، وهو الذي يتنفسه
البشر وباقي الكائنات احلية.

هواء حميط

Umgebungsluft
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382 ambient air standards

air ambiant standard

معايري حتدد تركيزات امللوثات اليت ال يسمح من الناحية القانونية
جتاوزها خالل فترة معينة يف مكان حمدد.

جودة اهلواء النمطية، معايري اهلواء
احمليط

Umgebungsluftsnormen

383 Ambient Charge

charge ambiante

شكل من أشكال الضرائب على امللوثات غري املختلطة بشكل موحد.
وباعتبار أن تأثري االنبعاثات على نوعية البيئة احمليطة يف بعض املواقع
املستقبلة سيكون هو نفسه. فإنه نتيجة لذلك، سوف تكون ضريبة
احمليط (القرب) لشركة قريبة من املوقع املستقبل عادة أعلى لكل

وحدة حجم من تلك املفروضة على الشركات البعيدة.

ضريبة احمليط

Umgebungsgebühr

384 Ambient environment

milieu ambiant, environnant

1. بيئة تسود يف وقت ومكان معينني، و/أو وضع من حيث عوامل
مادية من حميط حي إنساين و/أو غريه من أشكال احلياة، مثل بيئة

خلفية يتم تقييمها يف إطار التخطيط ملشروع.
 

2. متعلقة حتديدا (عادة تشريعيا) مبعايري األوساط البيئة املستقبلة:
اهلواء واملاء والضوضاء.

 
(3) البيئة صاحلة لإلنسان واحليوان، وللحياة النباتية ومقبولة من

الناحية اجلمالية.

حميط بيئي

Umgebung

385 Ambient methane 
concentration

concentration de méthane dans l'air ambiant

مستوى تركيز غاز امليثان السائد يف اهلواء فوق موقع طمر النفايات.
عادة يتم إجراء قياسات على ارتفاع متر تقريبا فوق سطح النفايات

أو سطح غطاء موقع الطمر.

تركيز امليثان بالوسط احمليط

Methankonzentration der Umgebung

386 Ambient standards

normes du milieu  ambiant

معايري اجلودة املتعلقة بالبيئة اخلارجية واليت جيب توفرها عندما يتم
إجراء اختبارات حمددة أو يتم أخذ عينات. وحتدد بعض التشريعات
الوطنية معايري الستقبال األوساط البيئة (مثل اهلواء واملاء) واليت جيب

أال يتم جتاوزها.

معايري البيئة احمليطة

Umgebungsnormen

387 ambient temperature

température ambiante

درجة حرارة املنطقة احمليطة مبيزان احلرارة، ويستخدم هذا التعبري يف
العديد من احلاالت لوصف درجة احلرارة يف غرفة أو داخل مبىن

متحكم يف درجة حرارته.

درجة احلرارة احمليطة

Umgebungstemperatur

388 Ambivorous

ambivorous

كائن يتغذى على كل من األعشاب والنباتات العريضة األوراق.

تغذية عشبية ورقية

Ambivorous

389 Amendment

amendement

تعديل من قبل مؤمتر األطراف يف نص االتفاقية.

تعديل للنص

Textänderung

390 amendment (soil)

amendement (sol)

تغيري خصائص التربة، وبالتايل التربة، من خالل إضافة مواد مثل اجلري
واجلبس، والسماد، ونشارة اخلشب جلعل التربة أكثر استجابة لنمو

النباتات.

تعديل (تربة)

Änderung (Boden)
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391 Amendment Proposal 
(CITES)

proposition d'amendement (cites)

اقتراح إلضافة أنواع يف امللحق األول أو الثاين، أو حذفها من املالحق
أو نقلها من ملحق إىل آخر. ال ميكن تقدمي مثل هذا االقتراح إال عن
طريق طرف يف االتفاقية وجيب أن يتم وفقا للمادة اخلامسة عشرة من
االتفاقية. تعديالت على امللحق III هي نتيجة لقرارات من جانب
واحد من األطراف وليست حباجة للمرور من خالل عملية التقدمي

والتصويت.

اقتراح تعديل (اتفاقية التجارة
الدولية بشأن األنواع املهددة

باالنقراض)

Änderungsantrag (CITES)

392 Amenity value

valeur d'agrément

فوائد بيئية أو مشاهد طبيعية لألشجار وباألشجار وليس فقط قيمتها
التجارية كمحصول أخشاب.

قيمة امليزة االستجمامية

Erholungswert

393 amensalism

amensalisme

تفاعل بني أنواع بيولوجية خمتلفة، يقوم فيه أحد األنواع بالعمل على
منع أنواع أخرى من النمو.

ال تعايشي

amensalismus

394 ames test

test d’ames

(Bruce Ames) اختبار بيولوجي سريع طوره الباحث بروس أميز
 لتحديد إمكانية تسبب مركب كيميائي يف تطور سرطاين.

فحص أميز

Ames-Test

395 amictic lake

lac amictique

حبرية سطحها متجمد بشكل دائم وترتفع ا درجة حرارة املاء من
صفر درجة مئوية أسفل اجلليد إىل حدود أربع درجات مئوية فوق

الصفر عند قعر البحرية.

حبرية غري متطبقة

amictic See

396 Amine-based carbon 
dioxide capture

capture du dioxyde de carbone à base d'amine

حماليل حتتوي على أمينات أولية أو ثانوية، أو ثالثية، ميكن أن
تستخدم إلذابة وامتصاص وتركيز ثاين أكسيد الكربون من تيارات

الغاز الغنية بثاين أكسيد الكربون من عمليات االحتراق الصناعية. يتم
جتريد احمللول األميين من ثاين أكسيد الكربون يف وقت الحق على
شكل تيار غاز (CO2) بتركز كبري الحتجازه يف مواقع ختزين

وإعادة تدوير احمللول األميين. نسخة أخرى من هذه العملية تستخدم
ببساطة األمونيا. ميكن تعديل هذه العملية باستخدام أنابيب غشاء

حتمل حماليل التقاط متدفقة.

احتجاز ثاين أكسيد الكربون
باعتماد مركبات أمينية

Aminbasierte Kohlendioxidabscheidung

397 Amino Acid

acide aminé

إحدى لبنات بناء الربوتني.

محض أميين

Aminosäure

398 Ammonia

ammoniaque

الصيغة اجلزيئية لألمونيا هي NH3. األمونيا هو أحد مركبات
النيتروجني غري العضوية األكثر أمهية يف قطرات املاء يف الغالف
اجلوي. يتفاعل مع األمحاض القوية وهو املركب الغازي الوحيد

املعروف بني مكونات الغالف اجلوي األساسية خبصائص قاعدية.
يساهم أمونيا الغالف اجلوي أيضا يف تعزيز معدل التنوي وإنتاج

جسيمات جديدة يف الغالف اجلوي. هذه اجلسيمات اجلديدة ميكن
تفعيلها لتصبح نواة تكثيف وبعد ذلك، من خالل عمليات خمتلفة،
حبيث تنمو لتصل إىل حجم من 0،05 ميكرون أو أكرب واليت ميكن
أن تكون نواة تكثيف وتكون سحب، وهذا ميكن أن يؤثر على

ميزانية اإلشعاع العاملية. املصادر الرئيسية لألمونيا: حتلل املواد الطبيعية
العضوية، ونفايات املاشية، واألمسدة، والنشاط الصناعي.

غاز األمونيا، غاز النشادر

Ammoniak
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399 Ammoniacal nitrogen

taux d'azote d'une solution ammoniaque; azote 
ammoniacal

مقياس ملركبات النيتروجني املوجودة يف حملول على شكل نشادر أو
أيون األمونيوم، اليت تنتج عموما عن أنشطة بيولوجية. تركيزات أعلى

من عدد قليل من املليجرامات باللتر الواحد تشري إىل تلوث الوسط.

نيتروجني نشادري

Ammoniakstickstoff

400 Ammonification

ammonification

عمليات وتفاعالت بيوكيميائية حيث يتم حتويل نيتروجني مركبات
عضوية إىل نشادر.

توليد األمونيا

Ammonifizierung

401 ammonification 
bacteria

bactéries d’ammonisation

بكترييا يؤدي نشاطها إىل تشكيل األمونيا (النشادر) أو مركباته من
املركبات العضوية اليت حتتوي النيتروجني.

بكترييا النشدرة

Ammonifikation Bakterien

402 ammonium fixation

fixation d'ammonium

امتزاز أو امتصاص أيونات األمونيوم من قبل املكونات املعدنية أو
العضوية للتربة، بطريقة وشكل حيوهلا إىل أيونات غري قابلة نسبيا
للذوبان يف املاء وغري قابلة نسبيا للتبادل بالطرق املعتادة لتبادل

األيونات املوجبة.

تثبيت األمونيوم

Ammoniumfixierung

403 amorphous material

matériau amorphe

مكونات غري بلورية للتربة.

مواد غري متبلورة

amorphes Material

404 amorphous mineral

minéral amorphe

1.) مواد معدنية ال توجد لديها بنية بلورية واضحة.
 

 2.) مواد معدنية لديها بنية بلورية واضحة، ولكن تبدو غري متبلور
بسبب احلجم الصغري للبلورات.

معادن غري متبلورة

amorphes Mineral

405 Amphibian

amphibien

حيوانات ذوات دم بارد، وهي وسيطة بني األمساك والزواحف. لديها
جلد رطب ودون قشور أو ريش أو شعر على سبيل املثال الضفادع

والعالجيم. أا غالبا ما تعيش على اليابسة ويف املاء.

برمائي

amphibie

406 Amplification effect 
(interaction)

effet d'amplification (interaction)

وجود مادة تزيد وتقوي تأثري مادة أخرى.

تأثري تضخيمي (تفاعل)، عامل
التضخيم

Verstärkungseffekt (Interaktion)

407 amplification factor

facteur d’amplification

عامل التكبري (أو التضخيم) هو نسبة النتيجة، قيمة أو كمية (املخرج)
إىل قيمة أو كمية املدخل بعد عبور هذا األخري جلهاز أو وسيط

التضخيم.

عامل التضخيم، معامل التضخيم

Verstärkungsfaktor

408 amplitude

amplitude

هي مدى علو (يف االجتاهني) االهتزاز الذي يظهر عند تسجيل
الزلزال.

سعة

Amplitude

409 anabatic wind

vent anabatique

ريح متصاعد مدفوعا بالتدفئة (عموما خالل النهار وسطوع الشمس)
لسطح منحدر يف ظل ظروف طقس معتدل حبيث يظهر هذا التأثري
حمليا عوض التحركات اهلوائية الكربى. نوع من الرياح احمللية، شائع

بوديان املناطق اجلبلية.

ريح متصاعد

anabatischer Wind

410 Anabolism

anabolisme

عكس االنتقاض. جزء البناء من عملية التمثيل الغذائي، حيث يتم
تركيب اجلزيئات املعقدة واملواد اخللوية، مثال: الربوتينات وكتلة

العضالت.

أيض بنائي / ابتناء

Anabolismus
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411 anadromy

anadromie

انتقال األمساك، البالغة أو املكتملة النمو، من مياه البحر إىل املياه
العذبة يف اجتاه منابع األار للتفريخ كسمك السلمون مثال.

هجرة األمساك إىل النهر للتفريخ

anadromy

412 Anaerob

anaérobie

يعيش مبعزل عن اهلواء، وال حيتاج إىل األكسجني.

ال هوائي

Anaerob

413 anaerobes

anaérobies

يعيش يف عدم وجود اهلواء أو األكسجني (مثل أنواع من بكترييا).
مقابل: هوائي أي حيتاج إىل اهلواء ليعيش.

الهوائي

anaerobe

414 Anaerobic

anaérobie

نظام إحيائي (أو عملية) الذي ال يعيش وال يتطور إال يف غياب
األكسجني أو يتحمل غيابه.

ال هوائي

Anaerobe

415 anaerobic bacteria

bactéries anaérobies

البكترييا ال تعيش وال تتكاثر إال عند انعدام األكسجني أو تعيش
وتتكاثر دون حاجة إليه.

بكترييا الهوائية

anaerobe Bakterien

416 Anaerobic 
Decomposition

décomposition anaérobie

املرحلة الثانية من التحلل الذي حيدث عادة للنفايات يف املدافن. حتلل
يف غياب األكسجني مع (عند اكتماله) نتائج غازية تتكون أساسا من

.(CO2) وثاين أكسيد الكربون (CH4) امليثان

حتلل ال هوائي

Anaerobe Zersetzung

417 anaerobic digestion

digestion anaérobie

هضم املواد يف غياب األكسجني. اهلضم الالهوائي هو عبارة عن
سلسلة من العمليات اليت تقوم خالهلا كائنات حية دقيقة بكسر املواد

القابلة للتحلل يف غياب األكسجني. ويستخدم على نطاق واسع
لعالج محأة مياه الصرف الصحي والنفايات العضوية ألنه حيقق
ختفيضا يف حجم وكتلة املدخالت املادية. جزء من نظام متكامل
إلدارة النفايات، يقلل اهلضم الالهوائي من انبعاث غاز امليثان يف

الغالف اجلوي. اهلضم الالهوائي هو من مصادر الطاقة املتجددة ألنه
عملية تنتج الغاز احليوي، غاز غين بامليثان وثاين أكسيد الكربون
ومناسب إلنتاج الطاقة مما يساعد يف تعويض الوقود األحفوري.

أيضا، املواد الصلبة اليت تتبقى بعد اهلضم، غنية باملغذيات وميكن أن
تستخدم كسماد.

ختمر الهوائي، هضم الهوائي

anaerobe Vergärung

418 Anaerobic process

procédé anaérobie

هي عملية (عادة كيميائية أو بيولوجية) حتدث يف غياب اهلواء أو
األكسجني، على سبيل املثال يف-دورة املياه اليت هي ملوثة بشكل
كبري مع عدم وجود األكسجني املذاب احلاضر وكذلك يف التحلل
الالهوائي للنفايات العضوية. عمليات التحلل الالهوائي تنتج غاز

(H2S) وميكن ان تنتج أيضا كربيتيد اهليدروجني ،(CH4) امليثان
وهو كريه الرائحة.

 
بعض الكائنات الالهوائية، على سبيل املثال البكترييا النازعة للنترات،

تتسمم ومتوت يف وجود األكسجني.

عملية ال هوائية

Anaerober Vorgang

419 Anaerobic Treatment 
Systems

systèmes de traitement anaérobie

حتلل النفايات أو مواد عصارة النفايات بواسطة بكترييا يف مقالب
القمامة أو يف مفاعالت اهلضم اليت تعمل يف ظل ظروف نقص يف

األكسجني.

نظم معاجلة ال هوائية

Anaerobe Behandlungssysteme
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420 anaerobie biological 
treatment

traitement biologique anaérobie

معاجلة مواد بواسطة كائنات حية دقيقة يف وسط ينعدم فيه
األكسجني.

معاجلة ال هوائية، معاجلة بيولوجية
ال هوائية

anaerobe biologische Behandlung

421 Analysis (Solid 
Waste)

analyse (déchets solides)

حتديد أنواع ونسب املواد املختلفة اليت تضمها عينة حمددة من
النفايات الصلبة.

حتليل (النفايات الصلبة)

Analyse (Feste Abfallstoffe)

422 Analysis, proximate

analyse immédiate

طريقة بسيطة لتحليل الوقود الصلب لقياس نسب الرطوبة احلرة،
واملواد املتطايرة والرماد والكربون الثابت. يستخدم التحليل التقرييب

للتأكد من جودة الشحنات املتوصل ا وملتابعة األشغال اليومية.

حتليل، تقرييب

Kurzanalyse

423 Analysis, ultimate

analyse, ultime; Analyse, ultime

نسبة وزنية للمكونات الكيميائية، فاعلة وخاملة، للوقود. وعادة ما
يتم ذلك على شكل نسب الكربون، واألكسجني، واهليدروجني

والنيتروجني والكربيت واملاء واملواد اخلاملة (الرماد).

حتليل، ائي

Analyse, ultimative

424 analyte

analyte

مركب أو عنصر معني يتم قياس كميته أو تركزه عند القيام بالتحليل
الكيميائي.

محلَّلْ

Analyt

425 Analytic Study

étude analytique

طريقة اختبار فرضية للتحري عن العالقة بني مرض معني أو حالة
صحية أو غريها من املتغريات التابعة والعوامل املسببة احملتملة. يف

دراسة حتليلية، ميكن تصنيف األفراد يف اموعة اليت تتم دراستها وفقا
لغياب أو وجود (أو تطور الحق) مرض معني وفقا لِ "صفات أو
خصائص" قد تؤثر على حدوث املرض. اخلصائص قد تشمل العمر
أو العرق أو اجلنس أو مرض آخر أو أمراض أخرى، وخصائص

وراثية، وكيميائية حيوية، وفسيولوجية، والوضع االقتصادي، حميط
التواجد، واإلقامة، وخمتلف جوانب البيئة أو السلوك الشخصي. هناك

ثالثة أنواع من الدراسات التحليلية هي مستعرضة أو مقطعية
(شيوع)، فوج (استطالعية)، ومراقبة حالة (بأثر رجعي).

دراسة حتليلية

analytische Studie

426 Anatomy

anatomie

علم يدرس اهلياكل البيولوجية.

علم التشريح

Anatomie

427 Ancient woodland

forêts anciennes

غابة هلا وجود مستمر منذ سنة 1600 ميالدية (غابة عمرها أزيد من
أربعة قرون).

غابة قدمية

alter Wald

428 Ancillary Benefits

prestations auxiliaires

أو اآلثار اجلانبية أو اإلضافية للسياسات اهلادفة إىل التخفيف من تغري
املناخ. هلذه السياسات تأثري ليس فقط على انبعاثات الغازات املسببة
لالحتباس احلراري ولكن أيضا على كفاءة استخدام املوارد، مثل
خفض انبعاثات ملوثات اهلواء احمللية واإلقليمية املرتبطة باستخدام
الوقود األحفوري على القضايا: مثل النقل والزراعة وممارسات
استخدام األراضي، والعمالة، و األمن الطاقي. يف بعض األحيان
ويشار إىل املنافع اإلضافية اليت باسم "اآلثار اجلانبية". يف بعض

احلاالت قد تكون اآلثار اجلانبية سلبية.

منافع إضافية

Prestations auxiliaires
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429 andesite

andésite

نوع من الصخور النارية الربكانية، أقل (مافية (نعت لصخر بركاين
غين باملغنيزيوم واحلديد) mafic) من البازلت، ولكن أكثر (مافية
mafic) من (داسيت dacite). أي ما يعادل، من ناحية األصل

الربكاين (الديوريت diorite) تقريبا.

انديسيت

Andesit

430 andic

andique

خواص التربة املتعلقة بأصل بركاين للمواد. وتشمل اخلصائص:
احملتوى من الكربون العضوي، الكثافة الظاهرية، االحتفاظ

بالفوسفات، واحلديد واألملونيوم املمكن استخالصهما باستعمال
أكساالت األمونيوم.

آندك

andic

431 anemometer

anémomètre

أداة تستخدم لقياس سرعة الرياح. حتتسب سرعة الرياح عادة إما من
سرعة دوران أكواب حتركها الرياح أو من تغري ضغط اهلواء يف

أنبوب يف مهب الريح.

مرياح

Anemometer

432 anemophilous

anémophile

نباتات تعتمد الرياح لتحقيق عملية التالقح، تكون حبوب لقاحها
صغرية جدا ومتتلك عموما كميات كبرية منها.

رحيي التلقيح

anemophil

433 anemophily

anémophilie

شكل من أشكال التلقيح يتم التالقح خالله عرب حبوب اللقاح اليت
تنشرها الرياح،.

تلقيح رحيي

Anemophilie

434 anemotaxis

anemotaxis

رد فعل أو استجابة حيث احملفز هو تيار من اهلواء.

انتحاء هوائي

anemotaxis

435 Angereichertes 
Grundwasser

eaux souterraines enrichi

تتكون املياه اجلوفية املخصبة (اليت متت زيادة حجمها) أساسا من
تسربات املياه السطحية (أساسا أمطار) واملياه اجلوفية األصلية ويف
بعض األحيان من تسرب ورشح شاطئي ري. لزيادة موارد املياه
اجلوفية يتم حقن: (مياه سطحية، أو مياه صرف صحي معاجلة، أو
مياه جوفية من مناطق أخرى)، عن طريق أحواض التسرب، و/أو
خنادق أو آبار يف الطبقات اجلوفية. بعد فترة من الزمن وقطع املياه
احملقونة ملسافات عرب الطبقات اجلوفية، تتساوى خصائصها مع

خصائص املياه اجلوفية الطبيعية.

إغناء املياه اجلوفية

Angereichertes Grundwasser

436 Angiosperm

angiosperm

نباتات مزهرة.

كاسية البذور

Bedecktsamer /Angiospermen

437 animal ecology

écologie animale

فرع علوم البيئة الذي يهتم، إىل جانب خصائص احليوان الوراثية
وغري الوراثية، بتفاعله مع حميطه الطبيعي وتأثريه وتأثره خبصائص هذا
احمليط. تكمن أمهية هذه الدراسات يف التعرف على شروط ضمان

استمرار بقاء العديد من الكائنات عندما يتم تغيري بيئتها الطبيعية نتيجة
النشاط البشري.

علم البيئة احليوانية

Ökologie der Tiere

438 animal environment

environnement animal

جمال حيث يعيش وينمو، أو ميكن أن يعيش، احليوان بشكل طبيعي.

بيئة حيوانات

Umwelt der Tiere

439 animal immunity

immunité des animaux

حالة املناعة النسبية للحيوان عند إصابته بكائنات مسببة للمرض أو
بالنسبة لآلثار الضارة لسموم هذه الكائنات.

مناعة احليوان

Tierimmunität
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440 animal wastes

déchets animaux

بقايا عملية هضم األعالف اليت تتخلص منها احليوانات، براز
احليوانات. أغلبها قابلة لالستعمال كسماد طبيعي.

فضالت حيوانية

Tierabfälle

441 anion

anion

أيون حيمل شحنة كهربائية سالبة. األنيون األكثر شيوعا يف التربة هو
أنيون الكربيتات (وأنيون الكلوريد يف التربة امللوثة باملياه املاحلة).

أنيون

Anion

442 anion exchange 
capacity

capacité d'échange d'anions

القدر اإلمجايل لألنيونات القابلة للتبديل واليت ميكن لتربة أن متتصها.
يتم التعبري عن ذلك بعدد ملي مكافئ كيميائي لكل 100 غرام من

التربة أو غريها من مواد التكثيف مثل الطني.

قدرة على تبادل أنيونات

Anionenaustauschkapazität

443 Annex B 
Countries/Parties

annexe b pays / parties

دول مدرجة يف املرفق (باء) لربوتوكول كيوتو، واليت وافقت على
هدف احلد من انبعاث غازات االحتباس احلراري، مبا يف ذلك مجيع

البلدان املدرجة يف امللحق (I) (بصيغته املعدلة يف عام 1998)
باستثناء تركيا وروسيا البيضاء واملعروفة بأا من البلدان املدرجة يف

املرفق باء للبلدان أو األطراف.

مرفق (باء) البلدان / األطراف

Annex B Länder / Parteien

444 Annex I Parties

annexe i parties

البلدان الصناعية املدرجة يف املرفق األول لالتفاقية اإلطار لألمم
املتحدة بشأن تغري املناخ (UNFCCC)، واليت التزمت بالعودة

إىل مستويات انبعاث الغازات الدفيئة لعام 1990 حبلول عام 2000
وفقا للمادة 4.2 (أ) و (ب). وقبلت أيضا بأهداف االنبعاثات للفترة

12-2008 وفقا للمادة (3) واملرفق باء من بروتوكول كيوتو.
وهي تشمل 24 عضوا أصليا يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
(OECD)، واالحتاد األورويب، و 14 دولة ذات اقتصاديات متر
مبرحلة انتقالية. (انضمت كرواتيا وليختنشتاين وموناكو، وسلوفينيا
بامللحق 1 يف COP-3، وحلت مجهورية التشيك ومجهورية

سلوفاكيا حمل تشيكوسلوفاكيا.). 

مرفق I األطراف

Anhangs I Parteien

445 Annex II Parties

annexe ii parties

البلدان املدرجة يف املرفق الثاين لالتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن
تغري املناخ (UNFCCC) واليت لديها التزام خاص لتوفري املوارد
املالية وتسهيل نقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية. وتشمل أطراف

املرفق الثاين 24 أعضاء منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
OECD األصليني باإلضافة إىل االحتاد األورويب.

مرفق II األطراف

Anhang II Parteien

446 Annual fellings

coupes annuelles

متوسط احلجم السنوي جلميع األشجار، حية أو ميتة، احلد األدىن
للقطر  XXسم خارج اللحاء (قطر الشجرة عند مستوى صدر

اإلنسان) اليت يتم قطعها خالل فترة مرجعية حمددة، مبا يف ذلك حجم
األشجار أو أجزاء من األشجار اليت ال تتم إزالتها من الغابات
واألراضي احلرجية األخرى أو غريها من موقع قطع. ويشمل:

التخفيف وتنظيف زراعة الغابات قبل التجارية والقطع الذي يترك يف
الغابات؛ واخلسائر الطبيعية (العواصف وغريها) اليت يتم استردادها

(حصادها).

قطع سنوي

jährlicher Holzeinschlag
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447 Annual ring

anneau annuel

طبقة من اخلشب تتكون كل موسم منو على خشب العام املاضي
وحتت احلاء على كل من اجلدع والفروع. وتتكون من خشب الربيع
وخشب الصيف، وهذا األخري عادة ما يكون أكثر قتامه، ويظهر

بالتايل كحلقة يف املقطع العرضي.

حلقة سنوية

Jahresring

448 anoxia

anoxie

نقص األكسجني الدائب يف املياه (األار، البحريات والبحار) وهو ما
ميثل خطرا على احلياة يف هذا الوسط.

أنوكسيا، نقص األكسجني

Sauerstoffmangel/Anoxie

449 ANS

système nerveux autonome

جزء اجلهاز العصيب املسؤول عن وظائف اجلسم اليت ليست موجهة
بوعي، على سبيل املثال ضربات القلب، والتعرق، واللعاب، والنشاط

املعوي. ميكن للمبيدات تعطيل هذا النظام.

جهاز عصيب الإرادي

Vegetatives Nervensystem

450 antagonism

antagonisme

تقاتل، عراك وإصابات متبادلة، أو تثبيط وإعاقة منو الكائنات احلية
غري املتشاة واليت حتتل نفس املوقع االيكولوجي.

تضاد

Antagonismus

451 Antagonistic Effect

effet antagoniste

هو نتيجة تفاعل مادة كيميائية واحدة (أو جمموعة من املواد
الكيميائية): احلالة اليت يكون فيها التأثري املشترك الثنني، أو أكثر، من
املواد الكيميائية أقل من جمموع تأثرياا عندما تكون منفردة. ميكن
استخدام هذا املصطلح يف اال األحيائي لإلشارة إىل الوضع الذي
ينتج استجابة حمددة عند التعرض إىل أي من عاملني ولكن ليس يف

حالة التعرض لكليهما معا.

تأثري متناقض

antagonistischer Effekt

452 Antagonistic effect 
(Interaction)

effet antagoniste (interaction)

مواد حتد أو حىت توقف تأثري مادة أخرى.

تأثري مضاد (تفاعل)

antagonistische Wirkung (Interaktion)

453 antarctic vortex

vortex polaire antarctique

تواجد الربودة القاسية واخنفاض الضغط جنبا إىل جنب باإلضافة إىل
دوران األرض حول حمورها ينتج دوامة اهلواء بالقطبني. تصل سرعة
دوران الرياح إىل قيم عالية، 180 ميال يف الساعة. تشكل الدوامة
حاجز بني اهلواء احملبوس داخلها وكتلة اهلواء خارجها، فال يتحقق
اختالط بينهما، هكذا تنخفض درجة حرارة مبنطقة القطب اجلنويب
قبل شهر أكتوبر تشرين األول (فصل الربيع بالقطب اجلنويب) إىل (
أقل من - 80 درجة مئوية). هذا املستوى من درجات احلرارة
الباردة يسهل تكثيف بعض الغازات واليت تشكل يف اية املطاف

سحب الستراتوسفري القطبية.

دوامة القطب اجلنويب

antarktischer Polarwirbel

454 Anthropism

anthropisme

يعين املصطلح، يف جمال العلوم البيئية، التغيريات الناجتة عن األنشطة
البشرية يف البيئة الطبيعية.

تغيريات من منشأ بشري

Anthropismus

455 Anthropocentric 
perspectives

perspectives anthropocentriques

تقدمي البشر باعتباره الكيان املركزي األكثر أمهية.

وجهات نظر تتمحور حول اإلنسان

anthropozentrische Perspektiven

456 Anthropogen

anthropogénique

يشمل مجيع التغيريات (على سبيل املثال يف النظم اإليكولوجية أو يف
تركيبة اهلواء من خالل االنبعاثات) اليت تسبب فيها اإلنسان.

بشري املنشأ

Anthropogen

457 anthropogene 
ecosystem

écosystème anthropogène

منظومة بيئية طبيعية يف أصلها تغريت بعض أو كل معاملها
وخصائصها بفعل تدخل اإلنسان.

نظام بيئي بشري

anthropogenes Ökosystem
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458 anthropogenic 
climate change

changements climatiques anthropogéniques

يف سياق تغري املناخ يشري هذا املصطلح إىل االنبعاثات من الغازات
الدفيئة (وتأثرياا على املناخ) واليت يتم انبعاثها نتيجة لألنشطة

البشرية.

تغري مناخ بشري املنشأ

anthropogenen Klimawandel

459 Anthropogenic 
greenhouse emissions

émissions anthropiques à effet de serre

انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن األنشطة البشرية.

انبعاثات غازات دفيئة بشرية املنشأ

Anthropogenen Treibhausgasemissionen

460 Anthropogenic 
impacts

impacts anthropiques

التأثريات الناجتة عن األنشطة البشرية.

تأثريات بشرية

anthropogene Einflüsse

461 anthropogenous 
factors

facteurs anthropogènes

جمموع املؤثرات على املنظومة الطبيعية الناجتة عن فعل اإلنسان.

عوامل بشرية

anthropogenen Faktoren

462 anthropology

anthropologie

علم يدرس اإلنسان، منذ ظهوره إىل حاضره، من مجيع النواحي،
البيولوجية واالجتماعية والصناعية والثقافية وغريها، لفهم حاضره،

استنتاج مقترحات حلول ملشاكله واستقراء أفاق تطوره.

علم األجناس البشرية

Anthropologie

463 antibiotic-free

sans antibiotique

عندما ال يتم إعطاء أية مضادات حيوية للحيوان يف العلف، أو عن
طريق احلقن.

خال من املضادات احليوية

Antibiotika-frei

464 antibiotics

antibiotiques

أدوية تضر أو تقتل البكترييا وتستخدم لعالج املصابني ببعض
األمراض البكتريية.

مضادات حيوية

Antibiotika

465 antibodies

anticorps

(وتسمى أيضا األجسام املناعية) جزيئات تنتجها اخلاليا البائية كرد
فعل على اإلصابة مبستضد. عندما تعلق األجسام املضادة مبستضد،

فإا تدمره.

أجسام مضادة

Antikörper

466 Anticipatory 
Adaptation

adaptation anticipée

تكيف حيدث قبل مالحظة تأثري تغري املناخ.

تكيف استباقي

Antizipatorische Anpassung

467 anticline

anticlinal

طية يف طبقات الصخور حمدودبة إىل األعلى. عكس القعرية وهي طية
مقعرة.

طية حمدبة

Antiklinale

468 anticyclone

anticyclone

منطقة ضغط جوي مرتفع، حيث ب رياح الدوامة املصاحبة يف اجتاه
عقارب الساعة يف نصف الكرة الشمايل وعكس اجتاه عقارب الساعة

يف نصف الكرة اجلنويب. أنظر: األعاصري والرياح.

إعصار عكسي

Antizyklon

469 antigen

antigène

مادة أو جزيء غريبة يتم التعرف عليها من قبل النظام املناعي. جزيء
دخيل ميكن أن يأيت من املواد الغريبة مثل البكترييا أو الفريوسات.

مستضد

Antigen

470 antimetabolite

antimétabolite

مادة كيميائية متنع استخدام مركب (جزيء) أويل، الذي هو جزء من
عملية التركيب الغذائي والبناء العادي للخاليا. ميكن أن يكون هلذه
املضادات آثار سلبية على اخلاليا، مثل احلد من منوها وانقسامها،
هكذا جند أن بعض هذه املركبات تستعمل يف العالج الكيميائي

للسرطان.

مضاد لأليض

Antimetaboliten
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471 antioxidant

antioxydant

مادة جزيئاا قادرة على إبطاء أو منع أكسدة جزيئات مادة أخرى يف
اجلسم احلي.

مضاد للتأكسد

Antioxidans

472 antipollution 
measures

mesures anti-pollution

جمموع اإلجراءات والتدابري (تقنية، قانونية، تشجيعية، ضريبية، ... )
اهلادفة إىل محاية البيئة واحلفاظ على األسس الطبيعية للحياة بالنسبة

جلميع الكائنات.

إجراءات ضد التلوث

Umweltschutzmaßnahmen

473 antitoxin

antitoxine

مواد هلا القدرة على إبطال مفعول مواد ومركبات سامة حمددة. يتم
إنتاج هذه املضادات من طرف حيوانات، ونباتات، وبكترييا.

املضادات اليت تنتجها الكائنات، ميكن استخالصها وحقنها لكائنات
حية أخرى، مبا يف ذلك البشر.

مضاد للتسمم

Gegengift

474 Antitrust Laws

lois antitrust

دف إىل تعزيز األسواق املفتوحة عن طريق احلد من املمارسات اليت
حتد من املنافسة.

قوانني مكافحة االحتكار

Kartellrecht

475 Anus

anus

اية اجلهاز اهلضمي، أو األمعاء، يتخلص اجلسم من خالله من
نفايات اهلضم، يتميز عن الفم، الذي هو مدخل الطعام وبداية اجلهاز

اهلضمي.

شرج

After

476 Apathetics

apathiques

أحد قطاعات السوق اليت يعترب "تقرير روجر ASW للمقياس
األخضر" على أا األقل اهتماما بالتوجه "األخضر" أو القضايا البيئية
واألقل احتماال الختاذ أي إجراء بشأن هذه القضايا. يف عام 2007،
مت تغيري اسم هذه اموعة من "بني أساسي" إىل "خامل)" واخنفض
عدد أعضائه من 19٪ إىل 18٪ يف غضون عامني. هذا القطاع أو
هذه اموعة متيل إىل أن تكون أقل تعليما، وأقل دخال، وتأثريها أقل

من غريها من جمموعات املستهلكني.

خامل (ال مبايل)

apathisch

477 Apathetics

apathiques

قطاع من قطاعات السوق اليت حيددها تقرير مقياس األخضر
(Roper ASW) على أا األقل اهتماما بالوضع "األخضر" أو
القضايا البيئية واألقل احتماال واستعدادا الختاذ أي إجراء بشأن هذه

القضايا. يف عام 2007، مت تغيري اسم هذه اموعة من "البين
األساسي" إىل "ال مبايل" وتراجعت نسبة هذه القطاعات من ٪19
إىل 18٪ خالل عامني. إا متيل إىل أن تكون أقل تعليما، وأقل

دخال، وأقل تأثريا من غريهم من املستهلكني.

ال مبايل

apathisch

478 aphelion

aphélie

أبعد نقطة عن الشمس يف مدار كوكب حوهلا.

أوج

Aphel

479 aphicides

aphicides

مواد كيميائية صناعية مستعملة للحفاظ على صحة النباتات
وخاصيتها األساسية القدرة على قتل حشرات املن.

مبيدات حشرات املن

Aphizide (Blattlausmittel)

480 aphotic zone

zone aphotique

منطقة يف عمق حبرية، أو حبر أو حميط، نسبة أشعة الشمس اليت تصلها
تساوي أو أقل من 1٪ من أشعة الشمس اليت ختترق سطح املاء.

منطقة مظلمة

aphotic Zone
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481 Aphyllous

aphylle

نباتات بال أوراق حيث تقوم األغصان اخلضراء بأنشطة التمثيل
الضوئي.

نباتات عدمية األوراق

Aphyllous

482 appellation of origin

appellation d'origine

تسمية املنشأ تعين التسمية اجلغرافية لبلد أو إقليم أو مكان معني واليت
تستخدم للداللة على منشأ املنتجات والصفات املميزة الناجتة حصرا
أو أساسا عن البيئة اجلغرافية، مبا يف ذلك العوامل الطبيعية والبشرية.

تسميات املنشأ هي نوع خاص من البيانات عن املصدر: مجيع
تسميات املنشأ هي بيانات عن املصدر، ولكن ليست كل بيانات

املصدر تسميات للمنشأ.

تسمية املنشأ

Ursprungsbezeichnung

483 Applicable or 
Relevant and 
Appropriate 
Requirements 
(ARARs)

exigences applicables ou pertinentes et 
appropriées

القوانني االحتادية أو احمللية واألنظمة واملقاييس واملعايري أو الشروط
اليت تطبق عند عملية تنظيف من املواد اخلطرة يف موقع معني.

شروط معمول ا أو ذات صلة
ومناسبة

Anwendbare oder sachdienliche und angemessene 
Anforderungen

484 Appropriate 
Technology

technologie appropriée

أبسط تكنولوجيا واألكثر إجيابية اليت ميكِّن استخدامها من حتقيق
الغرض املقصود.

تكنولوجيا مالئمة

geeignete Technologie

485 Appropriation

appropriation

عملية استحواذ على بعض أو كل القيم املؤكدة واملقاسة من خدمات
النظم اإليكولوجية وذلك لتوفري حوافز لتوفريها بشكل مستدام.

تملُّك

Aneignung

486 Aqua (EOS PM-1)

aqua (eos pm-1)

قمر صناعي للبحث العلمي الدويل بتنسيق من وكالة ناسا الفضائية يف
مدار حول األرض، لرصد هطول األمطار، والتبخر، ودورات املاء.
وهو العنصر الرئيسي الثاين يف نظام رصد األرض (EOS) (أطلق يف

عام 2002).

(EOS PM-1) (ماء) أَكْو

Aqua (EOS PM-1)

487 Aquaculture

aquaculture

دف العديد من اإلجراءات والتنظيمات إىل زيادة إنتاج الكائنات
املائية احلية، وإىل مستويات أعلى من تلك اليت مت احلصول عليها عادة

من صيد األمساك الطبيعية.

تربية األحياء املائية

Aquakultur

488 aquaculture

aquaculture

مصطلح يشمل مجيع األنشطة اهلادفة إىل اإلنتاج احليواين أو النبايت يف
البيئة املائية، وتوجد مزارع إلنتاج األمساك واحملار والقشريات

والطحالب واللؤلؤ وغري ذلك.

زراعة مائية

Aquakultur

489 Aquaculture, Exposed

aquaculture, exposée

عادة ما يتم تعريف تربية األحياء املائية املكشوفة على أا تربية
األحياء املائية يف أقفاص يف مناطق حبرية غري حممية باخلط الساحلي

ومعرضة للظروف البحرية الضارة.

تربية األحياء املائية، مكشوفة

Aquakultur, im offenen Gewässer
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490 Aquaculture, 
Integrated

aquaculture, intégré

وفقا ملنظمة األغذية والزراعة فإن "تربية األحياء املائية املتكاملة هي
نظام لتربية األحياء املائية يتقاسم املوارد مثل املياه واألعالف واإلدارة،
مع أنشطة أخرى؛ عادة زراعية، أو زراعية صناعية، أو يتقاسم بنية
حتتية مع (مياه الصرف الصحي وحمطات الطاقة، اخل)".  ومع ذلك،
يتم قبول مجع عدد من الكائنات احلية يف نفس املزرعة ، حيث يتم
استخدام خملفات نوع كغذاء لنوع أو أنواع أخرى يف تربية األحياء
املائية. يقلل هذا النظام من احلجم الكلي للمخلفات املرافقة لتربية

األحياء املائية، ويزيد من إمجايل إنتاج الكتلة احليوية.

تربية األحياء املائية، متكاملة

Aquakultur, Integrierte

491 Aquaculture, 
Sheltered

aquaculture, protégé

عادة ما يتم تعريف تربية األحياء املائية احملمية على أا تربية األحياء
املائية حيث يوجد قفص التربية يف مناطق حبرية حممية من الظروف

البحرية الضارة.

تربية األحياء املائية، حممية

Aquakultur, Betreute

492 aquatic Biota

biote aquatique

كائنات حية تعيش دائما أو بشكل متكرر يف املياه.

أحياء مائية

aquatische Biota

493 aquatic Ecosystems

écosystèmes aquatiques

(1) املنظومة البيولوجية والبيئة غري احلية تعمالن معا كنظام يف
املسطحات املائية.

 
(2) املوائل املائية اليت تترابط وتتفاعل داخلها جممل املكونات من

نباتات وحيوانات.

نظم بيئية مائية

aquatische Ökosysteme

494 aquatic ecosystems

écosystèmes aquatiques

يتكون نظام بيئي (أحيائي) مائي من اال املائي خبصائص فيزيائية
وكيماوية من جهة وجممل األحياء املتواجدة باال من جهة ثانية. يف
هذه احلالة يكون اال هو احليز املائي مع الطبقة السطحية من التربة

اليت يلتقي فيها املاء باألرض.

نظام بيئي مائي

aquatische Ökosysteme

495 aquatic Environment 
(regulatory 
definition)

environnement aquatique (définition 
réglementaire)

مكونات األرض ذات الصلة، اليت تعيش يف أو اليت تقع يف أو على
املاء أو سرير وشواطئ مسطحات مائية، مبا يف ذلك على سبيل املثال

ال احلصر: مجيع املواد العضوية وغري العضوية. والكائنات احلية
وبيئاا، مبا يف ذلك موائل الثروة السمكية احلية.

بيئة مائية (تعريف تنظيمي)

aquatische Umwelt (regulatorische Definition)

496 aquatic resources

ressources aquatiques

املكونات األحيائية للحيز املائي من أمساك وقشريات وحمار وطحالب
وأمالح وغريها. العديد من الباحثني يضيفون البترول والغاز واملعادن

املستخرجة من قعر البحر، على أال ننسى املاء يف حد ذاته، أي
الكميات اهلائلة من مياه البحر املستعملة لتربيد الوحدات الصناعية أو

يف حمطات التحلية.

موارد مائية

aquatische Ressourcen

497 aquic moisture 
regime

régime d'humidité aquiques

نظام رطوبة يف تربة تعترب خالية تقريبا من األوكسجني املذاب ألا
مشبعة باملياه اجلوفية أو عن طريق مياه اهلامش الشعري.

نظام رطوبة أَكْوِيك

aquic Feuchtigkeit Regime

498 aquifer

aquifère

طبقة من الصخور القابلة لالختراق والرمل واحلصى، حاملة للمياه أو
قادرة على توفري كميات كبرية من املياه.

طبقة مياه جوفية

Grundwasserleiter
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499 Aquifer

aquifère

تكوين جيولوجي، أو جمموعة من التشكيالت، أو جزء من تشكيلة،
ختتزن املياه وقادرة على تزويد ينابيع أو آبار بكميات كبرية من املياه

اجلوفية.

طبقة جوفية خمتزنة للمياه

Grundwasserleiter

500 aquitard/aquiclude

aquitard/aquiclude

طبقة أو منطقة حتت سطح األرض، ميكن أن حتتوي على املاء، لكن
ال ميكن للماء االنتقال خالهلا أو فقط بقدر حمدود، على سبيل املثال:

الصلصال.

طبقة موصلة قليال أو غري موصلة
للماء

aquitard/aquiclude

501 Arab Centre for the 
Study of Arid Zones 
and Dry Lands 
(ACSAD)

centre arabe pour l'étude des zones arides et 
des terres sèches (acsad)

مركز إقليمي للبحوث والدراسات حول تنمية املناطق القاحلة وشبه
القاحلة يف العامل العريب، وقد أسس ضمن إطار جامعة الدول العربية
يف عام 1968 بدمشق. تشمل أنشطة املركز العريب لألحباث برامج
تدريبية، وتنظيم اللقاءات العلمية، وتقدمي املشورة واملساعدة الفنية

وإقامة تعاون فين مع املنظمات العربية والدولية.

(ال)مركز العريب لدراسات املناطق
اجلافة واألراضي القاحلة (أكساد

(ACSAD

Arabisches Zentrum für das Studium arider Zonnen 
und trockener Gebieten (ACSAD)

502 Arab Maghreb Union 
(UMA)

union du maghreb arabe (uma)

تأسس احتاد املغرب العريب يف عام 1989، وهو منظمة حكومية
دولية شبه إقليمية، من بني صفاته األخرى، أنه يساعد دول مشال
أفريقيا على تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر. ويشمل احتاد املغرب

العريب: اجلزائر، ليبيا، موريتانيا، املغرب وتونس.

(UMA) إحتاد املغرب العريب

Union des Arabischen Maghreb (UMA)

503 arable

arable

األرض اليت تزرع (مثال عن طريق احلرث) أو اليت هي قابلة للزراعة.
يستخدم املصطلح "أرض صاحلة للزراعة" على سبيل املقارنة مع

الفالحة القائمة على أنظمة الرعي (غري املزروعة).

أرض صاحلة للزراعة

Acker

504 arable land

terre arable

أراضي ميكن حرثها وزراعتها، وتشمل األراضي املستعملة إلنتاج
احلبوب واخلضروات والفواكه واملواد األولية للصناعة وكذلك

املراعي.

أرض صاحلة للزراعة

Ackerland

505 arable soil

sol arable

تربة صاحلة ومناسبة إلنتاج احملاصيل املزروعة بطريقة اقتصادية
وعملية.

تربة صاحلة للزراعة

Ackerboden

506 Aragonite

aragonite

كربونات الكالسيوم (احلجر اجلريي) املعدنية، تستخدمها العديد من
احليوانات والكائنات البحرية لبناء قشورها أو أصدافها أو هياكلها

(مثل: قذيفة (nautilus)، احملار والشعاب املرجانية (يف املياه الباردة
واملياه الدافئة) وغريهم). األراجونيت أكثر حساسية لتحمض

احمليطات من الكالسيت. ويستخدم الكالسيت أيضا من قبل العديد
من الكائنات البحرية.

أراجونيت

Aragonit

507 arboreal

arboré; arboricole / arborescent

تعين يف عامل احليوانات فتدل على املخلوقات اليت تكيفت لتعيش كليا
أو جزئيا على األشجار؛ أما يف جمال النباتات ما يتعلق أو يشبه

األشجار (أيضا من املنتجات الصناعية).

شجري

baumartig/arboreal
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508 arboretum

arboretum

جمموعة متنوعة من األشجار، متثل يف كثري من األحيان جزء من
حديقة نباتية.

مشجر

arboretum

509 Arboretum

arboretum

جمموعة من عينات األشجار.

مشجر

Arboretum

510 Arboricolous

arboricole

خاصية كائن يعيش (كليا أو جزئيا) على أو يف األشجار
والشجريات.

يعيش على األشجار

auf Bäumen

511 Arboriculture

arboriculture

إدارة أشجار منفردة أو جمموعات من األشجار يف املقام األول لقيمتها
اجلمالية واالستجمامية.

شجارة

Baumzucht

512 arc

arc

سلسلة من الرباكني (قوس بركاين) تتشكل يف بعض األحيان على
األرض عندما تصطدم صفيحة حميطية مع صفيحة قارية مث ترتلق حتتها

(االندساس).

قوس

Bogen

513 Archaean (archaea, 
plural)

archéen (archées, pluriel)

بدائيات النواة، كائن وحيد اخللية.

عتيقة (اجلمع: عتائق)، بكترييا قدمية

Archaikum (Archaea, plural)

514 archäophyt

archaeophyte

نباتات ساهم اإلنسان يف انتقاهلا إىل مواقع جديدة، بشكل إرادي أو
غري إرادي، قبل اكتشاف أمريكا يف عام 1492.

نباتات قدمية

archäophyt

515 archäozoon

archaeozoon

حيوانات ساهم اإلنسان يف انتقاهلا إىل مواقع جديدة، بشكل إرادي
أو غري إرادي، قبل اكتشاف أمريكا يف عام 1492.

حيوانات قدمية

archäozoon

516 archipelago

archipel

جمموعة من اجلزر. جمال مائي (حميطي) مع جزر متناثرة.

أرخبيل

Archipel

517 Area of Distribution

aire de répartition

يشمل املنطقة املتصلة املمتدة داخل إطار أدىن حاجز ومهي مستمر
واليت ميكن أن تشمل مجيع املواقع املعروفة، املستدلة أو املتوقع وجود
النوع ا، باستثناء حاالت التشرد واإلدخال خارج نطاق االنتشار
الطبيعي. منطقة داخل حدود ومهية وينبغي أن تستبعد مساحات
كبرية حيث ال ينتظر تواجد النوع، وهكذا، يف حتديد مساحة

االنتشار، ينبغي أن تؤخذ يف االعتبار االنقطاع أو التباين يف التوزيع
املكاين لألنواع. وهذا يشمل مفهوم جمال اإلشغال. بالنسبة لألنواع
املهاجرة، فإن جمال االنتشار هو أصغر مساحة ضرورية يف املرحلة

لبقاء هذا النوع. حتديد النوع الذي لديه منطقة حمظورة االنتشار هي
خاصية صنف حمدد وجيب أن تأخذ يف احلسبان أيضا اعتبارات مثل

خصوصية املوائل، والكثافة السكانية والتوطن.

جمال انتشار

Verbreitungsgebiet

518 Area of Occupancy

zone d'occupation

املنطقة اليت ينتشر يف أرجائها صنف أحيائي، باستثناء حاالت التشرد.
وهذا يتضمن املعطى، وهو أن األصناف لن تتواجد عادة يف مجيع
أحناء منطقة االحتالل، فقد حتتوي املنطقة على موائل غري مناسبة أو

غري مأهولة. يف بعض احلاالت يكون جمال االحتالل هو أصغر مساحة
ضرورية يف مرحلة من مراحل دورة حياة الصنف لبقاء السكان

احلاليني على قيد احلياة.

جمال االحتالل

Belegungsgebiet
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519 Area under the 
National Jurisdiction 
of a State

aire sous la juridiction nationale d'un état

مناطق برية وحبرية وجمال جوي، متارس فيها الدولة املسؤولية اإلدارية
والتنظيمية وفقا للقانون الدويل فيما يتعلق حبماية صحة اإلنسان و /

أو البيئة.

جماالت حتت السيادة الوطنية لدولة

Bereich der nationalen Rechtsprechung eines Staates

520 Areal

areal

املساحة اليت تتواجد وتنتشر فيها كائنات حية بعينها.

جمال

Areal

521 Arenicolous

arenicolous

يشري إىل مسكن كائن حي، يعيش يف موئل رملي.

موئل رملي

Arenicolous

522 argic horizon

horizon argique

أفق متطني (أخد االسم من (argilla)، الطني األبيض)، وهو األفق
حتت السطح الذي حيتوى على نسبة عالية وواضحة من الطني

باملقارنة مع األفق فوقه. قد يكون سبب الفرق هو تراكم طني باألفق
مت نقله من أفق آلخر، أو بسبب تشكيل غالب للطني يف باطن األرض
خالل تكوين التربة، أو تدمري الطني يف األفق السطحي، من خالل
تآكل سطحي انتقائي للطني، أو من خالل نشاط بيولوجي، أو عن
طريق مزيج من اثنني أو أكثر من هذه العمليات املختلفة. إال أن،

مستويات صخرية جمردة، مثل اليت قد تتكون يف رواسب الطمي، ال
تنطبق عليه صفة أفق (argic) حسب النظام الدويل لتصنيف التربة.

أفق متطني

argic Horizont

523 argillaceaos

roches argileuses

نتيجة ترسب خليط من الرمل (حبوب صغرية) والطمي (حبيبات
صغرية جدا) والطني (حبيبات حبجم بني السابقتني). حسب التكوين
الكيماوي والفيزيائي (احلجم املتوسط للحبيبات) يكون االستعمال يف

صناعة اخلزف أو الفخار أو مواد البناء.

صخور طينية

tonhaltige Formation

524 argillic horizon

horizon argilique

أفق التربة معدنية يتميز بتراكم طيين (فيلُّوسيلكايت
phyllosilicate). األفق الطيين لديه مسك أدىن معني اعتمادا على
السمك اإلمجايل موع اآلفاق، وحد أدىن من الطني باملقارنة مع
احملتوى من الطني باألفق فوقه والذي يعترب مصدرا للطني، وله عادة
غطاء من الطني املوجه على سطح املسام أو الكتل (احلبيبات) أو

يصل بني حبيبات الرمل (تصنيف التربة).

أفق طيين

argillic Horizont

525 Argon

argon

عنصر كيميائي، رمزه (Ar) ورقمه الذري 18، وزنه الذري
39،948. أحد الغازات اخلاملة املكونة للمجموعة (8 ألف)، عدمي
اللون والرائحة ويكَون حوايل 1يف املائة من الغالف اجلوي لألرض.

أرجون

Argon

526 arid region

région aride

منطقة حجم التبخر الناتج عن كمية الطاقة الشمسية اليت تصلها
يكفي لتبخري حجم يفوق بكثري احلجم السنوي للتساقطات املطرية.
ينتج عن هذا نقص حاد يف املياه املتاحة وهو ما يعيق منو وتطور احلياة

النباتية واحليوانية، هكذا تكون املنطقة قاحلة.

منطقة جافة

trockene Region/aride region

527 Arid, semi-arid and 
dry sub-humid areas

zones arides, semi-arides et sub-humides sèches

املناطق، خارج املناطق القطبية وشبه القطبية، اليت تقع فيها نسبة
اهلطول السنوي إىل التبخر ضمن نطاق 0،05 و 0،65.

مناطق قاحلة وشبه قاحلة وشبه
رطبة جافة

Trockenlandschaft, semiariden und trockenen 
subhumiden Gebieten

528 aridisol

sol aride

نظام تصنيف التربة لوكالة حفظ املوارد الطبيعية بالواليات املتحدة.
كما يعين أرض جافة تنخفض ا نسبة املواد العضوية وغنية بأمالح

املترسبة، ا شح مياه وبالتايل ضعف إىل انعدام اإلنتاج النبايت.

تربة جافة

Aridisol

59



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةA

529 Aridity

aridité

اجلفاف هو نسبة التبخر السنوية احملتملة من املنطقة، التبخر الذي
حتدده كمية اإلشعاع الشمسي الذي يصل املنطقة، إىل متوسط هطول

األمطار السنوي ا.
 

نقص يف أو افتقار إىل الرطوبة، نتيجة لعدم هطول أو عدم كفاية
األمطار املتساقطة والعجز يف تغطية حاجيات احلياة النباتية واحليوانية:

مناخ جاف.

جفاف

Trockenheit

530 Aridity Index

indice d'aridité

استخدم (CW Thornthwaite) مؤشر اجلفاف يف كتابه
تصنيف املناخ الذي صدر سنة 1948 كمؤشر على درجة العجز
املائي باملقارنة مع مستوى احلاجة للمياه يف أي موقع معني؛ مقياس
للجفاف. ويتم حسابه، بصرف النظر عن مؤشر الرطوبة املعاكس،
على النحو التايل: العجز املائي (d) هو جمموع االختالفات الشهرية
بني هطول األمطار والتبخر احملتمل لتلك الشهور عندما يكون هطول
األمطار الطبيعي أقل من التبخر الطبيعي. وحيث n هو جمموع قيم
التبخر الشهرية ألشهر العجز. يضع Thornthwaite مؤشر

اجلفاف الثنني من االستخدامات: 1) كمكون للرطوبة، مؤشر؛ 2)
كأساس لتصنيف أكثر تفصيال للمناخات الرطبة (مناخات مفرطة

الرطوبة، رطبة، وأقل من رطبة).

مؤشر جفاف

Trockenheit Index

531 ARIES

aries

تقنية متوفرة على شبكة اإلنترنت حتت تصرف املستخدمني يف مجيع
أحناء العامل للمساعدة يف رصد وتقييم سريع خلدمات النظم

اإليكولوجية. واهلدف منه هو جعل اختاذ القرارات البيئية أسهل
وأكثر فعالية. ARIES يساعد على اكتشاف وفهم وقياس األصول

البيئية والعوامل اليت تؤثر على قيمها، يف منطقة جغرافية وفقا
ARIES الحتياجات وأولويات احملددة من قبل مستخدميها. ميكن
استيعاب جمموعة من سيناريوهات استخدام خمتلفة، مبا يف ذلك الرصد
اايل والتقييمات االقتصادية خلدمات النظام اإليكولوجي، وحتسني
خطط دفع املقابل خلدمات النظام اإليكولوجي، وختطيط السياسات

االية.

ذكاء اصطناعي يف خدمة النظام
(ARIES) اإليكولوجي

ARIES

532 armouring

blindage

محاية قناة من التآكل من خالل تغطية سطحها مبواد احلماية (على
سبيل املثال، وضع طبقة حجرية، أو خرسانة، وما إىل ذلك).

تصفيح

Bewehrung

533 Arsenic

arsenic

الزرنيخ عنصر شبه معدين سام للغاية. وفقا لدراسة نشرت عام
1999 من قبل األكادميية الوطنية للعلوم، ميكن أن يسبب الزرنيخ
سرطان املثانة والرئة واجللد، وميكن أن يسبب أيضا سرطان الكلى
والكبد. ووجدت الدراسة أيضا أن الزرنيخ يضر باجلهاز العصيب

املركزي واحمليطي، ويضر كذلك بالقلب وباألوعية الدموية، ويسبب
مشاكل جلدية خطرية. كما أنه قد يسبب تشوهات خلقية ومشاكل

يف اإلجناب. وحتدث هذه اآلثار الصحية عندما يلوث الزرنيخ
إمدادات مياه الشرب. يدخل الزرنيخ إمدادات املياه عن طريق ودائع

طبيعية يف األرض أو من التلوث الصناعي والزراعي.

زرنيخ

Arsen
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534 Artemis

artemis

اختصار لالسم االجنليزي "نظام املعلومات للرصد البيئي يف الوقت
احلقيقي بإفريقيا"، وهو نظام يتم تشغيله من قبل مركز االستشعار عن
بعد ملنظمة األغذية والزراعة يف روما وميكن من احلصول على صور

االستشعار عن بعد املتعلقة بالرصد البيئي.

أرمتيس

Artemis

535 artesian water

eau artésienne

مياه تتجمع يف طبقة مسامية حمصورة بني طبقتني، إىل األعلى وإىل
األسفل منعدميت أو ضعيفيت املسامية. املياه املتجمعة ميكن أن تكون

حتت ضغط كاف جلعلها تتدفق من بئر مت حفره ليصل الطبقة املسامية
املُخزنة للماء بسطح األرض. تنعت هذه البئر باالرتوازية.

ماء ارتوازي

artesisches Wasser

536 Arthropoda

arthropodes

أكرب األسر يف مملكة احليوانات. عادة ما يكون جسم البالغني جمزأ،
وإهاب متصلب، وأطرافه متعددة املفاصل. وتشمل احلشرات،

املتعددة األرجل، العناكب والقشريات.

مفصليات

gliederfüßler

537 artificial reef

digue artificielle; récif artificiel

حواجز من صنع اإلنسان، يتم إنشاءها باستعمال جتهيزات خاصة أو
بإغراق جتهيزات حبرية (سفن، منصات حبرية، ... ) مل تعد صاحلة.
حتد هذه الشعاب من اجنراف التربة بالبحر و توفر األسطح الصلبة

لترتبط الطحالب والالفقاريات واملرجان، واحملار؛ تراكم هذه األحياء
يوفر بدوره بنية جتلب جتمعات األمساك.

جرف اصطناعي، حاجز حبري
اصطناعي (شعب مرجانية

اصطناعية)

künstliches Riff

538 Artisanal Fishery

pêche artisanale

املصايد التقليدية، مصايد صغرية النطاق تشمل أسر الصيادين (على
العكس من الشركات التجارية) واليت تعتمد على رأمسال صغري نسبيا
واستعمال ضعيف للطاقة ويكون صيد األمساك أساسا لالستهالك
احمللي، إال أن الصيد ميكن أيضا بيعه. ميكن ملصايد األمساك التقليدية

أن تكون مصايد أمساك للكفاف أو للتجارة.

صيد تقليدي

handwerkliche Fischerei

539 Asbestos

amiante

أو األسبستوس، مادة معدنية ليفية طبيعية موجودة يف أنواع معينة من
التكوينات الصخرية. كان يستخدم يف األساس كمادة مقاومة

للنريان، واستعمل لتغليف اهلياكل الفوالذية يف املباين التجارية املتعددة
الطوابق لتحقيق احلماية املناسبة من احلرائق. نظرا ملقاومته للحرارة،
فقد كان األسبستوس قادرا على احلفاظ على متاسك وصالبة هياكل
املباين ومحايتها من االحنناء إذا تعرضت حلريق. بعد انتشار استخدام
األسبستوس، على مدى فترة زمنية متتد من 15 إىل 25 سنة، بدأت
تدرجييا تظهر أعراض مرضية على عمال األسبستوس. ثالثة من هذه
األمراض املرتبطة بالتعرض لالسبستوس هي تلَيف وتندب ليفي يف
الرئتني، وسرطان الرئة، وورم الظهارة املتوسطة، أي سرطان بطانة

الصدر أو جتويف البطن.

حرير صخري

Asbest
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540 Asbestos

amiante

اسم عام يطلق على عدد من مركبات السيليكات الليفية املتواجدة
بالطبيعة. الثالثة معادن األكثر أمهية اقتصادية هي: كريسوتيل (حرير
صخري أبيض)، كروسيدواليت (حرير صخري أزرق)، واألموسيت

(حرير صخري بين).
 

احلاالت السريرية املرتبطة باستنشاق ألياف احلرير الصخري و/أو
غباره تشمل تلَيف وسرطان الشعب اهلوائية، وورم الظهارة املتوسطة.

 
تشمل النفايات اليت حتتوي على أو تتكون من ألياف احلرير الصخري
أو غباره: خملفات صناعات مستعملة له، ومنتجات احلرير الصخري

اإلمسنيت، والغبار واألوحال من معاجلة احلرير الصخري.
 

احلرير الصخري الذي يدخل يف مركبات مستقرة ال ميثل خطرا إال
إذا نتج عن االستعمال عطب أو تالف يتسبب يف اإلفراج عن الغبار.

حرير صخري

Asbest

541 Asbestosis

asbestose

األضرار اليت تصيب الرئتني، حتديدا نتيجة للتعامل مع األسبستوس
والتعرض الستنشاق أليافه.

تلَيف

Asbestose

542 Asexual

asexué

استنساخ دون إشراك احتاد نواتني.

عدمي اجلنس

ungeschlechtlich

543 Ash

cendre

بقايا احتراق غري عضوية وصلبة. عادة ما حيتوي الرماد على (يكون
ملوثا بِ) كميات صغرية من املواد العضوية الناجتة عن االحتراق غري

الكامل.

رماد

Asche

544 asphalt

asphalte

أو قار، مادة بيتومية، غامقة اللون إىل سوداء، توجد يف الطبيعة
وكبقايا من تقطري البترول.

أسفلت

Asphalt

545 Assessment Endpoint

point final d'évaluation

خاصية النظام البيئي الذي هو حمور تقييم املخاطر. التعبريات الرمسية
للقيمة البيئية الفعلية املراد محايتها (على سبيل املثال يف حالة جمال

مائي: صاحل للصيد ومياه صاحلة للسباحة).

نقطة اية تقييم

Bewertungsendpunkt

546 Assets

actifs

أي بند من البنود الطويلة األمد، اليت مت شراؤها للخدمة اليت تقدمها
عند استعماهلا، و/أو للفائدة احملصل عليها عند بيعها. ما ميتلكه

شخص أو شركة.

أصول

Vermögenswerte

547 Assigned Amount 
Unit (AAU)

unité de quantité attribuée (uqa)

وحدة بروتوكول كيوتو تساوي مكافئ 1 طن متري من ثاين أكسيد
الكربون. يصدر كل طرف من املرفق األول عددا من الوحدات يصل

إىل مستوى الكمية املخصصة له، واليت حددت وفقا للمادة 3،
الفقرتني 7 و 8 من بروتوكول كيوتو. قد يتم تبادل وحدات

الكميات املخصصة من خالل تداول االنبعاثات.

وحدة الكمية املخصصة

Zugeteilte Emissionseinheit

548 Assimilation Cycle

cycle d'assimilation

عملية طبيعية جتري يف أوساط مائية، حيث تقوم امليكروبات بتحويل
املواد غري احلية إىل مكونات خاليا أو خاليا، لتنقية الوسط من

امللوثات.

دورة االستيعاب

Assimilationszyklus
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549 Assistance in Kind

aide en nature

املساعدات العمومية اليت توفر سلع وخدمات معينة، مثل مواد غذائية
أو رعاية طبية، بدال من النقود.

مساعدات عينية

Hilfe in natur

550 Assortment (Stand)

assortiment (stand)

تقسيم أخشاب موقع إىل منتجات خمتلفة. يتم التقييم باستخدام
جداول تشكيلية للمواقع، وعلى أساس متوسط القطر عند مستوى
الصدر وأصغر قطر مقبول عند أعلى نقطة مطلوبة للمنتجات اليت

تؤخذ بعني االعتبار.

تصنيف

Assortment (Stand)

551 asthenosphere

asthénosphère

أو غالف موري، وهو اجلزء القابل للسحب من الغالف األرضي
ويقع أسفل الغالف الصخري، ويشمل كذلك الوشاح العلوي. يصل

مسك غالف موري إىل حوايل 180 كم.

استينوسفري

Asthenosphäre

552 Asymmetric 
Information

information asymétrique

احلالة اليت تكون فيها عند أطراف صفقة معلومات خمتلفة، كما هو
حال بائع سيارات مستعملة فعنده معلومات حول نوعية وحالة

السيارة أكثر من املعلومات عند املشتري.
 

حتدث بالسوق حالة معلومات غري متماثلة عندما يكون عند املشترين
والبائعني معلومات خمتلفة حول السلعة. يف كثري من األحيان تكون
املعلومات حول السلع عند الباعة أفضل من مثيلتها عند املشترين،
ألم أكثر دراية بالسلع. إم (البائعون) مطلعون على العديد من

املعلومات عن اجلودة واملتانة، وغريها من ميزات السلع. املشترون، يف
املقابل، على اتصال حمدود بالسلع، وبالتايل تكون معلومام أقل.

معلومات غري متماثلة

Asymmetrische Information

553 Atmosphere

atmosphère

كتلة غازية تغلف جرم مساوي يف الفضاء (األرض مثال)؛ مكوناته
على كوكب األرض هي: 78 % نتروجني، 21 % أكسجني،

0،95 % غازات خاملة، 0،039 % ( سنة 2014) ثاين أكسيد
الكربون، و 0،01 % ماء؛ كما توجد شوائب غازية كثاين أكسيد

الكربيت، وامليثان، واكسيد النيتريك، واألوزون وغريها.

غالف جوي

Atmosphäre

554 atmospheric changes

changements atmosphériques

تغريات متس التكوين الكيماوي للغالف اجلوي من حيث تغري نسب
أو إضافة أو فقدان مكونات. يعيش العامل حاليا ظاهرة ارتفاع

االحنباس احلراري الناجتة أساسا عن ارتفاع نسبة ثاين أكسيد الكربون
بالغالف اجلوي.

تغريات جوية، تغريات الغالف
اجلوي

atmosphärische Veränderungen

555 Atmospheric 
chemistry

chimie de l’atmosphérique

دراسة علمية للعالقات والتفاعالت الكيميائية بني املواد املكونة
للغالف اجلوي لألرض، غازات وجسيمات عالقة. حتديد مستويات
تركزها وتغري هذا التركز حسب املوقع والزمن. دراسة مصادرها
ومصاريفها. من حماور هذه الدراسات وضعية األوزون والغازات

الدفيئة يف الغالف اجلوي.

كيمياء الغالف اجلوي

Atmosphärenchemie

556 Atmospheric 
convection

convection atmosphérique

عملية يتم ا نقل الطاقة احلرارية من خالل وسيط مائع. يف الغالف
اجلوي تنتقل كتلة من اهلواء الدافئ املنخفض الكثافة إىل األعلى، تربد
أثناء ذلك وتزداد كثافتها، يتوقف احلمل احلراري عندما تعادل كثافة

الكتلة املتحركة كثافة اهلواء احمليط ا.

محل حراري بالغالف اجلوي

atmosphärische Konvektion
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557 atmospheric density

densité atmosphérique

كثافة الغاز املكون له. وتتغري قيمتها مع تغري: الضغط اجلوي، درجة
احلرارة، مستوى الرطوبة واالرتفاع عن سطح البحر. عند مستوى
سطح البحر و 25 درجة مئوية، تكون كثافة اهلواء حوايل (1,2

.(kg/m3

كثافة جوية، كثافة الغالف اجلوي

atmosphärische Dichte

558 atmospheric pollution

pollution atmosphérique

إدخال جسيمات وجزيئات بيولوجية أو غري بيولوجية، جديدة إىل
الغالف اجلوي أو تغيري مستوى تركز مكون موجود، وهو ما ميكن

أن يتسبب يف ضرر أو يف خطر على الكائنات احلية.

تلوث جوي

Luftverschmutzung

559 atmospheric pressure

pression atmosphérique

مقدار القوة اليت تمارس على مساحة سطح، واليت تنتج عن وزن
جزيئات اهلواء فوقه. كلما ازداد االرتفاع (ارتفاع السطح عن سطح
األرض)، تراجع عدد جزيئات اهلواء فوقه، ولذلك ينخفض الضغط
اجلوي دائما مع زيادة االرتفاع. يزن عمود من هواء الغالف اجلوي،

1 بوصة مربعة ، على مستوى سطح البحر حوايل 14،7 مبقطع
رطل. القيمة القياسية لضغط الغالف اجلوي عند مستوى سطح البحر

هي: 29،92  بوصة أو 760 ملم من الزئبق، أو 1013،25
.(pa) أو 101325 باسكال (mb) مليبار

ضغط جوي

Atmosphärendruck

560 atmospheric 
resources

ressources atmosphériques

الغالف اجلوي هو أحد املكونات األساسية للمنظومة اليت مكنت من
منو وتطور احلياة على األرض، إنه جزءا من الدورات املكونة لدورة

احلياة: دورة الكربون، دورة املاء، ... ، إنه الوسيط بني منتجي
ومستهلكي األكسجني،... .

موارد جوية

atmosphärische Ressourcen

561 atmospheric 
response variables

réaction des variables de l'atmosphère

املتغريات (على سبيل املثال، درجة احلرارة، مستوى الضغط، حركة
الكتل اهلوائية، وهطول األمطار) اليت تعكس استجابة الغالف اجلوي

للمؤثرات اخلارجية.

متغريات استجابة الغالف اجلوي

atmosphärischen Antwortvariablen

562 Atmospheric water

eau atmosphérique

املاء يف حالته الغازية، حلقة من حلقات دورة املاء (بني التبخر =
عملية ماصة للطاقة، والتساقط = عملية حمررة للطاقة). وله دور

رئيسي يف النظم املناخية.

ماء الغالف اجلوي

atmosphärisches Wasser

563 atmospheric windows

fenêtres atmosphériques

جمموعة من األطوال املوجية اليت ال متتصها خبار املاء، وثاين أكسيد
الكربون، أو الغازات اجلوية األخرى إال قليال. نوافذ الغالف اجلوي
تسمح إلشعاع األرض باخلروج إىل الفضاء ما مل تعترضه السحب.

أنظر ظاهرة االحتباس احلراري.

نوافذ الغالف اجلوي

atmosphärische Fenster

564 atoll

atoll

جزيرة تتألف من حلقة من الشعاب املرجانية احمليطة ببحرية مركزية.
اجلزر املرجانية شائعة يف احمليطني اهلندي واهلادئ.

جزيرة مرجانية

Atoll

565 atomic energy

énergie atomique

."nuclear energy" أنظر طاقة نووية

طاقة ذرية

Atomenergie

566 atomic fission

fission atomique

انقسام نواة ذرة ثقيلة بسبب قصفها جبسيم أويل ينتج عنه نوى (اثنتني
أو أكثر) لذرات أخف وجسيمات أولية وطاقة.

انشطار ذري

Kernspaltung
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567 atomic particles

particules atomiques

أصغر اجلسيمات املعروفة وتدخل يف تكوين الذرة.

جسيمات ذرية

atomare Teilchen

568 atomizer

atomizeur

جهاز (مرشة) يقسم سائال إىل قطرات دقيقة حبيث ميكن أن تنتشر يف
اهلواء (رذاذ).

مرذاذ

Zerstäuber

569 atoms

atomes

أصغر جسيم من العنصر ميكن أن يتواجد كيميائيا.

ذرات

Atome

570 Attenuate and 
Disperse

atténuer et disperser

مقالب قمامة تسمح بتسرب العصارة، وحيدث حتويل األنواع امللوثة
بالعصارة أساسا يف التربة حتت أو حول املوقع.

ختفيف وتفريق

Verdünnen und verteilen

571 attenuation

atténuation

اخنفاض يف حجم السعة، أو اجلهد، أو قوة إشارة عند االنتقال بني
النقط. وميكن التعبري عن هذا االخنفاض بالديسيبل. ميكن أن يكون
االخنفاض ناجتا عن تأثريات املطر والغيوم، أو تداخالت مع إشارات

التردد الالسلكي.

ختفيف

Dämpfung

572 Attenuation (chem)

atténuation

اخنفاض يف تركيز األنواع الكيميائية املوجودة يف السائل، على سبيل
املثال اخنفاض يف تركيز امللوثات يف السوائل اليت تتسرب عند سفح

موقع لطمر النفايات نتيجة للمرور من خالل التربة..

ختفيف

Verdünnung

573 Audit

audit

عملية تدقيق ممنهجة للجوانب ذات الصلة بعملية أو نشاط إنتاجي أو
خدمايت. ميكن أن تشمل املراجعات الطاقة، والنفايات، أو مراجعة

كاملة لكل ما ميكن أن يؤثر على األداء البيئي.

مراجعة

Prüfung

574 Aue

plaine d'inondation

السهل الذي له خصائص جتعله جماال لفيضانات جمرى مائي.

سهل فيضي

Aue

575 Augmentation

augmentation

ممارسات املكافحة البيولوجية اليت دف إىل زيادة عدد األفراد من
العدو الطبيعي الذي يهاجم آفة. وميكن القيام بذلك عن طريق إنتاج

أعداد من العدو الطبيعي لآلفة يف املخترب وإطالقها يف امليدان يف
الوقت املناسب، أو عن طريق تربية عدو طبيعي أكثر كفاءة الذي

ميكن أن يهاجم أو يعثر على فريسته بشكل أكثر فعالية.

زيادة

Vermehrung

576 Aura

aura

قمر صناعي للبحث العلمي الدويل تابع لوكالة ناسا، يقوم من مداره
حول األرض بدراسة األوزون يف الغالف اجلوي لألرض ونوعية
اهلواء واملناخ. وهو املكون الرئيسي الثالث يف نظام رصد األرض

(EOS) إىل جانب القمرين الصناعيني تريا وأكوا.

أَور (هالة)

Aura

577 Ausgleichs- und 
Ersatzmaßnahmen

mesures de compensation et de remplacement

تدابري احملافظة على الطبيعة وإدارة املشاهد الطبيعية للتعويض عن اآلثار
السلبية اليت ال ميكن جتنبها على الطبيعة واملناظر الطبيعية.

تدابري التعويض واالستبدال

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

578 Ausgleichsflächen

zones de compensation

املناطق اليت استخدمت للتعويض عن التدخل يف أو االقتطاع من
الطبيعة أو من مشاهد طبيعية.

مناطق تعويض

Ausgleichsflächen
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579 Ausschließliche 
Wirtschaftszone

zone économique exclusive

جمال حبري إىل مسافة من 12 إىل 200 ميل حبري من الساحل
والذي ينتمي إىل اال االقتصادي للدولة.

منطقة اقتصادية خاصة

Ausschließliche Wirtschaftszone

580 Austral spring

printemps austral

يتعلق األمر بنضوب األوزون فوق القطب اجلنويب. خالل فصل الربيع
بالنصف اجلنويب للكرة األرضية والذي يبتدئ يف شهر سبتمرب أيلول،

ويصل خالله تراجع تركز األوزون فوق القطب اجلنويب حده
األقصى.

ربيع جنويب

Australes Frühjahr

581 authenticity

authenticité

يصف الرتاهة النسبية ملكان، كائن أو نشاط فيما يتعلق مبنشئه
األصلي. يف سياق املمارسات الثقافية املعاشة، فإن مفهوم األصالة

يستجيب لتطور املمارسة التقليدية. يف سياق املنتجات العضوية، تعين
األصالة االحترام الكامل لنمط اإلنتاج على النحو احملدد يف املعيار

العضوي.

أصالة; صحة

Authentizität

582 Autochthon/ indigen 
(Geologie)

autochtone / indigène (géologie)

متأصل باملوقع قيد الدرس، ثابت ومرتبط باألرض (مثل الصخور يف
اجليولوجيا والنباتات واحليوانات يف الطبيعة أو أنواع األشجار يف

الغابات)؛ يستعمل كثريا يف جمال البيئة بشكل غري صحيح كمرادف
لِ "السكان األصليني"؛ بدال من ذلك يستحسن استعمال "خاص

باملوقع".

أصيل / أصليني (اجليولوجيا)

Autochthon/ indigen (Geologie)

583 Autochthonous 
(ecology)

autochtone (écologie)

ساكنة أصلية. مواليد املنطقة. سكان أصليون. أنواع يعتقد أا
تطورت حيثما وجدت. املقابل: أنواع دخيلة، غريبة.

(أنواع) أصلية (علم البيئة)

Autochthonen (Ökologie)

584 autochthonous 
(production)

autochtone (production)

يوجد، ازداد، نشأ، أو مت إنتاجه يف أرض أو منطقة معينة.

أصلي، أصلي (اإلنتاج)

autochthone (Produktion)

585 Autogamous

autogame

نظام تكاثر نبايت حيث تلقح النباتات نفسها بنفسها.

ذايت التلقيح

selbstbefruchtend

586 autogenous vaccines

vaccins autogènes

لقاح يتم إنتاجه باستعمال عينات من جسم الكائن املريض واملراد
عالجه. استعمل هذا اللقاح أيضا يف الطب البشري حىت بداية القرن

العشرين. مت تعويضه باملضادات احليوية.

لقاحات ذاتية التولّد

autogene Impfstoffen

587 Autonomous 
Adaptation

adaptation autonome

تكيف ال يشكل استجابة واعية للمؤثرات املناخية لكن ناتج عن
التغريات البيئية يف النظم الطبيعية والتغريات يف السوق أو الرعاية

االجتماعية يف النظم البشرية.

تكيف ذايت

Autonome Anpassung

588 Autonomy

autonomie

تتمتع منظمة باالستقاللية إذا كانت لديها السلطة واملسؤولية على
مجيع الوظائف التنظيمية الالزمة ألداء مهامها بفعالية. حتسني التسيري

الذايت يعزز املساءلة واملسؤولية عن سوء األداء.

تسيري الذايت

Autonomie

589 Autopolyploidy

autopolyploïdie

متعدد الصبغيات، حيث تأيت مجيع الكروموسومات من نفس النوع.

تعدد صبغي ذايت

Autopolyploidie
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590 autotrophic

autotrophique

قادرة على استخدام الكربون غري العضوي كمصدر رئيسي للكربون
واحلصول على الطاقة من أجل العمليات احليوية من أكسدة العناصر
غري العضوية (كيميائي التغذي) أو من الطاقة اإلشعاعية (ضوئي

التغذي).

ذايت التغذي

autotrophe

591 Autotrophic (ecol)

autotrophe

كائن حي مستقل عن مصادر خارجية للمواد الغذائية العضوية
ويكَون وينتج املواد العضوية اخلاصة به من مصادر غري عضوية.

ذاتية التغذية

autotrophe

592 autotrophy

autotrophie

يدل يف علم األحياء على قدرة كائن حي على إنتاج املكونات
العضوية جلسمه انطالقا من مواد غري عضوية (ماء، ثاين أكسيد
الكربون) متوفرة يف حميطه. الطاقة الضرورية لذلك توفرها عموما

األشعة الشمسية. أهم ممثل هلذه الكائنات هي النباتات.

تغذية ذاتية

Autotrophie

593 Autumn

automne

أحد فصول السنة األربعة. اخلريف ميثل االنتقال من فصل الصيف إىل
فصل الشتاء، يتضح االنتقال عادة يف سبتمرب (نصف الكرة الشمايل)
أو مارس (نصف الكرة اجلنويب) عندما يسقط الظالم بشكل ملحوظ

يف وقت مبكر.

فصل اخلريف

Herbst

594 Autumnal equinox

équinoxe d'automne

عندما يتعادل طول النهار وطول الليل. حيدث االعتدال اخلريفي
عموما يف أو حوايل 23 من سبتمرب يف نصف الكرة الشمايل. هذا

يعين أيضا االعتدال الربيعي يف نصف الكرة اجلنويب.

اعتدال خريفي

Herbsttagundnachtgleiche

595 Auxiliary Plant

installation auxiliaire

آالت ومعدات يف حمطة ملعاجلة النفايات الصلبة، باإلضافة إىل معدات
التجهيز الرئيسية، على سبيل املثال يف احملارق، آليات اللقط، واملراوح

واملضخات.

آليات مساعدة

Hilfsanlage

596 Availability Factor

facteur de disponibilité

نسبة الفترة الزمنية اليت تكون خالهلا املعدات أو احملطة متاحة
لالستخدام، إىل إمجايل الوقت االمسي املتاح.

معامل اإلتاحة

Verfügbarkeitsfaktor

597 Available heat

chaleur utile

كمية احلرارة املفيدة لكل وحدة من الوقود عند االحتراق الكامل.

يتم خصم كمية احلرارة املنبعثة مع غاز املداخن اجلاف وخبار املاء.

حرارة متاحة

Verfügbare Wärme

598 available nutrient

nutriments disponibles

كمية من املواد الغذائية يف التربة يف أشكال كيميائية تسمح جلذور
النباتات بامتصاصها أو مركبات حيتمل أن تكون قابلة للتحويل إىل

مثل هذه األشكال خالل موسم النمو.

مغذيات متوفرة

verfügbare Nährstoffe

599 available Plant 
Nutrients

nutriments végétaux disponibles

نسبة املادة، عنصر أو مركب، املوجود يف التربة واليت ميكن للنباتات
امتصاصه بسهولة واستيعابه واستعماله يف عملية النمو.

مغذيات متاحة للنباتية

verfügbar Pflanzennährstoffe

600 available water

eau disponible

جزء من املياه املتوفرة يف التربة اليت ميكن استيعاا بسهولة من قبل
جذور النباتات.

مياه متاحة

verfügbares Wasser
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601 avalanche

avalanche

كمية هائلة من الثلج تنساب أو تتدحرج أو تسقط من أعلى منحدر
جبلي، تتعاظم يف طريقها. قد يصبح االيار مدمرا لكل ما يوجد يف

طريقه حبيث ميكن يف عدد من احلاالت إدراجه ضمن الكوارث
الطبيعية.

هيار ثلجي، ايار ثلجي

Lawine

602 Avalonia

avalonia

صفيحة منفصلة يف وقت مبكر من احلقبة اجليولوجية القدمية، تتكون
من جزء كبري من أوروبا الشمالية، نيوفوندالند، ونوفا سكوتيا،

وبعض األجزاء الساحلية من نيو انغالند.

أفالونيا

Avalonia

603 Average Costs

coûts moyens

التكاليف اإلمجالية مقسومة على الناتج اإلمجايل.

متوسط التكاليف

Durchschnittskosten

604 Average Incremental 
Cost (AIC)

coût incrémental moyen

هذه وسيلة قوية متكن من إقامة متوسط تكلفة وحدة خدمة. يتم
احتساب متوسط التكلفة اإلضافية بقسمة القيمة احلالية لتيار

التكاليف على القيمة احلالية لتيار النفايات. وهو ميثل مقياسا ميكن
استخدامه على حد سواء ملقارنة تكاليف املشروع ولتوفري مؤشرا عام
وجيد لتحمل تكاليف التدابري املقترحة. أنه يوفر أساسا سليما إلنشاء
متوسط مستوى التعريفة اجلمركية الالزمة لتحقيق استرداد التكاليف

بالكامل من املستخدمني.

متوسط التكلفة اإلضافية

durchschnittliche Inkrementalkosten

605 Average Productivity

productivité moyenne

إمجايل املخرجات مقسوما على جمموع كمية املدخالت.

متوسط اإلنتاجية

durchschnittliche Produktivität

606 Average Variable 
Costs

moyenne des coûts variables

إمجايل التكاليف املتغرية مقسوما على الناتج اإلمجايل.

متوسط التكاليف املتغرية

durchschnittliche variable Kosten

607 Avoidance

évitement

عملية تغيري أنشطة أو إيقاف اإلجراءات املتعلقة قبل وقوعها، ومنع
آثارها املتوقعة على التنوع البيولوجي. ينطوي التجنب على قرار تغيري
مسار متوقع أو عادي للعمل. مثال قد يتم إعادة تصميم طريق النقل
خالل عملية تطوير أو توسيع املشاريع لتجنب إزالة موائل هلا أمهية

حفاظ مرتفعة، وتغيري املسار من التصميم األول للطريق قد يؤدي إىل
مسافات أطول.

جتنب

Vermeidung

608 avoidance costs

coûts d'évitement

التكاليف الفعلية أو الضمنية ملنع التدهور البيئي من خالل عمليات
إنتاج واستهالك بديلة، أو عن طريق احلد من أو االمتناع عن

األنشطة.

كاليف التجنب، تكاليف التجنب

Vermeidungskosten

609 Awareness

conscience

املرحلة األوىل يف عملية التعلم. أن تكون واعيا بأن فكرة أو مؤسسة
أو مشروع أو منتج موجود، هي اخلطوة األوىل يف عملية وجود

املعرفة ا. مفهوم مشتق من الفلسفة ولكن مت استخدامه يف سياقات
اجتماعية وسياسية. مفهوم حيتاج إىل مكمل لتحديد الوعي مباذا.
مثال: ليكون على وعي بفكرة أو مؤسسة أو مشروع أو منتج.

وعي

Bewusstsein

610 Awareness Raising

sensibilisation

عملية دف إىل حتسني الوعي بفكرة أو مؤسسة أو مشروع أو منتج
بني اتمعات أو الفئات االجتماعية األخرى.

رفع مستوى الوعي

Bewusstseinserhöhung

611 Axon

axon

املوصل (األلياف) الذي ينقل النبضات من اخلاليا العصبية إىل
املستقبالت البعيدة عن جسم اخللية.

حمور عصيب

Axon

68



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةA

612 azimuth

azimut

الزاوية بني اجتاه اهلوائي الذي ميكن من تلقي إشارة قمر صناعي
والشمال احلقيقي. تقاس املسافة الزاوية بدرجات يف اجتاه عقارب

الساعة.

زاوية السمت

Azimut

613 azoic

azoïque

نعت تكوينات صخرية من عصور جيولوجية ال توجد ا أية دالئل
على احلياة.

بدون حياة

azoische

614 azonal soil

sol azonale

تربة دون آفاق منفصلة وواضحة املعامل. وقد تكون هلذه التربة آفاق
(ألف) غري سوداء، أو آفاق (ألف) سوداء رقيقة، ولكن تفتقر إىل

آفاق باء. يف كندا يتم تضمينها يف التربة الرجيوزيلية.

تربة دون آفاق

azonale Boden
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615 B cells

cellules b

خاليا الدم البيضاء الصغرية، حامسة يف جمال الدفاعات املناعية.
املعروفة أيضا باسم اخلاليا الليمفاوية باء، تتكون يف خناع العظام

وتتطور إىل خاليا الدم اليت تسمى خاليا البالزما، واليت هي مصدر
األجسام املضادة.

خاليا باء/بائية

B-Zellen

616 bacillus

bacille

بكترييا من أنواع خمتلفة على شكل قضيب، عصوية الشكل.

عصية

Bazillus

617 Back Blading

back blading

تقنية تسوية حيث تقوم شفرة حمراث اجلرار بتقليب التربة فوق
النفايات أو على مواد الغطاء.

جتريف عكسي

Rückwärtsplanieren

618 Back packing

surchargement "sauvage" d'une benne

استخدام غري مشروع ملنصة التفريغ لشاحنة مجع القمامة لتحقيق
محولة إضافية.

تعبئة زائدة

Aufpacken

619 back radiation

rayonnement de fond; rayonnement de retour

أشعة منبعثة من الغالف اجلوي ومتجهة إىل سطح األرض. ميثل طاقيا
رجوع جزء من اإلشعاع احلراري املنبعث من سطح األرض إىل

األرض.

انعكاس إشعاعي

Rückstrahlung

620 Backactor

pelle rétrocaveuse

معدات يتم تركيبها يف مؤخرة جرار، تستخدم أساسا حلفر اخلنادق.
كما اا تستخدم لوضع التربة يف مكب النفايات وضغط القمامة.

حفارة

Tieflöffelbagger

621 backarc

arrière-arc

املنطقة من جهة اليابسة لسلسلة بركانية على اجلانب اآلخر من منطقة
االندساس.

قوس خلفي

Rückseite-Bogen

622 Backcasting

analyse rétrospective

التحليل بأثر رجعي هو منهجية ختطيط حيث يتم تعريف مستقبل
مرغوب فيه باستخدام املبادئ األساسية (أي الشروط اليت جيب

توافرها يف النظام) أو السيناريوهات (أي صور مبسطة للمستقبل). مث
يتم إجراء تقييم للوضع احلايل ويتم حتديد اإلجراءات االستراتيجية،
وحتديد أولوياا وفقا لقدرا على املسامهة يف حتقيق النتيجة املرجوة

وتنفيذها ومراجعتها.
 

بديل اللتنبؤ (التحليل االستباقي) التقليدي، يكون التحليل بأثر رجعي
مفيدا بشكل خاص يف ظروف غري مؤكدة، عندما تكون هناك حاجة
إىل تغيري منهجي كبري، أو عندما تكون املشاكل معقدة، عندما تكون
املشكلة هي يف املقام األول مسألة معامالت خارجية، وعندما يكون
النطاق واسع مبا فيه الكفاية، ويسمح اإلطار الزمين بتحضري خيار

مدروس، وعندما تكون نظم مهيمنة جزء من املشكلة.

حتليل بأثر رجعي

retrospektive Analyse

623 Back-end system

système backend

عمليات خمتلفة متكن من استعادة موارد من اجلزء العضوي من
النفايات.

نظام اخللفية

Backend-System

624 Backfill

remblai

مواد مستخدمة لردم احلفر، أو عملية ردم احلفر.

ردم

Verfüllmaterial, verfüllen

625 Backfill

remblai

(1) عملية إعادة تعبئة احلفريات.
 

(2) املواد اليت وضعت يف احلفريات خالل عملية الردم.

ردم

Auffüllen-Auffüllmaterial
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626 Background

fond

جمال/قيم أساسية، ال تتأثر باملواد الكيميائية املنبعثة من املوقع قيد
التقييم أو آثار أخرى تنتج عن نشاط حيدث على املوقع قيد التقييم.

خلفية

Hintergrund

627 Background Samples

échantillons de référence

عينات ال حتتوي على محلَّل، املادة املراد قياسها، واليت مرت من
خالل مجيع مراحل اإلجراء التحليلي. يتم استخدامها لتوفري مرجع
لتحديد ما إذا كانت نتائج عينة االختبار البيئي هي أعلى بكثري من
عينات "غري ملوثة"، واليت ال حتتوي على امللوث، "صفر"، أو بتركيز

منخفض، أو مبستويات مقبولة من املادة املطلوب قياسها. العينة
املرجعية مهمة لربط وجود املُحلَّل موضوع االهتمام بتلوث بدال من
وجود طبيعي أو إىل وجود سابق للمحلَّل يف املصفوفة البيئية. إن
لكافة املصفوفات، الكواشف، واألواين الزجاجية، وطرق اإلعداد

والتحليل دور فعال يف حتليل العينات املرجعية.

عينات مرجعية

Hintergrundproben

628 Backscattering

rétrodiffusion

عملية ميكن أن متثل إىل 25 % من طاقة اإلشعاع الشمسي القادم
إىل األرض والذي ينعكس أو يتناثر يف اجتاه الفضاء على سطح

السحب. له دور مهم يف التوازن احلراري للغالف اجلوي. أخطاء
كبرية يف تقدير قيمة هذا املتغري تكون هلا انعكاسات مهمة على نتائج

مناذج احلاسوب للغالف اجلوي.

ارتداد متناثر

Rückstreuung

629 Backstop technology

technologie de soutien

تقدير منوذجي للتخفيف غالبا ما يكون ناجتا عن استخدام تقنية خالية
من انبعاثات الكربون (يف كثري من األحيان لتوليد الطاقة) اليت قد

تصبح متاحة يف املستقبل مع إمدادات غري حمدودة يف األفق املعمول به
يف النموذج. وهذا يسمح عند النمذجة باستكشاف تأثريات وأمهية
تكنولوجيا مقترحة كحل جنيس دون الغرق يف اختيار التكنولوجيا
الفعلية. هذه التكنولوجيا املساندة قد تكون تكنولوجيا نووية أو

تكنولوجيا مصادر أحفورية مع التقاط وختزين ثاين أكسيد الكربون،
أو تكنولوجيا الطاقة الشمسية، أو شيء آخر ال ميكن تصورها حىت

اآلن. وعادة ما تكون التكنولوجيا املساندة إما غري موجودة حاليا، أو
موجودة و تكاليفها مرتفعة باملقارنة مع البدائل التقليدية.

تكنولوجيا مساندة

Unterstützungstechnologie

630 backward erosion

érosion régressive

تآكل الصخور يف اجتاه معاكس الجتاه تيار املياه املتدفقة اليت تسبب
التآكل.

تعرية عكسية

rückwärts Erosion

631 backwash

retrait; lavage à contre-courant

حركة جزء من الوسط املائع (ماء أو هواء) يف اجتاه معاكس الجناه
القوة الدافعة (حركة املاء حول ااديف) اليت أنتجته. كما يدل

املصطلح على غسيل عكسي، أي تنقية جهاز تصفية املياه باستعمال
تيار يف االجتاه املعاكس.

احنسار، غسيل عكسي

Rückspülung

632 backwater

eaux dormantes; eau stagnante

مياه أمطار أو فيضان، غري جارية بسبب وجود عائق أو حاجز طبيعي
أو اصطناعي، كسد مثال.

مياه راكدة

Stauwasser
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633 Backyard Composting

compostage domestique

حتويل بقايا الطعام واألوراق املتساقطة وبقايا تقليم األشجار
(األغصان الطرية) كجزء من النفايات البلدية من خالل حتلل مراقب

للمادة العضوية يف املوقع من قبل كائنات حية دقيقة (بكترييا
وفطريات يف املقام األول) إىل منتج مثل الذبال والسماد العضوي.

مساد مرتيل

Hinterhof Kompostierung

634 BACT (Best Available 
Control Technology)

meilleure technologie de contrôle disponible

احلد من االنبعاث باعتماد أقصى درجة من خفض االنبعاث اليت ميكن
احلصول عليها من خالل تطبيق عمليات اإلنتاج والتقنيات والنظم
والطرق املتاحة. أفضل تكنولوجيا حتكم متوفرة ال تسمح بانبعاثات

تتجاوز تلك املسموح ا مبوجب أحكام قانون اهلواء النظيف املعمول
به.

أفضل تكنولوجيا حتكم متوفرة

Beste verfügbare Regeltechnik

635 bacteria

bactéries

كائنات حية دقيقة وحيدة اخللية، تأخذ أشكاال متعددة كالعصي
واللوالب. يصل طوهلا إىل بضعة ميكرومترات. هي من بدائيات
النوى، فاحلمض النووي ليس حمصورا يف غشاء كما هو احلال يف
حقيقيات النوى. هي من أشكال احلياة األوىل اليت ظهرت على

األرض، وموجودة يف معظم جماالا. منها املفيدة ومنها الضارة لغريها
من الكائنات، تساهم البكترييا بشكل كبري يف التدوير بالطبيعة من

خالل التحلل اهلوائي والالهوائي.

بكترييا

Bakterien

636 bactericide

bactéricide

عبارة عن مواد اصطناعية أو مستخلصة من مواد طبيعية تقتل
البكترييا. ومتثل مكونا فعاال يف مواد التطهري ويف املضادات احليوية

مثال.

مبيد البكترييا

Bakterizid

637 bacteriophage

bactériophage

فريوس يصيب البكترييا ويسبب حتلل اخلاليا البكتريية.

عاثية

Bakteriophagen

638 Bacterium

bactérie

كائن حي يتكون من خلية واحدة، يكون مملكة مستقلة، ليس حيوانا
وال نباتا.

جرثوم

Bakterium

639 Badlands

mauvaises terres

جماالت قليلة أو معدومة القيمة االقتصادية، ختلو عادة من النباتات،
مع تضاريس وعرة ويصعب الوصول إليها. يف كثري من األحيان؛ مع

ميزات تآكل رية.

أراضي وعرة

Ödland

640 Baffle

déflecteur

آلية لتغيري اجتاه أو احلد من سرعة سائل أو غاز.

مغير

Leitblech

641 baguio

cyclone tropical

أو باجيو وهو إسم مدينة بالفلبني ويطلق أيضا على األعاصري املدارية
الشديدة اليت حتدث باملنطقة. تتميز هذه األعاصري بأرقام قياسية يف

عدد الضحايا وحجم األمطار املتهاطلة خالل 24 ساعة.

باغويو

Baguio

642 balance of nature

équilibre de la nature

يكون نظام بيئي يف توازن طبيعي عندما يتمكن من احلفاظ على
وضعه وخصائصه يف حالة غياب تأثريات خارجية. يستخدم حاليا

هذا املصطلح خارج العلم للداللة على مستوى "جودة" النظام البيئي.

توازن الطبيعة

Gleichgewicht der Natur

643 Balance of Payments

balance des paiements

سجل جلميع املعامالت املالية بني بلد وبقية العامل خالل سنة معينة.

ميزان األداءات

Zahlungsbilanz
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644 Balanced Scorecard

tableau de bord équilibré

عملية قدماها روبرت كابالن وديفيد نورتون يف عام 1992 وهي
مصممة لتوفر أدوات للمديرين لقياس أداء األعمال من:

 
• املنظور املايل،

 
• منظور الزبائن،

 
• منظور العمليات التجارية، و

 
• التعلم والنمو املنظور.

وثيقة تقييم متوازنة

ausgewogener Berichtsbogen

645 Baler

presse de balles

معدات مستخدمة لضغط وتشكيل املواد املعاد تدويرها يف باالت.

مكبس باالت

Ballenpresse

646 Bali Action Plan (BAP)

plan d'action de bali (pab)

وثيقة مدرجة يف خارطة طريق بايل، متت املوافقة عليها يف املؤمتر 13
لألطراف يف بايل بإندونيسيا سنة 2007 (COP13)، تقدم فريق
العمل املتخصص املعين بالعمل التعاوين على املدى الطويل مبوجب
اتفاقية املناخ AWG-LCA. ترسم مسار تفاوض حول عملية
جديدة مصممة ملعاجلة تغري املناخ، دف إمتام التفاوض حبلول عام

.2009

خطة عمل بايل

Bali-Aktionsplan (BAP)

647 Bali Road Map

feuille de route de bali

اعتمدت خارطة طريق بايل يف املؤمتر ال13 لألطراف واالجتماع 3
لألطراف يف ديسمرب 2007 يف بايل. خارطة الطريق هي جمموعة من

القرارات التطلعية اليت متثل العمل الذي جيب القيام به يف إطار
مفاوضات خمتلف "املسارات" األساسية لبلوغ مستقبل مناخي آمن.
وهي تتضمن خطة عمل بايل، اليت ترسم مسار تفاوض حول عملية
جديدة مصممة ملعاجلة تغري املناخ، دف إمتام التفاوض حبلول عام
2009. تشمل أيضا مفاوضات (فريق العمل املخصص لدراسة
االلتزامات اإلضافية لألطراف املدرجة يف املرفق األول مبوجب
بروتوكول كيوتو AWG-KP)، وإطالق صندوق التكيف،
نطاق وحمتوى استعراض املادة 9 من بروتوكول كيوتو، وكذلك

القرارات بشأن نقل التكنولوجيا وبشأن خفض االنبعاثات الناجتة عن
إزالة الغابات.

خريطة طريق بايل

Bali Roadmap

648 Baling

mise en balles

ضغط النفايات البلدية الصلبة أو البالستيك أو معادن (أو غريها من
النفايات املفرزة) القابلة إلعادة التدوير على شكل كتل (تسمى

باالت) للحد من حجمها وتسهيل نقلها والتعامل معها.

جتميع يف باالت

ballen

649 Ballistic Seperator

séparateur balistique

جهاز لفرز املواد العضوية من املواد غري العضوية لتحويل األوىل إىل
مساد.

فاصل بلستيكي

ballistischer Separator

650 Baltica

baltica

صفيحة قارية انفصلت يف وقت مبكر من حقب قدمية لتطور األرض،
تتألف من اململكة املتحدة والدول االسكندينافية وروسيا األوروبية

وأوروبا الوسطى؛ مسيت على اسم حبر البلطيق.

بلطيقيا

Baltica

73



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةB

651 BalticClimate

balticclimate

جمموعة أدوات متكن من نقل املعرفة إىل اجلهات الفاعلة على املستوى
احمللي واإلقليمي، والذين ليسوا بالضرورة خرباء يف شأن تغري املناخ،
ولكن لديهم دور هام يف إعداد ومتويل وصنع القرارات املتعلقة بتنفيذ

التدابري املتعلقة بتغري املناخ.

مناخ بلطيق

BalticClimate

652 Bamboo

bambou

نباتيا، اخليزران هو نوع من العشب. اخليزران هو منتوج غابوي غري
خشيب مهم وبديل رئيسي للخشب. يوجد يف مجيع مناطق العامل،

على حد سواء باعتباره مكون للغابات الطبيعية، وبشكل متزايد، يف
املزارع. يستخدم للسكن، ويف احلرف، وإنتاج اللب والورق،

واأللواح، واألرضيات واألسقف، واألقمشة، واحملروقات السائلة
والغازية والصلبة، ويوفر أيضا مغذيات صحية (براعم اخليزران).

خيزران

Bambus

653 Banded Iron 
Formation

formation de fer rubanées

صخور تتكون من طبقات، تتناوب بني طبقات مفتوحة اللون
وطبقات غامقة اللون من الصوان الغين باحلديد (الطبقات الغامقة
اللون حتتوي على نسب أعلى من معدن احلديد) تشكلت خالل

الفترة من حوايل 3،8 إىل 1،7 مليار سنة.

نطاقات تشكيل احلديد

Gebänderte Eisenerzformation

654 Bank

barrage en remblai

حاجز ترايب حجري مشيد، ويتضمن قناة على اجلانب األعلى
للمنحدر، دف السيطرة و/أو منع تآكل املنحدر - ويتحقق ذلك
عن طريق اعتراض، حتويل أو تقسيم السيل املائي بدال من السماح له

بالتدفق املستمر وغري املتحكم فيه إىل أسفل املنحدر.

حاجز ترايب

Staudamm

655 baob

baobab

شجرة يعثر عليها يف أفريقيا وقد تكيفت خصيصا مع اجلفاف. تقوم
بتخزين املياه يف جذعها املتورم (املنتفخ) يف حني يتم ختفيض حجم
فروعها امللتوية. تستخدم، تقريبا، كل مكونات الشجرة (اجلذع

والفواكه واألوراق).

شجرة الباوباب

Affenbrotbäume

656 barachois

barachois

حبرية يفصلها عن احمليط حاجز رملي، الذي تكون يف الدلتا بعد
العصر اجلليدي األخري. يستخدم هذا املصطلح يف كندا األطلسية،

حيث هذه التضاريس شائعة.

باراشوا

Barachois

657 bark

écorce

أنسجة خلوية عضوية تكوا النباتات العليا (األشجار والشجريات)
على السطح اخلارجي ملنطقة النمو (طبقة الكامبيوم) متثل قشرة اجلسم

اخلشيب.

حلاء

Rinde

658 barometer

baromètre

أو بارومتر، وهو أداة تستخدم لقياس الضغط اجلوي. حيتوي البارومتر
الزئبقي على عمود من الزجاج، طوله حوايل 30 بوصة (حوايل 80
سم)، أغلقت اية واحدة، موضوع بنهايته املفتوحة يف خزان مملوء
بالزئبق. يعادل وزن الزئبق يف األنبوب (املفرغ من اهلواء) الضغط

اجلوي على سطح الزئبق يف اخلزان. ارتفاع الضغط اجلوي يزيد من
علو الزئبق يف العمود. الضغط املنخفض يسمح باخنفاض مستوى
الزئبق يف العمود. يستخدم البارومتر بدون سوائل صندوق معدين

صغري بسطح مرن يسمى خلية ال سائلية. يتم ختم الصندوق بإحكام
بعد تفريغ جزئي من اهلواء. أي تغري، ولو صغري، يف ضغط اهلواء

اخلارجي يسبب تغري يف حجم اخللية.

مقياس الضغط اجلوي

Barometer
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659 Barometric pressure

pression barométrique

وزن عمود من اهلواء، عمودي على سطح األرض، مساحة مقطعه
وحدة املساحات وارتفاعه يعادل مسك الغالف اجلوي. قيمته تتأرجح
قليال (منطقة ضغط مرتفع أو منخفض) حول قيمة متوسطة. تبلغ

هذه القيمة عند سطح البحر 760 (طور torr) أي 1،01325
بار.

ضغط بارومتري

barometrischer Luftdruck

660 barren ground

terre stérile

تطلق اصطالحا على  مساحة شاسعة من التندرا تقع يف األقاليم
الشمالية الغربية لكندا.

أرض جدباء

unfruchtbarer Boden

661 Barrier

barrière

عائق مادي، يعوق أو مينع حركة الناس، نظائر مشعة أو بعض
الظواهر األخرى (مثل النار)، أو يقدم محاية من اإلشعاع.

حاجز

Schranke

662 Barrier (pol)

barrière

كل عقبة على طريق التوصل إىل هدف، واليت ميكن عن طريق سياسة
أو برنامج أو تدابري تكيف أو إمكانات ختفيف التغلب عليها أو

ختفيفها. وتتضمن إزالة حاجز تصحيح مباشر إلخفاقات السوق أو
ختفيض تكاليف املعامالت يف القطاعني العام واخلاص من قبل على
سبيل املثال حتسني القدرات املؤسساتية، واحلد من املخاطر وعدم
اليقني، وتسهيل معامالت السوق، وتنفيد السياسات التنظيمية.

حاجز

Barriere

663 barrier island

île-barrière

جزيرة ضيقة وطويلة، متتد موازية للرب الرئيسى وتفصلها حبرية عنه.

حاجز بشكل جزيرة

vorgelagerte Insel

664 barrier reef

barrière de corail

حاجز قابل للنمو على كتلة أرض مغمورة يف البحر ومفصولة ببحرية
أو مصب عن الرب الرئيسي، على سبيل املثال، احلاجز املرجاين العظيم

يف أستراليا.

حاجز مرجاين

Barriereriff

665 barrier-lake

lac de barrage

عموما حبرية أو خزان مائي اصطناعي وأيضا اسم يطلق على موقع
بوالية ألربتا بكندا.

حبرية حاجزة

Barriere-See

666 Barriers to Entry

barrières à l'entrée

العوامل اليت متنع الشركات من دخول السوق، مثل القواعد احلكومية
أو براءات االختراع.

حواجز أمام الدخول

Zutrittsschranken

667 Basal area

surface terrière

مساحة مقطع شجرة بالقرب من سطح األرض. يقاس مقطع جذع
شجرة عند علو من حوايل 1,5 متر فوق سطح األرض، ويف حالة
احلشائش واألعشاب، يكون القياس عادة على علو 2 إىل 3 سم

فوق سطح األرض.

مساحة قاعدية

Bestandesgrundfläche

668 basal group

groupe de base

أقرب جمموعة متباينة من جدع التطور. على سبيل املثال، لنفترض أن
اإلسفنج ميثل جمموعة حيوانات قاعدية، فإن هذا يدل على أن الساللة
املؤدية إىل اإلسفنج تباعدت عن الساللة اليت أدت إىل كل احليوانات

األخرى.

جمموعة قاعدية

basale Gruppe
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669 basal rosette

rosette basilaire

خروج أوراق متعددة من مستوى واحد قريب من سطح األرض (يف
طبقة واحدة أو أكثر) حول اجلذع املركزي للنبات حيث ينضم إىل

اجلذور.

وريدة قاعدية

bodenständigen Rosette

670 basal spacing

espacement basale

املسافة بني وجوه متشاة لطبقات متجاورة.

تباعد قاعدي

Basalabstand

671 Basal undercutting

sous-cotation basale

إضعاف عند سفح منحدر بسبب التآكل الناتج عن تيار النهر أو
حركة البحر؛ يعرف أيضا باسم استرتاف. التآكل القاعدي جيعل

املنحدر غري مستقر.

تآكل قاعدي

basalen Unterschneidung

672 Basalt

basalte

صخور نارية غامقة اللون، دقيقة التبلور، تتشكل وسط احمليط وعند
بعض الرباكني.

بازلت

Basalt

673 base

base

مادة تشكل ملحا عندما تتفاعل مع حامض. والقاعدة هي مادة اليت
تزيل أيونات اهليدروجني (الربوتونات) من األمحاض وتتفاعل كيميائيا

معها لتنتج عموما ماء وملح.

قاعدة

Base

674 base saturation 
percentage

pourcentage de saturation en base

مدى تشبع مركب امتصاص التربة بكاتيونات تبادل أخرى غري
اهليدروجني واأللومنيوم. ويتم التعبري عن ذلك كنسبة مئوية من إمجايل

قدرة تبادل األيونات املوجبة.

نسبة التشبع األساس

Grundsättigung in Prozent

675 Basel Convention (on 
the Control of 
Transboundary 
Movements of 
Hazardous Wastes 
and their Disposal)

convention de bâle (sur le contrôle des 
mouvements transfrontières de déchets 
dangereux et de leur élimination)

مؤمتر عقده برنامج األمم املتحدة للبيئة يف بازل يف مارس 1989،
والذي أنتج املبادئ التوجيهية الدولية املتعلقة بالنفايات احملددة يف
"الوثيقة اخلتامية". ومشلت التوجيهات: إنشاء السلطات املختصة،

التقليل من النفايات، طرق التخلص منها، اإلخبار باملسارات، املوافقة
والوثائق، الرصد وتبادل املعلومات.

اتفاقية بازل (بشأن التحكم يف نقل
النفايات اخلطرة عرب احلدود

والتخلص منها)

Baseler Konvention (über die Kontrolle der 
grenzüberschreitende gefährliche Abfälle und ihre 
Entsorgung)

676 Baseline

ligne de base

مصطلح يستخدم عند مناقشة خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة
الغابات وعن تدهورها (REDD) ويشمل جمموعة متنوعة من
املعاين املختلفة. االستخدام األكثر شيوعا هو للداللة على استخدام
األراضي و/أو تشكيلة االنبعاث من منطقة قبل انطالق عمليات

خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وعن تدهورها مع ختزين
إضايف للكربون، واليت هي مبثابة مؤشر لقياس أثر اإلجراءات

املستقبلية. انظر أيضا "مستويات انبعاثات مرجعية".

خط األساس

Basislinie

677 Baseline (Historical )

ligne de base (historique)

إنشاء سيناريو انبعاثات بالنسبة لبلد باستخدام معدالا السابقة إلزالة
الغابات كمؤشر للسلوك يف املستقبل، ليكون مبثابة مرجع تقدر على
أساسه ختفيضات االنبعاثات اليت ميكن قياسها، فتحتسب، وميكن

املطالبة بالتعويض.

خط األساس (تارخييا)

Basislinie (Historisch
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678 Baseline (Historical 
Adjusted)

ligne de base (historique ajusté)

إنشاء سيناريو انبعاثات بالنسبة للبلدان النامية باستخدام معدالا
السابقة إلزالة الغابات كمؤشر للسلوك يف املستقبل، مع إدراج عامل

تعديل، لتكون النتيجة مبثابة مرجع متنح على أساسه ختفيضات
االنبعاثات اليت ميكن قياسها، فتحتسب، وميكن املطالبة بالتعويض.

خط األساس (تارخيي معدل)

Basislinie (Historisch bereinigt)

679 Baseline (Projected)

ligne de base (projetée)

خلق سيناريو انبعاثات بالنسبة لبلد باستخدام النماذج االقتصادية
للتنبؤ مبستوى إزالة الغابات وتدهورها كسيناريوهات مستقبلية
لتكون مبثابة مرجع ملنح املستحقات عن خفض االنبعاثات ميكن

قياسها، فتحتسب، وميكن املطالبة بالتعويض.

خط األساس (متوقع)

Basislinie (projiziert)

680 Baseline Conditions

conditions de base

الظروف البيئية واالقتصادية، واالجتماعية يف بداية دورة التخطيط أو
اإلدارة.

خصائص خط االنطالق

Grundbedingungen

681 Baseline methodology

méthodologie de la ligne de base

سلسلة من القياسات والضوابط واحلسابات املستخدمة للقيام بتقدير
دقيق لالنبعاثات اليت كانت ستحدث يف السيناريو البديل األكثر قبوال

لتنفيذ املشروع (السيناريو األساسي).

منهجية خط األساس

Basislinien-Methodik

682 basement

sous-sol

صخور قاسية وعموما نارية قدمية متحولة، ومتثل املصدر الرئيسي
لتكون سالسل الصخور الرسوبية (اليت هي ألني وعادة أحدث)

باملنطقة، ومتتد حنو األسفل إىل قاعدة القشرة األرضية.

طبقة حتتية/أساس

Untergrund

683 Basic Competitive 
Model

modèle concurrentiel de base

منوذج االقتصاد الذي جيمع معا: افتراضات املستهلكني الناجتة عن
املصلحة الذاتية، تعظيم ربح الشركات، واألسواق التنافسية الكاملة.

منوذج التنافس األساسي

Grundkonkurrenzmodell

684 Batch Process

traitement par lots

يتم تزويد املصنع (أو اجلهاز أو اآللة) باملواد اخلام يف دفعات منفصلة
بدال من التزويد املستمر.

معاجلة على دفعات

Chargenverfahren

685 Batholith

batholite

صخور نارية متسربة على شكل قبة كبرية، تتكون عادة من
اجلرانيت.

باثوليت

Batholith

686 bathymetry

bathymétrie

دراسة عمق املاء يف البحرية والبحر واحمليط ورسم خرائط
"طبوغرافية" لسطح األرض املغمور باملياه.

علم قياس األعماق

Bathymetrie

687 BATNEEC (Best 
Available Technology 
Not Entailing 
Excessive Costs)

meilleure technologie disponible sans coûts 
excessifs

منظور من اململكة املتحدة، يهدف إىل توفري آلية للتحكم يف
االنبعاثات والتصريفات على األرض واهلواء واملاء، وأيضا التحكم يف

خطر انتقاهلا من وسط إىل آخر.

أفضل تقنية متوفرة دون تكاليف
باهظة

beste verfügbare Technologie ohne übermäßigen 
Kostenaufwand

688 Beach cast

déchets des plages

مواد أودعها البحر على الشواطئ بعد أن جرفتها العاصفة أو حركة
املد واجلزر.

نفايات شاطئية

Strandabfall
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689 Beach Meshing

maillage de plage

طريقة صيد نشط، تستخدم شباك أو خطوط براميل لالصطياد،
مصممة إلزالة أو إبعاد أمساك القرش من املنطقة احمللية لغرض محاية
املستحمني. تستعمل فقط يف والية كويرتالند ونيو ساوث ويلز يف

استراليا وكوازولو ناتال يف جنوب أفريقيا.

تشبيك الشاطئ

Strandvernetzung

690 Bearing Capacity

capacité portante

متوسط احلمل املطلوب على وحدة املساحة، لتمزيق (خلرق) كتلة
التربة الداعمة.

قدرة حتمل

Tragfähigkeit

691 Bearing Capacity 
(waste)

capacité portante

الكمية القصوى اليت ميكن أن توضع على وحدة املساحة من سطح
املكب دون حدوث ضرر.

قدرة استيعاب

Tragfähigkeit

692 beathic deposit

dépôt beathique

ترسبات يف عمق البحر.

راسب قاعي

benthische Ablagerung

693 Beating up

remplacement des arbres morts

عملية استبدال األشجار اليت ماتت بعد فترة قصرية من الزراعة.

استبدال أشجار ميتة

Ersetzung gestorben Bäume

694 Beccari Process

processus beccari

عملية حتويل القمامة إىل مساد حيث يتم وضعها 40 إىل 50 يوما يف
خاليا هلا وية بواسطة املراوح، ويتم بعد ذلك فصل املواد املتحللة

عن العناصر غري القابلة للتحول إىل مساد.

معاجلة بيكاري

Beccari-Verfahren

695 Bed and Shore 
(regulatory 
definition)

lit et rive (définition réglementaire)

األرض، اليت غطتها املياه وقتا طويال حبيث فقدت النباتات أو أصبح
هلا طابع مميز من حيث الغطاء النبايت عندما متتد من جهة املاء أو من

جهة اليابسة نفسها.

سرير وشاطئ (تعريف تنظيمي)

Bett und Ufer (regulatorische Definition)

696 Bedding planes

plans de stratification

مستويات تقسيم تفصل بني طبقات (أَسرة) من الصخور الرسوبية.

مستويات اَألسرة

Schichtflächen

697 bedrock

substrat rocheux

صخور صلبة وقاسية نسبيا، ترتكز عليها عادة صخور أقل صالبة
ورواسب، أو تربة؛ جمموعة فرعية من مكونات الطبقة األساس.

صخر األساس

Grundgestein

698 Behaviour

comportement

يشري السلوك إىل قرارات وأفعال البشر (والتصورات واألحكام اليت
تستند عليها) واليت تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر يف التخفيف من
تأثريات النتائج احملتملة لتغري املناخ (التكيف). القرارات واإلجراءات
البشرية ذات الصلة على خمتلف مستويات الفاعلني، من اجلهات
الدولية والوطنية واالقليمية، واملنظمات غري احلكومية، والقبلية، أو

صناع القرار على مستوى الشركات، إىل اتمعات واألسر
واملواطنني كأفراد ومستهلكني.

سلوك

Verhalten

699  Behaviouralchange

changement de comportement

يشري التغري السلوكي إىل تغيري قرارات اإلنسان واإلجراءات يف اجتاه
التخفيف من تغري املناخ و/أو التقليل من اآلثار السلبية لنتائج تغري

املناخ.

تغيري يف السلوك

Verhaltensänderung
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700 below-ground 
biomass

biomasse souterraine

كل الكتلة احليوية من اجلذور احلية. يتم استبعاد اجلذور الدقيقة (اليت
قطرها أقل من 2 ملم) يف كثري من األحيان، ألن هذه اجلذور ال

ميكن متييزها جتريبيا عن املواد العضوية يف التربة أو القمامة.

كتلة حيوية حتت أرضية

unterirdische Biomasse

701 Benches

bancs

مستويات تشبه املدرجات، طبيعية أو من صنع اإلنسان، تتشكل يف
املناجم املفتوحة على السماء عندما تتم إزالة طبقات متعاقبة. للمناضد
مزايا سالمة، فهي تساهم يف التقاط الصخور املفككة من جوانب

املنجم واملتدحرجة حنو أسفل املنجم.

مناضد

Bänke/Terrassen

702 Benchmarks and 
indicators (UNCCD)

repères et indicateurs (unccd)

البيانات العلمية املستخدمة لرصد حالة التصحر وملساعدة مؤمتر
األطراف يف تقييم فعالية اجلهود الوطنية الرامية إىل تنفيذ االتفاقية.

معايري ومؤشرات (اتفاقية مكافحة
التصحر)

Maßstäbe und Indikatoren (UNCCD)

703 beneficial association

association bénéfique

يكون جتمع (تواجد يف نفس املوقع) لنباتات وحيوانات وكائنات
دقيقة مفيدا عندما يتحقق تكامل فيما يتعلق باملواد الغذائية والطاقة
املطلوبة. ميكن أن تتخذ التجمعات أشكاال خمتلفة: من زرع أغراس
خمتلفة إىل ترتيبات بني أعضاء جتمع من خمتلف األنواع مثل التكافل

والتطفل.

جتمع مفيد

vorteilhafte Vereinigung

704 Benefit Corporation / 
B Corporation

corporation d'avantage

نوع من شركات مصممة لتكون هادفة وتعمل ليس فقط ملصلحة
املسامهني، ولكن أيضا ملصلحة العمال وجمتمعام، وبيئتهم. أنه نوع
جديد من اهلياكل املؤسساتية الذي يهدف إىل متكني الشركات من
العمل حنو األهداف اتمعية، جنبا إىل جنب مع زيادة قيمة حقوق
املسامهني، دون "خرق واجب األمانة" التقليدي والتعرض لدعاوى
قضائية بالنسبة للمسامهني الراغبني يف رفع القيمة النقدية بأي مثن.

شركة املنافع

Nutzengesellschaft

705 Benefit Sharing

partage des avantages

يعرف االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة تقاسم املنافع بأنه تقاسم
كل ما ينتج ويتراكم من استخدام للموارد البيولوجية واملعارف
اتمعية والتكنولوجيات واالبتكارات، أو املمارسات. وهذا يعين

أيضا مجيع أشكال التعويض عن استخدام املوارد اجلينية، سواء النقدية
أو غري النقدية. يتم التشديد على "التقاسم العادل واملنصف للمنافع"
يف عملية تقاسم املنافع. يعرف الباب 21 (1) من قانون التنوع

البيولوجي اهلندي تقاسم املنافع بأنه تقاسم املنافع الناشئة عن استخدام
املوارد البيولوجية اليت مت الوصول إليها، مشتقاا واالبتكارات

واملمارسات املرتبطة باستخدامها وتطبيقها واملعرفة املتعلقة ا، وفقا
ألحكام وشروط متفق عليها بصورة متبادلة بني شخص تقدم بطلب
للحصول على هذه املوافقة واهليئات احمللية املعنية، واملطالبني بالفائدة.

تقاسم املنافع

Aufteilung der Vorteile

706 Benefit sharing 
(REDD)

partage des avantages

العمل لضمان تلقي أصحاب الشأن املؤهلني للتشارك يف تنفيذ
مشروع خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وعن تدهورها مع
ختزين إضايف للكربون (REDD +) نسبة عادلة من الفوائد غري

املالية و/أو املالية املترتبة عن أنشطة املشروع.

تقاسم املنافع

Aufteilung der Vorteile

707 Benefits

avantages

فوائد اقتصادية أو أكادميية ناجتة عن األحباث يف جمال استخدام املوارد
اجلينية.

منافع

Vorteile
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708 Benefits (econ)

avantages

التغيري اإلجيايب يف الرفاهية الناتج عن تغطية احتياجات وحتقيق
رغبات.

فوائد

Vorteile

709 Benefits from action

avantages de l'action

فوائد فعلية مستمدة من اختاذ إجراءات حنو إدارة مستدامة لألراضي.
إذا مت تبادهلا على السوق (على سبيل املثال تنحية الكربون وجتارة
االنبعاثات)، فإنه ميكن قياسها بدقة بعد اختاذ اإلجراء أو القيام
بالنشاط. إن مل يكن كذلك، فإنه ميكن تقدير الفوائد من نشاط
باستخدام التقييم االقتصادي. وميكن أن تتوافق كليا أو جزئيا مع

الفوائد احملتملة من العمل.

فوائد نشاط

Nutzen von der Aktion

710 Benefits in Kind

avantages en nature

أشكال غري النقدية لألجر أو املساعدة.

خمصصات عينية

Sachleistungen

711 Benefits transfers

transferts d'avantages

هذه ليست منهجية يف حد ذاا وإمنا استخدام التقديرات اليت مت
احلصول عليها (بطريقة ما) يف سياق معني لتقدير القيم يف سياق

خمتلف. على سبيل املثال، تقدير الفائدة اليت مت احلصول عليها من قبل
السياح عند مشاهدة احلياة الربية يف حديقة معينة ميكن أن تستخدم
لتقدير الفائدة اليت سيتم احلصول عليها من مشاهدة احلياة الربية يف
حديقة خمتلفة. وقد كان نقل الفوائد حمل جدل كبري يف األدبيات

االقتصادية، وكثريا ما يستخدم بشكل غري الئق. ويبدو أن اإلمجاع
قد حتقق على أن نقل الفوائد ميكن أن يوفر تقديرات صحيحة

وموثوق ا يف ظل ظروف معينة.

نقل فوائد

Übertragung der Vorteile

712 Benefits-only 
approach

avantages de l'approche

تقييم يركز على فوائد البدائل املختلفة.

فوائد متعلقة باملقاربة

Vorteile der Vorgehensweise

713 Benign 
Introduction/Conserv
ation Introduction

bénigne introduction / introduction pour 
conservation

حماولة إلقامة أنواع بغرض احلفاظ عليها: خارج جمال توزيعها
املسجل، ولكن ضمن املوائل املناسبة واملنطقة البيئة اجلغرافية. هذه

أداة حفظ جمدية، لكن فقط عندما ال يكون هناك جمال متبق يف نطاق
املواقع التارخيية للنوع.

إدخال بتأثري إجيايب / إدخال للحفاظ

Gutartige Einführung / Erhaltungseinführung

714 Benioff zone

zone benioff

منطقة متاس واصطدام بني صفيحة حميطية وصفيحة قارية حيث تنشأ
الزالزل نتيجة لالحتكاك بني الصفائح املتحركة.

منطقة بينيوف

Benioff Zone

715 Benthic

benthique

اال البيئي الذي يوجد عند أدىن مستوى يف وسط مائي، مثل احمليط
أو البحرية.

قاعي

benthisch

716 Benthic litter

litière benthique

قمامة توجد على قاع البحر أو متشابكة مع كائنات من قاع البحر.

قمامة قاعية

benthische Abfälle

717 Benthos

benthos

الكائنات احلية على، يف، أو بالقرب من قاع البحر (أو البحرية).

أحياء قاعية

Benthos
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718 Benzene

benzène

صيغته الكيميائية C6H6، وهو من اهليدروكربونات العطرية. ميكن
أن يتواجد يف اهلواء عن طريق عدة طرق خمتلفة لالنبعاث. ميكن أن

ينتج يف إطار التعامل مع البالستيك أو من خالل حرق الوقود
األحفوري. البرتين ميكن أيضا أن يتواجد يف التربة وكذلك يف بعض

املناطق اليت حتتوي مياه جوفية ملوثة. يف املناطق احلضرية يرتبط
وجوده مع وجود أكاسيد النيتروجني وأول أكسيد الكربون. وقد مت

الربط بني التعرض ملادة البرتين وسرطان الدم.

برتين / برتول

Benzol

719 Bequest Savings 
Motive

legs motive d'épargne

يدخر الناس حىت يتمكنوا من ترك مرياث ألطفاهلم.

توريث، دافع لالدخار

Nachlass Einsparungsmotiv

720 Bequest value

valeur de legs

األمهية اليت يعلقها األفراد على املوارد اليت ميكن أن تنتقل إىل األجيال
القادمة، واليت تعكس شواغل اإلنصاف بني األجيال.

قيمة التوريث

Vermächtniswert

721 Bequest Values

valeurs de legs

استعداد لدفع تكاليف احلفاظ على البيئة لصاحل أبنائنا وأحفادنا.

قيم اإلرث

Vermächtnis Werte

722 Bering Land Bridge

pont terrestre de béring

سهل تندرة شاسع، ربط بني آسيا وأمريكا الشمالية خالل العصر
اجلليدي األعظم األخري، منذ حوايل 21 الف سنة. كان مبثابة طريق
اهلجرة لألشخاص واحليوانات والنباتات. تعرف املنطقة (املغمورة

حاليا) أيضا باسم بريجنيا.

جسر بريينغ الربي

Bering-Landbrücke

723 Berlin Mandate

mandat de berlin

اعتمد يف املؤمتر األول ألطراف (COP-1) االتفاقية اإلطار لألمم
املتحدة بشأن تغري املناخ (UNFCCC)، االنتداب الذي أطلق

املفاوضات اليت أدت إىل اعتماد بروتوكول كيوتو.

انتداب برلني

Berliner Mandat

724 berm

berme

منصة من الرواسب اليت أودعتها األمواج، مسطحة أو باحندار ضعيف
يف اجتاه اليابسة.

حاجز رملي

Berme

725 Berne Convention on 
the Conservation of 
European Wildlife 
and Natural Habitats

convention de berne relative à la conservation 
de la vie sauvage et du milieu naturel de l'europe

اتفاقية برن هي عقد قانوين دويل ملزم يف جمال احملافظة على الطبيعة،
واليت تغطي معظم التراث الطبيعي للقارة األوروبية، ومتتد إىل بعض
دول أفريقيا. دف االتفاقية إىل احلفاظ على النباتات واحليوانات

الربية وموائلها الطبيعية وتعزيز التعاون األورويب يف هذا اال. تعطي
االتفاقية أمهية خاصة لضرورة محاية املوائل الطبيعية املهددة واألنواع
الضعيفة املعرضة للخطر واملهددة باالنقراض، مبا يف ذلك األنواع

املهاجرة.

اتفاقية برن بشأن احلفاظ على احلياة
الربية واملوائل الطبيعية األوروبية

Berner Konvention über die Erhaltung der 
europäischen wild lebenden Tiere und ihrer 
natürlichen Lebensräume

726 Bertrand Competition

concurrence de bertrand

احتكار من طرف القلة، حيث كل شركة تعتقد أن منافسيها
ملتزمون باحلفاظ على أسعارهم ثابتة وميكن جدب العمالء عن طريق

تقدمي أسعار أقل.

تنافسية برتراند

Bertrand-Wettbewerb
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727 Beryllium

beryllium, glucinium

عنصر فلزي، رمزه الكيميائي (Be) ورقمه الذري 4، خفيف جدا
(وزنه النوعي 1،85 جرام للسنتمتر مكعب). غباره احملمول يف اجلو
ميكن أن ميثل خطرا على صحة اإلنسان عند استنشاقه. ينبعث هذا
الغبار مع خملفات احتكاك وتآكل مكونات اآلالت، من مصانع

السرياميك، مع خملفات احتراق الوقود، ومن املسابك.

برييليوم

Beryllium

728 Besonders 
überwachungsbedürft
iger Abfall

déchets dangereux

نفايات، متثل نظرا لطبيعتها و/أو كميتها خطرا كبريا على الصحة
وجودة اهلواء و/أو املاء، كما ميكن أن تكون قابلة لالنفجار أو

االشتعال أو حتتوي على مسببات أمراض معدية أو قد تنتجها. هذه
النفايات تستوجب مناولة، ومراقبة ومعاجلة يف مستوى خطورا.

حتدد قوانني ومراسيم وقرارات متخذة من طرف اجلهات املختصة يف
كل بلد هذه النفايات وطرق التعامل معها.

نفايات خطرة

Besonders überwachungsbedürftiger Abfall

729 Best Management 
Practice

meilleure pratique de gestion

تدل على املمارسات اليت تعترب األكثر فعالية لتحقيق النتيجة املرجوة
واحملددة حلماية املاء واهلواء واألرض والسيطرة على انبعاثات السموم

وامللوثات.

أفضل ممارسات اإلدارة

Beste Management Praxis

730 Best Practice

meilleure pratique

ممارسة عند التخطيط و/أو عند التفعيل، ادية أكثر، تقنيا وسياسيا
ومن ناحية التكلفة أيضا، ومستدامة، واملفيدة بيئيا وحتظى بقبول

اجتماعي، يف منطقة بعينها.

أفضل املمارسات

best Practice

731 beta-rays

rayons bêta

نوع من األشعة املنبعثة من نواة النظائر املشعة وتتكون من
إلكترونات.

أشعة بيتا

Beta-Strahlen

732 Betriebe mit 
ökologischem 
Landbau

exploitations avec agriculture biologique

مزارع تعمل على أن تنتج املواد الغذائية بطريقة صديقة للبيئة
ومقتصدة للطاقة وبأقل تلوث ممكن للبيئة الطبيعية. هذه املؤسسات
تنتج وفق قواعد املذكرة التوجيهية األوروبية رقم 2092/91 من
24 يونيو 1991 (OJ. EC رقم L 198 ص 1) املتعلقة

باإلنتاج العضوي ووضع عالمات املنتجات واملواد الغذائية العضوية
واليت ختضع إلجراءات املراقبة احملددة يف املذكرة.

مزارع عضوية

Betriebe mit ökologischem Landbau

733 Beverage Can

canette de boisson

علبة حتتوي على مشروب أو عصري.

علبة مشروبات

Getränkedose

734 b-horizon

horizon-b

،(a-horison ) "(أ) الطبقة اليت تتلو الطبقة العليا املسماة " أفق
وهي فقرية من ناحية املواد العضوية والدبال وأغىن من ناحية املواد

غري العضوية من أفق (أ).

أفق (ب)

b-Horizont

735 Biennial

biennal

نباتات تعيش ملدة عامني. عادة تنمو يف السنة األوىل وتكون وريدة
األوراق، وتزهر يف السنة الثانية.

دورة من سنتني

zweijährig

736 Billets

billets

قطع خشبية مستديرة املقطع، بقطر صغري، مقسمة طوليا.

قضبان

Billets

737 Bi-metal container

récipient bimétallique, barquette bimetallique

حاوية مصنوعة من معدنني اثنني، وعادة من الصلب واألملونيوم.

حاوية من معدنني

Bimetallbehälter
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738 Bin (Dustbin)

poubelle

وعاء حممول، مزود بغطاء، لتخزين النفايات الصلبة للبيوت وأماكن
العمل أو املتجار.

صندوق قمامة

Mülltonne

739 Bin hoist mechanism

bras élevateur, benne à ordures

آلية يتم تركيبها على شاحنات مجع النفايات لرفع وتفريغ صناديق أو
حاويات النفايات.

آلية رفع وعاء النفايات

Mülltonnenhebemechanismus

740 Bin Liner

sacs poubelle

كيس من البالستيك أو من الورق. يوضع كيس مناسب يف وعاء
القمامة وتوضع فيه األزبال، عند امتالئه حيمل الكيس مع حمتواه من

األزبال إىل احلاوية.

كيس قمامة

Müllbeutel

741 Binary fission

fission binaire

نوع من التكاثر الالجنسي، حيث تنقسم خلية إىل خليتني لكل منهما
نفس احلمض النووي.

انشطار ثنائي

binäre Spaltung

742 Binette

poubelle

وعاء حممولة مع غطاء مناسب يغلق بإحكام لالستخدام داخل
املسكن. يتم إفراغ وعاء النفايات يف حاويات جلمع النفايات خارج

البيت.

وعاء قمامة

Mülleimer

743 BINGO

bingo

اختصار من االجنليزية للمنظمات غري احلكومية لقطاع األعمال
والصناعة.

(BINGO) بنغو

BINGO

744 bio- accumulative 
polluants

polluants bioaccumulatifs

مواد قابلة للتراكم باجلسم احلي مثل مبيدات حشرات، أو مواد
كيميائية عضوية أو غري عضوية (أنظر

 .("bio-accumulation"

ملوثات متراكمة أحيائيا

bioakkumulierbar Schadstoffe

745 Bioaccumulation

bioaccumulation

مصطلح واسع النطاق، يصف العملية اليت حتصل من خالهلا الكائنات
الربية واملائية على مركبات كيميائية (ملوثات) بشكل مباشرة أو من
خالل استهالك أغذية ملوثة، وتراكم هذه املادة يف أجسامها (أو يف

أجزاء منها) مع مرور الوقت.

تراكم أحيائي

Bioakkumulation

746 Bio-Accumulation

bio-accumulation

االحتفاظ مبركبات كيميائية معينة وتراكمها على مر الزمن يف املواد
العضوية مثل أنسجة النباتات واحليوانات اليت تستخدم كمصادر

غذاء.

تراكم أحيائي

Bio-Akkumulation

747 bioassay

essai biologique

اختبار تستعمل فيه كائنات حية أو أنسجتها لتحديد التأثرب البيولوجي
ملادة كيماوية، مثل مشروع دواء جديد أو خمدر أو أي منتوج جديد

سيكون له تفاعل مع احمليط احلي.

اختبار أحيائي

Biotest

748 bioassay

test biologique

قياس تأثريات مادة على كائنات حية.

اختبار أحيائي

Biotest
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749 Bioassay (rad)

essai biologique

إجراء يستخدم لتحديد طبيعة، أو نشاط، أو موقع أو القدرة على
االحتفاظ بالنظائر املشعة يف اجلسم عن طريق القياس املباشر (يف

اجلسم احلي) أو يف املخترب أو عن طريق حتليل املواد اليت يفرزها أو
يتم استخالصها من اجلسم.

مقايسة بيولوجية

Biotest

750 Bioavailability

biodisponibilité

أو التوافر البيولوجي، هو إىل أي مدى ميكن ملادة كيميائية، تعرض هلا
اجلسم (عن طريق االبتالع أو االستنشاق أو احلقن، أو مالمسة

اجللد) أن تصل إىل الدورة الدموية، ومعدل حدوث هذا. من املسلم
به أن التوافر البيولوجي (المتصاص اجلهاز اهلضمي)، على سبيل

املثال، بالنسبة للمعادن، وعلى حد سواء األساسية وغري األساسية،
يعتمد على عوامل خمتلفة مبا يف ذلك تشكيل النظام الغذائي ونوعية
املركب الكيميائي وحالة تشتته. على سبيل املثال، يزداد امتصاص

الرصاص والكادميوم إذا كان بالطعام نقص يف الكالسيوم أو احلديد.

إتاحة حيوية

Bioverfügbarkeit

751 Bioavailability (ecol)

biodisponibilité

كمية املواد الكيميائية اليت تتوفر يف الواقع يف األنسجة املستهدفة بعد
احلقن.

توفر أحيائي

Bioverfügbarkeit

752 Bio-based Material

matériau à base biologique

"بيو" هي الكلمة اليونانية للحياة. تدل "مواد من أصل حيوي" على
منتجات مكوناا الرئيسية تتكون من مادة أو مواد مشتقة أصال من
كائنات حية. قد تكون هذه املواد مركبات عضوية طبيعية أو مصنعة

لكن توجد يف الطبيعة.
 

ميكن أن يشمل هذا التعريف مواد طبيعية مثل اجللود واخلشب، ولكن
يشري عادة إىل املواد احلديثة. العديد من االبتكارات احلديثة تستخدم
مواد من أساس حيوي لصنع منتجات قابلة للتحلل. بعض األمثلة

على ذلك: نشا الذرة، املستمد من احلبوب والذي يستخدم حاليا يف
صنع كريات التعبئة والتغليف. البالستيك احليوي، الذي مت إنتاجه
باستخدام زيت فول الصويا، والذي يستخدم حاليا يف صنع العديد

من املنتجات احلديثة مثل بعض مكونات اجلرارات، وزجاجات املياه،
وأدوات املائدة.

مواد من أصل حيوي

Bio-basiertes Material

753 Biocarbon

biocarbon

مصطلح مركب يدل على اجلمع بني ختفيف آثار تغري املناخ وحفظ
التنوع البيولوجي يف نفس النشاط، وعادة من خالل التحريج أو

التشجري وإعادة التحريج أو حفظ أو تعزيز الكتلة احليوية املوجودة.

بيوكربون

Biocarbon

754 Bio-Carbon Fund

bio-fonds carbone

يقدم صندوق الكربون البيولوجي متويل بالنسبة للمشاريع اليت تعزل
أو حتفاظ على غازات االحتباس احلراري يف الغابات ويف الزراعية
والنظم اإليكولوجية األخرى. من خالل تركيزها على الكربون
احليوي، أو 'املصارف'، فانه يسلم متويل الكربون إىل العديد من
البلدان النامية اليت لوال ذلك تكون فرصها قليلة للمشاركة يف آلية

التنمية النظيفة (CDM)، أو إىل البلدان اليت متر اقتصادياا مبرحلة
انتقالية من خالل التنفيذ املشترك (JI). اختبارات صندوق الكربون
البيولوجي توضح كيف ميكن ألنشطة مثل استخدام األراضي وتغيري
استخدام األراضي واحلراجة، أن تولد مرونة ذات جودة بيئية عالية
مع فوائد بيئية ويف سبل العيش اليت ميكن قياسها ومراقبتها واملصادقة

عليها واليت تصمد أمام اختبار الوقت.

صندوق الكربون البيولوجي

Bio-Klimaschutzfonds
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755 Biocenosis

biocénose

معيشة مشتركة. حياة مشتركة بني كائنات حية نباتية وحيوانية،
واليت ميكن أن تنشأ نتيجة ملتطلبات بيئية متماثلة، واالعتماد من
جانب واحد أو املتبادل يف املوائل ذات الصلة (وسط أحيائي)

وتشكل بنية مترابطة.

تعايشية

Biozönose

756 Biocentric 
perspectives

perspectives biocentriques

إدراك ألمهية احلياة غري البشرية.

منظور يتمحور حول نظم حيوية

biozentrische Perspektiven

757 Biochar

biocharbon

استقرار الكتلة احليوية ميكن أن يكون بديال أو تعزيزا للطاقة احليوية
يف استراتيجية التخفيف الربي. تسخني الكتلة احليوية مبعزل عن اهلواء

ينتج مادة غنية بالكربون، مستقرة (فحم اخلشب أو الفحم النبايت).
عندما يضاف هذا الفحم إىل التربة فإنه حيقق ختفيضا أكرب باملقارنة مع
االستعمال التقليدي للكتلة احليوية كمصدر طاقي. تتم زيادة الفائدة
النسبية ألنظمة الفحم النبايت (الذي يضاف إىل التربة) إذا أخذت
التغريات يف احملصول (زيادة) ويف  انبعاثات (تراجع) غاز امليثان

وأكسيد األزوت يف االعتبار.

فحم نبايت

Biokohle

758 Biochemical 
Assessment of 
Exposure

évaluation biochimique de l'exposition

ميكن تقييم التعرض للمواد الكيميائية من خالل حتليل عينات أخذت
من البيئة (اهلواء واملاء والغذاء، اخل) أو عينات من املواد البيولوجية. يف
معظم األحيان، يتم حتليل البول والدم، ولكن غريها من املواد يتم هي
األخرى حتليلها يف بعض األحيان مثل هواء الزفري، الرباز، اللعاب،
والصفراء، والشعر، أو مواد التشريح. يف هذه العينات، يتم حتديد

حمتوى أجنيب بيولوجيا أو أيض، وعلى هذا األساس يتم تقدير مستوى
التعرض (تركيز يف اهلواء، كمية ممتصة من مادة) أو احتمال ضعف
الصحة بسبب التعرض. وميكن أيضا استخدام التغريات البيوكيميائية
اليت حتدث يف مكونات الكائن احلي هلذا الغرض (مثل التغريات يف

نشاط إنزمي أو يف إفراز مواد وسيطة لأليض) إذا تبني وجود عالقة مع
التعرض.

تقييم حيوي كيماوي للتعرض

Biochemische Belastungsbeurteilung

759 Biochemical 
attenuation

atténuation biochimique

احلد (وخاصة يف العصارة) من األنواع امللوثة عن طريق تفاعالت
كيميائية حيوية.

ختفيض كيميائي حيوي

Biochemische Abschwächung

760 bio-chemical 
conversion

conversion biochimique

يلخص هذا املصطلح جمموعة من عمليات التحويل باستخدام
تفاعالت بيولوجية. أهم االستعماالت هي إنتاج الكحول من الكتلة
احليوية اليت حتتوي على السكر والنشا و / أو سيليلوز، وإنتاج الغاز
احليوي من النفايات العضوية. كال التقنيتني متوفرة كتقنية متطورة

ومستخدمة على نطاق واسع لتوفري الطاقة. املصطلحات ذات الصلة:
حتويل فيزيائي-كيميائي؛ ختمري كحويل؛ غاز حيوي؛ إنتاج نفايات.

حتول بيوكيماوي

bio-chemische Umwandlung

761 Biochemical Oxygen 
Demand (BOD)

demande biochimique en oxygène (dbo)

كمية األوكسجني املذاب اليت تستهلكها الكائنات احلية الدقيقة
(البكترييا) عند األكسدة البيولوجية والكيميائية للمواد العضوية وغري

العضوية يف مياه الصرف الصحي.

طلب بيوكيماوي على األكسجني
(BOD)

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)
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762 Biocide

biocide

مصطلح عام يدل على مواد ميكن أن يقتل أو مينع منو كائنات حية
مثل البكترييا والعفن، األوحال والفطريات واألعشاب الضارة،

واحلشرات، اخل.

مبيد بيولوجي

Biozid

763 bioclimatology

bioclimatologie

جمال علمي متعدد التخصصات يدرس التفاعالت بني الظواهر املناخية
وتأثرياا على اال احليوي لفصول وسنوات. أما الفترات الزمنية

القصرية (أسبوع وأقل) فتقع يف جمال علم الطقس األحيائي.

علم املناخ األحيائي

Bioklimatologie

764 biocoenosis

biocénose

جمموعة متكاملة من الكائنات احلية من أنواع خمتلفة تتعايش مع
بعضها يف جمال حمدود وحميط حيوي مشترك.

ائتالف أحيائي

Biozönose

765 Bioconcentration

bioconcentration

مصطلح مبفهوم واسع النطاق يصف العملية اليت متتص أو تأخذ من
خالهلا الكائنات الربية واملائية امللوثات مباشرة من الوسط.

تركيز أحيائي

Biokonzentration

766 bioconversion

bioconversion

تغيري شكل الطاقة أو التكوين الكيماوي على مستوى اجلزيء
باالعتماد على وسيط حيوي (كائن حي دقيق، إنزمي، ... )، التمثيل

الضوئي والتنفس اخللوي والتخمر هي أمثلة لتحوالت إحيائية.

حتول أحيائي

Biokonversion

767 Biocovers

biocovers

طبقة توضع على سطح مقالب النفايات وتكون مكوناا احليوية
نشطة وقادرة على أكسدة امليثان املنبعث من حتلل القمامة إىل ثاين

أكسيد الكربون.

غطاء حيوي

Biocovers

768 biodegradability of 
detergents

biodégradabilité des détergents

يف البداية كانت املنظفات الصناعية ال حتلل أحيائيا بشكل كامل. مث
جاء جيل من املنظفات يتحلل بشكل أفضل لكنه حيتوي على

الفسفور مما أدى إىل منو أسرع وانتشار للطحالب يف األار واجلداول
اليت تتلقى النفايات السائلة ومياه الصرف الصحي. حاليا ميكن

احلصول على منظفات قابلة للتحلل كليا وخالية من الفوسفات.

حتلل أحيائي للمنظفات، قابلية مواد
التنظيف للتحلل األحيائي

biologische Abbaubarkeit von Waschmitteln

769 Biodegradable

biodégradable

مادة قابلة للتحلل حتت تأثري نشاط كائنات جمهرية مثل البكترييا.
وتعترب املواد قابلة للتحلل إذا كانت تتحلل نسبيا بسرعة.

قابلة للتحلل احليوي

biologisch abbaubar

770 Biodegradable 
(waste)

biodégradable

مواد قابلة للتحلل بسرعة عن طريق كائنات دقيقة حتت ظروف
طبيعية (هوائية و / أو الهوائية). معظم املواد العضوية، مثل بقايا

الطعام والورق تكون قابلة للتحلل.

قابل للتحلل البيولوجي

biologisch abbaubar

771 biodegradation

biodégradation

حتلل املواد بواسطة الكائنات احلية الدقيقة.

حتلل حيوي

biologischer Abbau

772 Biodegradation

biodégradation

قدرة عمليات االضمحالل والتحلل الطبيعية على كسر وتقسيم
مركبات معقدة من صنع اإلنسان أو الطبيعية إىل عناصرها املكونة
ومركبات، الستيعاا ودجمها يف دورات التجديد البيولوجي، على

سبيل املثال حتلل اخلشب إىل ثاين أكسيد الكربون واملاء.

حتلل بيولوجي

Biologischer Abbau
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773 biodegradation of 
polluants

biodégradation des polluants

تقوم كائنات حية دقيقة يف الطبيعة بتحليل بقايا أحيائية (نفايات
وجثت) يف إطار دورة الكربون. طور اإلنسان تقنيات تستعمل هذه
الكائنات ملعاجلة مياه الصرف الصحي وعدد من النفايات األخرى.

حتلل أحيائي للملوثات

biologischer Abbau von Schadstoffen

774 Biodiversity

biodiversité

التباين بني الكائنات احلية من مجيع املصادر مبا يف ذلك، األرضية
والبحرية والنظم اإليكولوجية املائية األخرى وامعات اإليكولوجية
اليت تعد جزءا منها، هذا ويتضمن االختالفات داخل األنواع وبني

األنواع والنظم اإليكولوجية (اتفاقية التنوع البيولوجي).

تنوع بيولوجي

Biodiversität/ biologische Vielfalt

775 Biodiversity Business

entreprises de biodiversité

مؤسسة جتارية حتقق األرباح من خالل عمليات اإلنتاج اليت تعمل
على حفظ التنوع البيولوجي، وتستخدم موارد بيولوجية على حنو

مستدام، وتتقاسم املنافع الناجتة عن هذا االستخدام بشكل منصف.

مقاولة للتنوع البيولوجي

Biodiversitätsgeschäft

776 Biodiversity hotspots

points chauds de la biodiversité

النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي هي املناطق الربية اليت تتواجد ا
أعداد كبرية، خصوصا من األنواع املتوطنة، وتعترب جماالت تركيز

هامة للتنوع البيولوجي، حيث هناك حاجة إىل إجراءات احلفظ. ليتم
اعتبار موقع نقطة ساخنة، جيب أن يستويف معيارين صارمني: أن

حتتوي على ما ال يقل عن 1500 نوع من النباتات الوعائية (أكثر
من 0،5 % من اموع العاملي) كنباتات متوطنة وتكون قد فقدت
حوايل 70 % من بيئتها األصيلة األصلية. وقد أجري تقييم عاملي
للنقاط الساخنة للتنوع البيولوجي يف أواخر التسعينيات وأدى إىل
حتديد 25 منطقة، وحتتوي هذه املناطق جمتمعة على 44 % من
أنواع النباتات الوعائية املتوطنة يف العامل و 35 % من الفقاريات

األرضية يف منطقة تغطي فقط 11،8 % من سطح األرض.

نقاط ساخنة للتنوع البيولوجي

Biodiversitäts-Hotspots

777 Biodiversity 
Indicators 
Partnership (BIP)

biodiversité partenariat relatif aux indicateurs 
(bip)

أوكلت اتفاقية التنوع البيولوجي إىل "شراكة مؤشرات التنوع
البيولوجي" تعزيز وتنسيق تطوير وتنفيذ مؤشرات التنوع البيولوجي.
ويعمل هذا التنظيم (BIP) بشراكة مع أكثر من 40 منظمة تعمل
دوليا على وضع املؤشرات، وذلك دف توفري املعلومات األكثر
مشوال عن اجتاهات تطور التنوع البيولوجي. مؤشرات التنوع

البيولوجي العاملية اليت مت جتميعها وحتضريها من قبل BIP هي اآللية
الرئيسية لرصد التقدم احملرز حنو حتقيق اخلطة االستراتيجية التفاقية

التنوع البيولوجي وبلوغ أهداف أيشي للتنوع البيولوجي. من أهداف
.BIP أيشي العشرين، تغطي 17 منها مؤشر أو أكثر من مؤشرات

شراكة مؤشرات التنوع البيولوجي
(BIP)

Biodiversitätsindikatoren-Partenariat (BIP)

778 Biodiversity Loss

perte de biodiversité

وفقا التفاقية التنوع البيولوجي، فمنذ أن احتلت البشرية األرض
وانتشرت  عليها وبدأت يف صيد احليوانات، ومجع املواد الغذائية
وقطع اخلشب، كان هلا تأثري على التنوع البيولوجي. على مدى
القرنني املاضيني، ازداد النمو السكاين البشري، وأسفر االستغالل

املفرط للموارد الطبيعية والتدهور البيئي على اخنفاض متسارع للتنوع
البيولوجي العاملي. األنواع آخذة يف التناقص يف األعداد وستصبح

منقرضة، والنظم اإليكولوجية تعاين من أضرار وختتفي.

فقدان التنوع البيولوجي

Verlust der Artenvielfalt

779 Biodiversity 
Management Services

services de gestion de la biodiversité

تشمل خدمات إدارة التنوع البيولوجي جمموعة من األنشطة
واخلدمات املهنية اليت تقوم ا جهات عامة وخاصة واليت حتقق منافع

للتنوع البيولوجي، وحيت يتلقي مزود اخلدمة رسوم مقابل ذلك.

خدمات إدارة التنوع البيولوجي

Biodiversitätverwaltungsdienste
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780 Biodiversity Offset

compensation de biodiversité

تعويض التنوع البيولوجي هي إجراءات حمافظة دف إىل تعويض
واحلد من اآلثار اليت ال مفر منها على التنوع البيولوجي الناجتة عن

مشاريع التنمية، لضمان أقل ما ميكن من اخلسائر أو ال خسائر صافية
للتنوع البيولوجي، وحيثما أمكن، حتقيق مكسب صاف.

تعويض التنوع البيولوجي

Biodiversitätsversatz

781 Biodynamic

biodynamique

نوع من نظم الزراعة العضوية الذي وضعه العامل النمساوي
والفيلسوف رودولف شتاينر يف أوائل القرن العشرين. تأخذ الزراعة
الدينامكية احليوية بعني االعتبار كال من الدورات البيولوجية وكذلك
اجلوانب الديناميكية - امليتافيزيقية أو الروحية - للمزرعة، دف

حتقيق التوازن بني العوامل املادية وغري املادية.

زراعة دينامية بيولوجية، دينامكية
حيوية

Biodynamisch

782 Bio-economic model

modèle bio-économique

منوذج للواقع البيئي واالجتماعي واالقتصادي الذي يسمح بالتعبري عن
عواقب أنظمة اإلدارة املختلفة على قيم النظام اإليكولوجي.

منوذج حيوي اقتصادي

Bio-Wirtschaftsmodell

783 bio-educational farm

ferme bio-éducatif

مزرعة عضوية خمصصة لألنشطة التعليمية. وتلتزم املزرعة احليوية
التعليمية ليس فقط بتأمني اخلدمات الطبيعية للضيوف ولكن أيضا

اخلدمات التعليمية من أجل جعل الناس تشارك وتكون لديهم معرفة
أعمق بأمناط احلياة العضوية، مبا يف ذلك رعاية احليوانات والطبخ

واألنشطة احلرفية اليدوية.

زرعة التثقيف البيولوجي، مزرعة
بيولوجية تربوية

bio-pädagogischer Bauernhof

784 Bioenergy and 
Carbon Dioxide 
Capture and Storage 
(BECCS)

bioénergie et captage et stockage du dioxyde de 
carbone

تطبيق التقاط ثاين أكسيد الكربون وختزينه على عمليات التحويل
لتكنولوجيا الطاقة احليوية. حسب حصيلة جمموع انبعاثات دورة
كاملة، مبا يف ذلك جمموع اآلثار اهلامشية املترتبة (من التغيري غري
املباشر يف استخدام األراضي وغريها من العمليات)، فإن منظومة

الطاقة احليوية لديها القدرة على حتقيق إزالة صافية لغاز ثاين أكسيد
الكربون من الغالف اجلوي. انظر أيضا عزل.

الطاقة احليوية والتقاط ثاين أكسيد
الكربون وختزينه

Bioenergie und Kohlendioxid-Abscheidung und -
Speicherung

785 bioenergy impact 
assessment

bioénergie, évaluation de l'impact

تقدير التأثريات على البيئة واتمعات احمللية املترتبة عن إنتاج الوقود
احليوي والطاقة احليوية. يؤثر إنتاج الطاقة احليوية على البيئة على

املستويني احمللي والعاملي، مما يؤثر على موارد األرض واملياه والتنوع
البيولوجي واملناخ العاملي. على الرغم من أن هناك تأثريات البيئية
خالل مجيع حلقات سلسلة اإلنتاج - إنتاج املواد األولية وحتويلها
واستخدامها - حتدث معظم التأثريات يف مرحلة إنتاج املواد اخلام

وتعكس تلك املتعلقة باإلنتاج الزراعي بشكل عام.

تقييم تأثري الطاقة احليوية

Bioenergie Folgenabschätzung

786 Bioerosion

bioérosion

تآكل التربة عن طريق حتوالت وتفاعالت بيولوجية (مثل حتلل املواد
الطازجة بواسطة الكائنات الدقيقة).

تآكل حيوي

Bioerosion

787 Biofills

biofills

تصميم يتوخى إنشاء موقع لطمر النفايات يعمل كجهاز هاضم ال
هوائي على نطاق واسع. يتم فيه التحكم يف عملية التحلل ويدار

بطريقة مماثلة ألي هاضم آخر.

مكب حيوي

Biofills
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788 Biofilters

biofiltres

مرشحات تستخدم مواد بيولوجية لتصفية أو تفاعالت كيميائيا
.CO2 ملعاجلة امللوثات مثل املؤكسدة للميثان واليت حتوله إىل

مرشحات حيوية

Biofilter

789 Biofouling

encrassement biologique

تلوث بيولوجي حبري، وهو تراكم ومنو غري مرغوب فيه من الكائنات
الدقيقة والنباتات واحليوانات على األسطح مغمورة يف مياه البحر.

تلوث بيولوجي عالق

biologischer Bewuchs

790 Biogas

biogaz

غاز ينتج عند حتلل وهضم املواد العضوية من قبل الكائنات الدقيقة.
يتكون الغاز احليوي من مقالب النفايات، أساسا من امليثان وثاين

أكسيد الكربون.

غاز حيوي

Biogas

791 Biogenic

biogénique

(مواد) تنتجها عمليات طبيعية. عادة ما تستخدم يف سياق االنبعاثات
اليت تنتجها النباتات واحليوانات.

احيائي

biogen

792 Biogenic emissions

émissions biogéniques

مركبات كيميائية غازية تنبعث من الكائنات احلية يف الغالف اجلوي.
يتعلق األمر عموما بعملية التنفس أو التخمر أو التحلل يف الطبيعة.

رصد االنبعاثات يساعد على حتديد مصادر ومصارف ودورات املواد
الكيميائية يف الغالف اجلوي. أمثلة من مكونات الغالف اجلوي من

نشوء حيوي ثاين أكسيد الكربون وامليثان، وأكسيد النيتروز،
وغريها.

انبعاثات احيائية

biogene Emissionen

793 biogenic sediments

sédiments d’origine biologique; sédiments 
biologique

ترسبات متصلبة نسبيا و 30 % على األقل من مكوناا من أصل
نبايت أو حيواين. تشكل املواد الطينية معظم املكون غري األحيائي.

رسابة أحيائية املنشأ، رواسب أحيائية

biogene Ablagerungen

794 biogenous

biogène

مواد عضوية وغري عضوية كونتها كائنات حية أو تكونت نتيجة حتلل
نفايات أو جثت كائنات حية.

أحيائي األصل

biogenen

795 biogeo equilibrium

équilibre biogéologique

توازن (تكاثر أو تراجع أو انقراض) احلاصل باملنظومة األحيائية يف
منطقة معزولة (جزيرة، منطقة جبلية حماطة مبساحات جرداء) بني

األنواع املدخلة واملوجودة أصال باملنطقة.

توازن أرضي أحيائي، توازن جيو
أحيائي

Bio-Geo-Gleichgewicht

796 Biogeochemical Cycle

cycle biogéochimique

انتقال العناصر الكيميائية بني الكائنات احلية واملخزونات غري احلية
بالغالف اجلوي، والغالف الصخري والغالف املائي.

دورة بيوجيوكيميائية

biogeochemischer Zyklus

797 Biogeography

biogéographie

دراسة التوزيع اجلغرايف للكائنات احلية. يعتمد ذلك إىل حد كبري على
العوامل غري احليوية: املوارد، التفاعل مع اتمع، وتنقل الكائنات
احلية (سواء كانت كبرية أو صغرية)، التضاريس، وعوامل التاريخ

اجليولوجي (االجنراف القاري، وتشكل اجلزر، وما إىل ذلك).

جغرافيا حيوية

Biogeographie

798 biogeosphere

biog'osphère; biog(é)osphère

الغالف األرضي الذي تتركز به احلياة. وميتد من سطح القشرة
األرضية إىل أعمق نقطة توجد ا كائنات حية.

إطار (ال..)  احليوي األرضي،
غالف (ال) احليوي األرضي

Biogeosphäre

799 bioindicator

bioindicateur

كائن حي ميكن استخدامه للتعرف على مدى جودة حميط أو منظومة
بيئية.

مؤشر أحيائي

Bioindikator
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800 biointensive

biointensive

يدل "مكثف حيوي" على عملية تكثيف اإلنتاجية الزراعية من خالل
وسائل بيولوجية على أقل مساحة من األرض، مع حتسني التربة يف

الوقت نفسه.

تقوية بيولوجية، مكثف حيوي

biointensive

801 Bio-Intensive

bio-intensif

مزيج من الديناميكا األحيائية والطريقة الفرنسية للزراعة املكثفة، واليت
تعتمد على استخدام اَألسرة املرتفعة، مع مزروعات ومغروسات

خمتلفة وعلى مسافة قريبة جدا من بعضها البعض.

حيوية مكثفة

Bio-Intensiv

802 biological 
amplification

amplification biologique

تزايد يف تركيز مواد ملوثة موجودة باحمليط يف جسم الكائن احلي
نتيجة استمرار التغذية من الوسط امللوث أو (و) التراكم الناتج عن

تتايل احللقات يف السلسلة الغذائية.

تضخم أحيائي

biologische Amplifikation

803 Biological 
Assessment of 
Exposure

évaluation biologique de l'exposition

يستخدم أساسا للتقييم الصحي ألماكن العمل (استنتاج مستوى
التعرض من نتائج حتليلية، وأحيانا استنتاج العالقات املتبادلة مع
التركيز يف اهلواء أيضا، وإمكانية االستيعاب بطرق أخرى غري
االستنشاق، اخل) وللوقاية أو التشخيص الطبيني (احتمال تدهور

الصحة عند قيم معينة لالختبار التعرض). تعريف التقييم البيولوجي
للتعرض ينبغي أن يشتمل فقط على حتاليل كيميائية وأمراض الدم اليت

سبق ذكرها، وينبغي أال ميتد ليشمل مؤشرات الصحة العامة أو
املرض، أو اختبارات وظيفية.

تقييم بيولوجي للتعرض

Biologische Belastungsbeurteilung

804 Biological control

contrôle biologique

ممارسة استخدام الكائنات النافعة - مثل احليوانات املفترسة
للحشرات أو طفيليات احلشرات الضارة، وعوامل مرض اآلفات

والطيور آكلة احلشرات واخلفافيش – لإلبقاء على تواجد اآلفات يف
حدود مقبولة.

مكافحة بيولوجية

biologische Kontrolle

805 Biological Control 
Agents

agents de lutte biologique

كائنات حية مستخدمة للقضاء أو تنظيم أعداد كائنات حية أخرى.

عوامل املكافحة البيولوجية

Biologische Bekämpfungsmitteln

806 Biological control 
services

services de lutte biologique

مكافحة اآلفات من خالل الوسائل البيولوجية بدال من املواد
الكيميائية.

خدمات املكافحة البيولوجية

Biologische Bekämpfungsdienstleistungen

807 Biological Corridor

corridor biologique

جمال بيئي مناسب، أو موئل استعاد صالحيته، ويربط اثنني أو أكثر
من املناطق احملمية (أو يربط بني موائل هامة غري حممية) للسماح

بتبادل األنواع، واهلجرة، وتبادل اجلينات، اخل.

معرب بيولوجي

biologischer Korridor

808 Biological cycle

cycle biologique

العملية اليت تعرب من خالهلا مادة كيميائية الغالف احليوي. وقد يشمل
العبور اإلنتقال من خالل األوساط املختلفة (اهلواء، املاء، التربة)،

تليها التحول البيئي، والنقل من خالل األنظمة البيئية املختلفة.
املركبات الكيميائية اليت تتواجد بشكل طبيعي يف احمليط البيئي هلا

دورة بيولوجية طبيعية.

دورة بيولوجية

biologischer Kreislauf
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809 biological damage

dégâts biologiques

أضرار تصيب جودة أو مردود منتوج فالحي أو صحة كائن حي أو
تشوهات خلقية أو غري ذلك، واملسببات قد تكون مواد كيماوية أو

فيزيائية (إشعاع مؤين) أو كائنات حية (بكترييا، فريوس، ... ).

تلف بيولوجي، ضرر بيولوجي

biologischer Schaden

810 Biological extinction

extinction biologique

اختفاء كامل لنوع أحيائي من األرض.

انقراض بيولوجي

biologisches Aussterben

811 biological fertilizer; 
 
biofertilizer; organic 
 
fertilizer

engrais biologique; bio-fertilisants; engrais 
organique

السماد احليوي، هو خمصّب طبيعي يساعد على توفري مجيع املواد
الغذائية اليت تطلبها النباتات وحيسن نوعية التربة يف بيئة طبيعية من
الكائنات احلية الدقيقة. فعلى سبيل املثال، يقترح إنتاج واستخدام

املخصب احليوي (مثل منتجات األعشاب البحرية، والسماد
العضوي) لتحسني إنتاج احملاصيل باستخدام البكتريا العقدية للجذور
(ريزوبيا) وفطريات اجلذور، والكائنات احلية الدقيقة األخرى اليت
تستطيع أن تزيد من إمكانية حصول النباتات على املغذيات من

التربة.

خمصّب حيوي; خمصّب
 

بيولوجي; خمصّب عضوي، مساد
(خمصب) بيولوجي؛ مساد حيوي،

مساد عضوي

biologischer Dünger; Biodünger; organischer Dünger

812 Biological half-life

demi-vie biologique

الوقت الالزم لكي تنخفض قيمة كمية من مادة معينة يف النظام
البيولوجي إىل نصف قيمتها قبل بداية العمليات البيولوجية وعندما
يكون معدل اإلزالة أسيا تقريبا. يف نظام مقصورة واحدة لوصف
عملية بيولوجية أُسية فإن نصف احلياة البيولوجية = لوغاريتم 2

مقسوما على (f) حيث متثل f ثابتة العملية البيولوجية.

نصف العمر البيولوجي

Biologische Halbwertszeit

813 biological harm

dommage biologique

.(biological damage : انظر)

ضرر بيولوجي

biologischer Schaden

814 Biological Hazard

risque biologique

كل عملية أو ظاهرة من أصل عضوي أو اليت تنقلها ناقالت بيولوجية
مبا يف ذلك اإلصابة بكائنات حية دقيقة مسببة لألمراض، والسموم
واملواد احليوية النشطة اليت قد تسبب خسائر يف األرواح واإلصابات
واملرض أو آثار صحية سلبية أخرى، وإتالف املمتلكات، وفقدان

سبل العيش واخلدمات، االجتماعية واالقتصادية، خلل أو ضرر بيئي،
تعرف بأا متثل خطرا بيولوجيا. أمثلة من املخاطر البيولوجية تشمل
تفشي األمراض الوبائية، بعدوى نباتية أو حيوانية، احلشرات أو غريها

من احليوانات واإلصابة باألوبئة.

خطر بيولوجي

biologische Gefahr

815 Biological Indicator

indicateur biologique

معامل بيولوجي مستخدم كمؤشر على استجابة (ردود) األفراد،
واموعات أو النظم اإليكولوجية لإلجهاد البيئي.

مؤشر بيولوجي

biologischer Indikator

816 Biological life cycle

cycle de vie biologique

تصف مسار تطور حياة كائن حي، وتبدأ بتلقيح بويضة أو بذرة
نبات وتنتهي بإنتاج بويضات وبذور جديدة قابلة للتلقيح. حسب
نوع الكائن احلي يتغري عدد مراحل الدورة وطوهلا الزمين، من بضعة
أيام عند بعض احلشرات إىل عشرات السنني عند عدد من الكائنات

العليا.

دورة احلياة البيولوجية

Biologischer Lebenszyklus

817 Biological Monitoring

surveillance biologique

الفحص الدوري للعينات البيولوجية (وفقا لتعريف الرصد). يتم
تطبيقه عادة لرصد التعرض ولكن ميكن أن يطبق أيضا لرصد التأثري.

رصد بيولوجي

biologische Überwachung

91



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةB

818 biological 
nomenclature

nomenclature biologique

التسميات يف العلوم قسم دو أمهية وخيضع لضوابط متيز كل فرع من
فروع العلوم. وهو األساس لتواصل دويل مفهوم ودقيق. انطلق
مسلسل تطوير قواعد التسمية يف جمال علوم احلياة منتصف القرن
الثامن عشر، وتوجد حاليا قواعد تسمية (رغم عدد من األسس
املشتركة) ختص النباتات وأخرى ختص احليوانات وثالثة ختص

الكائنات الدقيقة.

تسمية أحيائية

biologische Nomenklatur

819 Biological options

options biologiques

خيارات للتخفيف من تغري املناخ تتضمن واحدة أو أكثر من
االستراتيجيات الثالث: احملافظة - احلفاظ على خزان متوفر للكربون،

وبالتايل منع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون (CO2) يف الغالف
اجلوي. عزل-زيادة حجم أحواض ختزين الكربون املوجودة، وبالتايل
استخراج CO2 من الغالف اجلوي؛ االستبدال - استبدال الوقود
األحفوري بالكتلة احليوية أو منتجات كثيفة االستهالك للطاقة،

.CO2 وبالتايل احلد من انبعاثات

خيارات بيولوجية

Biologische Optionen

820 biological oxidation

oxydation biologique

تفاعل أيضي لتعبئة الطاقة املختزنة يف املواد الغذائية لتغطية حاجيات
الكائن احلي باالستعمال غري املباشر ألكسجني اهلواء.

أكسدة أحيائية

biologische Oxidation

821 biological protective 
mechanisms

mécanismes de protection biologiques

أشكال التكيف مع احمليط الطبيعي متعددة وخمتلفة، ودف إىل حتقيق
أكرب قدر ممكن من شروط البقاء على قيد احلياة للكائن برفع مستوى

احلماية من األعداء الطبيعيني واملقدرة على توفري الغذاء.

آليات احلماية احليوية (البيولوجية)،
آليات احلماية البيولوجية

biologische Schutzmechanismen

822 biological purification

épuration biologique

استعمال كائنات حية دقيقة تستهلك املركبات الدائبة أو العالقة
امللوثة كمواد غذائية وتفرز مواد غري خطرة أو أقل خطورة.

تطهري بيولوجي

biologische Reinigung

823 Biological Resources

ressources biologiques

املوارد اجلينية، أو الكائنات أو أجزاء منها، أو أي مكون آخر من
النظم اإليكولوجية احليوية بقيمة حقيقية أو حمتملة أو فائدة للبشر.

موارد بيولوجية

biologische Ressourcen

824 Biological Treatment

traitement biologique

تقنية معاجلة تستخدم بكترييا تستهلك اجلزء العضوي من النفايات
الصلبة البلدية أو من ملوثات مياه الصرف الصحي.

معاجلة بيولوجية

Biologische Behandlung

825 Biological weathering

altération biologique

جتوية فيزيائية أو الكيميائية تسببها كائنات بيولوجية أو إفرازاا؛
جتوية بيو-فيزيائية (مثل تأثري وفعل جذور الشجرة) أو بيو-كيميائية

(مثل تأثري البول).

جتوية بيولوجية

Biologische Verwitterung

826 biological weed 
control

lutte biologique contre les mauvaises herbes

تعتمد استخدام أعداء طبيعيني متخصصني (حشرات، قوارض، ... )
للحد من تكاثر أعشاب ضارة.

مقاومة بيولوجية ضد النباتات
الضارة، مقاومة بيولوجية لألعشاب

الضارة

biologische Unkrautbekämpfung

827 Biologically dormant

biologiquement dormant

حالة نظام غري نشط (خامل) وحيتوي على مواد قابلة للتحلل، ولكن
لديه القدرة على أن يصبح نشطا عندما تتوفر الظروف املواتية.

نائم بيولوجيا

biologisch ruhend
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828 Biologically stabilised

biologiquement stabilisé

أو استقرار بيولوجي، وهي حالة نظام تدهورت وحتللت بيولوجيا
كل مصادره املغذية، ففقد نشاطه وأصبح مستقرا ومل يعد قادرا على

متابعة النمو.

ترسيخ بيولوجي

biologisch stabilisiert

829 biologically-based 
product

produit à base biologique

املنتجات القائمة على أساس بيولوجي هي سوائل ومساحيق و/أو
حبيبات حتتوي على عنصر نشط رئيسي من أي مصدر من

امليكروبات النافعة (البكترييا والفطريات، اخل) اليت تساعد على محاية
النباتات من اآلفات واألمراض و/أو تساعد على تعزيز منو النبات.
هذه األنواع من املنتجات تشمل: املبيدات احليوية، امللقحات،

وحمسنات التربة، واحملفزات البيولوجية، اخل.

منتج بأساس بيولوجي

biologisch basiertes Produkt

830 bioluminescence

bioluminescence

إنتاج الضوء من خالل تفاعل كيميائي داخل الكائن احلي. وحتدث
هذه العملية يف العديد من أنواع البكترييا والطالئعيات، وكذلك عند

بعض احليوانات والفطريات.

تأللؤ بيولوجي

Biolumineszenz

831 Biomagnification

bioamplification

نتائج عملية التراكم اليت يتم عربها مترير تركيزات املركبات الكيميائية
اليت تراكمت باألنسجة من خالل اثنني أو أكثر من املستويات

الغذائية. على سبيل املثال: تزداد تركيزات البقايا باألنسجة على طول
السلسلة الغذائية حبيث هناك زيادة منتظمة مع ارتفاع مستوى

التغذية.

تضخيم أحيائي

Biomagnifikation

832 Biomarker

biomarqueur

مادة كيميائية، تؤشر على احلالة الفسيولوجية أو املرضية أو التعرض
أو التأثري يف كائن حي من املخترب أو احلقل.

عالمات بيولوجية

Bio-Markierer

833 biomass

biomasse

خليط من املواد واملركبات اليت تدخل يف تكوين كائنات حية أو
أنتجتها هذه الكائنات.

كتلة أحيائية

Biomasse

834 Biomass (organic 
matter)

biomasse (matière organique)

جمموع الوزن اجلاف جلميع الكائنات احلية موعة بعينها، لعينة أو
ال؛ وتقدر باجلول للمتر املربع.

كتلة حيوية (مواد عضوية)

Biomasse (organische Stoffe)

835 Biomass burning

combustion de la biomasse

عملية أكسدة املادة احلية. هذه العملية تنتج جسيمات تنبعث يف
الغالف اجلوي وتنتج كذلك غازات منها الدفيئة ومنها اليت تتفاعل يف

الغالف اجلوي السفلي. تشمل هذه الغازات أول وثاين أكسيد
الكربون، أكاسيد النيتروجني، وغازات أخرى جنبا إىل جنب مع
الكربون األسود. ميكن أن ترتفع كل هذه األنواع من املركبات
الكيميائية عالية نسبيا يف الغالف اجلوي بسبب التدفئة واحلمل

احلراري الناجتني عن احلرق.

حرق الكتلة احليوية

Verbrennung der Biomasse

836 biomass pyramid

pyramide des biomasses

رسم يظهر تراتبية مكونات وكمية الكتلة احليوية أو اإلنتاجية يف كل
مستوى غذائي يف نظام إيكولوجي معني انطالقا من قاعدة متثل

الكائنات اليت تقوم بالتمثيل الضوئي إىل القمة اليت توجد ا آكالت
حلوم.

هرم الكتلة احلية

Biomasse-Pyramide
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837 Biomass-to-liquid 
(BTL)

biomass-to-liquid (btl)

تسمية ألنواع الوقود السائل اليت ميكن أن تنتج تقريبا من مجيع أنواع
الكتلة احليوية - على سبيل املثال، من اخلشب وبقايا احملاصيل

الزراعية. هي كيميائيا نقية جدا، وبالتايل يتسبب حرقها يف انبعاثات
منخفضة. باإلضافة إىل ذلك، فهي إىل حد كبري حمايدة بالنسبة لثاين
أكسيد الكربون ذلك أن هذا الغاز امتصته النباتات يف وقت سابق من

اهلواء.

حتويال كتلة حيوية إىل سائل

Biomass-to-liquid (BTL)

838 Biome

biome

وحدة ايكولوجية كبرية (من أمهها: التوندرا، الغابات املطرية،
الصحراء الكربى، ... )، تتألف من أنواع مماثلة من جمتمعات قمة
مناخية على نطاق عاملي، واليت تنشأ نتيجة لتفاعالت معقدة بني

عوامل املناخ، والعوامل الفيزيائية األخرى، والعوامل احليوية.

وحدة إحيائية

Biome

839 biometry

biométrie

أحد فروع علم اإلحصاء خيتص بتحليل البيانات البيولوجية.
ويستعمل حديثا كوسيلة للتعرف على هوية األشخاص باستعمال

املسح الرقمي.

إحصاء أحيائي

Biometrie

840 Biomimicry

biomimétisme

تطبيق الدروس املستفادة من دراسة األساليب والنظم الطبيعية لتصميم
التكنولوجيا. الكاتب يف جمال العلوم جانني بنيوس أوضح تسعة

مبادئ يف كتابه عن تقليد الطبيعة الصادر سنة 1997:
 

1. الطبيعة تستعمل أشعة الشمس
 

2. ال تستخدم الطبيعة إال الطاقة اليت حتتاجها
 

3. يناسب النموذج يف الطبيعة الوظيفة
 

4. تقوم الطبيعة بتدوير كل شيء
 

5. الطبيعة تكافئ التعاون
 

6. تعتمد الطبيعة على التنوع
 

7. الطبيعة تتطلب اخلربة احمللية
 

8. طبيعة القيود تؤثر من الداخل
 

9. الطبيعة تعبئ إىل أبعد احلدود.

تقليد الطبيعة

Biomimikry
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841 Biomimicry

biomimétisme

تطبيق الدروس املستفادة من دراسة األساليب والنظم الطبيعية لتصميم
Janine التكنولوجيا. سطر الكاتب يف جمال العلوم (جانني بنيوس
Benyus) تسعة مبادئ يف كتابه "تقليد الطبيعة" الذي صدر سنة

:1997
 

1. الطبيعة تعمل بأشعة الشمس
 

2. الطبيعة ال تستخدم إال الطاقة اليت حتتاجها
 

3. الطبيعة تكيف النموذج مع الوظيفة
 

4. تقوم طبيعة بتدوير كل شيء
 

5. تكافئ الطبيعة التعاون
 

6. تعتمد الطبيعة على التنوع
 

7. تطلب الطبيعة اخلربة احمللية
 

8. تتجاوز الطبيعة القيود من داخل
 

9. تستفيد الطبيعة من قوة احلدود.

تقليد الطبيعة

biomimetisch

842 Biomonitoring 
(Biological 
Monitoring)

biosurveillance (surveillance biologique)

تقرير منهجي لآلثار التغيريات يف النظام البيئي على الكائنات احلية.
يف كثري من األحيان يتم القيام ذا الرصد لتحديد اآلثار املترتبة عن

انبعاث امللوثات.

رصد أحيائي (رصد بيولوجي)

Bio-Überwachung (Biologisches Monitoring)

843 Biophysical Land 
Classification

classification biophysique des terres

مقاربة لتصنيف األراضي اليت جتمع بني املكونات املادية والبيولوجية
للبيئة. عند استعمال السالئف للتصنيف البيئي لألراضي، فإن نظام

التصنيف اهلرمي يشمل أربعة مستويات يف األساس. يف بعض األحيان
يتم عند التصنيف ترجيح املكونات املادية بشكل أكرب من املكونات

البيولوجية.

تصنيف بيوفيزيائي لألراضي

Biophysikalische Landklassifizierung

844 Biopiracy

biopiraterie

استخدامات و/أو االستيالء على املوارد اجلينية اليت ال تقوم على
تصاريح الوصول الضرورية، أو ال تتوافر فيها الشروط املتفق عليها،

ولذا فهي غري مشروعة.

قرصنة بيولوجية

Biopiraterie

845 Bioprospecting

bioprospection

البحث املنهجي عن اجلينات، واملركبات، والتصاميم، والكائنات اليت
قد يكون هلا استخدام اقتصادي حمتمل وميكن أن تؤدي إىل تطوير

منتجات.

تنقيب بيولوجي

Bioprospektierung

846 Bioreactor

bioréacteur

مفاعل صهرجيي حيث تقوم خاليا و/أو عصائر اخللية أو اإلنزميات
بتفاعالت بيولوجية. كثريا ما يدل املصطلح على وعاء التخمر

للخاليا أو الكائنات احلية الدقيقة.

مفاعل حيوي

Bioreaktor

847 Bioremediation

bioremédiation

العملية اليت تستخدم الكائنات احلية الدقيقة لتحويل املركبات السامة
إىل مركبات غري سامة.

معاجلة بيولوجية

Biologische Sanierung
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848 Bioretention System

système de bio-rétention

نظام احتفاظ حيوي (أو "حديقة املطر" أو "تصفية حيوية") هي
طريقة إلدارة ومعاجلة مياه اجلريان السطحي الناتج عن األمطار

باستخدام سرير تربة زراعة مكيفة وزراعة نباتات لتصفية مياه اجلريان
السطحي املخزنة داخل املنطقة املنخفضة الضحلة. طريقة جتمع بني

التصفية واالمتزاز مع العمليات احليوية اجليوكيميائية إلزالة امللوثات.
ويتكون النظام من: عنصر تدفق (املدخل)، وعنصر معاجلة أولية،
وبنية لتفريغ الفائض، وبركة ضحلة (عمق أقل من 9 بوصات)،
وطبقة عضوية (أوراق أشجار وأجزاء نباتات)، سرير تربة زراعة،

نباتات، ونظام تصريف لنقل املياه املعاجلة إىل املصب.

نظام احتفاظ حيوي

Bio-Rückhaltesystem

849 Biosafety

sécurité biologique

تدل على العمل على جتنب املخاطر على صحة اإلنسان واحلفاظ على
سالمته وعلى سالمة البيئة، عند االستخدام ألغراض البحث والتجارة

للكائنات املعدية أو املعدلة وراثيا.

السالمة البيولوجية

biologische Sicherheit

850 Biosecurity

biosécurité

السيطرة على املخاطر املتأتية من نقل، والتعامل واستخدام الكائنات
احلية املعدلة والناجتة عن أنشطة التكنولوجيا احليوية وآثار هذه

الكائنات على البيئة وصحة اإلنسان احلية. وفقا لربوتوكول قرطاجنة،
جيب ضمان األمن احليوي على مستوى كاف من احلماية فيما يتعلق
بأمان النقل، والتعامل واستخدام الكائنات احلية املعدلة واليت تنتجها
التكنولوجيا احليوية احلديثة، واليت قد تكون هلا آثار ضارة على احلفظ

واالستخدام املستدام للتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك املخاطر على
صحة اإلنسان، ويتم التركز بشكل خاص على األنشطة العابرة

للحدود.

أمن أحيائي

biologische Sicherheit

851 Biosludge

boue biologique

محأة تتشكل يف حوض التهوية أثناء عملية املعاجلة البيولوجية ملياه
الصرف ويتم وفصلها بالترسيب. ميكن نزع املاء من احلمأة ومعاجلتها

لتصبح وقود حيوي صلب.

محأة حيوية

Bioschlamm

852 biosociology

biosociologie

يدرس تطور ومنو األنظمة االجتماعية من ناحية األشكال والسلوك
من حيث العالقة بالتطورات والظروف البيولوجية املرافقة.

علم االجتماع البيولوجي

Bio-Soziologie

853 Biosolids

biosolides

خملفات صلبة ناجتة عن معاجلة مياه الصرف الصحي ومعاجلة النفايات
السائلة لتكرير البترول و مياه الصرف للصناعية التحويلية الكيميائية

مع محأة منشطة.

مواد صلبة حيوية

Klärschlamm

854 Biosphere

biosphère

ذلك اجلزء من كوكب األرض الذي يتضمن الغالف اجلوي، واملياه،
وبضعة الكيلومترات اخلارجية من القشرة األرضية.

غالف حيوي

Biosphäre

855 biosphere programme

programme de la biosphère

برنامج علمي حكومي دويل (اليونسكو (MAB)) يهدف إىل وضع
األساس العلمي لتحسني العالقات بني اإلنسان والطبيعة على املستوى
العاملي. انطلق بداية السبعينيات من القرن العشرين بربنامج حبوث

متعددة التخصصات وتشجيع بناء القدرات. من أهدافه الرئيسية احلد
من فقدان التنوع البيولوجي ومعاجلة األبعاد البيئية واالجتماعية

واالقتصادية.

برنامج الغالف احليوي

Biosphäre-Programm

856 Biosphere Reserve

réserve de la biosphère

منطقة دعم النظم اإليكولوجية األرضية، املعترف ا دوليا من قبل
Man and the) برنامج اليونسكو اإلنسان واحمليط احليوي
Biosphere Programme MAB) وكموقع مفضل

للبحوث وتعزيز التفاعل املتوازن بني اإلنسان والطبيعة.

حممية حميط حيوي

Biosphärenreservat
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857 Biosphere Reserve

réserve de la biosphère

حمميات احمليط احليوي هي مواقع أنشأا البلدان ومعترف ا من
طرف برنامج اليونسكو اإلنسان واحمليط احليوي (MAB) لتعزيز
التنمية املستدامة القائمة على جهود اتمع احمللي وقاعدة علمية

سليمة. تسعى احملميات إىل التوفيق بني احملافظة على التنوع البيولوجي
والثقايف والتنمية االقتصادية واالجتماعية من خالل شراكات بني

الناس والطبيعة، فهي مثالية الختبار وإظهار أساليب مبتكرة يف التنمية
املستدامة من املستوى احمللي إىل املقاييس الدولية.

حممية حميط حيوي

Biosphärenreservat

858 Biostabilizer

stabilisateur biologique

آلة لتحويل النفايات الصلبة إىل مساد عن طريق الطحن والتهوية، وهي
معروفة حتت اسم "مثَبت حيوي".

مثَبت حيوي

Biostabilisator

859 biostasy

biostasie

توقيف مجيع أنشطة ومظاهر احلياة البيولوجية لكائن حي لفترة،
وتفعيل هذه األنشطة من جديد بعد ذلك. على سبيل املثال، يتم
االحتفاظ باحليوانات املنوية لعدد من احليوانات بتجميدها يف

النيتروجني السائل الستعماهلا يف التلقيح الصناعي.

استقرار حيوي، توقف رجعي للحياة

Biostase

860 biostatic

biostatique

عامل بيولوجي أو كيميائي يوقف منو أو تكاثر كائن حي، خاصة
كائنات دقيقة. ويستعمل أيضا كنعت ملواد غذائية أو مؤثرات على

اجلسم تسبب هذا التوقف.

سكون حيوي

biostatisch

861 biostratigraphy

biostratigraphie

دراسة طبقات الصخور (على سبيل املثال، توزيع، بيئة الترسيب،
عمر) بناء على احلفريات املتواجدة اخلاصة بكل طبقة.

دراسة حيوية للطبقات

Biostratigraphie

862 Biota

biota

حياة نباتية وحيوانية يف منطقة أو يف جمال حمدد.

كائنات حية

Biota

863 Biotechnology

biotechnologie

أتطبيقات تكنولوجية تستخدم املوارد البيولوجية أو الكائنات احلية أو
مشتقاا، إلنشاء أو تعديل املنتجات أو العمليات من أجل

استخدامات حمددة.

تكنولوجيا حيوية

Biotechnologie

864 Biotic

biotique

أو حي، يطبق عادة لوصف اجلوانب البيولوجية لبيئة كائن حي، أي
تأثري الكائنات احلية األخرى (عكس ال حيوي أو ال أحيائي).

أحيائي

biotische

865 Biotic Index

indice biotique

غالبا ما يكون تنوع األنواع يف النظام البيئي مؤشرا جيدا على وجود
التلوث. ميثل مؤشر احليوية يف النظم املائية مسح منهجي للكائنات
املائية واليت تستخدم، على سبيل املثال يف حالة األر، للربط مع

جودة النهر.

مؤشر احليوية

Biotischer Index

866 biotic potentie(a)l

potentiel biotique

القدرة القصوى للكائن احلي على النمو والتكاثر يف ظل ظروف بيئية
مثلى.

قدرة أحيائية كامنة

biotisches Potenzial

867 biotic resources

ressources biotiques

جزء من املوارد الطبيعية املتجددة واليت هي من أصل أحيائي (كان أو
الزال حيا)، مثل املواد الغذائية النباتية واحليوانية واملواد األولية

كالقطن واخلشب، ...  . 

موارد أحيائية

biotische Ressourcen
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868 Biotische Rohstoffe

matières premières biotiques

موارد حيوية قابلة للتجديد، وتتكون بشكل طبيعي من املواد ذات
األصل احليواين أو النبايت. يتم تقسيم املواد اخلام احليوية إىل مواد خام
حيوية مستغلة مثل منتجات احملاصيل من الزراعة، والكتلة احليوية

لتغذية احليوانات، والكتلة احليوية من الغابات (اخلشب) واحليوانات
(الصيد والقنص) واملواد اخلام احليوية الثانوية أو غري املستغلة (الكتلة
احليوية "غري املستعملة" من الزراعة (على سبيل املثال القش واحملاصيل
البينية) ويف مصائد األمساك (الصيد العرضي)).  احليوانات اليت تتم

تربيتها ليست سلعا يف احلسابات البيئية االقتصادية الشاملة، وبالتايل
ال تؤخذ بعني االعتبار.

مواد خام أحيائية

Biotische Rohstoffe

869 Biotop

biotope

جمال حمدد يعيش فيه جمتمع أحيائي بتكوين معني من الكائنات
(تعايشية).

موئل أحيائي

Biotop

870 Biotopic-Factor

facteurs biotiques

عوامل نابعة من كائنات حية، تؤثر يف النظام البيئي.

عوامل أحيائية

Biotische Faktoren

871 Biotopverbund

connectivité de l'habitat

اتصال جغرايف بني املوائل، مما ميكن من حتقيق ربط شبكي وظيفي بني
السكان.

إتصال موائل

Biotopverbund

872 biotoxins

biotoxines

مواد سامة من أصل بيولوجي. وهي متنوعة وميكن أن تكون من
أصل فطري أو نبايت أو حيواين.

مسوم أحيائية

Biotoxine

873 Biotrade

biocommerce

مجع وإنتاج وحتويل وتسويق السلع واخلدمات املستمدة من التنوع
البيولوجي احمللي وفقا ملعايري االستدامة البيئية واالجتماعية

واالقتصادية.

جتارة بيولوجية

Bio-Handel

874 Biotransformation

biotransformation

تعديل جزيء من قبل كائن حي.

حتول بيولوجي

Biotransformation

875 Bioturbation

bioturbation

حتريك أو خلط الرواسب أو التربة بفعل الكائنات احلية، ال سيما من
قبل اليت حتفر املخابئ أو الثقوب.

تعكر أحيائي

Bioturbation

876 Biozid

biocide

مصطلح عام يدل على كل املواد اليت تضر أو تقتل كائنات حية.

مبيد بيولوجي

Biozid

877 bipedal

bipède

وصف للحيوانات اليت متشي على قدمني.

ذو قدمني

zweibeinig

878 Birdlife International

birdlife international

شراكة عاملية جتمع منظمات مستقلة تعمل معا كفريق واحد لصاحل
الطبيعة والناس. هي أكرب شراكة للمحافظة على الطبيعة يف العامل.

ومن املسلم به على نطاق واسع أن مجعية حياة الطيور رائدة عامليا يف
جمال احملافظة على الطيور. تقوم بعمل علمي دقيق وتقدم أجوبة عملية
من مشاريع على أرض الواقع تطبق يف مواقع وموائل هامة متكن من

تنفيذ برامج ناجحة يف احملافظة على الطيور وعلى الطبيعة.

حياة الطيور العامليّة (مجعية)

Birdlife International
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879 Birds Directive

directive oiseaux

املذكرة التوجيهية EC / 2009/147 الصادرة عن الربملان
والس األوروبيني يف 30 نوفمرب 2009 بشأن احملافظة على الطيور
الربية (واملعدلة EEC / 79/409) هي من أقدم ومن أهم وثائق
لالحتاد األورويب يف جمال التشريعات حول الطبيعة، واليت تقدم نظام
شامل للحماية جلميع أنواع الطيور الربية اليت تتواجد بشكل طبيعي
يف االحتاد. تعترف املذكرة بأن فقدان املوائل وتدهورها هو أخطر

التهديدات للحفاظ على الطيور الربية. وبالتايل فإا تضع تركيزا كبريا
على محاية موائل األنواع املهددة باالنقراض وكذلك املهاجرة

(املدرجة يف املرفق األول)، ال سيما من خالل إنشاء شبكة متماسكة
من مناطق احلماية اخلاصة تضم مجيع األراضي األكثر مالئمة هلذه

األنواع.  تشكل كل مناطق احلماية اخلاصة، منذ عام 1994، جزءا
ال يتجزأ من الشبكة البيئية "طبيعة 2000".

مذكرة توجيهية متعلقة بالطيور

Vogelschutzrichtlinie

880 birth rate

taux de natalité

نسبة إمجايل املواليد األحياء إىل جمموع السكان يف بلد معني أو منطقة
معينة أو وسط معني خالل فترة زمنية حمددة. ويعرب عن هذه النسبة

1000 من السكان يف السنة. مبعدل عدد املواليد األحياء لكل

نسبة املواليد

Geburtenrate

881 bisequa

bisequa

حلقتني يف تربة واحدة؛ أفق مصدر، أي تنتقل منه املواد وأفق مستقبل
لتلك املواد.

حلقتني يف تربة

bisequa

882 Bivalve

bivalve

رخويات اليت تتميز مبسكن يتكون من صدفتني يربطهما نظام مفصلي
(احملار، القواقع).

ذو صدفتني

zweischalige Muschel

883 Black

noir

.(Chernozemic شرينوزمييك) جمموعة كبرية من التربة من فئة

تتواجد يف املراعي شبه الرطبة واملنتزهات باملناطق املنعشة إىل الباردة.
لديها سطح غامق جدا (تصنيف: أفق (Ah) أو (Ap)) وعادة أفق
(باء) بلون بين (تصنيف: (Btj) ،(Bm)، أو (Bt))، والذي قد

يكون غائبا، فوق قاعدة مشبعة للغاية باملياه، عادة أفق (C) وهو أفق
جريي.

أسود

schwarz

884 Black carbon

noir de carbone

ينبعث خالل احتراق (غري كامل) للفحم، وقود الديزل والغاز
الطبيعي والكتلة احليوية، وهو من مكونات السخام. ميكن ألسود
الكربون أن يعكس ضوء الشمس ويساهم يف تربيد سطح األرض،
ولكن أيضا أن ميتص الطاقة الشمسية ويساهم يف رفع درجة حرارة
الغالف اجلوي. ويعتقد أن له آثار على دورات املناخ العاملي وهطول
األمطار. يزيد أسود الكربون تأثري ظاهرة االحتباس احلراري، ويسبب

مشاكل يف الرؤية وكذلك مشاكل صحية.

أسود الكربون

schwarzer Kohlenstoff/Ruß

885 black earth

terre noire

تربة قامتة إىل سوداء اللون، حتتوي على نسبة عالية من الذبال وذات
إنتاجية زراعية عالية.

تربة سوداء

Schwarze Erde

886 Black List

liste noire

الالئحة (I) يف "اإلطار" التوجيهي (EEC / 76/464) املتعلق
بالتلوث املترتب عن مواد خطرة معينة يتم تصريفها يف البيئة املائية.
وهي تظم 129 مادة تعترب سامة مبا فيه الكفاية، أو مستقرة (ال
تتحلل بعد فترة) أو هلا خاصية التراكم احليوي. كما حيدد اإلطار
اخلطوات اليت ينبغي اختاذها للقضاء على التلوث من خالل وضع
القيم احلدية يف "اإلطارات املتفرعة التوجيهية" حملتويات الالئحة

السوداء.

الئحة سوداء

Schwarze Liste
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887 black tide

marée noire

مواد بترولية تطفوا على البحر، تراكمت بعد أن تسربت من ناقالت
أو أنابيب نقل أو منصات حفر أو آبار بترول بالبحر وكونت بقع

نفطية (أنظر: oil slick) يف البحر مت وصلت إىل الشاطئ.

بقعة سوداء، مد أسود

schwarze Flut

888 Blaze

marquer

عالمة حتدث على شجرة بقطع حلائها بالفأس، يتم هذا عادة للداللة
على أن الشجرة يف الئحة القطع. عملية إحداث العالمات.

عالمة القطع

Blesse

889 Blended Value

valeur mixte

مصطلح صاغه (Jed Emerson) من جامعة ستانفورد لوصف
القيمة االجتماعية واملالية والبيئية الناجتة عن أنشطة مجيع املنظمات

(سواء رحبية أو غري هادفة للربح). عندما يتعرف املستثمرون على قيم
هذه املكونات، فأم ميكن أن يكونوا أكثر تركيزا عند استثمارام يف
املنظمات اليت ختلق هذا املزيج، وبكمية من القيمة اليت تطابق القيم

اخلاصة م.

قيمة ممزوجة

gemischter Wert

890 Blight

délabrement

ظروف مادية واقتصادية يف منطقة تتسبب يف خفض أو عدم إمكانية
االستخدام السليم لتلك املنطقة. منطقة منكوبة هي منطقة تدهورت
أو مت توقيف تطورها من قبل قوي مادية أو اقتصادية، أو اجتماعية.

نكبة

Vereiteln

891 blizzard

blizzard

حالة طقس شديد يتميز بدرجات حرارة منخفضة ورياح قوية
(سرعتها أكرب من 35 ميال يف الساعة) حتمل كمية كبرية من الثلوج،
إما ثلوج ساقطة أو محلتها الرياح معها. إذا استمرت هذه الظروف
بعد توقف الثلوج عن السقوط، ويطلق عليه عاصفة ثلجية أرضية.

عاصفة ثلجية

Schneesturm

892 blood

sang

سائل يسري يف مجيع أحناء جسم احليوان، ينقل ويوزع املواد الغذائية
واألكسجني وغري كذلك.

دم

Blut

893 Bloom

fleur d'eau

تصاعد سريع يف أعداد الطحالب يف وسط مائي، عادة بسبب وجود
فائض من املغذيات.

ازدهار الطحالب، إزهار الطحالب

Algenblüte

894 blooms of toxic 
plankton

prolifération de plancton toxique

متثل الطحالب العالقة قاعدة تغذية أساسية للحياة البحرية، لكن
حوايل 2 % من أنواعها ضارة أو سامة. ينتج عن إزهار هذه

الطحالب الضارة، باإلضافة إىل أضرار اإلزهار يف حد ذاته كاحتجاز
أشعة الشمس يف الطبقة العليا من املاء واستهالك األكسجني، تأثريات

تسمم إضافية تؤدي إىل وفيات حبرية على نطاق واسع وحاالت
تسمم احملار املوجه لالستهالك البشري.

تكاثر البالنكتون السام

Blühen der giftigen Plankton

895 Blowdown

chablis

شجرة سقطت بفعل الرياح. حالة شائعة بني األنواع الضحلة اجلذور
ويف املناطق اليت اخنفضت فيها الكثافة الشجرية نتيجة القطع.

أشجار أسقطتها الرياح

Windwurf

896 Blowdown

extraction (chaudière)

عند تشغيل املرجل، عملية يتم من خالهلا احلد من تركيز املواد الصلبة
الذائبة يف مياه املرجل، أو إزالة احلمأة من املرجل.

تفوير

Abblasen (Absalzung, Abschlamm)
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897 blue water footprint

empreinte bleu en eau

حجم املياه السطحية واجلوفية اليت تبخرت نتيجة إلنتاج منتج أو
القيام خبدمة. على سبيل املثال، إلنتاج احملاصيل (الزراعية)، يعرف
املكون "األزرق" كمجموع تبخر مياه الري من احلقل وتبخر املياه

من قنوات الري واخلزانات االصطناعية. إلنتاج أو اخلدمات
الصناعية، ويعرف املكون "األزرق" بكمية املياه املسحوبة من املياه

اجلوفية أو السطحية اليت ال تعاد إىل النظام الذي سحبت منه.

بصمة املاء الزرقاء

blaue Wasser-Fußabdruck

898 blueschist

schiste bleu

صخور متحولة، تشكلت حتت تأثري ضغوط كبرية، ولكن دون
ارتفاع كبري يف درجات احلرارة.

حجر (أردواز) أزرق

Blauschiefer

899 BlueTEC SCR-
Dieseltechnologie

technologie diesel bluetec scr

(بلوتيك BlueTEC) هو احلل املقنع اقتصاديا وبيئيا لتلبية معيار
االنبعاث األورويب (Euro V Vario). ويشمل نظام بلوتيك

.(AdBlue) حمركات معدلة، مادة حمفزة وخزان ملادة إضافية حمفزة
 

متر املادة اإلضافية عرب وحدة القياس إىل عادم احملرك. إا تضمن
حتويل أكاسيد النيتروجني من خالل تفاعل كيميائي حمفز إىل

نيتروجني غري ضار بيئيا وماء.

BlueTEC) تكنولوجيا الديزل
(SCR

BlueTEC SCR-Dieseltechnologie

900 BOD (Biochemical 
Oxygen Demand)

dbo (demande biochimique en oxygène)

مؤشر تلوث وسط مائي، يقدم املعدل الذي يتم به استهالك
األكسجني، حيث يدل ارتفاع املؤشر على ازدياد تلوث املاء.

وحدات املؤشر هي كمية األكسجني املستهلك بامللغرام لكل لتر ماء.

طلب كيميائي حيوي على
(BOD) األكسجني

BOD (biochemischer Sauerstoffbedarf)

901 Boiler (Wheelabrator)

chaudière

جهاز يستخدم المتصاص احلرارة املنبعثة خالل عملية حرق النفايات.
هذا االحتراق ينتج البخار اليت ميكن بيعه أو حتويل حمتواه الطاقي إىل

طاقة كهربائية.

مرجل

Boiler

902 Boiler feed-water

eau d'alimentation d'une chaudière

مياه مستخدمة إلنتاج البخار باملرجل وعادة ما تتطلب معاجلة خاصة
لتحقيق معايري اجلودة املناسبة.

مياه تغذية املراجل

Kesselspeisewasser

903 Boiler, waste-heat

chaudière à gaz de récupération

مرجل يستعمل (حيرق) غازات منبعثة من عملية (من تفاعالت يف
املوقع)؛ وهو عادة وحدة منفصلة، إىل جانب اموعة املكونة للفرن

الرئيسي.
 

عادة ما تكون كفاءة أنظمة مرجل حرارة النفايات أقل من كفاءة
أنظمة املرجل املدمج. لكن املرجل الذي يستخدم النفايات املرتلية

كمصدر طاقة تكون أسطح التبادل احلراري به أقل عرضة للمعاناة.

مرجل، حرارة النفايات

Abwärmekessel

904 Bole

tronc

اجلزء الرئيسي من جذع شجرة قبل التفرع إىل أغصان.

ساق

Baumstamm

905 Bolide impacts

impacts de bolide

الكويكبات أو املذنبات اليت سقطت على أو ضربت األرض، حيتمل
أن تكون السبب يف تغريات مناخية كبرية وانقراض مجاعي لكائنات

حية يف تاريخ األرض.

آثار شهاب منفجر

Bolide Auswirkungen
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906 Bonn Agreements

accords de bonn

مصطلح غري رمسي لصفقة سياسية مت التوصل إليها يف املؤمتر السادس
لألطراف (COP-6) يف بون، أملانيا، يف عام 2001، حيث

اتفقت احلكومات على القضايا األكثر إثارة للجدل سياسيا يف إطار
خطة عمل بوينس آيرس. مهدت اتفاقيات بون الطريق التفاقات

مراكش يف وقت الحق من العام نفسه.

اتفاقات بون

Bonner Vereinbarungen

907 Bonn Fund

fonds de bonn

صندوق التفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ خاص
مبسامهات من حكومة أملانيا لتغطية تكاليف املناسبات اإلطارية بشأن

تغري املناخ اليت عقدت يف بون.

صندوق بون

Bonn Fonds

908 Bonn Guidelines 
(BGL)

lignes directrices de bonn (bgl)

املبادئ التوجيهية اليت اعتمدا أطراف اتفاقية التنوع البيولوجي من
خالل القرار VI / 24 يف مؤمترها لعام 2002 ؛ اهلدف من مبادئ
بون التوجيهية هو توضيح اللوائح اخلاصة بتقاسم الوصول واالستفادة

 الواردة يف اتفاقية التنوع البيولوجي. إا توفر التوجيه لصياغة
التشريعات الوطنية وللتفاوض على اتفاقات ABS يف غياب

التشريعات الوطنية. وخطوط بون التوجيهية هي أداة تفسري وغري
ملزمة يف حد ذاا.

خطوط بون التوجيهية

Bonner Leitlinien (BGL)

909 book lung

livre poumon

جمموعة من اللوحات املتداخلة اللينة، تغطيها من ناحية البطن لوحة
يتم من خالهلا دخول األكسجني وخروج ثاين أكسيد الكربون.

خاصية توجد عند العقارب والعناكب على سبيل املثال.

كتاب الرئة

Buchlunge

910 Boreal

boréal

منطقة حياة رئيسية تغطي اجلزء الشمايل من قارات نصف الكرة
الشمايل.

منطقة مشالية

Boreale

911 Boreal Zone

zone boréale

منطقة جغرافية حيوية تقع بني املنطقة املعتدلة واملنطقة القطبية ويمن
عليها الغابات الصنوبرية.

منطقة مشالية/بوريال

boreale Zone

912 Borehole

trou de sonde

ثقب يف األرض أو يف موقع دفن نفايات من أجل احلصول على
عينات من الطبقات اجليولوجية، والنفايات أو السوائل. يستخدم

أيضا كوسيلة للتهوية أو لسحب الغاز من مدافن النفايات.

بئر

Bohrloch

913 Boring

forage

عادة، حفر حفرة رأسية يف األرض ألخذ عينات من التربة اليت ميكن
مجعها وحتليلها للتعرف على وجود مواد كيميائية ولتحديد اخلصائص

الفيزيائية للتربة.

ثقب

Bohrung

914 Borrow Material

prélèvement local

مواد (تربة) مستخرجة من منطقة متامخة ملوقع طمر النفايات
الستخدامها يف موقع طمر النفايات (لتغطية النفايات). احلفرة اليت
نتجت عن االستخراج ميكن تعبئتها يف وقت الحق باستخدام مواد

أخرى.

مواد تعبئة من اجلوار

Füllmaterial

915 Bottle Bank/Bin

bouteille banque

نظام مدعوم من قبل صناعة الزجاج جلمع العبوات الزجاجية لتدوير
الزجاج. تستخدم جمموعة من حاويات قمامة الزجاجة لكل من:

زجاج شفاف، وبين، وأخضر، وتوضع يف موقع استراتيجي قريب من
السكان إليداع الزجاجات املستعملة، واليت يتم ختزينها مركزيا

ونقلها إىل مصانع الزجاج.

حاوية قمامة للزجاج

Flaschencontainer
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916 Bottle bill

arrété relatif a la consigne du verre aux vs (us) 
(loi des bouteilles)

إجراء تشريعي (الواليات املتحدة) لتشجيع على إعادة تدوير القوارير
الزجاجية، وعادة عن طريق نظام استرداد الودائع.

قانون الزجاجات

Flaschengesetz

917 Bottleneck areas

goulots d'étranglement

مصطلح مجاعي يستخدم للداللة على مجيع املواقع واملناطق اليت تعترب
حامسة بالنسبة لألنواع املهاجرة، وأنه إذا مل تعد هذه املواقع متوفرة،

فإن من شأن ذلك أن يؤثر بشكل كبري على هجرة هذه األنواع.
ميكن أن حيدث اختناق أثناء موسم التكاثر (مثل توافر أماكن

التعشيش)، أو أنه ميكن أن يكون اختفاء مناطق االنسالخ املناسبة. يف
دراسات اهلجرة واملمرات الضيقة اليت جيب أن متر الطيور عربها (مثل
مضيق جبل طارق)، تسمى هذه املمرات على نطاق واسع مناطق

عنق الزجاجة.

مناطق عنق الزجاجة

Engpassbereichen

918 Bottom Ash

cendre résiduelle

1. بقايا االحتراق مل حتملها غازات االحتراق، ينتج عن حرق الوقود
الصلب مبا يف ذلك النفايات البلدية الصلبة يف مرجل أو حمرقة. 2.

مواد صلبة تتجمع يف اجلزء السفلي من املرجل وتتم إزالتها ميكانيكيا.

3. تركيز مواد غري قابلة لالحتراق، واليت قد تشتمل على مواد سامة.

رماد سفلي

Boden-Asche

919 Bottom of the 
Pyramid

fond de la pyramide

مصطلح وضعاه ( Stuart HartوC. K. Prahalad) من
مركز املشروعات املستدامة ومت نشره وشاع عرب كتاب براهاالد:
الثروة يف أسفل اهلرم. وهو كتاب يهم أشد الناس فقرا يف العامل.

هؤالء الناس مييلون إىل دفع املزيد من أجل نفس الطعام، واملنتجات،
واالقتراض من األغنياء، وعادة ما يعانون من نقص يف العرض

واخلدمات. وخالفا ملعظم التوقعات، فإم نظرا ألعدادهم، ميثلون
سوقا ضخمة إذا توفرت املنتجات واخلدمات بأسعار معقولة بالنسبة

هلم.

قاعدة اهلرم

Pyramidenboden

920 Bottom Trawling

chalutage de fond

طريقة الصيد اليت تستعمل شباك اجلر على مستوى قاع البحر.
استخدام شباك اجلر القاعية ميكن أن يسبب أضرارا خطرية للموائل يف

قاع البحر.

استخدام شباك اجلر القاعية

Grundschleppnetzfischerei

921 Bottom-Up approach  
(UNCCD)

approche bottom-up (unccd)

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر (UNCCD) تشجع على
ج مبتكر، النهج التصاعدي، الذي يعزز املشاركة الكاملة وإسهام

السكان املتضررين واتمعات احمللية، أي اتمعات املدنية واملنظمات
غري احلكومية، يف عملية تنفيذ االتفاقية.

ج تصاعدي (اتفاقية مكافحة
التصحر)

Bottom-up-Ansatz (UNCCD)

922 Boundary layer

couche limite

الطبقة السفلى من الغالف اجلوي املالمسة لسطح األرض، واليت تتأثر
بالتدفئة الشمسية والتربيد اإلشعاعي واالحتكاك بسطح األرض.
ارتفاع هذه الطبقة يصل أحيانا إىل 3 كم. يف هذه الطبقة تنتشر
وختتلط امللوثات. تسمى الطبقة اليت تأيت على الفور فوق الطبقة

احلدودية طبقة التروبوسفري املفتوحة.

طبقة حدودية

Grenzschicht

923 Bovine Spongiform 
Enecelophalophaty 
(BSE) / Mad Cow 
Disease

encéphalopathie spongiforme bovine (esb), 
maladie de la vache folle

من أمراض املاشية (ويسمى بالعامية مرض جنون البقر) وتسببه
اجلزيئات املعدية الربوتينية.

مرض جنون البقر

schwammartige Gehirnkrankheit der Rinder/ 
Rinderwahn
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924 BPEO (Best 
Practicable 
Environmental 
Option)

خيار يوفر، من بني جتارب وعمليات سابقة، أقل تأثري سليب على
البيئة و/أو أكرب قدر من الفائدة، مع تكلفة مقبولة. أفضل

توازن/تكامل بني العوامل الثالث: احلفاظ على البيئة، حتقيق الفائدة،
التحكم يف التكلفة.

أفضل خيار بيئي عملي

Im Hinblick auf die Umwelt bestanwendbare 
Möglichkeit

925 BPM (Best 
Practicable Means)

meilleur moyen techniquement utilisable

يف إطار خيارات ممكنة للحد من التلوث ومعاجلة نفايات معينة، هي
أفضل منظومة متكاملة من إدارة وقاعدة تقنية للتقليل، قدر اإلمكان،

من التأثريات السلبية على البيئة، مع أخذ العوامل االجتماعية
واالقتصادية بعني االعتبار.

أفضل وسائل عملية

Bestanwendbare Möglichkeit

926 brackish water

eau saumâtre

ماء أقل ملوحة من ماء البحر لكنه غري صاحل للشرب. ينتج عموما
عن اختالط املياه العذبة مبياه البحر، لكن هناك مناطق نتيجة لتكوين

صخورها تكون مياهها جوفية من هذا النوع.

ماء أجاج

Brackwasser

927 braided river

rivière tressée

ر يتميز بشبكة من القنوات اليت انقسمت وكونت ضفرية أو ضفائر،
بدال من قناة واحدة للمياه والرواسب. األار املضفرة شائعة يف

املناطق القريبة من جبهات املرتفعات حيث ينخفض االحندار، وبالتايل
سرعة املياه، ويبدأ النهر يف إيداع الرواسب. التجديل هو نتيجة

النسداد قناة بسبب الرواسب.

ر مضفر/جمدل

geflochtener Fluss

928 Brand

marque

غالبا ما يشار إليها كمعرب عن وعد أو توقع، والعالمة التجارية هي
تصور مجاعي للسوق أو منظور شركة أو منتج أو خدمة (سواء من
وجهة نظر الزبائن أو املنافسني أو الشركاء أو الزمالء). والعالمة

التجارية القوية ميكن أن تكون هلا قيمة كبرية يف السوق ولكن هذه
القيمة تطهر فقط يف املعامالت و ال تظهر يف امليزانية العمومية

للشركة كأصل يف العديد من البلدان. يصعب قياس قيمة العالمة
التجارية، وهناك عدد قليل من املقاربات املتناسقة لقياس القيمة

املطلقة أو التغري يف القيمة مبرور الوقت. ومع ذلك يتم يف انكلترا،
إعطاء العالمات التجارية قيمة حمددة يف امليزانية العمومية، حيث يتم

توظيف مقياس ثابت.

عالمة جتارية

Marke

929 Brand Experience

expérience de marque

كثريا ما يتم اخللط مع هوية الشركة أو تصميم العبوة، جتربة العالمة
التجارية هي التفاعل اإلمجايل للمستهلكني مع شركة أو منتج أو
خدمة أو عرض آخر من خالل مجيع احلواس، ووسائل اإلعالم،
ونقاط التواصل (مثل اإلعالنات التلفزيونية، وخدمة الزبائن،

واستخدام املنتج، وما إىل ذلك).

جتربة العالمة التجارية

Markenerfahrung

930 Brashing

taille (branches inférieures)

إزالة الفروع واألغصان امليتة القريبة من سطح األرض، إىل علو يصل
إىل حوايل مترين، من األشجار.

قطع الفروع السفلى

Beschneidung (niedrige Zweige)

931 Brazilian Proposal

proposition brésilienne

اقتراح قدمه وفد الربازيل يف مايو 1997 كجزء من املفاوضات
بشأن بروتوكول كيوتو. وتضمن صيغة لتحديد أهداف متباينة

خلفض انبعاثات األطراف على أساس التأثري املتراكم تارخييا النبعاثات
األطراف على متوسط درجة حرارة سطح األرض.

اقتراح برازيلي

Brasilienvorschlag
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932 break down of 
organic compounds

décomposition des substances organiques

عملية بيولوجية للحصول على مركبات أبسط أو استخالص
مكونات معدنية، حتدث يف التربة مثال وتقوم ا كائنات حية دقيقة

وأخرى أكرب كديدان األرض وغريها.

تفكك املركبات العضوية

abbau von organischen Verbindungen

933 Breakwater

digue

هيكل هندسي، بنية صلبة، وميكن أن ميتد يف البحر، يتصدى لألمواج
وحيمي منطقة ميناء، مرسى، شاطئ أو ساحل. ميكن أن يكون حاجز
األمواج على الشاطئ أو متصال به أو منفصال عنه ويف داخل املنطقة

الساحلية.

حاجز أمواج

Wellenbrecher

934 Breast height

hauteur de poitrine

متر (43 بوصة) فوق سطح األرض عند أعلى جانب من التربة. يتم
قياس قطر أو حميط جدع الشجرة عند هذا العلو.

علو الصدر

Brusthöhe

935 breccia

breccia

صخور تتألف من شظايا بزوايا من صخور قدمية. تتميز الربيشيا عن
تكتل صخري يف أن مكونات الصخور غري مدورة وغري متآكلة.

صخور بريشيا

Brekzie

936 Bred in Captivity

élevés en captivité

نعت لعينات حيوانية ولد أو خرجت للحياة يف بيئة مسيطر عليها
على النحو احملدد يف اتفاقية التجارة العاملية باألنواع املهددة
باالنقراض؛ وتنعت احليوانات بأا "ولدت يف األسر" إذا:

 
ا) تزاوج الوالدان أو مت نقل األمشاج يف بيئة مسيطر عليها، وإذا كان

االستنساخ جنسي، أو كان الوالدان يف بيئة مسيطر عليها عندما
انطلق تطوير النسل،

 
ب) وإذا كان االستنساخ ال جنسي. و مت تأسيس املواشي وفقا

ألحكام االتفاقية والقوانني الوطنية ذات الصلة، وبطريقة ال تضر ببقاء
األنواع يف الربية واحلفاظ عليها دون إدخال العينات من البيئة

الطبيعية، ما عدا، يف بعض األحيان، إضافة حيوانات أو بيض أو
أمشاج، وفقا ألحكام االتفاقية والقوانني الوطنية ذات الصلة.

ولدت يف األسر

gezüchtet in Gefangenschaft

937 BREEAM (BRE 
Environmental 
Assessment Method)

breeam (bre méthode d'évaluation 
environnementale)

هو أداة التقييم البيئي اليت تستخدم على نطاق واسع بالنسبة للمباين.
يوفر األسلوب مقاييس لقياس أداء مبىن بالنسبة موعة متنوعة من
العوامل البيئية مبا يف ذلك التصميم املستدام واحلفاظ على الطاقة،
وجودة البيئة الداخلية، واحلفاظ على املوارد الطبيعية والتقليل من

النفايات. كما يتضمن األسلوب أيضا االستشارة والدورات التدريبية
لتسهيل التصميم املستدام للبيئة وتشييد مبان جديدة.

 
قدم األسلوب من طرف (مؤسسة حبوث البناء BRE) من اململكة

املتحدة، ويعترب بديل مماثل لِ "الريادة يف الطاقة و التصميم البيئي"
(LEED) من الواليات املتحدة، ويستخدم من قبل العديد من
جمالس املباين اخلضراء يف العامل كنموذج ألنشطتهم املتعلقة بالبناء

املستدام.

أسلوب مؤسسة حبوث البناء للتقييم
(BREEAM ) البيئي

BREEAM (BRE Umweltbewertungsmethode)
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938 breeder reactor

réacteur générateur

مفاعل نووي يستعمل يف حتويل الطاقة النووية إىل طاقة كهربائية،
وحيول باملوازاة مع ذلك نظائر مشعة، غري انشطارية، إىل نظائر

انشطارية صاحلة لتستعمل كوقود يف املفاعالت النووية.

مفاعل مولد

Brutreaktor

939 Breeding area (or 
breeding range)

aire d'elevage

املنطقة اليت تتكاثر فيها احليوانات (مثل أسراب الطيور املهاجرة).

نطاق التربية

Brutgebiet

940 Breeding dispersal

dispersion d'élevage

املسافة بني مواقع احلضانة والتكاثر املختلفة املستخدمة يف مواسم
خمتلفة.

انتشار مناطق التربية

Zuchtverbreitung

941 Breeding Stock

cheptel reproducteur

جمموعة احليوانات املخصصة للتكاثر يف عملية التربية والتكثري يف
األسر.

قطيع التوالد

Zuchtbestand

942 Bribery

corruption

عرض أو إعطاء أو استالم أو استدراج أو ما شابه ذلك من عوامل هلا
قيمة للتأثري على إجراءات شخص مسؤول رمسيا أو غريه يف أداء

الواجب العام أو القانوين.

رشوة

Bestechung

943 Brine water

; Eau de saumure

املاء املتبقي يف جتهيزات حتلية ماء البحر بعد احلصول على املاء العذب
وهو أكثر ملوحة من ماء البحر.

ماء حبر مملح

Solewasser

944 Bring System

système apportez

مصطلح مجاعي يضم طرق فرز النفايات املرتلية يف موقع إنتاجها،
حيث يقوم املستهلك بالفرز ونقل املواد بعد فصلها إىل مراكز إعادة

التدوير أو التجميع (مثال، أن تأخذ زجاجة إىل حاوية قمامة
الزجاج).

نظام فرز وجتميع

bringen System

945 British Thermal Unit 
(BTU)

unité thermique britannique (btu)

وحدة موحدة لقياس الطاقة. وحدة الوحدة احلرارية الربيطانية هي
كمية الطاقة الالزمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من املاء درجة

واحدة يف مقياس فهرايت من 59 إىل 60 درجة فهرايت. وهي
وحدة يف نظام القياس بوصة-رطل.

(BTU) وحدة حرارية بريطانية

British Thermal Unit (BTU)

946 Broad Categories

grandes catégories

تصنيفات عامة للمواد القابلة إلعادة التدوير (زجاج وورق وبالستيك
ومعادن).

فئات كربى

breite Kategorien

947 Broadcast Seeding

ensemencement à la volée

نثر البذور على سطح التربة. على النقيض مع بذر احلفر حيث توضع
البذور يف صفوف يف داخل التربة.

بذر سطحي

oberflächliches Säen

948 Broad-front migration

migration large front

اهلجرة عرب املنطقة دون تدفق واضح أو تركيز على ممرات أو مميزات
طبوغرافية أو غريها.

جبهة هجرة عريضة

Breitfront Migration

949 broadleaf

dicotylédones

أوراق األشجار املرتبطة بالغابات النفضية.

ذات األوراق العريضة

breitblättrig
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950 Bromochlorodifluoro
methane

bromochlorodifluorométhane

الصيغة الكيميائية CBrClF2 ، املرادفات: اهلالون 1211،
والفريون 12B1، ميثان أحادي الكلور أحادي الربوم ثنائي الفلور.
وقد انطلق استعمال اهلالون 1211 يف الستينيات من القرن املاضي
باعتباره غاز فعال يف إمخاد احلرائق، وقد استعمل إلمخاد احلرائق يف
غرف املراقبة بأجهزة الكمبيوتر، ويف املتاحف، ومراكز االتصاالت

السلكية والالسلكية وغريها من املناطق اليت حتتوي على مواد
وجتهيزات ذات قيمة عالية. وأشارت نتائج دراسات أجريت يف
أواخر الثمانينيات من القرن املاضي أن هذه املادة مستنفدة لطبقة

األوزون. هذه املادة مستقرة نسبيا كيميائيا لكنها تتحلل ضوئيا وتنتج
جذور اهلالوجني يف الغالف اجلوي العلوي، واليت ميكن أن تدمر

األوزون بالستراتوسفري (طبقة الغالف اجلوي إىل ارتفاع من حوايل
50 كلم).

ميثان أحادي الربوم أحادي الكلور
ثنائي الفلور

Bromchlordifluormethan

951 Bromotrifluorometha
ne

bromotrifluorométhane

املعروف أيضا باسم اهلالون 1301، هذه املادة الكيميائية اليت صيغتها
CBrF3 هي واحدة من أقوى املواد املدمرة لألوزون املعروفة. ومت
ترتيبها كمستنفدة كيميائية لألوزون من الدرجة األوىل يف تعديالت

قانون اهلواء النظيف للواليات املتحدة األمريكية لعام 1990.
تستخدم هذه املادة الكيميائية عادة يف معدات مكافحة احلريق

املستعملة يف مجيع حاالت املعدات اإللكترونية احلساسة مثل غرف
الكمبيوتر ومراكز االتصاالت السلكية والالسلكية، ومعدات الطريان.

من املعروف أيضا أا تسبب الصداع وفقدان الوعي لدى اإلنسان.

ميثان أحادي الربوم ثالثي الفلور

Bromtrifluormethan

952 Brown Power

puissance brune

كهرباء متولدة من احتراق الوقود األحفوري، حيث تنتج كميات
كبرية من الغازات الدفيئة البشرية املنشأ. وتشمل مصادر الكهرباء

البنية الفحم والنفط والغاز الطبيعي. وتسمى أيضا الطاقة البنية.

كهرباء بنية

Brown Strom

953 Brownfield 
Development

développement des friches

يف الواليات املتحدة األمريكية تعرف األراضي اخلراب " على أا
أراضي مهجورة، معطلة، أو غري مستخدمة من منشأة صناعية

وجتارية، ألن استصالحها معقد نظرا ملستوى التلوث البيئي احلقيقي
أو املتصور". وقد عملت إدارة النفايات مع الدولة وأصحاب املصلحة
والتنمية االقتصادية وغريها من اجلمعيات على متابعة عدد من مشاريع

تنمية واستصالح األراضي اخلراب يف مجيع أحناء الواليات املتحدة.

تطوير أراضي خراب

Flächenrecycling

954 Brownfield sites

friche industrielle

األراضي اليت سبق أن كانت عليها بنايات وعلى استعداد إلعادة
التعمري. يوصي برنامج أعمال القرن 21 بإعادة تدوير املواقع القدمية.

مواقع (صناعية) مهجورة

Industriebrachflächen

955 Brownfields

friches contaminées

مواقع، قد تكون أو ال تكون قيد االستخدام أو قيد االستعمال
الفعال، على أرض اليت هي إما ملوثة أو ينظر إليها على أا ملوثة.

(انظر: تطوير منطقة ملوثة).

منطقة ملوثة

Altlasten

956 Brush Layering 
(watercourse 
restoration)

brosse superposition (restauration de cours 
d'eau)

نشر فسول حية مأخوذة من الشجريات احمللية (أنواع الصفصاف)
عرب خط أو خطوط حمفورة، وتغطيتها جزئيا بالتراب. تنبت الفسول
جذورا إىل األسفل داخل التربة، وتساهم يف زيادة استقرار احليز

الشاطئي ويف توفري املوائل على ضفاف النهر.

تصفيف فرشاة (استعادة جمرى مائي)

Pinsel Schichtung (Gewässersanierung)

957 bryophyta

bryophytes

نباتات أرضية، عموما خضراء وليست هلا دعامات وليست هلا أوعية
حقيقية لنقل املاء، هلذا حتتاج إىل حد أدىن من الرطوبة للبقاء والنمو.

حزازيات، طحالب

Moos

107



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةB

958 bryozoa

bryozoaires

أو حشرات مرجانية وهي أحياء مائية متعددة اخلاليا. تعيش عموما
يف مستعمرات يف احمليطات واستثناءا يف املياه العذبة.

حيوانات طحلبية، أحياء طحلبية

Moostierchen

959 Bucket Elevator

elévateur à godets

سلسلة ال متناهية ترتبط ا دالء لرفع مواد مثل الطني والفحم
واحلجر أو رماد حمرقة يف منحدرات متفاوتة االحندار من 45 درجة

إىل عمودية تقريبا.

مصعد دالء

Becherwerk

960 Bucket Loader

chargeur à godets

مركبة بعجالت أو جمرترة مزودة بوعاء حفر ومحل على اية ذراع
متحرك، تستخدم حلفر التربة أو مواد غطاء يف موقع لطمر النفايات،

أو لتحميل الشاحنات، أو لتكديس مواد.

مركبة حتميل و/أو حفر

Schaufellader

961 Bud scale

protection des bourgeons

أوراق متحورة تغطي وحتمي ورقة أو زهرة نامية.

محاية براعم

Knospenschutz

962 Budding

bourgeonnant

نوع من التكاثر الالجنسي حيث يتشكل تفرع من اخللية األم. بعد
ذلك عادة ما يقرص وينفصل لتشكيل خلية مستقلة.

تربعم

knospend

963 Budget

budget

تقدير سنوي لإليرادات والنفقات ملنظومة (على سبيل املثال بلد /
مدينة / مؤسسة).

ميزانية

Haushalt

964 Buffer

tampon

أية مادة توضع حول النفايات يف مستودع لتكون مبثابة حاجز ملنع أو
احلد من وصول املياه اجلوفية إىل النفايات واحلد يف اية املطاف من
االمتصاص ومعدل تسرب امللوثات (النظائر املشعة مثال) من النفايات

نتيجة لتسرب مياه األمطار.

عازل

Puffer

965 Buffer storage

stockage tampon

مساحة ختزين متوفرة يف حمطة معاجلة النفايات الصلبة أو حمطة نقل،
للسماح لشاحنات اجلمع بتفريغ محولتها دون تأخري ودون التأثري على
معدل جتهيز أو نقل النفايات الصلبة. قد يكون موقع التخزين املؤقت
على شكل فضاء أو منصة أو خمبأ أو غري ذلك. يف حمطة للنقل، قد

تستعمل مقطورات أو حاويات للتخزين املؤقت.

ختزين مؤقت

Pufferlager

966 Buffer strip

bande tampon

شريط من الغطاء النبايت لألرض، يعمل على امتصاص / احتجاز
الترسبات واملواد املغذية.

منطقة عازلة

Pufferstreifen

967 Buffer Zone

zone tampon

أو منطقة منظمة وهي املناطق الواقعة بني ااالت األساسية حملمية
وااالت الطبيعية احمليطة ا أو الطبيعية الربية والبحرية اليت حتمي
الشبكة من التأثريات اخلارجية اليت قد تسبب تلفا. هذه املناطق هي

أساسا مناطق انتقالية.

منطقة عازلة، منطقة منظمة

Pufferzone
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968 Buffer Zone 
(Biosphere Reserve)

zone tampon (réserve de la biosphère)

املنطقة املنظمة تساعد على احلفاظ على املناطق احلية اليت تزرع أو
اليت توجد يف استخدام بشري (على سبيل املثال، املروج واملراعي).
هذه املنطقة لديها جمموعة عالية التنوع بشكل ال تصدق من األنواع
اليت يستخدمها اإلنسان والثروة احليوانية. وباإلضافة إىل ذلك، فإا
حتمي املنطقة األساسية من أضرار وحتتوي على املشهد الثقايف الذي

حيتاج خصيصا للحماية واحلفظ.

منطقة عازلة (حممية حميط حيوي)

Pufferzone (Biosphärenreservat)

969 Buffer Zone (waste)

zone tampon

1. منطقة داخل أو حتت املكب حيث تتواجد مواد قادرة على معادلة
مفعول املواد احلمضية أو القلوية اليت تدخل تلك املنطقة.

 
2. مساحة األراضي املخصصة للفصل بني مواقع دفن النفايات

واألراضي أو العقارات ااورة.

منطقة عازلة

Pufferzone

970 Buffering Capacity

pouvoir tampon

قدرة التربة على مقاومة تغيري ملموس يف محوضة حملول التربة.

قدرة ختفيف

Pufferkapazität

971 Buffering capacity (of 
a waste)

pouvoir tampon (d'un déchet)

مقياس لقدرة النفايات املتواجدة على حتييد نفايات محضية أو قلوية
متت إضافتها.

سعة التحييد (لنفاية)

Pufferungsvermögen

972 Bulk Density

densité en vrac

كثافة مادة (على سبيل املثال، نفايات بلدية صلبة) اليت هي نسبة
الكتلة إىل احلجم، مبا يف ذلك الفراغات بني املكونات.

كثافة مادة سائبة

Schüttdichte

973 bulk specific gravity

poids volumique en vrac

نسبة الكثافة الظاهرية للتربة إىل كتلة وحدة احلجم من املياه. (ويطلق
عليه أيضا الثقل النوعي الظاهري.). 

ثقل نوعي سائب

spezifische Schüttdichte

974 Bulking sludge

boues gonflantes

محأة منشطة سيئة الترسب بسبب ندف منخفض الكثافة.

محأة منتفخة

Blähschlamm

975 Bulky Waste

déchets encombrants

عناصر كبرية من النفايات الصلبة البلدية مثل األجهزة املرتلية،
واألثاث، وقطع غيار كبرية للسيارات، وجذوع األشجار وغريها،
واليت ال ميكن التعامل معها من قبل وسائل إدارة النفايات البلدية

الصلبة العادية.

نفايات ذات حجم كبري

Sperrmüll

976 bunchgrass

touffes d'herbes

أعشاب تنمو كنباتات متميزة واليت تعمر ويزداد حجمها مع مرور
الوقت. وتسمى أيضا العشب املشكل ألمجة. على النقيض مع العشب
االنتشاري، والذي يتوسع وينشر نباتات جديدة انطالقا من جذور

النباتات القائمة.

عشب أمجي/متكثل

Grasbüschel/ -Horst

977 Bund

diguette

سد أو حاجز، عادة من الطني أو من مادة خاملة أخرى، يستخدم
ملنع احلركة اجلانبية للنفايات.

حاجز

Bund (klein Damm)
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978 Burden sharing

partage des charges

يف سياق التخفيف من ظاهرة االحتباس احلراري، يشري تقاسم األعباء
إىل تقاسم اجلهود للحد من مصادر أو تعزيز بواليع غازات االحتباس

احلراري (الغازات الدفيئة) من املستويات التارخيية أو املتوقعة،
املخصصة عادة من قبل بعض املعايري، فضال عن تقاسم عبء التكلفة

يف خمتلف البلدان.

تقاسم األعباء

Lastenteilung

979 Bureau (COP)

bureau (cop)

هيئة مسؤولة عن توجيه عمل مؤمترات أطراف االتفاقية. أعضائها
مندوبني مت انتخام على سبيل املثال من طرف كل جمموعة من

اموعات اإلقليمية اخلمس لألمم املتحدة. بالنسبة
(UNFCCC) التفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن تغري املناخ،
فإن مكتب COP، يتكون من رئيس، ستة نواب الرئيس، ورؤساء

اهليآت الفرعية، ومقررا. ولدى كل من اهليئات الفرعية لالتفاقية
مكتب خاص.

(COP) مكتب

Bureau (COP)

980 Burnable Absorber

absorbeur combustible

مواد ممتصة للنيوترونات، وتستخدم للسيطرة على التفاعالت النووية،
مع قدرة معينة على النضوب عند امتصاصها للنيوترونات.

ممتص قابل لالحتراق

brennbare Absorber

981 Burnout Stage

étape de combustion totale

املرحلة النهائية من عملية احتراق النفايات الصلبة حيث يستمر
احتراق العنصر أبطأ احتراقا من بني مكونات النفايات حىت يتم

تكوين رماد خال تقريبا من املواد العضوية ومع نسبة منخفضة جدا
من الكربون، رماد ميكن التخلص منه يف مدافن النفايات.

مرحلة تتمة االحتراق

Ausbrand Bühne

982 Burr

bavures

تورم أو لدغ عند قاعدة الشجرة. بعض األشجار عريضة األوراق
ميكن أن تكون تورمات مهمة وعالية القيمة - مطلوبة كثريا من قبل

احلرفيني والنجارين.

تورم

Auswuchs

983 bush fire

feu de brousse

أو حرائق الغابات، حتدث خالل الفترة احلارة واجلافة من السنة،
وتشمل أحيانا مساحات شاسعة وتدمر املباين وتقضي على احليوانات

وتصيب البشر، لكنها تقضي على حشرات ضارة وهناك بذور
تساعدها احلرائق على اإلنبات.

حرائق األدغال، حرائق األحراش

Buschfeuer

984 Bushmeat

viande de brousse

حلوم لالستهالك البشري، مصدرها حيوانات برية.

حلوم طرائد

Wildfleisch

985 Business and 
Biodiversity Offsets 
Program (BBOP)

programme d'affaires et des compensations de 
la biodiversité

شراكة بني الشركات واملؤسسات املالية واحلكومات ومنظمات
اتمع املدين الستكشاف تعويضات التنوع البيولوجي. يرغب أعضاء
الشراكة يف إظهار، من خالل عدد من املشاريع الرائدة يف جمموعة
واسعة من القطاعات الصناعية، أن بإمكان إزاحة تعويضية التنوع
البيولوجي أن تساعد على حتقيق نتائج أكثر بكثري، وأفضل وأكثر

فعالية من حيث التكلفة مما حيدث عادة يف تطوير البنية التحتية.
ويعتقد الشركاء أيضا أن إثبات عدم فقدان أو تراجع التنوع

البيولوجي ميكن أن يساعد الشركات على تأمني رخصة تشغيل
وإدارة تكاليفها والتزاماا.

برنامج األعمال وتعويضات التنوع
البيولوجي

Wirtschaft und Biodiversität Offsetsprogramme

986 Business Cycles

cycles d'affaires

تقلبات دورية يف وترية النشاط االقتصادي الوطين، تتميز بتناوب
مراحل التوسع واالنكماش.

دورات األعمال

Konjunkturzyklen
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987 Business 
Ecosystem/Ecology

écosystème d'affaires / ecologie

وجهة نظر على مستوى النظام للعالقات والترابط الواضح بني
املنظمات، واألسواق، أو الصناعات، مبا يف ذلك مكوناا، واجلهات

الفاعلة، واملوارد، وأصحاب املصلحة. وجهة نظر مستوحاة من
الطبيعة، وهي مقاربة مماثلة لفهم النظم اإليكولوجية البيولوجية يف

أوسع صورها.

نظام إيكولوجي لألعمال / علم
البيئة

Business Ökosystem / Ökologie

988 Business Social 
Compliance Initiative 
(BSCI)

initiative de conformité sociale en entreprise

مبادرة من طرف األعمال لتحسني ظروف العمل بطريقة مستدامة
من خالل جهد تعاوين بني الشركات. تقترح الشركات نظاما للرصد

ولتأهيل شامل يغطي مجيع منتجات من أي بلد كان مبصدرها.

مبادرة األعمال لالمتثال االجتماعي

Geschäftsinitiative Einhaltung von Sozialstandards

989 Business-as-usual 
baseline

ligne de base business-as-usual

يفترض خط األساس "األعمال كاملعتاد (BAU)" أن اجتاهات
التنمية املستقبلية ستتبع اجتاهات املاضي. وميكن يف كثري من األحيان

أن تكون مرتبطة مع انبعاثات عالية للغازات الدفيئة (انظر أيضا
مستوى مرجعي).

خط األساس "األعمال كاملعتاد"

Business-as-usual Basislinie

990 Butanal

butanal

مركب كيميائي صيغته: C4H8O، سريع االشتعال، يسبب تآكل
وحروق. وهو سائل عدمي اللون، مع رائحة نفاذة، يتكاثف ويتأكسد

يف الغالف اجلوي ويساهم يف الضباب الدخاين الكيميائي الضوئي.

ألدهيد البوتان

Butanal

991 Butt

crosse

اجلزء السفلي من جذع شجرة.

عقب اجلدع

Baumstammunterteil

992 Bycatch

prises accidentelles

حيوانات يتم اصطيادها عرضا يف معدات الصيد. أنواع غري مستهدفة
من طرف الصيادين. وميكن أن تشمل، على سبيل املثال، ثدييات

حبرية وسالحف حبرية وطيور حبرية وأمساك القرش.

صيد عرضي

Beifang

993 By-laws

loi locale

تشريعات على مستوى البلدية أو اإلقليم ختضع للتشريعات الوطنية،
قابلة للتطبيق وقابلة للتنفيذ فقط داخل احلدود القانونية للبلدية أو

اإلقليم. تشمل كل القوانني أو املراسيم البلدية اليت ال ميكن أن يكون
مناقضة للتشريع الوطين.

قوانني حملية

Satzung

994 Byproduct

sous-produit

يف حالة الصيد، صيد يتم االحتفاظ به نظرا لقيمته التجارية، ولكنه
ليس من األنواع املستهدفة يف املقام األول.

منتج جانيب

Nebenprodukt

995 By-product

sous-produit

منتج ثانوي أو عرضي يترتب عن عملية تصنيع، أو تفاعل كيميائي
أو عن مسار كيميائي حيوي، وليس منتج أساسي أو اخلدمة

املستهدفة اليت جيري إنتاجها.

منتج ثانوي

Nebenprodukt
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996 Cable crane

grue à câble

طريقة الستخراج األخشاب من األراضي الوعرة و/أو الشديدة
االحندار باستخدام نظام البكرات واحلبال. اجلرار، الذي يوفر الطاقة

للنظام، يظل على الطريق الغابوية.

رافعة حببال معدنية (بكابالت)

Seilkran

997 CACAM

cacam

حتالف متكون من بلدان آسيا الوسطى والقوقاز، وألبانيا، ومجهورية
مولدافيا.

(CACAM كاكام) حتالف

CACAM

998 cactus

cactus

عائلة من النباتات، وجدت يف األمريكتني، مع أجدع خضراء، تنبت
من األرض على شكل أعمدة غليظة حتتوي على احتياطي املياه. مت
ختفيض مساحة األوراق، اليت حتولت إىل شوك للمساعدة يف احلفاظ

على املياه.

صبار

Kaktus

999 Cadmium

cadmium

الكادميوم عنصر كيميائي طبيعي موجود يف قشرة األرض، يوجد
عادة يف مركبات معدنية مع عناصر أخرى مثل األوكسجني. مبا أن
مجيع أنواع التربة والصخور حتتوي على نسبة من الكادميوم، فإنه يتم

استخالصه أثناء إنتاج املعادن األخرى مثل الزنك والرصاص
والنحاس. ال يتآكل الكادميوم بسهولة، وله العديد من

االستخدامات. يف الصناعة واملنتجات االستهالكية، ويستخدم يف
البطاريات واألصباغ والطالء املعدين، واللدائن. بتركيزات عالية

تكون أمالح الكادميوم سامة.

كادميوم

Cadmium

1000 calcareous

calcareous

مصطلح يستخدم لوصف هيكل، يفرزه أو يكونه كائن حي، هيكل
يتكون من أو حيتوي على كربونات الكالسيوم (CaCO3)، على

سبيل املثال، قشور البيض.

كلسي

kalkhaltigen

1001 Calcerous soils

sols calcaires

تربة تشكلت على صخور غنية بكربونات الكالسيوم مثل احلجر
اجلريي أو الطباشري. التربة الغنية باجلري لديها جمموعة خمتلفة من

النباتات وعادة أكثر ثراء من التربة احلمضية.

تربة جريية

kalkhaltigen Böden

1002 calcic horizon

horizon calcique

1.) أفق تربة معدنية خمصب بكربونات ثانوية، مسكه أكرب من 15
سم، به أكثر من 150 جرام معادل (CaCO3)/كيلوجرام تربة،
ولديه ما ال يقل عن 50 جم معادل (CaCO3)/ كجم أكثر من

األفق C أسفله (تصنيف التربة).
 

2.) أفق تراكمت به كربونات الكالسيوم (CaCO3) الثانوية، إما
يف شكل منتشر (كربونات الكالسيوم موجودة فقط يف شكل
جسيمات دقيقة من 1 ملم أو أقل، ومتفرقة يف املصفوفة) أو

تركيزات متقطعة (شبه خاليا، جتمعات، عقيدات صلبة ولينة، أو
عروق). قد يتحقق التراكم يف املادة األم، أو يف آفاق حتت سطح

األرض، ولكنه ميكن أن يوجد أيضا يف اآلفاق السطحية نتيجة التآكل
(النظام الدويل لتصنيف التربة).

أفق كلسي

calcic Horizont

1003 calcicolous plant

plante calcicole

نبات ينمو بشكل جيد ويزدهر على التربة  اجلريية.

نبات كلسي

Pflanzen von kalkreichen Böden

1004 Calcification

calcification

العملية اليت من خالهلا يتراكم الكالسيوم املعدين يف األنسجة، ويؤدي
إىل تصلبها. الشعاب املرجانية (فصيلة سكْلركتينيان) تنتج أراجونيت

(كربونات الكالسيوم CaCO3) لبناء هياكلها باعتماد هذه
العملية.

تكلس

Verkalkung
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1005 calcifuge

calcifuge

نبات ال يتحمل وال يتكاثر متاما أو ال يتكاثر بشكل جيد يف التربة
اجلريية.

نافر الكلس

calcifuge

1006 calciphilic

calciphile

نبات ينمو ويتكاثر يف التربة اجلريية القلوية.

أليف الكلس

calciphile

1007 calciphobe

calciphobe

.(calcifuge نافر الكلس) انظر

رافض الكلس

calciphobe

1008 calcite

calcite

،CaCO3 ،شكل بلوري شائع من كربونات الكالسيوم بالطبيعة
وهو املكون األساسي للحجر اجلريي والرخام، والطباشري. ويسمى

.calcspar أيضا كالكسبار

كلسيت

Calcit

1009 calcium

calcium

عنصر كيميائي ينتمي إىل الفلزات، رمزه Ca ورقمه الذري 20،
وهو مكون أساسي هلياكل (العظام، األسنان، القشور واألصداف)
الكائنات احلية، كما أن له دور حيوي يف نشاط اخلاليا وعمل

األنزميات واجلهاز العصيب.

كالسيوم

Kalzium/Calcium

1010 calcium carbonate

carbonate de calcium

مركب أبيض، صيغته الكيميائية  CaCO3، يتواجد يف الطبيعة
على شكل رخام، طباشري، حجر جريي، وكالسيت. يتم استخدامه

من قبل العديد من الالفقاريات البحرية مثل املرجان وشوكيات
اجللد، والطالئعيات، لبناء اهلياكل اخلارجية. توجد كربونات
الكالسيوم، يف شكل من الكالسيت، أيضا يف قشر البيض من

(أمنيوتس amniotes)، باستثناء قشرة بيض السالحف اليت تتكون
من أراجونيت (كربونات الكالسيوم CaCO3 + كربونات

املغنيسيوم).

كربونات الكالسيوم

Kalziumkarbonat

1011 Calcium Carbonate 
Equivalent

équivalent de carbonate de calcium

إمجايل حمتوى مكونات التربة من الكربون غري العضوي، والذي يعرب
.(CaCO3) عنه كنسبة مئوية لكربونات الكالسيوم

مكافئ كربونات الكالسيوم

Kalziumkarbonatäquivalente

1012 caldera

caldeira

مساحات كبرية مسطحة ودائرية أو بيضاوية الشكل، منخفضة
باملقارنة مع حميطها، تنتج عموما عن ايار سقف غرفة الصهارة بعد

ثوران الربكان وفراغ الغرفة.

كلديرا

Caldera

1013 caldera

caldeira

منخفض بركاين دائري كبري، والذي ينتج، يف كثري من األحيان، عن
ايار بركاين.

كالديرا

Caldera

1014 Calibration

étalonnage

املقارنة بني مستوى قياس أو أداة مع معيار أو أداة أخرى من أجل
حتديد أو حذف عن طريق تعديل أي تباين (االحنراف) يف دقة األداة

اليت تتم مقارنتها.

معايرة

Kalibrierung
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1015 Caliche

caliche

طبقة بالقرب من السطح، أكثر أو أقل تقوية بتكون كربونات
الكالسيوم أو املغنسيوم الثانوية، واليت ترسبت من حملول التربة. قد
تكون أفق تربة رقيق ولني، أو طبقة مسيكة بالقرب من أسفل التربة،

أو طبقة سطحية معرضة للتآكل. أا ليست نتيجة ترسب جيولوجي.

كاليش

Caliche

1016 caloric value

valeur (ou puissance) calorifique (ou calorique)

كمية احلرارة الناجتة عن االحتراق الكامل ملادة معينة.

قيمة حرارية

Brennwert

1017 Calorific Value

valeur calorifique

كمية احلرارة املتولدة عند االحتراق الكامل لوحدة كتلة من مادة يف
ظل ظروف حمددة. يتم التعبري عن ذلك بالكيلو جول (كج)

للكيلوغرام الواحد من الوقود الصلب أو السائل وكيلو جول لكل
متر مكعب من الغازات. القيمة احلرارية اإلمجالية (أو "األعلى")
تتضمن القيمة احلرارية لتبخر املاء الناتج عن االحتراق. أما القيمة

احلرارية الصافية (أو "الدنيا") فتستبعد ذلك.

قيمة حرارية

Brennwert

1018 Calorific 
 valueenergy 
 valueheating value

pouvoir calorifique; valeur énergétique; valeur 
calorifique

الطاقة الكامنة يف الوقود أو املواد الغذائية (يعرب عنها عادة باجلول
للكيلوغرام الواحد)، واليت يتم حتددها حبرق كمية حمددة وقياس

احلرارة املتولدة.

قيمة حرارية؛ قيمة طاقية؛ قيمة
التدفئة

Heizwert; Energiewert; Heizwert

1019 Calorimeter

calorimètre

جهاز لقياس التغري يف احملتوى احلراري. مسعر بقنبلة أكسجني هو
مسعر حيث يتم إشعال كهربائي لكتلة معروفة من املواد موضوعة
داخل القنبلة وإحراقها يف جو من األكسجني حتت الضغط، وقياس

كمية احلرارة املتولدة (مثال عن طريق قياس ارتفاع درجة حرارة املياه
احمليطة بالقنبلة). قنابل األكسجني ختتلف كثريا يف البناء وطريقة

االستخدام (بعضها، على سبيل املثال، جمهز ليعمل يف درجة حرارة
ثابتة).

مسعر

Kalorimeter

1020 cambic horizon

horizon cambique

1.) أفق تربة معدنية حتتوي على نسيج طفايل برمل ناعم جدا أو
أدق، لديه بنية تربة بدال من بنية الصخور، وحيتوي على بعض املعادن
القابلة للتجوية، ويتميز بتغيري أو فقدان مواد معدنية كما يتبني ذلك

من البقع أو ألوان رمادية، أو ألوان أقوى أو أكثر امحرارا من
األشكال يف اآلفاق األساسية، أو إزالة الكربونات. يفتقر أفق التغري

إىل مواد تدعيم أو اليت ترفع من الصالبة وله عدد قليل جدا من األدلة
اليت يتطلبها التصنيف يف خانة أفق طيين أو غريه (تصنيف التربة).

 
2.) أفق حتت سطح األرض، به أدلة تظهر تغري واضح بالنسبة إىل
آفاق أسفله. إال أنه يفتقر إىل جمموعة من اخلصائص التشخيصية:

املكونات املعدنية، األلوان، احملتوى من املواد العضوية، البنية
النسيجية، اليت متكن من تصنيفه (النظام الدويل لتصنيف التربة) ".

أفق تغري

cambic Horizont

1021 Cambium

cambium

طبقة من اخلاليا احلية مباشرة حتت اللحاء ويف اية الرباعم واجلذور،
واليت متثل القاعدة املتجددة للنمو.

طبقة الكامبيوم، نسيج خلوي لني

Kambium

1022 Cancer

cancer

السرطان هو املرض الذي ينتج عن تطور ورم خبيث وانتشاره يف
األنسجة احمليطة بالورم (انظر: ورم).

سرطان

Krebs
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1023 Cancer risk

risque de cancer

عدد يعرب عنه عموما يف شكل أسي (أي 1 × 10 -6) الذي يعين
واحد يف املليون)، الذي يصف زيادة إمكانية إصابة الفرد بالسرطان
عند التعرض للمواد السامة. احلسابات اليت تعطي تقديرات خماطر

اإلصابة بالسرطان معقدة وتشمل عادة عددا من االفتراضات اليت متيل
إىل أن جتعل التقدير النهائي للخطر حمافظا.

خطر اإلصابة بالسرطان

Krebsrisiko

1024 Cancun Agreements

accords de cancun

جمموعة من القرارات اليت مت االتفاق عليها واعتمدت يف مؤمتر تغري
املناخ لألمم املتحدة الذي عقد يف كانكون، املكسيك، يف عام
2010 (COP 16). وكان من بينها خطط خلفض انبعاثات
الغازات املسببة لالحتباس احلراري، ومساعدة الدول النامية على

محاية نفسها من آثار تغري املناخ.

اتفاقيات كانكون

Cancun-Vereinbarungen

1025 Cancun Pledges

engagements de cancun

خالل عام 2010، قدمت العديد منها البلدان خططها القائمة للحد
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري كمقترحات إىل أمانة التغري
املناخي، ولقد مت االعتراف ا رمسيا مبوجب االتفاقية اإلطارية لألمم
املتحدة بشأن تغري املناخ (UNFCCC). قدمت البلدان الصناعية
خطط تشمل على مستوى االقتصاد أهدافا للخفض من االنبعاثات،
يف املقام األول حىت عام 2020، يف حني أن البلدان النامية اقترحت

طرق لتحد من منو االنبعاثات يف شكل خطة عمل.

تعهدات كانكون

Cancun-Verbindlichkeiten

1026 Canker

chancre

داء يصيب ويظهر على مناطق بالنبات واألشجار، تتسبب فيه عادة
فطريات أو بكترييا.

سرطان األشجار، قروح األشجار

Baumkrebs

1027 Canopy

canopée

غطاء نبايت يشكل سقفا كثيفا، متمثال يف ومكونا عادة من تيجان
األشجار. يف الوسط املائي، ميكن أن تشكل االميناريات (طحالب
شريطية طويلة) والطحالب البنية، أيضا نوعا من الستائر تشبه غابة

كثيفة.

ظلة

Überdachung

1028  canopy covercrown 
 covertree cover

couvert forestier / cache-couronne / couvercle 
d'arbre

مساحة األرض اليت تغطيها تيجان األشجار، حتدد املساحة املغطاة عن
طريق اإلسقاط الرأسي ألبعد امتدادات األشجار.

غطاء املظلة / غطاء التاج / غطاء
شجري

Überschirmungsgrad / Kronenschutz / 
Baumabdeckung

1029 Canopy Interception 
(water cycle)

canopy interception (cycle de l'eau)

عند هطول األمطار، اجلزء الذي يتم اعتراضه من قبل أوراق الشجر
والنبات، ويتبخر يف اية املطاف ويعود إىل الغالف اجلوي بدال من

السقوط على األرض.

اعتراض املظلة (دورة املاء)

Canopy Interception (Wasserkreislauf)

1030 canyon

canyon

وادي عميق حنته ر على امتداد فترات زمنية جيولوجية غالبا يف
صخور رسوبية.

خانق

Schlucht/Canyon

1031 Cap

couverture

طبقة من الطني، أو مواد غري منفذة موضوعة ومثبتة فوق مكب
النفايات البلدية الصلبة ملنع دخول مياه األمطار إىل املكب واحلد من

العصارة.

غطاء

Abdeckung
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1032 Cap / Regulatory Cap

valeur maximale / valeur maximale 
réglementaire

مستوى أقصى، على سبيل املثال أمحال امللوثات، اليت يتم حتديدها
مبوجب القانون.

قيمة قصوى / قيمة قصوى تنظيمية

Maximalwert/Regulierungsmaximalwert

1033 Cap and Trade

plafonnement et échange

وسيلة خلفض انبعاثات الكربون عن طريق وضع حدود تنظيمية
(سنوية) لالنبعاثات املهمة من ثاين أكسيد الكربون عند الصناعيني
الكبار وتغرميهم إذا تتجاوزوا هذه احلدود. ويسمح ملواقع االنبعاث
(صناعيني) اليت تتمكن من تقليل انبعاثاا إىل أقل من احلد السنوي
التنظيمي، ببيع حقوق انبعاثات الرصيد (الفائض) إىل مواقع انبعاث
أخرى واليت مل تتمكن من أن تقلل من انبعاثاا بسهولة. يتم حتديد

األسعار الصحيحة لالنبعاثات املتداولة يف السوق، ومن الناحية
النظرية، متثل هذه الصفقات للذين حيتاجون إىل شراء حقوق

االنبعاثات فرصة لتوفري (جزء من) مال الغرامات اليت عليهم أن
يدفعوها إن مل يشتروا هذه احلقوق.

قيمة قصوى وإمكانات التبادل

Maximalwert und Handel

1034 Capability (land)

capacité (terre)

(1) تقييم أداء األراضي الذي يرتكز على مستوى وطبيعة القيود اليت
تفرضها اخلصائص الفيزيائية لقطعة األرض بالنسبة الستخدام معني،

وبافتراض نظام إدارة معني.
 

(2) مدى تالؤم األرض مع االستخدام دون ضرر دائم. هو تعبري عن
تأثري الظروف املادية األرض، مبا يف ذلك املناخ، على مدى املالئمة
اإلمجالية لالستخدام، دون ضرر، لزراعة احملاصيل اليت تتطلب معاجلة
منتظمة، للرعي، لإلنتاج الغابوي وللحياة الربية. قدرة األرض تشمل
النظر يف خماطر تدهور األرض نتيجة للتعرية وغريها من األسباب
والصعوبات يف تقييم األراضي وذلك بسبب خصائص املادية

لألراضي، مبا يف ذلك املناخ.

قدرة (األراضي)

Leistung (land)

1035 capability class

classe de capacité

تصنيف يشري إىل قدرة، أو قابلية، األراضي بالنسبة لبعض
االستخدامات مثل الزراعة، واإلنتاج الغابوي، والترفيه، أو احلياة

الربية.

مستوى القدرة

Leistungsklasse

1036 Capability Subclass 
(soil)

sous-classe de capacité (sol)

فئة جتمع األراضي اليت هلا أنواع متشاة ومتقاربة من القيود
واألخطار. يقدم التصنيف معلومات عن نوع مشاكل احلفظ أو

القيد. الفئة والفئة الفرعية توفران معا معلومات حول درجة ونوع
القيود، للتخطيط الستخدام واسع لألراضي ولتقييم احتياجات

احملافظة.

فئة فرعية للقدرة (التربة)

Leistungsunterklasse (Boden)

1037 Capacity Building

renforcement des capacités

بناء القدرات يشمل قدرات البلد البشرية والعلمية والتكنولوجية
والتنظيمية واملؤسسية واملوارد. واهلدف األساسي من بناء القدرات
هو تعزيز القدرة على تقييم ومعاجلة املسائل اهلامة املرتبطة خبيارات
السياسة وطرائق التنفيذ فيما بني خيارات التنمية، استنادا إىل فهم
إمكانيات البيئة وحدودها واحلاجات من وجهة نظر شعب البلد

املعين.

بناء القدرات

Aufbau der Fähigkeiten

1038 Capacity Building 
(Climate Change)

renforcement des capacités (changement 
climatique)

عملية تندرج يف سياق تغري املناخ لتطوير املهارات الفنية والقدرات
املؤسساتية يف البلدان النامية واالقتصاديات اليت متر مبرحلة انتقالية
لتمكينهم من التصدي بفعالية لألسباب والنتائج املترتبة على تغري

املناخ.

تكوين القدرات (تغري املناخ)

Aufbau der Kapazitäten (Klimawandel)

1039 Capacity, installed

capacité sur site

قدرة مناولة و/أو معاجلة و/أو تصنيع و/أو إنتاج أو معدات أو آالت
منشأة يف حمطة.

قدرة منشأة

Installierte Kapazität
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1040 capillary action 
(capillarity)

action capillaire (capillarité)

العملية اليت قد متكن من حتريك رطوبة التربة يف أي اجتاه من خالل
املسام الدقيقة للتربة (أي الشعرية)، حتت تأثري قوى التوتر السطحي

بني املاء وجسيمات التربة. وتسمى رطوبة التربة يف هذه احلالة
الرطوبة الشعرية. املاء املوجود كفيلم أو كغشاء من الرطوبة على
جزيئات التربة، والذي ميكن استخالصه فوق منسوب املياه اجلوفية
عن طريق عمل شعري وتستفيد منه جذور النباتات من خالل عملية

التناضح.

عمل شعري (الشعرية)

Kapillarwirkung (Kapillarität)

1041 Capillary Conductivity

conductivité capillaire

(1) خاصية متعلقة باستعداد تربة غري مشبعة لنقل املياه.
 

(2) نسبة سرعة املياه إىل القوة الدافعة يف تربة غري مشبعة.

توصيلية شعرية

kapillare Leitfähigkeit

1042 Capillary Fringe

frange capillaire

(1) منطقة فقط فوق مستوى سطح املياه اجلوفية واليت ال تزال قريبة
للتشبع (قياس الضغط صفر). امتداد ودرجة حتديد هامش الشعرية

يعتمد على توزيع حجم املسام.
 

(2) منطقة، الضغط ا أقل من ضغط الغالف اجلوي، واليت توجد
فوق منطقة التشبع واليت حتتوي على فجوات شعرية بعضها أو مجيعها
مملوءة باملاء، ماء متصل مع املاء يف منطقة التشبع ولكن يوجد فوقها

بسبب الشعرية اليت تعمل ضد اجلاذبية.

هامش الشعرية

Kapillarsaum

1043 Capital

capital

الرصيد احلايل من املوارد اإلنتاجية، مثل اآلالت واملباين، اليت مت
إنتاجها. تدل كثافة الرأمسال إىل أساليب إنتاج مع كمية عالية من

رأس املال للعامل الواحد.

رأمسال

Kapital

1044 Capital Cost

coût du capital

أو تكلفة استثمارية، وتشمل تكاليف بنود مثل األراضي، وتطوير
املوقع، والبنية التحتية، واآلالت واملعدات والترخيص.

تكلفة رأس املال

Kapitalkosten

1045 Capital Costs

coûts d'investissement

التكاليف املرتبطة بالنفقات الرأمسالية أو االستثمارات على األرض،
واملنشآت، واملعدات واملخزنات. خبالف تكاليف العمالة والتشغيل،

فتكاليف رأس املال مستقلة عن مستوى اإلنتاج.

تكاليف رأس املال

Kapitalkosten

1046 Capital Gain

gain en capital

زيادة يف قيمة املوجودات بني وقت شرائها ووقت بيعها.

مكاسب رأس املال

Kapitalgewinn

1047 Capital Market

marché des capitaux

السوق اليت يتم فيها إتاحة املتوفرات للمستثمرين.

سوق رأس املال

Kapitalmarkt

1048 Capital Stocks

stocks de capital

تراكم اآلالت والبنيات اليت تتوفر للمنظومة االقتصادية يف أي موقع
ويف أي وقت إلنتاج السلع أو تقدمي اخلدمات. عادة ما تتطلب هذه
األنشطة كمية من الطاقة اليت حيددها بشكل كبري معدل استخدام هذا

التجهيزات أو البنيات.

خمزون رأس املال

Kapitalbestände

1049 Capitalist Economies

économies capitalistes

تنظيمات اقتصادية تستخدم األسعار اليت حتددها السوق لتوجيه
الشعوب إىل خيارات حول إنتاج وتوزيع السلع؛ يف هذه

االقتصاديات وبشكل عام، تكون املوارد ووسائل اإلنتاج يف ملك
القطاع اخلاص.

اقتصاديات رأمسالية

kapitalistische Ökonomien
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1050 Capping

couvrir une décharge

عملية وضع مواد الغطاء النهائي على مدفن النفايات.

تغطية مدفن

Abdeckung von Deponien

1051 Car Barbeque Plant

four d'incinération de voiture

فرن بدرجة حرارة عالية، مصمم خصيصا ملعاجلة سيارات اخلردة
وإنتاج خردة معدنية عالية اجلودة.

حمرقة سيارات

Autoverbrennungsanlage

1052 Car breaking tax

taxe liée  à la destruction des épaves; Taxe de 
Destruction des Épaves

ضريبة تستخلص عند شراء سيارة خاصة أو شاحنة واليت تتضمن
التزام بدفع ضريبة القيمة املضافة اليت سيجري إرجاعها إىل " صندوق

كسر سيارة" بغرض تغطية التكاليف املستقبلية لكسر السيارة.

ضريبة كسر السيارات

Autoentsorgungssteuer

1053 Carbamates

carbamates

جمموعة من املبيدات احلشرية اليت أساسها الكيميائي هو محض
الكارباميك. وهي تستخدم أساسا على الذرة والربسيم والتبغ والقطن

وفول الصويا والفواكه ونباتات الزينة.

كاربامات

Carbamate

1054 Carbo Dioxide (CO2)

dioxyde de carbone (co2)

غاز عدمي اللون، عدمي الرائحة، غري سام، أثقل من اهلواء؛ يتكون عند
احتراق مواد حتتوي على الكربون (احملروقات األحفورية، الكتلة

العضوية، ... ) وأحد املكونات الرئيسية لغاز املكب، إذ يتولد خالل
عمليات التحلل اهلوائي والالهوائي. أنه يزيد من محوضة املياه وهو

أهم غازات الدفيئة.

(CO2) ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxid / Kohlenstoffdioxid (CO2)

1055 carbohydrate

hydrate de carbone

مركب عضوي موجود يف خاليا مجيع الكائنات احلية واملواد الغذائية
العضوية الرئيسية لبين اإلنسان؛ تتكون جزيئاته من الكربون

واهليدروجني واألكسجني، وتشكل السكر والنشاء، والسليلوز.

كربوهيدرات

Kohlenhydrat

1056 Carbon (Dioxide) 
Capture and Storage 
(CCS)

carbone (dioxyde) captage et stockage

عملية تتألف من فصل ثاين أكسيد الكربون من املصادر الصناعية
املتعلقة بالطاقة والنقل إىل موقع التخزين وعزله على املدى الطويل عن

الغالف اجلوي.

التقاط وختزين (ثاين أكسيد)
الكربون

Kohlenstoff (Dioxide) Abtrennung und -Speicherung

1057 carbon (emissions) 
offset

compensation des (émissions) en carbone

تعويض الكربون هو أداة مالية دف إىل احلد من انبعاثات الغازات
الدفيئة. تقاس موازنة الكربون بالطن املتري من مكافئ ثاين أكسيد
الكربون (CO2e) وميكن أن متثل ست فئات رئيسية من الغازات
املسببة لالحتباس احلراري. متثل وحدة تعويض الكربون ختفيض طن
متري من ثاين أكسيد الكربون أو ما يعادله من غريه من الغازات

الدفيئة.

تعويض (انبعاثات) الكربون

Kohlenstoff (Emissionen) Ausgleich

1058 Carbon 14

carbon 14

14C، أحد نظائر الكربون، حيتوي على اثنني من النيوترونات أكثر
.وهو مشع ويستخدم يف التأريخ بالكربون (Cمن النظري (12
.هو 5730 سنة Cالكربون 12 غري مشع، ونصف عمر 14
نصف عمر هذا قصري نسبيا، لذلك تتيح نسبة الكربون 12 إىل

الكربون 14 اليت تستخدم لتأريخ الكائنات اليت حتتوي على الكربون
.تأرخيا يصل إىل 50 ألف سنة قبل الوقت احلاضر

(14C) 14 كربون

Kohlenstoff-14

1059 carbon 14 age

âge carbone 14

عمر مطلق بالنسبة ملواد جيولوجية حتتوي على كربون من أصل
عضوي باستخدام قياسات نسبة الكربون املشع (C 14) إىل

الكربون (C 12). ومعايرة هذه التواريخ بشكل مستقل مع تواريخ
التقومي. وتستخدم هذه الطريقة مثال لتحديد تواريخ زالزل ماضية يف

منطقة انكسار أو توتر.

عمر الكربون 14

Kohlenstoff-14 Alter
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1060 Carbon Accounting 
System

système de comptabilité de carbone

تعرف عملية احتساب كمية مكافئ ثاين أكسيد الكربون اليت مل
تطلق يف اجلو، نتيجة استعمال آليات املرونة يف إطار مشاريع

بروتوكول كيوتو، باسم النظام احملاسيب للكربون. هذه املشاريع
تشمل (ولكن ال تقتصر على) مشاريع الطاقة املتجددة والكتلة

احليوية، والعلف وغرس األشجار.

نظام احتساب الكربون

Kohlenstoff -Buchhaltungssystem

1061 Carbon Adsorption

adsorption au carbone

نظام معاجلة يتم استعماله إلزالة ملوثات عضوية من مياه جوفية ومياه
سطحية من خالل إجبارها على العبور من خالل طبقة من الكربون
املنشط. وهو مادة معاجلة بشكل خاص لتصبح قادرة على االحتفاظ
ذه املركبات. يستخدم الكربون املنشط أيضا لتنقية اهلواء امللوث عن

طريق امتصاص امللوثات حينما مير اهلواء عربه.

امتزاز بالكربون

Aktivkohleadsorption

1062 carbon capture

capture du carbone

"التقاط" الكربون يعين استخالص غاز ثاين أكسيد الكربون وفصله
عن مجيع الغازات واجلسيمات األخرى اليت غالبا ما توجد يف عوادم
الوقود األحفوري، وبعد استخالص CO2 من املصادر الصناعية
واملتعلقة بالطاقة، يتم نقله إىل مكان التخزين، و العزل عن الغالف

اجلوي ملدى البعيد.

احتجاز الكربون

Kohlenstoffabscheidung

1063 Carbon capture and 
storage (CCS)

capture et stockage du carbone

عملية تتألف من فصل ثاين أكسيد الكربون من املصادر الصناعية
واملتعلقة بالطاقة والنقل إىل موقع التخزين وعزله على املدى الطويل

عن الغالف اجلوي.

التقاط الكربون وختزينه

Kohlendioxidabscheidung und -speicherung

1064 carbon 
 creditemission 

permit

crédit carbone - permis d'émission

تصريح يسمح للمنشأة ببعث كمية حمددة من الغازات املسببة
لالحتباس احلراري. أداة حتويل وتبادل تسمح لتنظيم باالستفادة ماليا

من خفض االنبعاثات. وحدة ائتمان كربون واحدة تساوي طن
واحد من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون.

ائتمان كربون - ترخيص انبعاث

Emissionsgutschriften - Emissionsgenehmigung

1065 Carbon Cycle

cycle du carbone

التدفق العاملي وانتقال ذرات الكربون من النباتات عرب احليوانات إىل
الغالف اجلوي والتربة واملياه والعودة إىل النباتات. زيادة مستوى

تركيز CO2 بالغالف اجلوي بشكل كبري خالل القرنني األخريين،
وذلك أساسا من خالل حرق الوقود األحفوري، واستغالل الغابات

االستوائية جعل هذا االجتاه يتفاقم.

دورة الكربون

Kohlenstoffkreislauf

1066 carbon dioxide

dioxyde de carbone

مركب بتركز بسيط يف الغالف اجلوي ولكنه مهم جدا، فهو (أي
ثاين أكسيد الكربون) ميتص األشعة حتت احلمراء. وزاد CO2 يف
الغالف اجلوي بنحو 40 يف املئة منذ أوائل 1800، مع زيادة تقدر

حاليا (2015) ب 27 يف املئة منذ عام 1958 (حرق الوقود
األحفوري هو السبب الرئيسي لزيادة تركز CO2، وإزالة الغابات
هي السبب الرئيسي الثاين). وزيادة كميات CO2 يف الغالف
اجلوي أدت إىل استفحال ظاهرة الدفيئة، ومنع احلرارة من اهلروب
إىل الفضاء واملسامهة يف ارتفاع درجة حرارة الغالف اجلوي قرب

سطح األرض.

ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxid

1067 Carbon dioxide (C02)

dioxyde de carbone (c02)

غاز ينتج عند احتراق كامل ملواد كربونية، عند حتلل هوائي لكائنات
حية، كما يتكون عن طريق التخمري، وبفعل حامض على احلجر
اجلريي.ينبعث مع زفري النباتات واحليوانات. يستفاد منه عن طريق

التمثيل الضوئي يف دورة الكربون.

(C02) ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxid
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1068 carbon dioxide 
equivalent

équivalent en dioxyde de carbone

كمية ثاين أكسيد الكربون، من حيث الوزن، املنبعثة يف الغالف
اجلوي واليت من شأا أن تنتج نفس التأثريات اإلشعاعية التقديرية

لوزن معني من غاز آخر نشط إشعاعيا. يتم احتساب مكافئات ثاين
أكسيد الكربون بضرب وزن الغاز الذي جيري قياسه (على سبيل

املثال، امليثان) يف إمكانية االحترار العاملي املقدر.

مكافئ ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxid-Äquivalent

1069 carbon dioxide 
fertilization / CO2 
fertilization

fertilisation par le dioxyde de carbone )co2(

تعزيز منو النباتات نتيجة لزيادة غاز ثاين أكسيد الكربون يف الغالف
اجلوي (CO2) وتسريع التمثيل الضوئي. أنواع معينة من النباتات
هي أكثر حساسية من غريها للتغريات يف تركيز CO2 يف الغالف

اجلوي.

إخصاب (تسميد) بثاين أكسيد
الكربون

Kohlendioxid-Düngung

1070 Carbon dioxide 
recorder

appareil enregistreur de dioxyde de carbone

جهاز ملراقبة وتسجيل، بشكل مستمر، لنسبة حجم ثاين أكسيد
الكربون يف خليط من الغازات، مثل غازات املداخن (وعادة ما

تسجل نسبة احلجم يف شكل نسبة مئوية).

مسجل ثاين أكسيد الكربون
(C02)

Kohlendioxidmessgerät

1071 Carbon Dioxide 
Removal (CDR)

suppression du dioxyde de carbone

طرق إزالة ثاين أكسيد الكربون تشمل جمموعة من التقنيات اهلادفة
إىل إزالته مباشرة من الغالف اجلوي إما عن طريق (1) زيادة

املصارف الطبيعية للكربون أو (2) باستخدام اهلندسة الكيميائية إلزالة
ثاين أكسيد الكربون، بقصد احلد من تركيزه يف الغالف اجلوي.

طرق إزالة ثاين أكسيد الكربون تشتمل على احمليط واألرض والنظم
التقنية، مبا يف ذلك وسائل مثل اإلخصاب باحلديد، التشجري على

نطاق واسع، والتقاط املباشر لثاين أكسيد الكربون من الغالف اجلوي
باستخدام وسائل وطرق كيميائية. بعض أساليب إزالة ثاين أكسيد
الكربون تندرج حتت فئة اهلندسة الكونية، رغم أن هذا قد ال يكون
األمر كذلك بالنسبة لألساليب األخرى، هذا التمييز يقوم على حجم
ونطاق، وتأثري أنشطة إزالة معينة. مل يتم تعريف احلدود بني إزالة ثاين

أكسيد الكربون والتخفيف من آثاره بشكل واضح.

إزالة ثاين أكسيد الكربون

Kohlendioxidentfernung

1072 Carbon Disclosure 
Project (CDP)

projet de divulgation du carbone

مبادرة من قبل املستثمرين املؤسساتيني للبحث وتقدمي املشورة حول
املخاطر املتعلقة بتغري املناخ للشركات العاملية. قدر تقرير املبادرة لعام
2003 أن شركة لصناعة كثيفة الكربون قد تتعرض وتتحمل الكثري
من املخاطر (يف أسعار الطاقة، وتوفر املصادر، وضرائب الكربون

احملتملة) قد تصل إىل 40٪ من قيمتها التسويقية. ويشري التقرير أيضا،
إىل أن عددا من أكرب 500 شركة عاملية يرون يف تغري املناخ خطرا

على أعماهلم.

مشروع الكشف عن الكربون
(CDP)

Kohlenstoff-Offenlegungsprojekt
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1073 Carbon Disulfide

disulfure de carbone

صيغته الكيميائية CS2، وهو مركب يستخدم لتصنيع منتجات مثل
احلرير الصناعي والسيلوفان. يتم إنتاج ثاين كربيتيد الكربون بشكل
طبيعي عن طريق النشاط امليكرويب يف املستنقعات والرماد الربكاين.
ثاين كربيتيد الكربون ال يرتبط بشكل جيد مع الرواسب، فإذا تواجد
يف التربة، فإن املياه املتسربة حتمله إىل املياه اجلوفية، ألنه قابل للذوبان
بشكل جيد جدا يف املاء. ثاين كربيتيد الكربون ميكن أيضا أن يساهم
يف تطوير الضباب الدخاين الضوئي عندما يتفاعل مع املواد يف الغالف

اجلوي، مثل امليثان أو أكاسيد النيتروجني.

ثاين كربيتيد الكربون

Schwefelkohlenstoff

1074 carbon emissions 
 capcarbon 

emissions ceiling 
(Annex B countries)

plafonnement des émissions de carbone (pays 
de l'annexe b)

تكليف بالتخفيض من احلد األعلى لالنبعاثات. يتظمن بروتوكول
كيوتو فرض قيود يف آجال حمددة على انبعاثات الغازات الدفيئة

الناجتة عن األنشطة البشرية والصادرة عن دول املرفق باء. مثال: جيب
على االحتاد األورويب، يف أجل 2008-2012 ، خفض مكافئ

CO2- من انبعاثاته من ستة غازات دفيئة إىل مستوى 8٪ أقل من
مستوى عام 1990.

سقف انبعاثات الكربون (دول
(B امللحق

Obere Grenze der Kohlenstoffemissionen (Länder der 
Anhang B)

1075 carbon emissions 
credit

crédits d'émissions de carbone

قروض الكربون هي عنصر أساسي ضمن احملاوالت الوطنية والدولية
للتخفيف من النمو يف تركيزات غازات االحتباس احلراري (غازات
الدفيئة). جتارة الكربون هو تطبيق مقاربة تداول االنبعاثات. حيدد
السقف األعلى النبعاثات الغازات الدفيئة، مث يتم استخدام األسواق

لتخصيص وتوزيع االنبعاثات بني جمموعة من املصادر املنظمة.
تتلخص الفكرة يف السماح آلليات السوق بدفع العمليات الصناعية

والتجارية يف اجتاه االنبعاثات املنخفضة أو مقاربة أقل "كثافة
الكربون" من اليت تستخدم عندما ال تكون هناك أي تكلفة النبعاث

غاز ثاين أكسيد الكربون والغازات الدفيئة األخرى يف الغالف
اجلوي. حيث أن مشروعات التخفيف من غازات الدفيئة تولد
ائتمانات، فإن هذا النهج ميكن استخدامه لتمويل مشاريع خفض
انبعاثات الكربون بني الشركاء التجاريني حول العامل. هناك أيضا
العديد من الشركات اليت تبيع ائتمانات الكربون للعمالء التجاريني
واألفراد الذين يرغبون يف خفض انبعاثات الكربون على أساس
طوعي. عارضي الكربون يقومون بشراء القروض من صندوق

استثماري أو شركة تطوير الكربون اليت تقوم بتجميع األرصدة من
املشاريع الفردية. تستند نوعية اإلئتمانات جزئيا على عملية التحقق
من الصحة وتطور صندوق أو شركة التنمية اليت قامت بدور الراعي
ملشروع الكربون. وينعكس هذا يف أسعارها، فعادة ما تكون قيمة
وحدة طوعية أقل من قيمة الوحدات املباعة خالل التحقق بدقة من

طرف آلية التنمية النظيفة.

قرض انبعاثات الكربون

Kohlenstoffemissionen-Kredit
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1076 Carbon Finance

finance carbone

متويل الكربون هو فرع جديد من التمويل البيئي. متويل الكربون
يستكشف اآلثار املالية املترتبة على العيش يف عامل مقيد بالكربون،

عامل به مثن النبعاثات ثاين أكسيد الكربون وغريه من الغازات الدفيئة.
املخاطر والفرص املالية تؤثر على امليزانيات العامة للشركات،
واألدوات القائمة على السوق قادرة على حتويل املخاطر البيئية

وحتقيق األهداف البيئية. القضايا املتعلقة بتغري املناخ وانبعاثات غازات
الدفيئة جيب أن تعاجل كجزء من القرارات االستراتيجية. يتم تطبيق
املصطلح يف مفهومه العام على االستثمارات يف مشاريع احلد من
انبعاثات غازات دفيئة وإنشاء أدوات مالية قابلة للتداول يف سوق
الكربون. من خالل متويل الكربون يتم البحث عن احتماالت أدىن

تكلفة خلفض االنبعاثات.

متويل الكربون

Carbonfinanzierung

1077 Carbon Fixation

fixation du carbone

حتويل CO2 إىل مركبات عضوية عرب عملية التمثيل الضوئي.

تثبيت الكربون

Kohlenstoffbindung

1078 carbon footprint

empreinte carbone

مقياس املبلغ اإلمجايل احلصري النبعاثات ثاين أكسيد الكربون الذي
ينتج بشكل مباشر وغري مباشر من قبل النشاط أو التراكم على مر

مراحل حياة املنتج.

بصمة الكربون

Kohlenstoff-Fußabdruck

1079 Carbon Intensity

intensité de carbone

متثل كمية االنبعاثات من ثاين أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج
احمللي اإلمجايل.

شدة الكربون

Kohlenstoffintensität

1080 carbon leakage

fuite de carbone

جزء ختفيضات االنبعاثات يف بلدان املرفق B الذي تقابله زيادة يف
االنبعاثات يف البلدان غري املقيدة يف انبعاثاا فوق مستوى خط

األساس، تعرف بتسرب الكربون. ميكن أن حيدث هذا من خالل
(1) نقل إنتاج كثيف االستهالك للطاقة إىل مناطق غري مقيدة. (2)
زيادة استهالك الوقود االحفوري يف هذه املناطق من خالل االخنفاض
يف األسعار الدولية للنفط والغاز النامجة عن اخنفاض الطلب على هذه
املصادر. و (3) التغريات يف الدخل (وبالتايل يف الطلب على الطاقة)

بسبب حتسن شروط التجارة.

تسرب الكربون

Kohlenstoffleck/Emissionsverlagerung

1081 Carbon market

marché du carbone

مصطلح مستعمل (لكن مضلل) لنظام تداول، ميكن للدول من خالله
أن تشتري أو تبيع وحدات من انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف

حماولة لتلبية حدود وطنية بشأن االنبعاثات. حدود إما مبوجب
بروتوكول كيوتو أو مبوجب اتفاقات أخرى، مثل اليت بني أعضاء
دول االحتاد األورويب. مصطلح يأيت من حقيقة أن ثاين أكسيد
الكربون هو غاز الدفيئة السائد، ويتم قياس الغازات األخرى يف

وحدات تسمى "مكافئات ثاين أكسيد الكربون".

سوق الكربون

Kohlenstoffmarkt

1082 Carbon Monoxide

monoxyde de carbone

الصيغة الكيميائية: CO، وهي مادة سامة، عدمية الرائحة، وغازية
وعدمية اللون، تنتج أثناء حرق الوقود األحفوري أو الكتلة احليوية.
مركب كيميائي ويتكون اجلزيء من ذرة من الكربون وذرة من
األكسجني. باستثناء غاز ثاين أكسيد الكربون، هو احد مركبات
الكربون األكثر استقرارا يف الغالف اجلوي (تقصد هذه الصياغة

استبعاد مركبات الكربون الكلورية فلورية). التغري احلديث يف احملتوى
CO التروبوسفري قد ينذر بتغري يف التوازن بني املواد املؤكسدة

واملختزلة يف الغالف اجلوي.

أول أكسيد الكربون

Kohlenmonoxid
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1083 Carbon offset

compensation carbone

آلية تسمح لألفراد والشركات بتحييد انبعاثات غازات الدفيئة بدال
من احلد منها من خالل شراء ختفيضات من شخص آخر أو شركة

أخرى متكنت من حتقيقها.

تعويض الكربون

Emissionsausgleich

1084 Carbon Payback

remboursement de carbone

االسترداد الكربون هو الوقت الذي حيتاجه مشروع للطاقة املتجددة
لتوفري كمية من صايف غازات االحتباس احلراري (مع احترام نظام

الطاقة األحفورية املرجعي) تعادل كمية انبعاثات الغازات الدفيئة اليت
مت ويتم حتقيقها من منظور تقييم دورة احلياة (مبا يف ذلك التغريات يف

استخدام األراضي وفقدان خمزونات الكربون األرضية) بسبب
مشروع الطاقة املتجددة.

استرداد الكربون

Kohlenstoff-Rückzahlung

1085 carbon pools

bassins de carbone

جماالت حمتوية على خمزون من الكربون على شكل مركبات عضوية
أو غري عضوية.

أحواض الكربون

Kohlenstoffbecken

1086 Carbon Price

prix de carbone

الثمن الذي جيب أن يدفع (إىل سلطة عامة كمعدل ضريبة، أو على
شكل تبادل ائتمان انبعاثات) لالنبعاث طن متري واحد (~ 2205

رطل) من CO2 يف الغالف اجلوي.

مثن الكربون

Carbon-Preis

1087 Carbon Rights

droits en carbone

حق الكربون هو شكل جديد وفريد من فوائد األراضي الذي مينح
حامله احلق يف احلصول على فائدة غري مادية الحتباس الكربون على

قطعة من األراضي احلرجية.

حقوق الكربون

Kohlenstoffrechte

1088 Carbon Sequestration

séquestration du carbone

طريقة الستخالص ثاين أكسيد الكربون وال يتم حتريره من جديد يف
اجلو، وتسمى أيضا ختزين الكربون. ميكن أن تتحقق التنحية كيميائيا
بطريقتني: ثاين أكسيد الكربون ميكن أن يتم استخالصه، بعد أن يتم
حرق الوقود األحفوري، إما من تيار العادم املركز أو، على سبيل
املثال، ميكن توليد غاز ثاين أكسيد الكربون يف تفاعالت توليد غاز
التركيب الصناعي، هذه العملية تنتج اهليدروجني اجلزيئي و أول

أكسيد الكربون من غاز التغذية الغين بامليثان. ذلك املزيج يتفاعل يف
درجة حرارة مرتفعة مع البخار إلنتاج اهليدروجني و ثاين أكسيد

الكربون الذي يتم استخالصه. يتم حرق H2 إلنتاج الطاقة.
استخالص ثاين أكسيد الكربون من اجلو أصعب كثريا من احلاالت
السابقة نظرا الخنفاض تركزه. ثاين أكسيد الكربون احملصل عليه من
احتراق املواد اهليدروكربونية ميكن ضغطه وحقنه يف مناجم امللح

القدمية أو استخدامه يف عمليات االستخالص املعزز للنفط.

تنحية الكربون

Kohlenstoffsequestrierung

1089 carbon sink

puits de carbone

نظم طبيعية أو من صنع اإلنسان، متتص ثاين أكسيد الكربون من اجلو
،CO2 وختزنه. األشجار والنباتات واحمليطات تقوم باستيعاب

وبالتايل، فهي بالوعات للكربون.

بالوعة كربون

Kohlenstoffsenken

1090 carbon stock

stock de carbone

الكمية املطلقة من الكربون املختزنة يف حوض كربون يف وقت حمدد.

خمزون الكربون

Kohlenstoffvorrat

1091 carbon storage

stockage du carbone

ختزين الكربون لفترة طويلة يف شكل مركبات كيميائية ال تساهم يف
ظاهرة االحتباس احلراري. األساليب األكثر شيوعا لعزل الكربون هي

اإلضافات إىل الكتلة احليوية، حتت األرض وفوقها، واإلضافات
للكربون العضوي يف التربة، وإضافات إىل خمزون مركبات الكربون

غري العضوية اليت ال تتحلل بسهولة (مثل كربونات الكالسيوم).

ختزين الكربون

Kohlenstoffspeicherung
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1092 carbon tax

taxe carbone

ضريبة بيئية على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة
األخرى. وهي نوع من ضرائب التلوث. يف حالة وجود ضريبة

وقود، يتم حتديد مستوى الضرائب اليت يفرضها حمتوى الكربون يف
كل وقود. إن مستخدمي الغاز الطبيعي يدفع أقل من مستخدمي

البرتين.

ضريبة الكربون

Kohlenstoffsteuer

1093 Carbon tetrachloride 
(CCl4)

tétrachlorure de carbone (ccl4)

سائل عدمي اللون، غري قابل لالشتعال وسام، يتم استخدامه على
نطاق واسع كمادة مذيبة يف التنظيف اجلاف وأجهزة إطفاء احلريق.

يعترب من بني املواد الكيميائية املسببة للسرطان.

(CCl4) رابع كلوريد الكربون

Tetrachlorkohlenstoff (CCl4)

1094 Carbon Tetrachloride 
(ozone-layer)

tétrachlorure de carbone

الصيغة الكيميائية: CCl4، وهو مركب يتكون من ذرة كربون و4
ذرات كلور. تنشط هذه املادة يف استنفاد األوزون عندما يتم تقسيم
جزيئاا وتتكون ذرات الكلور (جدور). اليت تتفاعل مع األوزون

وتكون جزيء األكسجني الثنائي وأول أكسيد الكلور (جدر آخر)
الذي يتحول يف تفاعل آخر من جديد إىل الكلور ذري (جدر).

رابع كلوريد الكربون

Tetrachlorkohlenstoff

1095 Carbon Tetrafluoride

tétrafluorure de carbone

الصيغة الكيميائية: CF4، كما يعرف أيضا الفريون 14، رباعي
فلوريد الكربون غاز مستقر للغاية وغري قابل لالشتعال، وعدمي اللون
وال يتفاعل مع املاء. ميتص األشعة حتت احلمراء، أي أحد الغازات

املسببة لالحتباس احلراري.

رابع فلوريد الكربون

Tetrafluorkohlenstoff

1096 Carbon/Nitrogen 
Ratio

rapport carbone / azote

احلصة النسبية بني الكربون والنيتروجني يف املواد العضوية اليت
تستعمل يف عملية التسميد. للحصول على نتائج مرضية، تستعمل

عموما مواد أولية بنسبة تتراوح بني 25: 1 و 50: 1 .

نسبة الكربون / النيتروجني

Kohlenstoff / Stickstoff-Verhältnis

1097 Carbonaceous 
aerosol(s)

aérosols carbonés

هباء اجلوي (انظر: هباء اجلوي) حيتوي على الكربون.

هباء جوي كربوين

Kohlenstoffhaltige Aerosol €

1098 carbonate

carbonate

مادة معدنية تتكون أساسا من أيونات الكالسيوم (Ca) والكربونات
(Fe) واحلديد (Mg) وميكن أن تشمل أيضا املاغنسيوم ،(CO3)

وغريمها. تتكون الصخور أو الرواسب املستمدة من حطام مواد
عضوية أساسا من كربونات الكالسيوم (على سبيل املثال، صدفيات،
مرجان، وغريها) أو من ترسب مركبات غري عضوية من الكالسيوم
(وأيونات أخرى) وكربونات من احمللول (مياه البحر). على سبيل

املثال، احلجر اجلريي، الدولوميت أو منصة الكربونات.

كربونات

Karbonat

1099 Carbonate-Based 
Carbon Dioxide 
Capture

capture du dioxyde de carbone basé sur des 
carbonates

يتم امتصاص ثاين أكسيد الكربون من غازات املداخن والناتج عن
االحتراق، يف حملول حيتوي على كربونات لتشكيل بيكربونات،
وبالتايل رفع تركيز ثاين أكسيد الكربون يف احمللول. يتم بعد ذلك
تسخني احمللول الذي حيتوي على بيكربونات فينبعث ثاين أكسيد
الكربون ويتم احلصول من جديد على حملول الكربونات (إعادة

تدوير احمللول). تكنولوجيا خاليا الوقود اليت تعتمد كربونات منصهرة
هي أيضا قيد التطوير.

تنحية ثاين أكسيد الكربون تعتمد
كربونات

Carbonat basierenden Abscheidung von Kohlendioxid

1100 Carbonation

carbonatation

عملية جتوية كيميائية حيث يقوم حملول محض كربونيك خمفف
بتحويل كربونات الكالسيوم يف احلجر اجلريي إىل بيكربونات
الكالسيوم، وهذه األخرية قابلة للذوبان يف املاء بدرجة كبرية.

كربنة بثاين أكسيد الكربون

Karbonatisierung
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1101 carboniferous

carbonifère

عصر جيولوجي انطلق منذ حوايل 360 مليون سنة واستمر حلوايل
60 مليون سنة. تعود تسميته إىل طبقات الفحم احلجري املنتشرة يف

العامل واليت تكونت خالله.

عصر(ال..)  الكربوين

Karbon

1102 Carboniferous 
limestone

calcaire carbonifère

صخر صلب قاسي، شكل بلوري للحجر اجلريي من العصر الكربوين
والذي يشكل عادة جماالت بتضاريس مرتفعة.

حجر جريي كربوين

Kohlenkalk

1103 Carboniferous period

période carbonifère

حقبة استغرقت حوايل 65 مليون سنة (بني حوايل 280 و 345
مليون سنة قبل العصر احلايل) من التاريخ اجليولوجي لألرض. تتميز
هذه احلقبة برقعة جليدية شاسعة وذوبان وموجات هجرة ضخمة

وانقراض أنواع..

عصر كربوين

Karbonzeit

1104 carbon-nitrogen ratio

rapport carbone-azote

نسبة وزن الكربون العضوي إىل وزن النيتروجني الكلي يف التربة أو
يف املواد العضوية. ويتم احلصول عليها عن طريق قسمة نسبة الكربون

.(N) على نسبة النيتروجني الكلي (C) العضوي

نسبة الكربون إىل النيتروجني

Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis

1105 Carbonyl Sulfide 
(COS)

sulfure de carbonyle (cos)

غاز صيغته الكيميائية (COS)، مستقر جدا وال يتفاعل يف الطبقة
السفلى من الغالف اجلوي، لكنه عندما يصل إىل الطبقة الستراتوسفري
ويتعرض لألشعة فوق البنفسجية، يتحلل ليشكل أول أكسيد الكربون

(CO) والكربيت، S. خالل التفاعالت الكيميائية يف الغالف
اجلوي العلوي (طبقة الستراتوسفري)، يتم حتويل ذرات الكربيت إىل
،H2SO4 مث إىل محض الكربيتيك SO2 ثاين أكسيد الكربيت
الذي يشكل هباء جوي كربيتايت وبذور سحب، ويكون هكذا أحد
املسامهني يف تكون األمطار احلمضية. تساهم الثورات الربكانية يف
انبعاث COS يف الغالف اجلوي. ويعتقد أن مصادر تواجده يف

الغالف احليوي هي أساسا بيولوجية.

(COS) كربيتيد الكربونيل

Karbonylsulfid (COS)

1106 Carcinogen

cancérigène

مادة مسببة لإلصابة بالسرطان أو تساعد على منو اخلاليا السرطانية.

مادة مسرطنة

Karzinogen

1107 carcinogenic agent

agent cancérigène

مادة كيماوية أو مشعة تسبب السرطان أو تساعد على منو وتطور
اخلاليا السرطانية.

مادة مسببة للسرطان

krebserregende Substanz

1108 Carcinogens

substances cancérogènes

مواد تسبب اإلصابة بالسرطان.

مواد مسرطنة

Krebserreger
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1109 care principle

principe de soins

ينص هذا املبدأ على أن احليطة واملسؤولية هي الشواغل الرئيسية عند
إدارة وتنمية واختيار التكنولوجيا يف الزراعة العضوية. العلم ضروري
لضمان زراعة عضوية صحية وآمنة وسليمة بيئيا. ومع ذلك، فاملعرفة
العلمية لوحدها ليست كافية. اخلربة التطبيقية، واحلكمة املتراكمة

واملعرفة التقليدية واألصيلة تقدم حلوال صاحلة، مت اختبارها من قبل.
دف الزراعة العضوية إىل الوقاية من خماطر كبرية من خالل تبين
تقنيات مناسبة ورفض ما ال ميكن التنبؤ بتأثرياته، مثل اهلندسة

الوراثية. وينبغي أن تعكس القرارات قيم واحتياجات مجيع الذين قد
يتأثرون، من خالل عمليات شفافة وتشاركية.

مبدأ الرعاية

Pflege Prinzip

1110 Carnivore

carnivore

حيوان يتغذى على حيوانات أخرى.

آكل حلم

Carnivore/Fleischfresser

1111 Carnivorous

carnivore

حيوان يأكل حلم حيوانات أخرى.

الحم

Fleisch fressend

1112 Carrier

transporteur

أي شخص أو منظمة أو حكومة تقوم بنقل املواد املشعة باستعمال أية
وسيلة من وسائل النقل. ويشمل املصطلح كال الناقلني باألجر أو
املكافأة (املعروفني باسم الناقلني العموميني أو املتعاقدين يف بعض

البلدان) والناقلني حلسام اخلاص (املعروفني باسم ناقلني خواص يف
بعض البلدان).

ناقل

Beförderer

1113 Carrier

transporteur

أي الشخص أو مؤسسة تقوم بنقل النفايات اخلطرة أو غريها.

ناقل

Spediteur

1114 Carrying capacity

capacité de charge

كثافة حالة االستقرار لنوع معني اليت يكون موطن حمدد قادر على
حتملها.

قدرة حتمل

Tragfähigkeit

1115 Carrying Capacity

capacité de charge

مستوى استخدام األراضي أو نشاط بشري الذي ميكن استيعابه
بشكل دائم دون تغيري ال رجعة فيه يف نوعية اهلواء واملاء واألرض، أو

املوائل النباتية واحليوانية. يدل هذا املصطلح يف حالة املستوطنات
البشرية، أيضا على احلدود القصوى اليت عند جتاوزها تنخفض

وتتراجع نوعية احلياة، خصائص اتمع، أو صحة اإلنسان ورفاهيته،
والسالمة، مثل احلد األقصى املقدر لألشخاص الذين ميكنهم

االستفادة من أنظمة البنية التحتية القائمة و املخطط هلا، أو احلد
األقصى لعدد السيارات اليت ميكن استيعاا على الطريق.

قدرة حتمل

Tragfähigkeit

1116 Cartagena Dialogue

dialogue de carthagène

عملت جمموعة من حنو 40 بلدا من أجل التوصل إىل اتفاق طموح،
ملزم قانونا مبوجب االتفاقية اإلطارية، لتصبح أو تبقى انبعاثاا من
الكربون منخفضة حمليا. تشمل اموعة: أنتيغوا وبربودا، أستراليا،
بنغالديش، بربادوس، بوروندي، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا،

الدمنارك، مجهورية الدومينيكان، وإثيوبيا، واالحتاد األورويب، فرنسا،
غامبيا، جورجيا، أملانيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، اندونيسيا، كينيا،
لبنان ومالوي وجزر املالديف، جزر مارشال، املكسيك، هولندا،

نيوزيلندا، النرويج، بنما، بريو، رواندا، ساموا، وإسبانيا، سوازيالند،
السويد، سويسرا، طاجيكستان، ترتانيا، أوغندا، اإلمارات العربية

املتحدة، واململكة املتحدة.

حوار قرطاجنة

Cartagena Dialogue
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1117 Cartagena Group

groupe de carthagène

جمموعة من 27 دولة تسعى إىل نتائج طموحة على مستوى االتفاقية
اإلطارية والتخفيض احمللي النبعاث الكربون. تأسست يف عام

2010. وتشمل البلدان : أنتيغوا وبربودا، أستراليا، بنغالديش،
بلجيكا، كولومبيا، كوستاريكا، إثيوبيا، فرنسا، أملانيا، غانا

وإندونيسيا ومالوي وجزر املالديف، جزر مارشال، املكسيك،
هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بريو، وساموا، وأسبانيا، ترتانيا، تايالند،

تيمور-ليشيت وأوروغواي واململكة املتحدة واملفوضية األوروبية.

جمموعة قرطاجنة

Cartagena-Gruppe

1118 Cartagena Protocol 
on Biosafety

protocole de cartagena sur la biosécurité

بروتوكول متفق عليه دوليا، مت وضعه حلماية التنوع البيولوجي من
املخاطر احملتملة اليت قد يشكلها إطالق أو نشر الكائنات املعدلة

وراثيا. أنه يضع إجراءات لضمان تزويد البلدان باملعلومات الالزمة
الختاذ قرارات واعية قبل املوافقة على استرياد هذه الكائنات إىل
أراضيها. مرادف: بروتوكول قرطاجنة. انظر: اتفاقية التنوع

البيولوجي.

بروتوكول السالمة البيولوجية،
بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة

األحيائية

Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit

1119 Cartagena Protocol 
on Biosafety (CBD)

protocole de carthagène sur la biosécurité

اتفاق دويل (تابع التفاقية التنوع البيولوجي) يهدف إىل ضمان أمان
املناولة والنقل واستخدام الكائنات احلية املعدلة الناشئة عن

التكنولوجيا احليوية احلديثة واليت قد يكون هلا آثار ضارة على التنوع
البيولوجي، مع مراعاة املخاطر على صحة اإلنسان.

بروتوكول قرطاجنة بشأن السالمة
البيولوجية

Cartagena-Protokoll über die biologische Sicherheit

1120 Cartel

cartel

جمموعة من املنتجني جيمعهم اتفاق على حتديد األسعار واإلنتاج.

كارتل

Kartell

1121 Cartilaginous Fishes

poissons cartilagineux

أنواع األمساك اليت تنتمي إىل طبقة الغضروفيات، واليت يتكون هيكلها
من مواد غضروفية مرنة بدال من العظام.

أمساك غضروفية

Knorpelfische

1122 Cartography

cartographie

علم حتضري ورسم اخلرائط.

خرائطية

Kartographie

1123 Case Control Study

étude cas-contrôle

دراسة تبدأ بتحديد/ بالتعرف على األشخاص الذين يعانون من املرض
املراد متابعته (أو متغري خمرج آخر)، ومراقبة مناسبة (على سبيل

املقارنة، أو كمرجعية) تتمثل يف جمموعة من األشخاص غري مصابني
باملرض. يتم فحص العالقة بني خاصية أو عالمة هلذا املرض من

خالل مقارنة احلاالت املرضية وغري املرضية فيما يتعلق بتواتر وجود
اخلاصية، أو مستوياا يف كل جمموعة من اموعتني.

 
ميكن اعتبار أن الدراسة "بأثر رجعي" ألنه تبدأ بعد ظهور املرض،
وترجع إىل العوامل املسببة املفترضة. قد تكون "دراسة حالة مع
مراقبة" تراكمية "مستقبلية" وذلك عندما يتم تشخيص كل حالة
جديدة ويتم إدراجها يف الدراسة. ومع ذلك، ال تزال مثل هذه

الدراسة حتمل إسم "بأثر رجعي" ألا تبحث يف اخللفيات، من النتائج
إىل املسببات. مصطلح "احلاالت" ويستخدم مصطلح "املراقبة" أحيانا
لوصف املواد يف جتربة عشوائية، ولكن مصطلح "دراسة حالة مع

مراقبة" ال ينبغي أن يستخدم لوصف مثل هذه الدراسة (من املاضي،
.(1988

دراسة حالة مع مراقبة

Fallkontrollstudie

1124 Cash Crop

culture de rente

إنتاج حماصيل زراعية لتوفري إيرادات من مصدر خارج املزرعة.

حماصيل نقدية

Bargeldernte
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1125 Casual alien species

espèces exotiques occasionnels

األنواع الغريبة اليت قد تزدهر وحىت تتكاثر يف بعض األحيان يف
املنطقة، ولكن اليت ال تصل مستوى تعويض نفسها بنفسها، واليت

تعتمد على إدخال متكرر الستمرارها.

أنواع غريبة عرضية

Gelegentliche exotische Arten

1126 Catabolic

catabolique

تقويض جزيئات عضوية معقدة من قبل الكائنات احلية للحصول على
الطاقة.

تقويضي

katabole

1127 catabolism

catabolisme

تقسيم جزيئات ضخمة ملواد غذائية رئيسية، كربوهدرات أو
بروتينات أو دهون، باالعتماد على سالسل خمتلفة من التفاعالت
احليوية، إىل جزيئات بسيطة وتعبئة الطاقة املختزنة باملواد الغذائية.

أيض هدمي

Abbaustoffwechsel

1128 catadromy

catadromie

هو انتقال األمساك، البالغة أو املكتملة النمو، من املياه العذبة إىل مياه
.(anadromy انظر) البحر للتفريخ كسمك األنقليس مثال

هجرة األمساك، هجرة األمساك إىل
البحر للتفريخ

catadromy

1129 catalysis

catalyse

يف جمال الكيمياء: املساعدة يف انطالق تفاعل أو تسريعه أو توجيهه
باستعمال مادة إضافية، احملفز، بتركيز ضعيف باملقارنة مع املواد

املتفاعلة. احملفز ال تستهلك خالل التفاعل. تقوم اإلنزميات (حمفزات
عضوية إحيائية) ذه املَهمة يف األجسام احلية.

حفْز

Katalyse

1130 Catalyst

catalyseur

مادة تسرع التفاعل الكيميائي ولكنها تظل دون تغيري يف الشكل ويف
الكم (على سبيل املثال، اإلنزميات).

حمفز

Katalysator

1131 Catalyst

catalyseur

أو حمفز، مادة تسرع التفاعالت الكيميائية دون أن تتأثر بشكل دائم
ذه التفاعالت (على سبيل املثال، البالتني يف أنبوب عوادم السيارات
يعمل كحفاز يساعد على حتويل أول أكسيد الكربون إىل ثاين أكسيد

الكربون).

حفاز

Katalysator

1132 Catalytic converter

convertisseur catalytique

جهاز للتحكم يف تلوث اهلواء يستخدم يف نظام عادم السيارات.
يساعد على حتقيق االحتراق الكامل للوقود الذي مل يكتمل احتراقه
يف احملرك، ويقلل هكذا من وجود انبعاثات ضارة. حيول اجلهاز

اهليدروكربونات غري احملترقة وأول أكسيد الكربون يف العادم إىل ثاين
أكسيد الكربون وخبار املاء. يعتمد احملول احلفز الكيميائي لتحقيق هذا

التغيري.

حمول حفاز

Katalysator

1133 Catalytic Cracker Unit

unité de craquage catalytique

يف مصفاة البترول، تقوم وحدة تكسري حمفز بتقسيم جزيئات البترول
الطويلة والضخمة أثناء عملية تكرير النفط. هذه القطع الصغرية

تتجمع (أو يتم جتميعها) من جديد يف شكل جديد لتشكيل جزيئات
مرغوب فيها تدخل يف تكوين البرتين أو غريه من املنتجات.

وحدة تكسري كيميائي حمفز

Anlage der katalytischen Kräckung
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1134 Catalytic Destruction 
of Ozone

destruction catalytique de l'ozone

يف طبقة الستراتوسفري، يتم حترير الكلور االصطناعي على شكل
ذرات (جدر)، عموما  من مركبات الكربون الكلورية فلورية،
ويشارك يف تفاعالت كيميائية تدمر األوزون يف هذه الطبقة

 
صيغ التفاعالت الكيميائية:

 
CF2Cl2  + (طاقة ضوئية) -- -> Cl + CF2Cl (ينتج هذا

(O3 التفاعل جدر الكلور الذي حيفز تدمري األوزون
  

دورة احلفازة:
 

Cl + O3   --->  ClO + O2  (الكلور يتفاعل مع
األوزون لتشكيل أول أكسيد الكلورين)

 
O3 + (طاقة ضوئية)  -- ->   O + O2   ( يتحلل األوزون

بفعل األشعة الشمسية إلنتاج األكسجني الذري)
 

ClO + O -- -> الكلور + O2   ( يف هذا التفاعل تتم
استعادة الكلور الذري (اجلدر))

 
-- -- --- -- --- -- --- -- --

 
2O3  --->  3O2    (النتيجة: حتويل األوزون إىل أكسجني

دون اصطدام جزيئات األوزون مع بعضها أو مع األكسجني الذري).

تدمري محفَّز لألوزون

Katalytische Ozonzerstörung

1135 Catalyze

catalyser

تسريع تفاعل كيميائي، خصوصا باستعمال حمفز.

حتفيز

katalysieren

1136 Catastrophic event

événement catastrophique

يف حالة الصلة باملناخ، وجود عامل املباغتة واحلجم الكبري لآلثار
وتوزيعها على نطاق واسع على النظم البشرية أو الطبيعية مثل ارتفاع
مستوى سطح البحر السريع تارخييا أو نوبات مفاجئة (ألكثر من
عشر سنوات أو أقل) يف أمناط دوران تيارات الغالف اجلوي أو

التيارات احمليطية، هذه الظواهر تعترب أحداث كارثية. وقد وقعت هذه
األحداث يف املاضي ألسباب طبيعية.

حدث كارثي

katastrophales Ereignis

1137 Catastrophic natural 
disturbances

perturbations naturelles catastrophiques

األحداث الطبيعية اليت حتدث بشكل غري منتظم (أي على النطاق
الزمين لعقود أو قرون)، واليت تؤثر وتغري كثريا يف الغابات على

مستوى املشهد الطبيعي.

اضطرابات طبيعية كارثية

Katastrophale natürliche Störungen

1138 catastrophism

catastrophisme

أو الكارثية، هو منوذج علمي ينطلق من األمهية القصوى لألحداث
الكارثية يف تطور نظامنا الشمسي، وتاريخ األرض وتطور الكائنات

احلية عليها.

نظرية الكوارث

Katastrophismus

1139 Catch Basin

réservoir collecteur

خزان ببنية تقليدية الستقبال وجتميع مياه األمطار اليت تسقط يف
الشوارع ومواقف السيارات. ويشمل مدخل، ومنخفض، وخمرج،
ويوفر احلد األدىن من إزالة املواد الصلبة العالقة. يف معظم احلاالت
يوجد غطاء أو آلية متكن من فصل الزيوت والشحوم من مياه
األمطار. يتم التمييز بني نظام أحواض التجميع ونظام الصرف

السطحي الذي له "مداخل"، ولكن ال حيتوي على منخفض جتميع أو
أغطية لفصل املواد الذهنية.

خزان جتميع

Auffangbecken
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1140 Catch Crop

culture intermédiaire

حمصول يتم إنتاجه دف االستفادة من املغذيات الزائدة املتبقية يف
التربة بعد حصاد احملاصيل االقتصادية. بدال من أن تتسرب هذه

املغذيات من التربة، يتم أخذها من قبل احملاصيل الوسيطة مث تعاد إىل
التربة عندما تتحلل النباتات.

حمصول وسيط

Zwischenfrucht

1141 catchment area

bassin versant

منطقة حمددة جغرافيا واليت تتدفق مياه أمطارها حنو رافد أو ر أو
حبرية أو خزان.

مستجمع املياه، حوض مائي

Einzugsgebiet

1142 Catchment Area 
(Waste)

zone de chalandise (déchets)

منطقة يتم مجع النفايات الصلبة منها و / أو موقع، تصل إليه النفايات
اليت مت مجعها، يف حمطة للمعاجلة أو حمطة نقل أو دفن.

منطقة مجع (النفايات)

Einzugsbereich (Abfall)

1143 Categorical 
Assistance

assistance catégorique

املساعدات العامة اليت تستهدف فئة معينة من املواطنني، مثل كبار
السن أو املعاقني.

مساعدة فئوية

Kategorienassistenz

1144 Catena

catena

موقع تربة (باملقارنة مع موقع آخر) له نفس العمر، ومكوناته مستمدة
من مواد أم مماثلة، وتكون حتت ظروف مناخية مماثلة، ولكن هناك

اختالف يف اخلصائص بسبب االختالفات يف جمال التضاريس
والصرف.

كاتينا/وتر

Catena

1145 cation

cation

أيون حيمل شحنة كهربائية موجبة (على سبيل املثال العنصر الفلزية
من مركبات األمالح). ميكن أن تتحد كاتيونات مع بعض األنيونات

(اليت لديها الشحنات السالبة) لتكوين االمالح.

كاتيون

Kation

1146 cation exchange

échange de cations

عملية يتم من خالهلا تبادل كاتيونات حملول مع كاتيونات توجد
مبواقع تبادل مواد معدنية ومواد عضوية، وخاصة على أسطح

الغرويات من الطني والدبال.

تبادل الكاتيونات

Kationenaustausch

1147 Cation 
 ExchangeCapacity 

(CEC)

capacité d'échange cationique (cec)

جسيمات الطني واملواد العضوية يف التربة هلا شحنات سالبة ومتيل إىل
جذب الكاتيونات – وهو ما ميثل قدرة التربة على االحتفاظ

بالكاتيونات حىت تظل متاحة جلذور النباتات. هذه الكاتيونات، اليت
يف خالف ذلك ميكن أن تتسرب وتفقدها التربة.

قدرة على تبادل األيونات املوجبة

Kationenaustauschkapazität

1148 Catkin

chaton

زهور ذكورية أو أنثوية، معلقة يف سالسل: ليست هلا بتالت ملونة
ألن تلقيح الزهور يتم عموما بواسطة الرياح.

زهرة هرية، عسيل الصفصاف

Kätzchen

1149 Causation

lien de causalité

العالقة اليت تنتج عند حدوث تغيري يف متغري، ويكون هذا التغري ال
يرتبط فقط مع متغري آخر ولكن يف الواقع يؤدي إىل تغيري يف املتغري

اآلخر.

عالقة سببية

Verursachung

1150 Cause-Related 
Marketing

commercialisation avec cause associée

طريقة من طرق الشركات واملؤسسات لدعم وتشجيع املنظمات غري
الرحبية. برنامج تسويق بسبب يسمح للمقاوالت بالتعامل مع

املنظمات غري الرحبية باإلضافة وخارج برناجمها للعالقات اتمعية.
وكما يوحي االسم، فإن التركيز يتم على التسويق، وهذا يعين أن
املقاولة سوف تعتمد على مبيعاا وموارد التسويق جلعل الربنامج

ناجحا. وهذا ميكن أن ميثل فائدة كبرية للمؤسسات غري الرحبية اليت
غالبا ما تكون ميزانيات التسويق لديها حمدودة ومتيل إىل أن تكون

أقل سهولة يف التناول باملقارنة مع العديد من الشركات.

تسويق مرتبط بسبب

Ursachenbezogene Vermarktung
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1151 Caustic

caustique

االسم الشائع هليدروكسيد الصوديوم، قاعدة قوية. كما يستخدم
املصطلح كصفة لوصف قواعد ضارة للغاية.

مادة كاوية

ätzend

1152 Caustic scrubber

épurateur caustique

جهاز للتحكم يف تلوث اهلواء حيث يتم حتييد الغازات احلمضية عن
طريق االتصال مع (امتصاصها من) حملول قلوي (قاعدي).

غسيل كاوي

Laugenwäscher

1153 Caux Round Table 
Principles

principes de la table ronde de caux

وضعت هذه املبادئ يف كو يف عام 1994 من قبل جمموعة من قادة
األعمال التجارية الدولية كدليل لسلوك أخالقي ومسؤول للشركات.
دف هذه املبادئ لتكون حجر الزاوية لقادة األعمال لرفع املستوى
املعنوي واألخالقي لعمل الشركات واحلكومات من أجل تعزيز

الرأمسالية األخالقية حبيث يشمل االزدهار االني البيئي واالجتماعي
أيضا.

مبادئ املائدة املستديرة ملدينة (كو
(Caux

Prinzipien der Caux Round Table

1154 cavernicolous

cavernicole

كائن يعيش جزئيا يف مغارة أو كهف للحماية واالستراحة أو يعيش
كليا يف الغريان وتكون له خصائص مميزة كالعمى اجلزئي أو الكلي.

ساكن الكهوف

Cavernicolous

1155 CC:TRAIN

cc: formation

منهجية تدريب لتقييم قابلية التأثر بتغري املناخ.

تدريب: تغري مناخي

CC: Training

1156 CCS-ready

technologie prête de capture et de stockage du 
carbone

عندما يكون املطلوب هو انتشار سريع لتقنيات التقاط الكربون
وختزينه، ميكن تصميم حمطات الطاقة اجلديدة مع األخذ بعني االعتبار

للمساحة الضرورية لتركيب وحدة التقاط ثاين أكسيد الكربون
وحتقيق األداء األمثل عند إضافة االلتقاط وتأمني الوصول إىل خزانات

التخزين.

تكنولوجيا جاهزة اللتقاط الكربون
وختزينه

Reife Technologie zur Kohlenstoffabscheidung und -
speicherung

1157 CDM loan scheme

mdp système de prêt

مبادرة قرض بدون فوائد اليت توفر التمويل للمشاريع من أجل وضع
وثائق تصميم املشروع (PDD)، واملصادقة، والتحقق األول. يطبق
على املشاريع اليت تقع يف البلدان املضيفة اليت هلا أقل من 10 مشاريع
أنشطة يف إطار آلية التنمية النظيفة املسجلة لدى االتفاقية اإلطار لألمم
املتحدة بشأن تغري املناخ (اعتبارا من 1 يناير من سنة التقدمي)، مع
احتمال كبري للتسجيل يف االتفاقية اإلطارية وتوليد على األقل
7500 وحدة خفض االنبعاثات املعتمدة (شهادات خفض

االنبعاثات ) / سنة للمشاريع يف أقل البلدان منوا، وشهادات خفض
15000 وحدة انبعاثات / سنة يف غري البلدان األقل منوا.

نظام قروض آلية التنمية النظيفة

CDM Kreditsystem

1158 Ceiling Value (CV)

valeur maximale

احلد األقصى املسموح به لتركيز مادة السامة حممولة جوا، وهو
التركيز الذي ال ينبغي أبدا أن يتم جتاوزه يف منطقة التنفس.

قيمة عليا

Höchstwert
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1159 Cell

cellule

1. وحدة ختزين يف موقع لطمر النفايات حبجم كاف الستقبال كمية
حمددة من النفايات، على سبيل املثال النفايات املتخلص منها خالل
يوم واحد. مث يتم حتديد جمال اخللية بواسطة غطاء يومي. جمموعة من
اخلاليا املتجاورة، اليت هلا نفس االرتفاع، تشكل مصعدا. 2. خلية
داخل املكب مصممة لغرض معني، على سبيل املثال ملعاجلة النفايات

العضوية. اخللية هلا حدود واضحة واليت قد تكون قاعدة نفاذية
منخفضة، وجدار عزل وغطاء بنفاذية منخفضة.

خلية

Zelle

1160 Cell (biol)

cellule

الوحدة األساسية للحياة. قادرة على التكاثر بشكل مستقل. تتميز
اخللية النباتية عن اخللية احليوانية بأربعة عناصر فريدة من نوعها:

فجوة، البالستيدات، وغشاء سليلوزي متصلب كجدار حيد اخللية.

خلية

Zelle

1161 Cell Cycle

cycle cellulaire

مجلة من األحداث اليت تتعاقب أثناء انقسام خاليا إنقسامية – انتقال
بشكل دوري بني طور االنقسام (املرحلة M) والطور البيين.

دورة خلية

Zellzyklus

1162 Cell Wall

paroi cellulaire

الطبقة اخلارجية السليلوزية الصلبة من اخلاليا واملتواجدة يف النباتات،
وبعض الطالئعيات، ومعظم البكترييا.

جدار اخللية

Zellwand

1163 Cellulose

cellulose

مادة عضوية كربوهيدراتية. أهم مكون جلدار اخللية يف مجيع النباتات
وبعض الطالئعيات.

سلولوز

Zellulose

1164 celsius

celsius

نظام قياس درجة احلرارة الذي اقترحه الفلكي السويدي اندرس
سلسيوس يف عام 1742. مزيج من اجلليد واملاء هو الصفر املرجعي
للنظام؛ ويتم اعتبار درجة غليان املاء هي 100 درجة. يتم تعريف
الدرجة كجزء من مئة للفرق بني نقطة انصهار الثلج ونقطة غليان

املاء، وهو ما أدى إىل االسم األصلي، "درجة مئوية:
(centigrade)".  لتحويل درجة مئوية إىل فهرايت: جتب

= F) مضاعفة درجة حرارة مئوية بنسبة 1،8 وإضافة 32 درجة
C + 32° 9/5). لتحويل فهرايت اىل مئوية: يتم طرح 32

درجة من درجات احلرارة فهرايت، وتقسيم املتبقي بنسبة 1،8. (
.(C = (F -32) / 1.8

سلسيوس (مئوية)

celsius

1165 Cenozoic

cénozoïque

العصر اجليولوجي األخري الذي يتضمن العايل وفترات العصر
اجلليدي، مبا يف ذلك اهلولوسني (65 مليون سنة إىل الوقت احلاضر).

حقب احلياة احلديثة

Cenozoic

1166 Center for 
International 
Environmental Law

centre pour le droit environnemental 
international

يعمل مركز القانون البيئي الدويل على تعزيز واستخدام القانون الدويل
واملؤسسات الدولية حلماية البيئة، وتعزيز صحة اإلنسان، وضمان

جمتمع عادل ومستدام.

مركز القانون البيئي الدويل

Zentrum für internationales Umweltrecht

1167 center of vital activity

centre d’activité vitale

موقع حيث يتركز نشاط حيوي أو خدمة حيوية معينة: مستشفى. أو
مقر نفوذ أو تفكري وإبداع: مركز السلطة؛ مدينة العلوم. أو مساحة

بكثافة سكانية أو نشاط اقتصادي باملقارنة مع ما حوهلا.

مركز نشاط حيوي

Zentrum einer Lebenstätigkeit
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1168 Central Group

groupe central

حتالف تفاوضي تنسيقي لألطراف املدرجة يف املرفق األول من أوروبا
.(CG-11) الوسطى، كان يسمى سابقا

جمموعة وسطى

Gruppe der Mitte

1169 Central Planning

planification centrale

نظام بريوقراطي حكومي مركزي (على العكس من نظام أصحاب
املشاريع اخلاصة أو حىت البريوقراطيني احلكوميني احملليني) يتم فيه

حتديد ما سينتج وكيف سيتم إنتاجه.

ختطيط مركزي

Zentrale Planung

1170 Centralisation

centralisation

نظام حيث يتركز صنع القرار يف أعلى اهليكل التنظيمي.

مركزية

Zentralisierung

1171 Centralised 
Composting

compostage centralisé

نظام يستخدم مرفق مركزي داخل منطقة حمددة دف حتويل اجلزء
القابل للتحلل والتعفن من النفايات البلدية الصلبة إىل مساد.

تسميد مركزي

zentrale Kompostierung

1172 Centrally Planned 
Economy

économie centralement planifiée

التنظيم االقتصادي حيث تتم معظم القرارات حول ختصيص املوارد
من قبل احلكومة املركزية.

تنظيم اقتصادي مركزي

Zentrale Planwirtschaft

1173 Centre for Pacific 
Crops and Trees 
(CePACT)

centre des cultures et des arbres du pacifique 
(cepact)

البنك الوراثي اإلقليمي الذي تديره أمانة جمموعة احمليط اهلادئ، حيث
يتم حفظ عينات احملاصيل األساسية واألشجار اهلامة يف املنطقة

وإتاحتها لربامج التكثري والتخصيب. توجد به مجيع احملاصيل املناسبة
للمناخ واملتوفرة املنطقة.

مركز احمليط اهلادئ للمحاصيل
(CePACT) واألشجار

Zentrum für Pacific Pflanzen und Bäume (CePACT)

1174 Centre of Origin

centre d'origine

املنطقة اجلغرافية حيث النباتات أو احليوانات، واألنواع امليكروبية،
سواء املستأنسة أو الربية، طورت ألول مرة صفاا وخصائصها

املميزة.

مركز املنشأ

Herkunftszentrum

1175 Centrifugal 
dewatering of sludge

déshydratation des boues par centrifugation

إزالة جزئية للمياه من محأة مياه الصرف الصحي باستعمال الطرد
املركزي.

نزع املاء من محأة بالطرد املركزي

Schleuderentwässerung von Schlamm

1176 Centroid of Solid-
Waste Generation

centre d’une région de production de déchets 
solides

مركز منطقة يتم مجع نفايات صلبة منها. قد تكون النقطة الوسطى
جغرافيا أو قد تكون مبنية على توزيع كثافة السكان و/أو الصناعة.

مركز منطقة منتجة للنفايات الصلبة

Schwerpunkt des Festabfallaufkommen

1177 Cephalopod

céphalopode

رخويات تتميز بأذرع حتيط بفمها مرنة وا جمسات ومصاصات
عديدة لألطباق على فرائسها.

حيوان رأسي األرجل

Kopffüßer

1178 Ceres Principles

principes ceres

مدونة من عشر نقاط للسلوك البيئي. أقرا، علنا وبشكل طوعي،
شركات باعتبارها بيان مهمة بيئية أو أخالقيات. تشكلت سرييس يف

عام 1989، وهي عبارة عن شراكة بني اجلماعات املدافعة عن
البيئة، والنقابات العمالية، واملؤسسات االستثمارية. وتركز الشراكة
على استخدام قدرات املسامهني لالنتقال بالشركات إىل ممارسات

أكثر استدامة.

مبادئ سرييس

Ceres Prinzipien
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1179 certificate of origin

certificat d'origine

تستخدم شهادة املنشأ بشكل واسع للتعرف على املوقع اجلغرايف ملنشأ
املنتجات الغذائية.

شهادة املنشأ

Ursprungszeugnis

1180 certification

certification

إصدار شهادات هو اإلجراء الذي من خالله تسلم هيئات الشهادة
الرمسية أو جهات منح الشهادات املعترف ا رمسيا، شهادة مكتوبة أو
كفالة معادلة على أن األطعمة أو نظم الرقابة على األغذية تتوافق مع
املتطلبات. ويستند إصدار الشهادات على جمموعة من أنشطة التفتيش
اليت قد تشمل املراقبة املستمرة على اخلط وتدقيق نظم ضمان اجلودة

وفحص املنتجات النهائية.

إصدار شهادات

Zertifizierung

1181 certification body

organisme de certification

اهليئة املسؤولة عن التحقق من أن املنتجات اليت تباع أو الصفة املعلنة
بأا عضوية، تنتج وجتهز ويتم إعدادها، والتعامل معها، أو تستورد

وفقا التوجيهات ذات الصلة.

هيئة تصديق، هيئة إصدار الشهادات

Zertifizierungsstelle

1182 certification 
programme

programme de certification

النظام الذي تشتغل على أساسه هيئة إصدار الشهادات واحملدد
للشروط واإلجراءات وطريقة اإلدارة لتنفيذ إصدار شهادات املطابقة.

برنامج تصديق، برنامج إصدار
الشهادات

Zertifizierungsprogramm

1183 certified

certifiée

خشب أو غريه من منتجات الغابات اليت مت تقييمها واملصادقة من قبل
مؤسسة معتمدة ومستقلة، "طرف ثالث"، جهات ماحنة لشهادات

باستخدام مبادئ ومعايري، حمددة يف خطة أو خطط إلصدار
الشهادات. التصديق ينبين على تقييم كل من أنشطة إدارة الغابات
(شهادة الغابات) وتتبع املنتجات احلرجية (شهادة سلسلة املسار

(إمكانية التعقب)). 

معتمد، حاصل على املصادقة

bescheinigt

1184 Certified emission 
reductions (CER)

réductions d'émissions certifiées

.CO2 وحدة بروتوكول كيوتو تساوي 1 طن متري من مكافئ
ويتم إصدار شهادات خفض االنبعاثات خلفض االنبعاثات من أنشطة
مشاريع آلية التنمية النظيفة. نوعني من شهادات خفض االنبعاثات
تسمى األوىل شهادة ختفيض انبعاثات مؤقت (tCERs) والثانية

شهادة ختفيض انبعاثات على املدى الطويل (lCERs) وتصدر تبعا
إلزالة االنبعاثات نتيجة ملشاريع آلية التنمية النظيفة يف جمايل التحريج

وإعادة التحريج.

ختفيضات انبعاثات مصادق عليها

Zertifizierte Emissionsreduktionen

1185 certified emissions 
reduction (CER)

réduction certifiée des émissions (cer)

ختفيض االنبعاثات املعتمد هو وحدة مت حتديدها يف املادة 12 من آلية
التنمية النظيفة (CDM) حسب الشروط املذكورة هناك، فضال عن

األحكام ذات الصلة يف طرائق وإجراءات آلية التنمية النظيفة،
وتساوي هذه الوحدة واحد طن متري من مكافئ ثاين أكسيد

الكربون، حمسوبة باستخدام إمكانيات االحترار العاملي اليت عرفها
القرار CP.3 / 2 أو بصيغتها املنقحة الحقا وفقا للمادة 5 من

بروتوكول كيوتو.

(CER) ختفيض معتمد لالنبعاث

zertifizierte Emissionsreduktion (CER)

1186 Certified Farmers’ 
Market

marché paysan certifié

هو السوق حيث يبيع املزارعون منتجام مباشرة للمستهلكني. يف
سوق املزارعني املعتمد، يكون املزارعني معفون من التعبئة،

والتحجيم، ومتطلبات وضع العالمات، ولكنهم ال ميكنهم أن يبيعوا
إال املنتجات اليت من إنتاجهم.

سوق مزارعني معتمد

Zertifizierter Bauernmarkt
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1187 Certified Organic

certifié biologique

ختص املنتجات اليت مت إنتاجها وفقا للوائح حمددة واليت مت تفتيشها
واليت وافق عليها وكيل التصديق املعتمد. حتدد مراسيم وزارة الفالحة
بالواليات املتحدة شروط حصول نظام إنتاج على شهادة العضوية

"عليه أن يستجيب للظروف اخلاصة باملوقع عن طريق دمج
املمارسات الثقافية والبيولوجية وامليكانيكية اليت تعزز تدوير املوارد،

وتعزز التوازن البيئي، وحتفاظ على التنوع البيولوجي.". 

حاصل على شهادة العضوية

biologisch zertifiziert

1188 certified organic 
 
agriculture

agriculture biologique certifiée

نظم ومنتجات متت إدارا وإنتاجها وفقا ملعايري حمددة أو مراسيم فنية
ختص الفالحة العضوية واليت مت تفتيشها ووافقت عليها هيئة إصدار

الشهادات الزراعية.

زراعة عضوية مصدقة

zertifizierte ökologische Landwirtschaft

1189 certified organic 
 
aquaculture

aquaculture biologique certifié

أنظمة تربية األحياء املائية ومنتجاا اليت تعتمد يف إدارا وإنتاجها
املعايري احملددة لإلنتاج العضوي واليت يتم تفتيشها ومراقبتها واليت

وافقت عليها هيئة إصدار شهادات تربية األحياء املائية.

تربية أحياء مائية عضوية ومعتمدة

zertifizierte Bio-Aquakultur

1190 certified organic farm

ferme certifiée biologique

كل مزرعة انضمت إىل ممارسات الزراعة العضوية ومت اعتمادها وفقا
ملعايري العضوية.

مزرعة عضوية مصدقة، مزرعة
عضوية معتمدة

zertifizierter Bio-Bauernhof

1191 certified organic food

aliments biologiques certifiés

أغذية مت إنتاجها وفقا ملعايري الزراعة العضوية. بالنسبة للمحاصيل،
فهذا يعين أن زراعتها تقوم على نظام الزراعة اليت حتافظ على وتغذي
خصوبة التربة وصحة احملاصيل من دون استخدام املبيدات التقليدية
واألمسدة االصطناعية، والنفايات البشرية، أو محأة مياه الصرف
الصحي، وأا مل تتم معاجلتها أو إضافة غذائية مؤينة.وهذا يعين
بالنسبة للحيوانات، أن تربيتها متت دون االستخدام الروتيين

للمضادات احليوية ودون استخدام هرمونات النمو. جيب عدم تعديل
املنتجات العضوية وراثيا. وعادة ما تكون املنتجات معتمدة من قبل
هيئة إصدار الشهادات كطرف ثالث معترف به على املستوى الدويل
أو الوطين، وتتم بالتايل مساءلته يف حالة الغش. يتم التصديق حسب
معايري البلد الذي يباع به املنتج. يتم التعرف على األغذية العضوية
املعتمدة يف السوق عن طريق التسمية والعالمة العضوية املسلمة من

هيئة إصدار الشهادات.

أغذية عضوية مصدقة

zertifizierte Bio-Lebensmittel

1192 certified organic 
 land; certified 

organic area

terres certifiées biologiques; superficie certifiée 
biologique

قطعة أرض (مبا يف ذلك األراضي الصاحلة للزراعة واملراعي أو املناطق
الربية) تتم إدارا (زراعتها) أو تركها برية وحتصد وفقا للمعايري

العضوية احملددة أو املراسيم الفنية واليت مت تفتيشها ووافقت عليها هيئة
إصدار الشهادات.

أراضي عضوية معتمدة؛ منطقة
عضوية معتمدة

zertifiziertes Bio-Land; zertifizierter Bio-Bereich
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1193 Certified organic wild 
 
area

zone sauvage biologique certifiée

شهادة املصادقة العضوية تدل على أن النباتات تزرع بشكل طبيعي يف
منطقة مجع معتمدة وواضحة املعامل. هذه الشهادة ال تتضمن التصديق

على األرض نفسها. املنتجات النباتية اليت تنمو يف الربية ميكن
التصديق على عضويتها، ولكن ليست كل النباتات اليت يتم مجعها يف
بيئتها الطبيعية ميكن اعتبارها عضوية، ألن بعض املوائل الطبيعية ميكن
أن تكون ملوثة. تقتضي معايري العضوية يف حالة اجلمع بالربية أن

تكون منطقة اجلمع نظيفة، ومجع مستدام وإمكانية تتبع كامل.
األشخاص الذين حيصدون، أو جيمعون أو يقطفون يف الربية جيب أال
جينون من املنتجات مبعدل يفوق قدرة اإلنتاج املستدام من الناتج الذي
يتم حصده، وجيب أال يهددون استقرار النظام البيئي أو وجود نبات،
أو فطر أو حيوان، مبا فيه ذلك األنواع اليت ال تستغل بشكل مباشر.

منطقة برية عضوية مصدقة

Zertifizierte Bio-Wildgebiet

1194 Cesspool emptier

camion citerne de vidange de fosse septique

شاحنة صهرجييه خاصة بتفريغ البالوعات وجمهزة باآلليات املناسبة.

شاحنة إفراغ البالوعة

Klärwagen

1195 Cesspool/Cesspit

fosse septique

صهريج، عادة حتت األرض، الستقبال مياه الصرف الصحي،
يستعمل عموما مبثابة خزان يتم إفراغه بشكل منتظم من قبل ناقلة

صهرجييه تنقل احملتوى إىل حمطة معاجلة.

بالوعة

Klärgrube

1196 chain of custody

chaîne de traçabilité

مفهوم يشمل مجيع اخلطوات ذات الصلة يف سلسلة اإلنتاج مبا يف
ذلك النمو واملناولة والتجهيز وغريها من العمليات اليت يتم تفتيشها

ومراقبتها أو املصادقة عليها حسب االقتضاء.
 

يف عملية متابعة سلسلة التتبع ينظر إىل اخلطوات الالزمة ككل لتتبع
املنتج من املصدر إىل املستهلك.

سلسلة احليازة، سلسلة التتبع

Rückverfolgbarkeitskette

1197 Chain of Custody 
(Forestry)

chaîne de traçabilité (foresterie)

مسار املنتجات الغابوية اليت يتم توزيعها من منطلقها يف الغابة إىل
االستخدام النهائي.

كشف سالسل االستهالك (الغابات)

Kettennachweis (Forstwirtschaft)

1198 Chalk

craie

شكل حجر جريي أبيض، يسهل اختراقه. يف بريطانيا غالبا ما تكون
به كسور كثرية للغاية من خالل تأثري الصقيع مما جيعله أكثر نفاذية.

طباشري

Kreide

1199 Chalk Puddling

chaux humide

سحق احلجر اجلريي أو الطباشري وخلطه مع املاء و / أو الطني
وضغط الوحل الناتج يف مستوى قاعدة موقع طمر النفايات، مما يؤدي

إىل تكون طبقة أقل نفاذية.

وحل طباشريي

Kalknassverdichtung

1200 Change in Demand

changement de la demande

حتول يف منحىن الطلب بأكمله بقطع النظر عن مثن معني، فاملواطنون
يرغبون يف شراء كمية خمتلفة. تغيري يف الطلب ناتج عن تغري بعض

املتغريات غري أسعار السلع.

تغري يف الطلب

Nachfrageänderung

1201 Change in Quantity 
Demanded

changement dans la quantité demandée

تغري إىل األعلى أو إىل األسفل يف منحىن الطلب نظرا لتغري يف أسعار
السلع دون حتول يف منحىن نفسه.

تغري يف الكمية املطلوبة

Änderung der Mengennachfrage

1202 Change in Quantity 
Supplied

changement de la quantité fournie

تغري يف السعر يسبب تغري على طول منحىن العرض ولكن ال يسبب
حتول يف موقع املنحىن نفسه.

تغري يف الكمية املعروضة

Änderung der Liefermenge
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1203 Change in Supply

variation de l'offre

أي تغيري يف أحد حمددات تكلفة العرض مما يتسبب يف حدوث حتول
يف موقع منحىن العرض.

تغري يف العرض

Versorgungsänderung

1204 Channel Erosion

erosion d'un canal

حيدث تآكل يف قعر القنوات يف معظم حاالت جريان املياه. أنه
يتسبب، مثال، يف تكون قنوات عميقة على سفوح اجلبال

واملنحدرات. ميكن أيضا أن حيدث التآكل على اجلانبني مم يؤدي إىل
توسيع القناة خاصة يف حالة تدفقات كبرية.

تآكل قناة

Kanalerosion

1205 chapada

chapada

تعين هضبة بالربتغالية واسم يطلق على بلدية يف والية ميناس جرييس
وبلديات أخرى يف واليات أخرى بالربازيل.

شبادا (هضبة)

Chapada/Hochebene

1206 chaparral

chaparral

نوع من الغطاء النبايت يزدهر بشكل رئيسي يف املناطق ذات املناخ
املتوسطي، ميكن العثور عليه يف والية كاليفورنيا ويف اجلزء الشمايل

الغريب من املكسيك واملناطق ذات املناخ املشابه.

شابرال

Chaparral

1207 Chappuis Band of 
Ozone Absorption

chappuis bande d'absorption de l'ozone

ااألطوال املوجية للضوء الذي ميتصه األوزون يف اال املرئي، وميتد
تقريبا من 380 إىل 750 نانومتر. مقارنة مع جمال امتصاص

األوزون لألشعة فوق البنفسجية والذي يعرف مبجال هارتلي-
هوجنس.

(Chappuis شابويس) جمال
من امتصاص األوزون

Chappuis Band der Ozonabsorption

1208 charcoal animal

charbon animal

يسمى أيضا أسود العظام وهو ما يتبقى عند تسخني وتقطري مسحوق
العظام مبعزل عن اهلواء (حوايل 700 درجة مئوية). حيتوي على نسبة
ضعيفة من الكربون، حوايل 10٪ فقط، والباقي مواد غري العضوية

وأساسا فوسفات الكالسيوم واملغنسيوم.

فحم حيواين

tierische Kohle

1209 charcoal wood

charbon de bois

منتوج تقليدي متجدد ومتجذر يف التاريخ اإلنساين، وهو ما يتبقى
عند تسخني وتقطري اخلشب مبعزل عن اهلواء بعد فقدان الرطوبة

واملواد العضوية املتطايرة، وميثل حوايل 35 يف املائة من الكتلة األصلية
ويتكون أساسا من الكربون.

فحم نبايت، فحم اخلشب

Holzkohle

1210 Charge

charge

كمية النفايات الصلبة اليت أدخلت إىل الفرن يف دفعة واحدة.

شحنة

Ladung

1211 Charging chamber

chambre de chargement

غرفة حتميل املواد جلهاز ضاغط ثابت، تنقل املواد منها إىل غرفة
الضغط ليتم ضغطها.

غرفة شحن

Beschickungskammer

1212 Charging 
hopper/feed hoper

trémie d'alimentation

مدخل موسع يتم عربه تغذية أو حتميل حمرقة يف بداية عملية احلرق أو
أي جهاز آخر للقيام بشكل من أشكال املعاجلة.

قمع شحن

Beschickungstrichter, Einfülltrichter

1213 CHARM

charm :gestion globale des dangers et des 
risques

أداة شاملة إلدارة األخطار واملخاطر و/أو عملية ضمن سياق وطين
لتنظيم تطوير شبكة / عملية متكاملة.

إدارة شاملة لألخطار واملخاطر

CHARM: Umfassendes Gefahren- und 
Risikomanagement.
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1214 Charrette

charrette

دورة ختطيط يتبادل فيها املشاركون األفكار وتصورهم للحلول ملسألة
تصميم مطلوب. يوفر منتدى لألفكار جماال لتبادل األفكار ويقدم ميزة
فريدة وهي إعطاء ردود فعل فورية إىل املصممني كما يعطي حقوق

التأليف املشترك للخطة جلميع أولئك الذين يشاركون يف املنتدى.

منتدى أفكار

Charrette

1215 chasmophytes

chasmophytes

نباتات تعيش يف شقوق الصخور و يف شقوق اجلدران. هلا جذور
قوية، وتستغل إىل أقصى حد، القليل من املاء واملواد الغذائية املتوفرة

بالشقوق.

نباتات الصخور

Chasmophytes

1216 Chatham House

chatham house

تشاتام هاوس، املعهد امللكي للشؤون الدولية، مؤسسة تفكري وحبث
باململكة املتحدة، تركز على األحباث السياسات وتقدمي املشورة

املتعلقة باألمن الدويل واحلكم واالقتصاد والبيئة. تشاتام هاوس معروفة
جيدا بأنشطتها يف جمال قضايا الغابات وتدير سلسلة نصف سنوية،
حتظى بتقدير كبري، من اجتماعات أصحاب املصلحة والقرار يف
الشؤون املتعلقة بالقطع غري املشروع لألشجار والقضايا املرتبطة

بذلك.

تشاتام هاوس

Chatham House

1217 Chelation

chélation

عملية جتوية حيوية كيميائية، حيث متر مياه األمطار من خالل أوراق
القمامة، وتستخلص مواد عضوية محضية (عامل إزالة) قادرة على

االرتباط باملواد املعدنية مثل احلديد واأللومنيوم، وجدت يف العديد من
الصخور.

عملية إزالة معدن ثقيل

Chelat-Bildung

1218 Chemical

produit chimique

الضغط اجلزئي لِ CO2 وO2، H2O، وأكاسيد النيتروجني،
،C، H، O، N، S، P، K) املغذيات الكربى ،NH3و

الكالسيوم، واملغنيسيوم، احلديد)، واملغذيات الصغرى (املنغنيز، البور،
الزنك، النحاس ، املولبدين، الكلور، الصوديوم، زيلينيوم، الكوبالت،

السيلسيوم).

مادة كيميائية

Chemikalie

1219 chemical control

lutte chimique

تعتمد استخدام مبيدات كيماوية ملكافحة انتشار األعشاب الضارة.
يف برنامج متكامل (+  معاجلة بيولوجية وميكانيكية) ميكن احلد من

املواد الكيماوية املستعملة.

مكافحة كيميائية

chemische Bekämpfung

1220 Chemical 
Dechlorination

déchloration chimique

مصطلح واسع يتضمن عمليات خمتلفة، عدد منها حيمل براءة اختراع،
وكلها تستخدم األساليب والتفاعالت الكيميائية إلزالة الكلور

(وأحيانا هالوجينات أخرى أيضا) من بنية جزيئات النفايات. تعتمد
العديد من هذه األساليب على استخدام عوامل خمتزلة قوية.

إزالة الكلور كيميائيا

chemische Entchlorung

1221 Chemical degradation

dégradation chimique

استخدام كواشف متخصصة للغاية وقوية التأثري تعطي ايار جزيء
املادة، املراد معاجلتها، ككل.

تدهور كيميائي

Chemischer Abbau

1222 Chemical incineration 
works

usine d'incinération de déchets chimiques

منظومة لتدمري، عن طريق احلرق، نفايات تنتج يف سياق التفاعالت
الكيميائية العضوية اليت حتدث مثال، خالل مراحل تصنيع املواد

البالستيك واأللياف. تستعمل املنظومة أيضا لتدمري عن طريق حرق
لنفايات كيميائية حتتوي على مزيج من الكلور الفلور، النيتروجني،

الفوسفور، أو الكربيت.

وحدة حرق نفايات كيميائة

Chemische Verbrennungsanlage
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1223 Chemical lifetime

durée de vie du produit chimique

طول الفترة الزمنية اليت تظل خالهلا مواد كيميائية مستقرة دون
تفاعل، حتلل ضوئي، انقسام، أو حتول إىل مادة كيميائية أخرى. املواد
الكيميائية املتفاعلة بدرجة عالية هلا أعمار قصرية. على سبيل املثال،
إذا كان تفاعل نوع مستهدف مع مادة متفاعلة سريع جدا فإن عمر

النوع املستهدف يكون قصريا. على سبيل املثال، تفاعل اجلذور
الصغرية مثل اهليدروكسيل يف التروبوسفري سريع جدا مع العديد من
املركبات املوجودة يف التروبوسفري، وبالتايل يتم قياس مدى حياة

هيدروكسيل التروبوسفري يف ثوان.

عمر مادة كيميائية

Chemical Lebensdauer

1224 chemical nature

nature chimique

استعداد أو قابلية املادة لتحول كيماوي حتت تأثري عوامل فيزيائية
(احلرارة مثال)، أو قدرة املادة على التفاعل مع مواد أخرى إلنتاج

مواد جديدة.

طبيعة كيميائية

chemische Natur

1225 Chemical oxygen 
demand (COD)

demande chimique en oxygène (dco)

كمية األكسجني الالزمة ألكسدة كاملة للمركبات الكيميائية
العضوية يف املاء؛ يستخدم كمقياس ملستوى امللوثات العضوية يف املياه

الطبيعية والنفايات.

طلب كيميائي على األكسجني

Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

1226 Chemical sludge

boues issues d'un traitement chimique; Boues 
Chimique

محأة تكونت نتيجة معاجلة مياه الصرف الصحي مبواد كيماوية.

محأة كيميائية

Chemischer Schlamm

1227 chemical tracer

traceur chimique

عنصر أو مركب كيميائي، له استقرار وميكن التعرف عليه بسهولة
بالوسائل الفيزيائية والكيميائية، ويستعمل لتتبع مسار سيل مادي يف

وسط معني أو يف البيئة أو للكشف عن تسرب.

مركب تتبع كيميائي

Tracer Chemikalien

1228 Chemical Treatment

traitement chimique

جمموعة متنوعة من التقنيات اليت تستخدم مواد كيميائية وجمموعة
متنوعة من العمليات الكيميائية املستعملة يف معاجلة النفايات البلدية

الصلبة.

معاجلة كيميائية

chemische Behandlung

1229 Chemical Waste 
Management (CWM)

gestion des déchets chimiques

اسم مؤسسة تشغيل مدافن النفايات اخلطرة. متتلك املؤسسة وتدير
حاليا مخسة مدافن للنفايات اخلطرة يف الواليات املتحدة.

إدارة النفايات الكيميائية

Chemische Abfallwirtschaft

1230 Chemical weathering

altération chimique

حتلل الصخور، والذي ينتج عادة عن طريق األمحاض الذائبة يف مياه
األمطار واليت تتفاعل مع املعادن والصخر. تشمل التفاعالت:

الكربنة، التحلل املائي، التمييه، واألكسدة (واحلد من)، وعملية إزالة
معدن ثقيل واإلذابة.

جتوية كيميائية

chemische Verwitterung

1231 chemical wood pulp

pâte de bois chimique

لب اخلشب احملصل عليه عن طريق تعريض عجينة اخلشب، رقائق
اخلشب، جسيمات أو بقايا خشبية لسلسلة من العالجات الكيميائية.

لب اخلشب الكيميائي

chemischer Holzzellstoff

1232 Chemobiokinetics

cinétique chimiobiologique

عملية امتصاص املواد الكيميائية من قبل اجلسم، وخضوع هذه املواد
للتحول األحيائي، وتوزيعها وتوزيع نتائج تفاعالا يف األنسجة،
والتخلص من املواد ونتائج األيض من اجلسم. تتم دراسة كميات
وتركيزات املواد ونواتج تفاعالا يف اجلسم احلي. هذا املصطلح له
أساسا نفس املعىن كاحلركية الصيدالنية، إال أن هذا املصطلح األخري

يقتصر على دراسة املواد الصيدالنية.

حركية التفاعالت الكيماوية احليوية

Chemobiokinetics
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1233 chemosterilant

chimiostérilisant

مركب كيميائي يستخدم ملكافحة احلشرات املسببة لألمراض من
خالل التسبب يف عقم دائم أو مؤقت ألحد أو كال جنسي احلشرة.

معقِّم كيميائي

chemische Sterilisierungsmittel

1234 chemosynthesis

chimiosynthèse

عملية إنتاج مركبات عضوية من طرف كائنات حية للبناء والتغذية
تعتمد الطاقة الكيميائية كمحرك باملقارنة مع عملية التمثيل الضوئي

اليت تعتمد أشعة الشمس كمصدر للطاقة.

تركيب كيميائي

Chemo- Synthese

1235 Chips and particles

chips et particules

اخلشب الذي مت تقسيمه عمدا إىل قطع صغرية أثناء تصنيع منتجات
خشبية أخرى، والذي يستعمل للحصول على عجينة اخلشب،

وإلنتاج األلواح الليفية واألخشاب املضغوطة، أو كوقود، أو ألغراض
أخرى. تستبعد الرقائق اخلشبية املصنوعة مباشرة (أي يف الغابة) من
األخشاب املستديرة (أي اليت تعد بالفعل مادة لعجينة اخلشب،

خشب مستدير أو مقسم). تقاس الرقائق واجلسيمات اخلشبية باملتر
املكعب حجم صلب باستثناء اللحاء.

رقائق وجسيمات خشبية

Späne und Teilchen

1236 Chloracne

chloracné

حالة مؤملة مع تشوه، مماثلة لظهور حب الشباب الشائع، واليت تظهر
عند األشخاص الذين يتعرضون لتركيزات عالية من ثنائي الفينيل

املتعدد الكلور. إنه رد فعل بيولوجي عند التعرض ألنواع خمتلفة من
املركبات الكلورية العضوية.

حب الشباب الكلوري

Chlorakne

1237 Chlorinated 
herbicides

herbicides chlorés

جمموعة من املواد الكيميائية اليت حتتوي على الكلور واليت تقتل
النباتات، تستخدم أساسا ملكافحة األعشاب وإسقاط األوراق.

مبيدات مكلورة

chlorierte Herbizide

1238 Chlorinated 
hydrocarbons

hydrocarbures chlors

نوع من اهليدروكربورات املهلجنة بالكلور واليت تضم فئة من
،DDT املبيدات احلشرية املستقرة الواسعة الطيف، من بينها

أَلدرين، إِندرين، برتين سداسي الكلور، والديلدرين.

هيدروكربونات مكلورة

Chlorkohlenwasserstoffe

1239 chlorination

chloration

يف الكيمياء هو تفاعل يهدف إدماج ذرة كلور واحدة أو أكثر يف
مركب كيميائي. يستعمل نفس املصطلح للتعبري عن استعمال الكلور

لتعقيم املاء أو التطهري وما إىل ذلك.

كلورة

Chlorierung

1240 Chlorine

chlore

عنصر كيميائي غازي رمزه Cl وصيغة جزيئه: Cl2. يف طبقة
الستراتوسفري، يدمر الكلور الذري (اجلذر) جزيئات األوزون،

األوزون الذي حيمي األرض من األشعة الشمسية فوق البنفسجية. يف
طبقة الستراتوسفري يف القطب اجلنويب، يتشكل الكلور اجلزيئي جنبا
إىل جنب مع محض النيتريك بواسطة تفاعل كلوريد اهليدروجني

ونترات الكلور – ميثالن على حد سواء خزان الكلور يف
الستراتوسفري. حتدث هذه التفاعالت على سحب الستراتوسفري

القطبية. مث يتم حتلل جزيء الكلور يف ضوء الشمس (طول املوجة
الضوئية أقل من 450 نانومتر) ليكَونَ جذور الكلور. جذور كلور،

اليت هي حمفز لتدمري طبقة األوزون.

كلور

Chlor

1241 Chlorine

chlore

عنصر من جمموعة اهلالوجينات. غاز دو رائحة مهيجة وله آثار سلبية
شديدة على الرئتني واجلهاز التنفسي. ينتج بشكل أساسي عن طريق
عملية التحليل الكهربائي حمللول ملح كلور وقلويات (خصوصا ملح
الطعام)، ويستخدم الكلور على نطاق واسع يف صناعة مواد كيميائية

عضوية - على سبيل املثال، يف مركبات مهلجنة، اهلباء اجلوي
بالدواسر، واملبيدات احلشرية، وPVC – البالستيك، ومواد

التبييض، واملذيبات مثل الكلوروفورم ورابع كلوريد الكربون. وكثريا
ما يستخدم الكلور كمطهر يف معاجلة املياه حلماية الصحة العامة.

كلور

Chlor
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1242 Chlorine atoms

atomes de chlore

الرمز الكيميائي: Cl، العنصر السابع عشر يف اجلدول الدوري
للعناصر. الوزن الذري 35،453 غراما لكل مول. لديها 17
الربوتونات يف نواا و 7 االلكترونات يف غالفها اخلارجي، عدد
فردي مما جيعل هذه الذرة احملايدة واجلذرية حمفزا فعاال للغاية يف

التفاعالت املدمرة لألوزون يف طبقة الستراتوسفري فوق القارة القطبية
اجلنوبية.

ذرات الكلور

Chloratomen

1243 Chlorine Dioxide

dioxyde de chlore

الصيغة الكيميائية: ClO2، جذر، خيضع للتحلل الضوئي يف طبقة
الستراتوسفري حيث تتفاعل منتجات هذا التحلل مع األوزون. مبا أن
هذا التفاعل الكيميائي له حمفز ضوئي، فإنه يتحقق فقط حني سطوع
الشمس. وقد أظهرت التجارب فوق القارة القطبية اجلنوبية وجود

عالقة مباشرة بني فقدان األوزون القطيب وارتفاع يف الوجود والنشاط
الكيميائي للهالوكربون، واليت تأيت من املصادر البشرية. يبحث العاملاء
حاليا يف السلوك اجلزيئي لثاين أكسيد الكلور يف الغالف اجلوي من

أجل فهم أكثر مشوال لدوره يف استرتاف طبقة األوزون.

ثاين أكسيد الكلور

Chlordioxid

1244 Chlorine Monoxide

monoxyde de chlore

صيغته الكيميائية: ClO، وهو من املركبات اجلذرية (هلا عدد فردي
من االلكترونات) ويلعب دورا هاما يف ايار أوزون الستراتوسفري
فوق القارة القطبية اجلنوبية. يتشكل نتيجة التحلل الضوئي ملركبات
الكربون الكلورية فلورية يف طبقة الستراتوسفري ويساهم الحقا يف
تدمري جزيء األوزون. ميكن هلذه اجلذور أن تلعب دور حمفز يف
تدمري األوزون، أي تساهم يف التدمري دون أن تتعرض للتدمري.

ClO، التفاعل مع ذرة األكسجني (املتوفرة عرب آلية تشامبان)، ينتج
كلور حر جذري. نتيجة لذلك، ميكن لذرة كلور واحدة تدمري آالف
جزيئات األوزون قبل أن يتم عزهلا كمركب محض اهليدروكلوريك

أو يف مركبات أخرى (انظر نترات الكلور).

أول أكسيد الكلور

Chlormonoxid

1245 Chlorine Nitrate

nitrate de chlore

الصيغة الكيميائية: ClONO2، يعترب خزان للكلور والنيتروجني
بالستراتوسفري (طبقة الغالف اجلوي إىل حوايل 50 كلم من سطح
األرض)، ومها من املواد احملفزة يف ايار األوزون. للتدقيق، (باعتبار
املصطلح مضلل بعض الشيء) فإن نترات الكلور تنتج عن تفاعل أول

أكسيد الكلور وثاين أكسيد النيتروجني (وليس ذرات الكلور مع
النترات). يتفاعل مع محض اهليدروكلوريك يف درجات حرارة
منخفضة على أسطح السحب الستراتوسفري القطبية فوق القارة
القطبية اجلنوبية، (ورمبا أيضا يف طبقة الستراتوسفري فوق القطب

الشمايل). يف تفاعل بطيء تتحلل نترات الكلور (يف وجود خبار املاء)
لتنتج جزيء الكلور ومحض النيتريك. يتحلل الكلور بفعل األشعة

فوق البنفسجية (طول األمواج الضوئية 450 نانومتر أو أقصر)
بسرعة ليشكيل جذر الكلور الذي حيفز ايار األوزون.

نترات الكلور

Chlornitrat

1246 Chlorobenzene

chlorobenzène

مركب عضوي متطاير والذي كثريا ما يستخدم كمذيب ويف إنتاج
مواد كيميائية أخرى. وهو سائل عدمي اللون مع رائحة تشبه اللوز.

مركب سام.

كلوروبرتين

Chlorbenzol

1247 Chlorobenzene 
(Ozone layer)

chlorobenzène

مادة كيماوية سائلة وعدمية اللون، صيغتها: C6H5Cl. يتم
تصنيعها الستخدامها كمادة مذيبة. تتبخر بسرعة يف اهلواء وتتدهور

بفعل جذور اهليدروكسيل اليت يتم إنتاجها ضوئيا. يعمل جزئي
الكلوروبرتين كمصدر ألول أكسيد الكلور ClO، الذي تساعد يف

ايار األوزون يف الستراتوسفري.

كلوروبرتن

Chlorbenzol
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1248 Chlorodifluoromethan
e (HCFC-22)

chlorodifluorométhane (hcfc-22)

الصيغة الكيميائية: CHClF2، هذه املادة الكيميائية هي بديل
وسط ملركبات الكربون الكلورية فلورية القدمية. تواجد ذرة
اهليدروجني يف جزيئاته جيعله ينهار ويتحلل بسهولة عن طريق

اهليدروكسيل يف الغالف اجلوي، وتكون بالتايل فترة تواجده بالغالف
اجلوي أقصر مقارنة مبركبات الكربون الكلورية فلورية اليت مت

استبداهلا.

ميتان أحادي الكلور ثنائي الفلور
(HCFC-22)

Chlordifluormethan (HCFC-22)

1249 Chloroethane

chloroéthane

أو كلورإيثان، مركب كيميائي عضوي من صنع اإلنسان، متطاير
ويتبخر يف درجة حرارة عادية وشديد التفاعل يف الغالف اجلوي.
يتفاعل بسهولة مع املكونات املؤكسدة بالغالف اجلوي، وخصوصا
مع اهليدروكسيل. نصف حياته حوايل 40 يوما. تتم إزالة نتائج

تفاعالته عن طريق الترسيب، وهطول األمطار. وقد استخدم كلوريد
اإليثيل يف تصنيع وإنتاج املبيدات احلشرية واألصباغ واألدوية،

كمذيب. كما يصل إىل اجلو نتيجة النبعاثه من مقالب القمامة.

كلوريد اإليثيل

Chlorethan

1250 Chlorofluorocarbons 
(CFCs)

chlorofluorocarbures

مركبات كيميائية مستقرة جدا، تتستخدم يف املربدات، املذيبات،
واهلباء اجلوي، ويتولد عن ايارها الكلور (مهم) والفلور (أقل أمهية)
يف الغالف اجلوي العلوي. يف طبقة الستراتوسفري، تتحلل مركبات
الكربون الكلورية فلورية إشعاعيا (عن طريق األشعة فوق البنفسجية

الشمسية) لتشكيل ثاين أكسيد الكربون، CO2، فلوريد
اهليدروجني، HF، ويف اية املطاف (بعد عدة أحداث امتصاص
األشعة فوق البنفسجية) جذور الكلور. هذه األنواع من الكلور هلا

دور حاسم يف تدمري طبقة األوزون فوق القارة القطبية اجلنوبية، ورمبا
يف أماكن أخرى.

مركبات الكلوروفلوروكربون

Chlorfluorkohlenstoffe

1251 Chlorofluorocarbons 
(CFCs)

chlorofluorocarbones (cfc's)

فئة من املركبات الكيميائية اليت يشيع استخدامها كمواد مذيبة،
CFC--ll بدواسر اهلباء اجلوي، ويف التربيد، وإنتاج رغوة مثل

(CC13F أو امليثان الثالثي الكلور األحادي الفلور) أو
CFC-12 (  CC12F2 أو امليثان الثنائي الكلور الثنائي

الفلور). هذه املواد هي عموما خاملة كيميائيا، ولكن عند انبعاثها
كغازات ودخوهلا يف طبقة الستراتوسفري، حيث تتعرض لألشعة فوق
البنفسجية باملوجات القصرية تتفكك هذه املركبات الكربون الكلورية
فلورية وتتحلل مع اإلفراج عن الكلور، الذري جذري، والذي ال

(03) ميكن أن يتواجد بشكل مستقل، وبالتايل يتفاعل مع األوزون
ومن خالل سلسلة من التفاعالت التحفيزية حيصل استرتاف لطبقة

األوزون.

مركبات الكلوروفلوروكربون

Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKWs)

1252 Chloroform

chloroforme

صيغته الكيميائية: CHCl3، وهو سائل عدمي اللون، يتبخر
بسهولة. ينبعث الكلوروفورم يف اهلواء من مصادر مباشرة وأخرى
غري مباشرة. ينهار يف الطبقة السفلى من الغالف اجلوي ويعطي ثاين
أكسيد الكربون، الفوسجني (ثنائي كلوريد أول أكسيد الكربون)،
وكلوريد اهليدروجني. التحلل يف طبقة التروبوسفري يكون نتيجة

تفاعله مع جذور اهليدروكسيل.

كلوروفورم

Chloroform

1253 Chloromethane

chlorométhane

غاز عدمي اللون ذو رائحة حلوة. كان يستخدم كمربد يف املنتجات
االستهالكية، ولكن مل يعد يستخدم بسبب مسيته. يسبب توتر

للجهاز العصيب املركزي، وجبرعات عالية ميكن أن يسبب الشلل،
والتشنجات، والغيبوبة. مت تصنيعه الكلوروميثان أول مرة من قبل

(بيليجوط Peligot) يف عام 1835. صيغته الكيميائية
CH3Cl، وله درجة انصهار -C ° 97، نقطة الغليان -24 °
C، ويتم إنتاجه بشكل طبيعي يف احمليطات من تفاعل بني الكتلة

احليوية والكلور حتت تأثري أشعة الشمس. وقد استخدم الكلوروميثان
أيضا يف البرتين الذي حيتوي على الرصاص، ولكن اليوم يستخدم

بشكل رئيسي كمادة كيميائية وسيطة يف إنتاج السيليكون.

كلوروميثان

Chlormethan
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1254 Chlorophyll

chlorophylle

خضاب أخضر باخلاليا النباتية، ويعمل كمستقبل للطاقة الضوئية يف
عملية التمثيل الضوئي. كما يوجد يف الطحالب والبكترييا القادرة

على التمثيل الضوئي.

كلوروفيل

Chlorophyll

1255 Chloroplast

chloroplaste

عضية اخللية اليت حتدث داخلها تفاعالت التمثيل الضوئي.

بالستيدات خضراء

Chloroplast

1256 Choice experiment 
valuation methods

méthodes de sélection pour évaluer l'expérience

تقنية تعتمد مقاربة اختيار لتقييم نظم إيكولوجية أو موارد بيئية واليت
تقدم سلسلة بديلة من املوارد أو خيارات استخدام النظم

اإليكولوجية، يتم تعريف كل منها بسمات خمتلفة مبا يف ذلك
األسعار، وتستخدم اختيارات مستطْلَعني كمؤشر على قيمة مسات

النظم اإليكولوجية.

أساليب اختيار لتقييم التجربة

Auswahlmethoden zur Versuchsbewertung

1257 Choice modelling

modélisation des choix

أسلوب منذجة عملية اختاذ قرار فرد يف سياق معني.

منذجة االختيار

Wahl-Modellierung

1258 Choice-conjoint 
analysis

analyse choix-conjoint

تقنية مستعملة بشكل تفضيلي لتحديد أي مزيج من السمات هي
األكثر تفضيال من قبل املستهلكني.

Wahlkombination Analyse

1259 Cholera

choléra

العدوى املنقولة عن طريق املياه واليت تصيب اال املعوي. تسببها
بكترييا (ضمة الكولريا)، وينتج عن اإلصابة براز مائي متكررة،

وتشنج وآالم يف البطن، وايار يف اية املطاف من اجلفاف والصدمة.

كولريا

Cholera

1260 Cholinesterase and 
Pseudocholinesterase 
Inhibitors

cholinestérase et les inhibiteurs 
pseudocholinesterase

هي املواد اليت متنع نشاط انزمي الكولني، مما يعزز وبالتايل مينع انتقال
النبضات العصبية من خلية عصبية إىل أخرى أو إىل العضالت.

مثبطات انزمي الكولني وشبيه إنزمي
الكولني

Cholinesterase- und Pseudocholinesterase-Inhibitoren

1261 c-horizon

horizon –c

الطبقة الثالثة من طبقات التربة وتوجد حتت األفق ب ومباشرة فوق
الصخور واألحجار املكونة ألساس بنية املنطقة. تتكون عموما من
فتات ونتائج التحلل اجلزئي للصخور واألحجار ويفتقد فيها الذبال

بشكل كلي تقريبا ويكون لوا باهتا باملقارنة مع ما فوقها.

أفق (ج)

c-Horizont

1262 chorology

chorologie

أو اجلغرافيا البيولوجية وتم يف إطار علوم البيئة بدراسة التوزيع
اجلغرايف للكائنات احلية.

علم توزيع الكائنات احلية

Chorologie

1263 choromogen 
(chromogen)

chromogène

مواد أو كائنات دقيقة عدمية اللون (أو هلا لون ما) ميكنها، يف ظروف
معينة، أن تشكل أو تفرز منتجات ملونة أو أن تغري لوا.

مولد اللون

Chromogen

1264 Chromated Copper 
Arsenate

arséniate de cuivre chromaté

مبيد حشري ومبيد نباتات حيتوي على ثالثة معادن: النحاس والكروم
والزرنيخ. يستخدم هذا امللح على نطاق واسع كمادة حافظة

لألخشاب يف عمليات عالج بالضغط. أا شديدة السمية وتذوب يف
املاء، مما جيعلها ملوث متنقل بسهولة نسبية يف البيئة.

كرومات زرنيخات النحاس

Chromatierte Kupfer-Arsenate
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1265 Chromium

chrome

فلز صلب وقاسي، هش، رمادي ومرتفع الكثافة، يستخدم يف
الدباغة، يف صناعة الطالء، وطالء املعادن حلمايتها من التآكل. معدن
سام عند مستويات معينة. ويف درجة األكسدة 6 (مقارنة مع درجة

األكسدة 3)، يتم ترتيب الكروم كعامل مسبب للسرطان حتت
اقتراح 65.

عنصر الكروم

Chrom

1266 Chromosome

chromosome

تركيبة خطية حيث ترتبط جينات وأمحاض نووية أخرى بنهاياا يف
صف طويل، وأحيانا مع مسامهة جزيئات بروتني وRNA، وجدت

.Eukaryota يف الكائنات احلقيقيات النوى

كروموسوم

Chromosom

1267 Chronic Effects

effets chroniques

اآلثار اليت تتطور ببطء وتستمر مدة طويلة. أا غالبا ما تكون، ولكن
ليس دائما، ال رجعة فيها. قد تظهر بعض اآلثار اليت ال رجعة فيها

فترة طويلة بعد أن تتواجد املادة الكيميائية يف األنسجة احلساسة. هلذه
اآلثار املتأخرة أو اليت تظهر يف وقت متأخر، فترة مساح (أو "الوقت
إىل حدوث'' تأثري ملحوظ) قد تكون طويلة جدا، ال سيما إذا كان

مستوى التعرض منخفضا.

آثار مزمنة

chronische Auswirkungen

1268 chronic toxicity

toxicité chronique

تسمم ناتج عن تناول متكرر ومستمر جلرعات من مادة سامة على
مدى فترة طويلة.

تسمم مزمن

chronische Toxizität

1269 Chronic Toxicity Test

test de toxicité chronique

دراسة تراقَب فيها احليوانات خالل فترة احلياة بكاملها (أو اجلزء
األكرب منها)، وتتعرض احليوانات ملواد االختبار على مدار زمن

املالحظة كله أو جزء كبري منه. ويستخدم مصطلح "دراسة السمية
على املدى الطويل" يف بعض األحيان كمرادف ل "دراسة السمية
املزمنة" وأحيانا للداللة على أن الدراسة تقع ما بني حتت احلاد

(دراسات السمية قصرية األجل)، ودراسات السمية املزمنة.

اختبار مسية مزمنة

Chronischer Toxizitätstest

1270 Chronix Exposure

exposition chronique

تكرار االتصال مع مادة كيميائية على مدى فترة من الزمن، وغالبا ما
تتضمن كميات صغرية من مادة سامة.

تعرض مزمن

chronische Exposition

1271 Cilium (cilia, plural)

cil (cils, pluriel)

هيكل يشبه الشعر الرقيق، على سطح بعض الكائنات الدقيقة أو
اخلاليا، الذي ينبض بشكل إيقاعي متوازن إما لدفع مواد حماصرة من
اجلسم، على سبيل املثال يف الرئتني، أو لتحريك جسيم دقيق غري

مرتبط.

هدب (اجلمع: أهداب)

Zilium (Zilien, plural)

1272 cirrus

cirrus

نوع من السحاب، مكون من بلورات ثلجية على شكل خيوط تشبه
الشعر. تتشكل على ارتفاع من حوايل 29 ألف قدم.

هدابة

Zirrus
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1273 CITES

convention sur le commerce international des 
espèces menacées (cites)

اتفاقية التجارة الدولية باألنواع املهددة باالنقراض من احليوانات
والنباتات الربية. اتفاقية بني الدول، اهلدف منها هو التأكد من أن
التجارة الدولية يف عينات من احليوانات والنباتات الربية ال يهدد
بقائهم على قيد احلياة. دخلت االتفاقية يف 1 يوليو 1975 حيز
التنفيذ. وهي ملزمة قانونا لألطراف ولكن ال حتل حمل القوانني

الوطنية.

اتفاقية التجارة الدولية باألنواع
(CITES) املهددة باالنقراض

Übereinkommen über den internationalen Handel mit 
gefährdeten Arten (CITES)

1274 CITES - Animals 
Committee

cites - comité pour les animaux

جلنة اخلرباء اليت أنشأها مؤمتر األطراف املسؤولة لتقدمي املشورة العلمية
والتقنية فيما يتعلق باألنواع من احليوانات اليت هي، أو قد تصبح،

خاضعة ألحكام االتفاقية.

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع
املهددة باالنقراض - جلنة احليوانات

CITES - Ausschuss für die Tiere

1275 CITES - Appropriate 
and Acceptable 
Destination

cites - destinations appropriées et acceptables

وجهة عينة حية، حيث اهليئة العلمية للدولة املستوردة مقتنعة بأن
املوئل املقترح مت جتهيزه بشكل مناسب إليواء ورعاية ذلك الكائن.
يظهر هذا املصطلح يف الشرح املدرج يف امللحق الثاين من االتفاقية

Ceratotherium simum) املعنية بوحيد القرن األبيض
simum) من جنوب أفريقيا وسوازيالند، واملعنية بالفيل اإلفريقي
(Loxodonta  africana ) ببوتسوانا وزميبابوي. مصطلح

"حوض مناسب ومقبول" يستخدم فيما يتعلق بسمك املنشار باملياه
.(Pristis microdon) العذبة

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع
املهددة باالنقراض - وجهة مناسبة

ومقبولة

CITES - geeigneter und annehmbarer Bestimmungsort

1276 CITES - Artificially 
propagated

cites - reproduits artificiellement

خاصية عينات نباتية:
 

1. منت يف ظل ظروف خاضعة للرقابة. و
 

2. منت من بذور أو عقل، أو انقسامات أنسجة نباتية األخرى، أو
بويغات أو وسائط تكثري أخرى اليت إما معفاة من أحكام االتفاقية أو

قد استمدت من ساللة والدين مت تكثريمها.
 

أو، األصناف املنتجة ألخشاب العود، اليت تنمو من بذور وشتالت
وختضري شجريات، وقصاصات، وتطعيم، واالنقسامات، ومن

األنسجة النباتية أو وسائط تكثري أخرى اليت استمدت من خمزونات
برية أو من والدين متت تربيتها باملزرعة، وفقا لتعريف "التربية من
.(COP15 ملؤمتر األطراف) أصول الوالدين" بالقرار. 11.11

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع
املهددة باالنقراض - تكثري صناعي

CITES - künstlich vermehrt

1277 CITES Secretariat

secrétariat de la cites

اهليئة املنشأة مبوجب املادة الثانية عشرة من االتفاقية، مسؤولة عن
تقدمي املشورة إىل األطراف فيما خيص التنفيذ العملي لالتفاقية.

أمانة اتفاقية التجارة الدولية يف
األنواع املهددة باالنقراض

(CITES)

CITES-Sekretariat
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1278 CITES, Appendix I-IV

cites, annexe i-iv

يشمل امللحق األول مجيع األنواع املهددة باالنقراض أو اليت قد تتأثر
بالتجارة. جيب أن ختضع التجارة يف عينات من هذه األنواع لتنظيم
صارم ال سيما من أجل عدم تعريض بقائهم على قيد احلياة ملزيد من

اخلطر، ويؤذن فقط يف ظروف استثنائية.
 

امللحق الثاين حيتوي ما يلي: أوال) يشمل مجيع األنواع اليت وإن مل
تكن بالضرورة مهددة حاليا باالنقراض، إال أن التجارة يف عينات من
هذه األنواع ختضع لتنظيم صارم لتجنب استخدام يتعارض مع بقائهم
على قيد احلياة. وثانيا) األنواع األخرى اليت جيب أن تكون خاضعة

للتنظيم حىت تكون التجارة يف عينات من بعض األنواع املشار إليها يف
الفقرة الفرعية األوىل أعاله حتت السيطرة الفعالة.

 
يتضمن امللحق الثالث كل األنواع اليت حيدد طرف من األطراف أا،
يف نطاق صالحياته، ختضع للتنظيم بغرض منع أو تقييد االستغالل،
وأنه حيتاج إىل تعاون األطراف األخرى يف مراقبة التجارة. ال تسمح
األطراف بالتجارة يف عينات من األنواع املدرجة يف امللحق األول

والثاين والثالث إال وفقا ألحكام االتفاقية.
 

امللحق الرابع حيتوي على املعلومات اليت يتعني إدراجها يف وثيقة اإلذن
أو الشهادة يف إطار االتفاقية. وقد اعتمد مؤمتر األطراف منوذج

رخصة / شهادة.

ملحق 1 إىل 4 التفاقية التجارة
الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض

CITES, Anhang I-IV

1279 CITES, Management 
Authority

cites, organe de gestion

هيئة إدارة وطنية معينة وفقا للمادة التاسعة من االتفاقية. اهليئة مسؤولة
عن تنفيذ االتفاقية على املستوى الوطين.

هيئة إدارة اتفاقية التجارة الدولية يف
األنواع املهددة باالنقراض

CITES Verwaltungsbehörde

1280 CITES, Plant 
Committee

cites, comité pour les plantes

جلنة اخلرباء اليت أنشأها مؤمتر أطراف اتفاقية التجارة الدولية يف
األنواع املهددة باالنقراض، جلنة مسؤولة عن تقدمي املشورة العلمية
والتقنية فيما يتعلق بأنواع النباتات اليت هي، أو قد تصبح، خاضعة

ألحكام االتفاقية.

جلنة النبات التفاقية التجارة الدولية
يف األنواع املهددة باالنقراض

CITES Pflanzenausschuss
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1281 CITES, Purpose-of-
transaction code

cites, code de but de transaction

رمز (حرف) يستعمل يف التصاريح والشهادات املسلمة يف إطار
اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض، والذي يدل على

الغرض من التجارة بالعينة املشمولة بالتصريح، تدل الرموز على:
 

    T : جتارة
 

    Z : حديقة احليوان
 

   G : حديقة النباتية
 

   Q : سريك أو عرض متنقل
 

    S : جمال علمي
 

    H : تذكار صيد
 

    P : شخصية
 

    M : طيب (مبا يف ذلك البحوث الطبية احليوية)
 

    E : تعليمي
 

    N : أعادة توطني أو إدخال يف الربية
 

    B : تربية يف األسر أو إكثار صناعي
 

    L : تنفيذ القانون / أمر قضائي / طب شرعي.

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع
:(CITES) املهددة باالنقراض

رمز الغرض من املعاملة

CITES, Zweckscode der Transaktion

1282 CITES, Source Code

cites, code source

رمز (حرف) يستعمل يف التصاريح والشهادات املسلمة يف إطار
اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض، والذي يدل على

مصدر العينة املشمولة بالتصريح، تدل الرموز على:
 

    W : عينات أخذت من احلياة الربية.
 

    X : عينات أختذت من "البيئة البحرية اليت ال ختضع لوالية أي
دولة".

 
    R : عينات من مزرعة تربية: عينات من احليوانات ترىب يف بيئة
مسيطر عليها، تؤخذ على شكل بيض أو أحداث من الربية، ألنه لوال

ذلك لكان احتمال بقائهم على قيد احلياة إىل سن البلوغ ضعيف جدا.
 

    D : حيوانات امللحق-I املرباة يف األسر ألغراض جتارية يف
العمليات املدرجة يف السجل أمانة اإلتفاقية،

 
    A النباتات اليت يتم تكثريها صناعيا

 
    C وF : حيوانات متت تربيتها يف األسر

 
    U : مصدر جمهول.

 
    I : عينات مصادرة.

اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع
:(CITES) املهددة باالنقراض

رمز املصدر

CITES, Quellencode

1283 CITES, Standard 
nomenclature

cites, nomenclature normalisée

األمساء العلمية اليت اعتمدها مؤمتر أطراف اتفاقية التجارة الدولية يف
األنواع املهددة باالنقراض لألنواع املدرجة. األمساء املعتمدة هي اليت

ينبغي أن تستخدم يف الوثائق املتعلقة بالتصاريح والشهادات.

تسميات معيارية التفاقية التجارة
الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض

CITES, Standard-Nomenklatur
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1284 City climate

climat de la ville

خاصيات متيز مناخ املناطق الداخلية من مساحة يابسة من احلجم
القاري، تغريات كبرية سنوية ويومية، ويوما بعد يوم يف درجة

احلرارة، واخنفاض يف الرطوبة النسبية وأمطار معتدلة أو ضعيفة مع
عدم انتظام اهلطول. القيم السنوية القصوى (العليا والدنيا) لدرجات
احلرارة حتدث قريبا بعد االنقالب الشمسي، ويعرف مبناخ املدينة.

مناخ املدينة

Stadtklima

1285 Civil Liability

responsabilité civile

مسؤولية قانونية عن الضرر الذي يصيب أشخاص أو ممتلكات أو
مسعة والناتج عن عمل أو تقصري من طرف شخص، ميكن أن يقوم
فيها الطرف املتضرر باختاذ إجراءات مدنية ضد هذا الشخص دف

معاجلة الضرر أو تعويض اخلسارة املالية الناجتة عن ذلك. مثال:
الضجيج املترتب عن نشاط منشأة للتخلص من النفايات.

مسؤولية مدنية

zivilrechtliche Haftung

1286 Civilian Labor Force

force de travail civile

مجيع األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ستة عشر سنة الذين ليسوا
جمندين يف القوات املسلحة وال مؤسسيا والذين يعملون أو عاطلني

عن العمل.

قوة عمل مدنية

Zivile Erwerbspersonen

1287 Clade

clade

جمموعة بيولوجية من األنواع اليت تشترك يف السمات املوروثة من
سلف مشترك (هوتون ميفلني، 2003).

فرع حيوي

Klade

1288 Clarkson Principles

principes de clarkson

مبادئ وضعها مركز كالركسون ألخالقيات العمل حتت قيادة
ماكس كالركسون، هذه املبادئ السبعة متثل مرحلة مبكرة للوعي
العام املتعلق حبوكمة الشركات واليت نوقشت على نطاق واسع يف
عالقة مع فضائح األعمال ىف عام 2002. يف نواح كثرية، متثل
مبادئ كالركسون "مبادئ فوقية" اليت تشجع اإلدارة على تبين

مبادئ ختص أصحاب املصلحة ومن مث تنفيذها وفقا ملعايري حمددة. إا
تغطي على سبيل املثال: إنه ينبغي على املديرين أن يعترفوا ويعملوا

بنشاط على رصد اهتمامات مجيع أصحاب املصلحة الشرعية، وينبغي
أن تؤخذ مصاحلهم بشكل مناسب يف االعتبار عند اختاذ القرارات
والعمليات، جيب على املديرين أن يعملوا بالتعاون مع اجلهات

األخرى، العامة واخلاصة، للتأكد من أن املخاطر واألضرار الناشئة من
أنشطة الشركات مت ختفيضها إىل أدىن حد ممكن، وحيث ال ميكن
تفاديها، يتم تعويض املتضررين بشكل مناسب وأنه جيب على

املديرين التجنب التام لألنشطة اليت قد دد حقوق اإلنسان غري القابلة
للتصرف.

مبادئ كالركسون

Clarkson Prinzipien

1289 Class

classe

مستوى تصنيفي للكائنات احلية، حيتوي على الرتب ذات الصلة؛ يتم
جتميع الصفوف ذات الصلة إىل شعبة من الكائنات احلية.

صف

Klasse

1290 Classical Economists

économistes classiques

اقتصاديون سائدون قبل األزمة االقتصادية العظيمة والذين كانوا
يعتقدون أن النموذج التنافسي األساسي قدم وصفا جيدا لالقتصاد،
وأنه إذا حدثت فترات قصرية من البطالة، فإن قوى السوق من شأا

أن تعيد بسرعة االقتصاد إىل وضعية التوظيف الكامل.

خرباء االقتصاد الكالسيكي

Klassische Ökonomen

1291 Classical 
Unemployment

chômage classique

حتدث البطالة الكالسيكية عندما تكون األجور احلقيقية جد عالية،
وهو ما يؤدي إىل وجود فائض من العمالة.

بطالة كالسيكية

Klassische Arbeitslosigkeit
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1292 Classification

classification

ترتيب الكائنات احلية إىل جمموعات على أساس العالقات اليت
تربطهم، واليت قد تكون من خالل التشابه أو أصل مشترك.

تصنيف

Klassifikation

1293 clast

clast

حبوب منفردة أو تدخل يف تكوين صخرة.

تكْلَاس

clast

1294 clastic

clastiques

وصف لصخور أو رواسب تتكون أساسا من شظايا صخور سابقة أو
معادن اليت مت نقلها على مسافة من موطنها األصلي، على سبيل

املثال، احلجر الرملي، والصخر الطيين السهل االنفالق.

تفكيكي

klastisch

1295 Clastogen

clastogène

كل مادة تتسبب يف انفصال أو انقسام الكروموزومات.

مقَسم كروموزومات

Clastogen

1296 Clathrate (methane)

clathrate (méthane)

مزيج متجمد من املاء وامليثان ، يوجد عادة يف الرواسب باملناطق
املتجمدة وباجلرف البحري على أعماق مناسبة.

مشبكة (ميثان)

Clathrat (Methan)

1297 Clay

argile

حبيبات الطني صغرية جدا، فقطرها ال يتجاوز 0,002 ملم، حبيث
ال متكن رؤيتها إال من خالل اهر اإللكتروين. الطني اجلاف، يشكل
كتل ثابتة، وجد متجانسة. للطني ملمس لزج وهو مقاوم للضغط
عندما يكون مبلال. ميكن بسهولة تشكيل أجسام خمتلفة، كرة أو

شريط رقيق جدا ال يقل طوله عن 5 سم. ملا يكون الطني مبلال بقدر
جيد فإنه يصبح لزجا وقابال للتشكيل (طني النمذجة). عندما حتتوي
عينة أكثر من 40٪ من الطني، فإنه يكون من الصعب جدا تبليلها.
فاملياه تنتقل ببطء شديد من خالل التربة الطينية. لذلك، تظل التربة
الطينية مشبعة باملاء بعد هطول أمطار غزيرة. وعندما حيدث ذلك،
يفتقد اهلواء يف التربة، وجذور النباتات (والكائنات) ال ميكنها العثور

على األوكسجني.

طني

Ton

1298 clay loam

limon argileux

مواد التربة حتتوي على 27 إىل 40 ٪ من الطني و 20 إىل 45 ٪
من الرمال.

صلصال طيين

toniger Lehm

1299 clay mineral

minéral argileux

مواد غري عضوية (عادة بلورية) توجد بشكل طبيعي يف التربة ويف
ترسبات ترابية أخرى، حبيباا من حجم حبيبات الطني، أي قطرها

أصغر أو يعادل 0,002 ملم.

معدن طيين

Tonmineral

1300 clayey

argileux

(تربة) حتتوي على كميات (نسبة) كبرية من الطني، أو هلا خصائص
مشاة لتلك اليت للطني.

طيين

lehmig

149



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةC

1301 Claypan

claypan

طبقة كثيفة مدجمة (أو مضغوطة) موجودة حتت السطح، حتتوى الطني
بنسبة أعلى بكثري من مواد الطبقة اليت تغطيها، وتفصلها عنها حدود
ظاهرة بشكل جيد. عادة تكون صلبة وقاسية عندما تكون جافة،

ولينة ولزجة عندما تكون مبللة. تعوق عموما حركة املاء واهلواء ومنو
جذور النباتات. نسبة عالية من الطني ال تؤدي بالضرورة إىل تشكيل

طبقة طينية، فلبنية التربة وكذلك امللمس دور كبري.

طبقة طينية

claypan

1302 clea(u)n air

air filtré; air propre

هواء خارجي أو هواء طلق يستجيب ملعايري جودة اهلواء اليت حتددها
القوانني الوطنية. معايري دف إىل محاية صحة اإلنسان، مبا يف ذلك
الفئات احلساسة كاألطفال واملسنني، واألشخاص الذين يعانون من

أمراض اجلهاز التنفسي.

هواء نقي

saubere Luft

1303 Clean Development 
Mechanism (CDM)

mécanisme de développement propre (mdp)

آلية يف إطار بروتوكول كيوتو (إحدى آليات املرونة)، ميكن للبلدان
من خالهلا متويل مشاريع خفض انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس
احلراري أو إزالة هذه الغازات يف البلدان النامية، واحلصول على

ائتمان ودعم للقيام بذلك ولتلبية حدود إلزامية على انبعاثات الغازات
املسببة لالحتباس احلراري بالدول الصناعية.

(CDM) آلية التنمية النظيفة

Clean Development Mechanism (CDM)

1304 Clean Fill

remblai propre

تربة، أحجار، تستخرج من باطن األرض أو مواد غري ملوثة األصل،
تستخدم ألغراض ملء وتطوير موقع أو الستبدال تربته امللوثة

الستصالحه.

تعبئة نظيفة

saubere Füllung

1305 Clean Fuel

carburant propre

الوقود الذي لديه انبعاثات أقل من البرتين والديزل التقليديني. يشري
إىل أنواع الوقود البديلة فضال عن البرتين والديزل املعاجلني.

وقود نظيف

sauberer Kraftstoff

1306 Clean Production

production propre

إنتاج صناعي يقلل من مجيع اآلثار البيئية السلبية من خالل إدارة
واعية، من استخدام املوارد إىل تصميم املنتجات وإىل استخدامها، مع
جتنب منهجي إلنتاج النفايات وإدارة عقالنية للمخلفات، وممارسات

عمل آمنة واحلفاظ على السالمة الصناعية.

إنتاج نظيف

saubere Produktion

1307 Clean Products

produits propres

منتجات، يعترب أن تأثريها السليب على صحة اإلنسان والبيئة حمدود
جدا.

منتجات نظيفة

saubere Produkte

1308 Clean Technologies

technologies propres

عمليات أو معدات إنتاج تتميز باخنفاض معدل إنتاج النفايات. ال
تصنف حمطات معاجلة أو إعادة التدوير كتقنيات نظيفة.

تقنيات نظيفة

saubere Technologien

1309 clean technology

technologie propre

تكنولوجيا تعتمد مصادر متجددة وتنتج منتجات وحتقق خدمات مع
أصغر بصمة بيئية ممكنة وأقل تأثري سليب على احمليط وتستجيب أكثر

ما ميكن ملتطلبات التنمية املستدامة.

تكنولوجيا نظيفة

saubere Technologie

1310 Cleaner Production 
(CP

production plus propre

هو املصطلح الدويل الذي يدل على ختفيض اآلثار البيئية الناجتة عن
العمليات واملنتجات واخلدمات باستخدام استراتيجيات إدارة

وأساليب وأدوات حمسنة. عند القيام بذلك، يتم ختفيض استهالك
املوارد الطبيعية والتلوث والنفايات، وجلب منافع مالية وبيئية.

إنتاج أنظف

sauberere Produktion

1311 Cleaning

nettoyage

عملية إزالة األشجار والشجريات غري املرغوب يف منوها.

تنظيف

Reinigung
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1312 cleansing rain

pluie purifiante

عموما املطر األول بعد فترة "جفاف" تكون له هذه اخلاصية، فهو
ينظف اهلواء ويغسل أوراق النباتات ويزيل عنها الغبار العالق و ... 

ويسقي جذورها فتنتعش احلياة.

مطر منظف

reinigender Regen

1313 Cleanup process

processus de nettoyage

برنامج شامل لعملية تنظيف (معاجلة) موقع ملوث. تشتمل العملية
على البحث والتحليل ووضع خطة التنظيف وبرنامج تنفيذ تلك

اخلطة.

عملية تنظيف

Processus de nettoyage

1314 Clearance (rad.)

suppression (matière radioactive)

1. إزالة املواد املشعة أو األجسام املشعة ضمن املمارسات املسموح
ا دون أية رقابة التنظيمية إضافية من قبل هيئة تنظيمية.

 
2. التأثري الصايف للعمليات البيولوجية اليت يتم من خالهلا إزالة النظائر

املشعة من نسيج أو جهاز أو منطقة من اجلسم.

إزالة (املواد املشعة)

Entfernung (radioaktive Stoffe)

1315 clearcut

coupe à blanc

طريقة استغالل الغابة، عندما يتم قطع مجيع أشجار يف عملية واحدة.

قطع شامل

Kahlschlag

1316 Clearcutting

coupe à blanc

تقنية حصاد غابوي اليت يتم فيها إزالة مجيع األشجار من منطقة،
وعادة 20 فدان أو أكرب، مع قليل من االعتبار لصحة الغابات على

املدى الطويل.

قطع شامل

Kahlschlag

1317 Clearing-House 
Mechanism

centre d'échange d'informations

آليات وأدوات لنشر املعلومات و"الدراية" لتنفيذ اتفاقية التنوع
البيولوجي.

آلية تبادل املعلومات

Clearing-House Mechanismus

1318 Client Function

fonction client

تدل على أدوار متميزة مالزمة خلدمات اإلدارة البلدية املكلفة مبعاجلة
النفايات الصلبة. "وظيفة العميل" هي مسؤولية البلدية من أجل ضمان
وتوفري مستوى جيد من اخلدمة، حيمي الصحة العامة والبيئة، وبتكلفة

معقولة، جلميع السكان.

وظيفة العميل

Kunden-Funktion

1319 Climate

climat

تراكم أمناط الطقس املومسية يف منطقة على مدى فترة طويلة من
الزمن؛ أي: األحوال اجلوية السائدة يف منطقة معينة، ارتفاع (خط

العرض)، فيما يتعلق باملوقع.

مناخ

Klima

1320 Climate Action Plan

plan d'action pour le climat

تقدم السياسات والتدابري للحكومة احمللية اليت يخطَّط للقيام ا للحد
من انبعاثات غازات االحتباس احلراري وحتقيق أهداف خفض

انبعاثاا. تشمل معظم اخلطط جدول زمين، وصفا آلليات التمويل،
وإسناد املسؤولية إىل اإلدارات واملوظفني. باإلضافة إىل تدابري مباشرة
للحد من غازات االحتباس احلراري ، تتضمن معظم اخلطط جهودا

للتوعية العامة وللتثقيف.

خطة العمل املناخية

Klima-Aktionsplan

1321 climate change

changement climatique

يستخدم مصطلح "تغري املناخ" أحيانا لإلشارة إىل مجيع أشكال
التناقض املناخي، ولكن مبا أن مناخ األرض ليس أبدي الثبات ،

يستخدم هذا املصطلح بشكل أكثر دقة حيث يعين تغيريا واضحا من
حالة مناخية إىل أخرى. قد يستخدم يف بعض احلاالت "تغري املناخ"
كمرادف للمصطلح، "احتباس حراري". مييل العلماء إىل استخدام

املصطلح مبعىن أوسع ليشمل التغريات الطبيعية يف املناخ أيضا.

تغري مناخي

Klimawandel
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1322 Climate Change 
(FCCC Usage)

changements climatiques (cccc usage)

تغري يف املناخ الذي يعزى بصورة مباشرة أو غري مباشرة إىل النشاط
البشري الذي يفضي إىل تغري يف تكوين الغالف اجلوي العاملي والذي

ميثل، إضافة إىل التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية
متماثلة.

تغري املناخ (املفهوم املستخدم يف
االتفاقية اإلطارية بشأن تغري املناخ)

Klimaänderungen (FCCC Verwendung)

1323 Climate Change 
(IPCC Usage)

changements climatiques (giec usage)

حيدث تغري املناخ على النحو املشار إليه يف سجالت رصد املعطيات
املناخية بسبب التغريات الداخلية يف النظام املناخي أو يف التفاعل بني
مكوناته، أو بسبب التغريات يف التأثريات اخلارجية إما ألسباب طبيعية
أو بسبب األنشطة البشرية. ومن املسلم به عموما أنه ليس من املمكن
إسناد تغري املناخ بوضوح إىل واحد من بني هذه األسباب. توقعات
التغريات املستقبلية للمناخ احملضرة من قبل اهليئة احلكومية الدولية

املعنية بتغري املناخ (IPCC) تنظر عموما فقط إىل التأثري على املناخ
للزيادات يف الغازات الدفيئة البشرية املنشأ والعوامل األخرى املتعلقة

بالنشاط البشري.

تغري املناخ (املفهوم املستخدم عند
اهليئة احلكومية الدولية املعنية بتغري

املناخ)

Klimaänderungen (IPCC Verwendung)

1324 Climate Change 
Adaptation

adaptation au changement climatique

تعديل يف النظم الطبيعية أو البشرية استجابة للمثريات املناخية الفعلية
أو املتوقعة أو تأثرياا. وهذا التعديل يهدف إىل التخفيف من األضرار

واستغالل أفضل للفرص املفيدة.

تكيف مع تغري املناخ

Anpassung an Klimawandel

1325 Climate Change 
Adaptation Strategy

stratégie d'adaptation au changement climatique

خطة عمل عامة ببلد ملعاجلة آثار تغري املناخ مبا يف ذلك تقلبات املناخ
وحاالت التطرف. ميكن أن تشتمل االستراتيجية على مزيج من

السياسات والتدابري احملددة اليت تعمل على حتقيق اهلدف العام املتمثل
يف احلد من هشاشة البالد. تبعا للظروف، ميكن لالستراتيجية أن
تكون شاملة على املستوى الوطين، ومعاجلة التكيف يف خمتلف

القطاعات واملناطق والفئات السكانية الضعيفة، كما ميكن أن تكون
أكثر حمدودية، مع التركيز على منطقة أو قطاع واحد فقط أو اثنني.

استراتيجية تكيف مع تغري املناخ

Klimawandelanpassungsstrategie

1326 Climate change 
commitment

engagement - changement climatique

بسبب القصور احلراري (العطالة احلرارية) للمحيطات والعمليات
البطيئة يف احمليط احليوي، والغالف اجلليدي وعلى اليابسة، فإن تغري

املناخ سيستمر حىت لو استقر تكوين الغالف اجلوي يف القيم احلالية.
تغيري سابق يف تكوين الغالف اجلوي أدى إىل تغيري مرتبط يف املناخ،
والذي استمر طاملا استمر عدم التوازن اإلشعاعي وحىت متكنت مجيع

مكونات النظام املناخي من تعديل وضعها ليتالءم مع املعطيات
اجلديدة. ويشمل التزام تغري املناخ تغيريات أخرى يف املستقبل، على
سبيل املثال يف الدورة اهليدرولوجية، يف الظواهر اجلوية واملناخية

املتطرفة، وتغري مستوى سطح البحر.

التزام تغري املناخ

Klimawandel-Verpflichtung

1327 Climate change 
feedback

rétroaction du changement climatique

تفاعل يؤدي إىل اضطراب يف معطى مناخي معني، هذا االضطراب يف
املعطى األول يؤدي إىل تغيري يف معطى آخر، التغري يف املعطى الثاين
يؤدي يف اية املطاف إىل تغيري إضافية يف املعطى األول (رد فعل).
هناك ردود فعل سلبية، وهي اليت تضعف االضطراب األويل. وردود
فعل إجيابية وهي اليت تعزز االضطراب األويل. يف تقرير التقييم، يتم

استخدام تعريف أضيق إىل حد ما يف كثري من األحيان، حيث املعطى
املناخي املضطرب هو درجة حرارة سطح األرض يف املتوسط العاملي،

والذي بدوره يسبب تغريات يف توازنات اإلشعاع العاملية.
االضطرابات األولية إما أن تكون نتيجة تأثري خارجي أو أن تنشأ

كجزء من تقلبات داخلية.

ردود الفعل لتغري املناخ

Klimawandel Feedback
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1328 climate change 
impact assessment

évaluation de l'impact du changement climatique

دراسات تعمل على تقييم أو التنبؤ بتأثري تغري املناخ على النظم
الفيزيائية والبيئية، وعلى الصحة البشرية والقطاعات االجتماعية

واالقتصادية. ميكن تقدير احتمالية احلساسية والقدرة على التكيف،
وسرعة تأثر وهشاشة هذه النظم والقطاعات لتغري املناخ. تقييم األثر

يدرس ويقدم عادة يف شكل جمموعة من سيناريوهات حمتملة يف
املستقبل.

تقييم آثار تغري املناخ

Klimawandel-Folgenabschätzung

1329 climate change 
impacts

impacts du changement climatique

تآثريات تغري املناخ على النظم الفيزيائية والبيئية، والصحة البشرية
والقطاعات االجتماعية واالقتصادية.

تآثريات تغري املناخ

Folgen des Klimawandels

1330 Climate Change 
Mitigation

atténuation des changements climatiques

االستراتيجيات والسياسات اليت تقلل من تركيز الغازات الدفيئة يف
الغالف اجلوي إما عن طريق احلد من انبعاثاا أو عن طريق زيادة

التقاطها.

ختفيف تغري املناخ

Eindämmung des Klimawandels

1331 Climate Change 
Scenario

scénarios de changement climatique

وصف متماسك ومتناسق داخليا، وغالبا مع مستوى معني من
التبسيط، للتغري يف املناخ خالل حقبة زمنية مستقبلية حمددة باستخدام
تقنية منذجة مناسبة وحتت افتراضات حمددة حول منو انبعاثات غازات

االحتباس احلراري وغريها من العوامل األخرى اليت قد تؤثر على
املناخ يف املستقبل. "سيناريو تغري املناخ" هو الفرق بني سيناريو املناخ
واملناخ احلايل. يتم حتضري السيناريوهات لالستخدام يف التحقيق يف
العواقب احملتملة لتغري املناخ البشري املنشأ، وغالبا ما تستخدم

كمدخل لنماذج التأثري. تستعمل اإلسقاطات املناخية يف كثري من
األحيان مبثابة مادة خام لبناء سيناريوهات املناخ ولكن سيناريوهات

املناخ تتطلب عادة معلومات إضافية مثل املعطيات حول املناخ احلايل.

سيناريو تغري املناخ

Klimawandel-Szenario

1332 Climate Change 
Secretariat

secrétariat du changement climatique

مكتب يعمل به موظفون مدنيون دوليون عليهم مسؤولية القيام
باخلدمات املطلوبة وضمان التسيري اجليد لالتفاقية اإلطار بشأن تغري
املناخ و يعرف باسم األمانة. تقوم األمانة بالتحضري لالجتماعات،
جبمع وإعداد التقارير والتنسيق مع اهليئات الدولية األخرى ذات
الصلة. أمانة تغري املناخ اليت يوجد مقرها يف بون، أملانيا ترتبط

مؤسسيا باألمم املتحدة.

أمانة التغري املناخي

Klimasekretariat

1333 Climate Change 
Vulnerability 
Assessment

évaluation de la vulnérabilité au changement 
climatique

عبارة عن جمموعة من األدوات احملضرة ملساعدة اتمعات احمللية على
فهم املخاطر اليت تؤثر عليهم واختاذ اإلجراءات املناسبة للحد من

تأثريها احملتمل.

تقييم قابلية التأثر بتغري املناخ

Beurteilung der Verletzlichkeit durch Klimawandel

1334 Climate finance

financement climatique

ال يوجد تعريف متفق عليه لتمويل املناخ. يتم تطبيق مصطلح "متويل
املناخ" على كل من املوارد املالية املخصصة ملعاجلة تغري املناخ على
الصعيد العاملي وعلى التدفقات املالية إىل البلدان النامية ملساعدا يف

التصدي لتغري املناخ.

متويل املناخ

Klimafinanzierung

1335 Climate finance - 
Incremental costs

financement climatique - les coûts marginaux

تكلفة رأس املال لالستثمار اإلضافية وتغيري تكاليف التشغيل والصيانة
ملشروع التخفيف أو التكيف مقارنة مبشروع مرجعي. وميكن أن

حتسب على أساس الفرق يف القيم احلالية الصافية للمشروعني.

متويل املناخ - تكاليف تزايدية

Klimafinanzierung - Mehrkosten

153



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةC

1336 Climate finance - 
Incremental 
investment

financement climatique - l'investissement 
incrémental

رأس املال اإلضايف املطلوب ملشاريع التخفيف أو التكيف عند املقارنة
مبشروع مرجعي.

متويل املناخ - استثمار تزايدي

Klimafinanzierung - Inkrementelle Investitionen

1337 Climate finance - 
Private climate 
finance flowing to 
developing countries

financement climatique - financement climatique 
privé s'écoulant vers les pays en développement

التمويل واالستثمار من جانب اجلهات اخلاصة يف / من البلدان
الصناعية لألنشطة يف البلدان النامية اليت من املتوقع أن تساهم يف

خفض صايف غازات االحتباس احلراري (الدفيئة) و / أو تعزيز القدرة
على التكيف مع آثار التغري املناخي وتغريات املناخ املتوقعة.

متويل املناخ - التمويل اخلاص
باملناخ واملتدفق إىل البلدان النامية

Klimafinanzierung - privater Finanzierung des 
Klimaschutzes in die Entwicklungsländer

1338 Climate finance - 
Public climate 
finance flowing to 
developing countries

financement climatique - financement climatique 
public circulant vers les pays en développement

التمويل الذي تقدمه حكومات الدول الصناعية واملؤسسات الثنائية
وكذلك املؤسسات املتعددة األطراف ألنشطة التخفيف والتكيف يف

البلدان النامية. معظم األموال مقدمة من القروض امليسرة واملنح.

متويل املناخ – التمويل العمومي
للمناخ املتدفق إىل البلدان النامية

Klimafinanzierung - Öffentliche Klimafinanzierung in 
Entwicklungsländer

1339 Climate finance - 
Total climate finance

financement climatique - financement climatique 
total

مجيع التدفقات املالية اليت هلا تأثري متوقع للحد من صايف انبعاث
غازات االحتباس احلراري و/أو لتحسني القدرة على التكيف مع آثار
التغري املناخي وتغريات املناخ املتوقعة. وهذا التمويل يشمل األموال
اخلاصة والعامة، والتدفقات احمللية والدولية، والنفقات للتخفيف
والتكيف مع تقلب املناخ احلايل، فضال عن تغريات املناخ يف

املستقبل.

متويل املناخ – إمجايل متويل املناخ

Klimafinanzierung - Gesamtklimafinanzierung

1340 Climate finance - 
Total climate finance 
flowing to developing 
countries

financement climatique - le financement 
climatique total écoulant vers les pays en 
développement

إمجايل مبلغ متويل املناخ املستثمر يف البلدان النامية والذي يأيت من
البلدان الصناعية. ويشمل األموال اخلاصة والعامة.

متويل املناخ - إمجايل متويل املناخ
املتدفق إىل البلدان النامية

Klimafinanzierung - in Entwicklungsländer fließende 
Gesamtklimafinanzierung

1341 Climate Hazard

risque climatique

تسمى التأثريات الضارة لتغري املناخ على سبل العيش والنظم
اإليكولوجية مبخاطر املناخ. هذه التأثريات ميكن أن تنتج عن تغري
تدرجيي للمناخ أو عن ظواهر جوية متطرفة. بعض املخاطر هي

ظواهر مستمرة اليت تبدأ ببطء مثل تراجع القدرة على التنبؤ بدرجات
احلرارة وهطول األمطار. والبعض اآلخر أحداث مفاجئة وغري

مترابطة نسبيا مثل موجات احلرارة أو الفيضانات.

خماطر املناخ

Klimagefahren

1342 Climate Impact 
Equity Lens (CIEL)

lentille d'équité de l'impact climatique

أداة أو طريقة لتقومي عواقب االحترار العاملي من خالل عرض، على
املستوى الفردي، لتكاليف أضرار تغري املناخ وكذلك تكاليف

املسامهة يف خفض االنبعاثات.

عدسة اإلنصاف لتقييم تأثريات
مناخية

Klimafolgen Beteiligungslinse

1343 climate model

modèle du climat

طريقة رياضية كمية متثل تفاعالت الغالف اجلوي واحمليطات وسطح
األرض، واجلليد. ميكن أن تتراوح النماذج من بسيطة نسبيا إىل شاملة

ومعقدة جدا.

منوذج املناخ

Klimamodell
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1344 Climate Neutral

neutralité climatique

عملية موازنة األنشطة املنتجة لثاين أكسيد الكربون مع تلك اليت
دف خفضه أو التقاطه، وبالتايل حتييد مبصداقية املبلغ الصايف من ثاين

أكسيد الكربون املنبعث يف الغالف اجلوي من نشاط معني.

حمايد مناخيا

Klimaneutral

1345 Climate Prediction

prévision du climat

تنبؤات أو توقعات مناخية، تعتمد على حماوالت إلنتاج الوصف
األرجح أو تقدير للتطور الفعلي للمناخ يف املستقبل (على سبيل املثال

يف بعد مومسي، أو من سنة إىل أخرى أو يف جداول زمنية طويلة
األجل).

تنبؤ باملناخ

Klimavorhersage

1346 Climate Profile

profil climatique

حتليل (غالبا يف شكل رسوم بيانية) الذي ميثل مدى قدرة شيء على
إظهار خصائص خمتلفة، حتليل يشبه رسم ختطيطي لسرية ذاتية وهو ما

يعرف مبلف املناخ.

ملف املناخ

Klimaprofil

1347 Climate Projection

projection climatique

إسقاط الستجابة النظام املناخي لسيناريوهات االنبعاثات أو تركيز
الغازات الدفيئة واهلباء اجلوي، أو سيناريوهات التأثري اإلشعاعي،
واليت غالبا ما تستند إىل عمليات حماكاة للنماذج املناخية، يعرف

بإسقاط املناخ. تتميز اإلسقاطات املناخية عن التنبؤات املناخية، بأا
تعتمد على سيناريوهات االنبعاثات/ التركيز/ التأثري اإلشعاعي واليت
تقوم على افتراضات تتعلق، على سبيل املثال، بالتطورات االجتماعية

واالقتصادية والتكنولوجية يف املستقبل واليت تتحقق أو ال تتحقق
وبالتايل فهي خاضعة لعدم يقني كبري.

إسقاط مناخي

Klimaprojektion

1348 Climate Proofing

climate proofing

حتديد املخاطر اليت قد تنشأ عن تغري املناخ، والعمل على احلد منها
ومن تأثرياا إىل مستويات مقبولة من خالل تدخالت التكيف.

حتديد تأثريات املناخ

Climate Proofing

1349 Climate Risk

risques climatiques

احتمال حدوث آثار مناخية ضارة يعرف باملخاطر املناخية. وهي
ايضا مقياس ملدى احتمال وقوع ضرر لألرواح واملمتلكات والبيئة إذا

حصل حادث خطري. ويقدر خطر من خالل اجلمع بني احتمال
األحداث والعواقب (عادة ما ينظر إليها على أا خسائر) اليت من
شأا أن تنشأ إذا وقعت األحداث. إنه يدل على نتيجة تفاعل

املخاطر احملددة ماديا وخصائص األنظمة املُعرضة، أي حساسيتها أو
هشاشة الوسط واتمع. وميكن أيضا أن تعترب املخاطر على أا مزيج
من حدث، احتمال وقوعه وعواقبه، أي خطر مناخي يساوي احتمال

اخلطر مضروبا يف ضعف أو هشاشة نظام معني.

خماطر مناخية

Klimarisiko

1350 Climate scenario

scénario climatique

عرض معقول، وغالبا مبسط للمناخ يف املستقبل، استنادا إىل جمموعة
متناسقة داخليا من العالقات املناخية اليت مت بناؤها لالستخدام يف

دراسة العواقب احملتملة لتغري املناخ البشري املنشأ، وغالبا ما يستخدم
كمدخل إىل مناذج التأثري. تستعمل اإلسقاطات املناخية يف كثري من

األحيان مبثابة املادة اخلام لبناء سيناريوهات املناخ، ولكن سيناريوهات
املناخ تتطلب عادة معلومات إضافية مثل معطيات املناخ احلايل.

سيناريو املناخ

Klimaszenario

1351 Climate Sensitivity

sensibilité du climat

يعرف مقياس مدى استجابة درجة حرارة النظام املناخي لتغيري يف
التأثري اإلشعاعي حبساسية املناخ. عادة ما يتم التعبري عن ذلك بالتغري
يف درجة احلرارة املرتبطة مبضاعفة تركيز ثاين أكسيد الكربون يف

الغالف اجلوي لألرض.

حساسية املناخ

Klimasensitivität

1352 climate system

système climatique

املكونات اخلمسة املادية (الغالف اجلوي والغالف املائي والغالف
اجلليدي، الغالف الصخري، والغالف احليوي) تعترب املسؤولة

واحملددة خلصائص املناخ وتغرياا.

نظام مناخي

Klimasystem
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1353 Climate threshold

seuil climatique

النقطة اليت تسبب عندها مؤثرات خارجية للنظام املناخي، مثل زيادة
تركيز الغازات الدفيئة بالغالف اجلوي، يف حدث مناخي أو بيئي
كبري والذي يعترب غري قابل للتغيري، أو ال يتحقق إال على نطاقات

زمنية طويلة جدا، مثل تبيض واسع النطاق للشعاب املرجانية أو ايار
أنظمة التيارات احمليطية.

عتبة مناخية

Klimaschwelle

1354 Climate Trend

tendance climatique

االجتاه العام الذي يأخذه عرب الزمن تغري عوامل مناخية، مثل املتوسط
السنوي لدرجة احرارة سطح األرض أو خصائص هطول األمطار،

يسمى اجتاه تغري املناخ.

اجتاه تغري املناخ

Klima-Trend

1355 Climate Variability

variabilité du climat

التغريات يف متوسط خصائص املناخ وغريها من معطيات اإلحصاءات
(مثل االحنرافات املعيارية، وقوع احلاالت املتطرفة، اخل) على مجيع
املستويات املكانية والزمنية، واليت هي أكثر من ظواهر جوية منعزلة

تسمى التقلبية املناخية.

تقلبية املناخ

Klimavariabilität

1356 Climate Variation

variation climatique

التطور يف اخلصائص اإلحصائية للنظام املناخي عند النظر على مدى
فترات تصل إىل عقود أو أكثر، بغض النظر عن السبب، يعرف بتغري

املناخ.

تغري املناخ

Klimaentwicklung

1357 Climate year

année climatique

فترة تستمر 12 شهرا متتالية، تتحقق خالهلا دورة مناخية كاملة.

سنة مناخية

Klima Jahr

1358 climate-ready crops

culture prête pour le climat

احملاصيل وسالالا اليت تكون قادرة على النمو يف الظروف اجلوية
الصعبة، على سبيل املثال، اجلفاف، واملطر الشديد (مما يؤدي إىل

تشبع التربة باملياه) أو تسرب املياه املاحلة. ميتلك مركز احمليط اهلادئ
للمحاصيل واألشجار جمموعة من احملاصيل اجلاهزة للمناخ ملنطقة

احمليط اهلادئ.

حماصيل على استعداد للمناخ

Klimabereite Kulturen

1359 Climate-sensitive 
diseases

maladies sensibles au climat

أمراض تتأثر بالطقس واملناخ، على سبيل املثال، أمراض تنتشر بسرعة
أكرب يف الطقس احلار أو الطقس الرطب.

أمراض تتأثر باملناخ

Klimasensitiven Erkrankungen

1360 climatic change

changement climatique

تغيري واضح يف متوسط التوزيع اإلحصائي ألحوال الطقس على
فترات تفوق عقود من السنني. خالل العقود األخرية ارتفع تركز ثاين
أكسيد الكربون بالغالف اجلوي (ارتفاع ظاهرة االحتباس احلراري).
ويقدر ارتفاع املتوسط السنوي لدرجة حرارة سطح األرض الناتج

عن ذلك حبوايل 0,9 درجة مئوية.

تغري مناخي

Klimaveränderung

1361 climatic cycle

cycle climatique

عند دراسة أحوال املناخ لفترة طويلة يظهر تكرر مع بعض االنتظام
لعصور مناخية، كتعدد العصور اجلليدية مع حقب دافئة بينها (تغري
املتوسط السنوي لدرجة احلرارة حوايل 4 إىل 7 درجات مئوية)،

CO2 كما يظهر ارتباط واضح هلذا التغري مع تغري مستويات تركز
يف الغالف اجلوي.

دورة مناخية

Klimazyklus

1362 climatic index

index climatique

مؤشر لوصف حالة مناخية وتغريه يدل على تغري يف النظام املناخي.
فعدد األيام بالسنة اليت تفوق خالهلا درجة احلرارة قيمة معينة مبوقع

معني يصف املناخ باملنطقة وتغريه يدل على تغري املناخ.

معامل مناخي، مؤشر مناخي

Klima-Index
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1363 climatic optimum

optimum climatique

وصف لألوضاع املناخية "احلارة نسبيا" بالنصف الشمايل من الكرة
األرضية خالل احلقبة بني القرنني العاشر والرابع عشر. ال حيظى

باتفاق اخلرباء.

وضع مناخي أمثل

Klimaoptimum

1364 climatic region

région climatique

جمال جغرايف له خصائص مناخية (متوسط درجة احلرارة والضغط
اجلوي، والرياح، واألمطار وغريها) متشاة وخمتلفة عن خصائص

ااالت ااورة (جزء من منطقة مناخية).

إقليم مناخي

Klimaregion

1365 climatic zone

zone climatique (ensemble des régions de 
même climat); zone climatique

تغلب النظرية اخلماسية على تقسيم العامل إىل مناطق مناخية، وهي:
املنطقتني القطبيتني الشمالية واجلنوبية، املنطقتني املعتدلتني الشمالية

واجلنوبية واملنطقة املدارية. لكن هناك نظريات بعدد أكرب من املناطق.

منطقة مناخية

Klimazone

1366 climatology

climatologie

يشمل الوصف والدراسة العلمية للمناخ. علم املناخ الوصفي يرصد
التوزيع اجلغرايف أو الزمين ملالحظات وتقارير األرصاد اجلوية على
مدى فترة معينة من الزمن. يقوم علم املناخ بالدراسة العلمية لطبيعة

وضوابط مناخ األرض وأسباب تقلبه وتغريه يف مجيع املقاييس الزمنية.
إن على املعاجلة احلديثة لطبيعة ونظرية املناخ، بدال من االقتصار على
دراسة وصفية حبتة، أن تتعامل مع ديناميات تفاعالت النظام املناخي

بأكمله، الغالف اجلوي وسطح احمليطات واألرض، من حيث
تفاعالا الداخلية وردود الفعل على العوامل اخلارجية، على سبيل
املثال، اإلشعاع الشمسي. ويتناول علم املناخ التطبيقي العوامل

املناخية املشاركة يف جمموعة واسعة من اإلشكاليات والقرارات املتعلقة
بتخطيط وتصميم، وعمليات، وأنشطة وقرارات أخرى بقطاعات

حساسة للمناخ م اتمع احلديث.

علم املناخ

Klimatologie

1367 climax

climax

أو (جمتمع) ذروة، هو تنوع بيولوجي وصل يف تطوره إىل حالة
مستقرة ألنه حقق أفضل تكيف مع خصائص املنطقة. كما يطلق على

تنوع نبايت يتكون بعد توقف التدخل البشري لفترة طويلة باملنطقة.

أوج

Höhepunkt

1368 climax ecosystem

écosystème culminant

النظام البيئي الذي تفوق يف اية املطاف يف منطقة معينة من العامل،
ورمبا بعد أن انتقل املشهد من خالل سلسلة من النظم اإليكولوجية
األخرى، وسوف يستمر التطور إىل أجل غري مسمى بعد ذلك،

وإاء عملية اخلالفة. كما يدعى النظام البيئي السائد.

نظام إيكولوجي متفوق

Klimax Ökosystem

1369 Climax species

espèces climax

أنواع مستقرة وهلا القدرة على االستمرارية.

أنواع ذروة

Klimax Spezies

1370 Climax vegetation

végétation climax

مصطلح يستخدم يف اتصال مع التعاقب االيكولوجي، متثل ذروة
النباتات يف هذه احلالة الوضع الذي يتحقق عنده استقرار الغطاء

النبايت، على سبيل املثال الغابات.

ذروة نباتات

Höhepunktvegetation

1371 Clinker

clinker

قطع صلبة، متكلس أو منصهرة من بقايا تشكلت يف النار نتيجة تكتل
من الرماد واملعادن والزجاج والسرياميك.

كلنكر

Klinker

1372 Clinometer

clinomètre

أداة تستخدم لقياس االحندرات. كما ميكن استخدامها لقياس
ارتفاعات األشجار من سطح األرض.

مقياس االحندار

Gefällemesser/Klinometer
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1373 Clone

clone

كائنات متطابقة بالنسبة لكل اموع املُورثي.

استنساخ

Klon

1374 Clone

clone

سلسلة متطابقة من النباتات الناجتة من والد واحد عن طريق التكاثر
اخلضري االصطناعي أو الطبيعي.

نسخ/استنساخ

Klon

1375 Close season

fermer la saison

الفترة الزمنية اليت يتم خالهلا تعليق مجيع أنواع أنشطة االستغالل،
ويرجع ذلك إىل اخنفاض يف األنواع الربية، نتيجة لظواهر طبيعية غري

متوقعة أو كوارث تؤثر على توزيع واستقرار األنواع.

إقفال املوسم

Schließen der Saison

1376 Closed Economy

économie fermée

اقتصاد بدون صادرات وبدون واردات.

اقتصاد مغلق

geschlossenen Volkswirtschaft

1377 Closed Loop

boucle fermée

يف سياق إعادة التدوير، عملية استعادة املواد من جمرى النفايات فور
خروجها من عملية اإلنتاج وإرجاعها مرة أخرى إىل عملية اإلنتاج

نفسها، مع أو بدون معاجلة أو وسائل النقل.

حلقة مغلقة

geschlossener Kreislauf

1378 Closed Population

population fermée

ساكنة تعتمد التكاثر الذايت وتستقبل األعضاء يف املقام األول، يرقات
تنتج من بيض وضع من قبل أفرادها.

ساكنة مغلقة

Geschlossene Bevölkerung

1379 Closed Site (Landfill)

site (enfouissement) fermé

موقع لطمر النفايات استنفدت القدرة املسموح ا الستيعاب
النفايات ومت إغالق املوقع تقنيا بشكل دائم وصادقت على ذلك

الوكالة التنظيمية املختصة.

موقع مغلق (مدفن)

Geschlossene (Deponie)

1380 Closed-loop Supply 
Chain

chaîne d'approvisionnement en boucle fermée

من الناحية املثالية، سلسلة إمدادات –دون تكوين أية نفايات. فكل
البقايا إما أن يعاد استعماهلا، أو يتم إعادة تدويرها، أو تستعمل إلنتاج

السماد. يستخدم املصطلح أيضا للداللة على برامج وضعتها عدة
شركات، حيث تستعيد الشركات املنتجات املستعملة عند اية مدة

صالحيتها.

سلسلة إمدادات يف حلقة مغلقة

Geschlossene Lieferkette

1381 Closure

fermeture

تصبح الساكنة منغلقة عندما تكون دورات حياة أعضائها هي تلك
اليت تبقي الذرية يف أحضان اموعة، أو عودة الذرية إىل اموعة يف

مرحلة اإلجناب.

إنغالق

Schließung

1382 Closure (waste)

fermeture

اإلجراءات اليت جيب على مشغل موقع طمر نفايات أن يتبعها عندما
يستنفد املوقع السعة القانونية للتخلص من النفايات الصلبة البلدية.
تشمل اإلجراءات وقف قبول النفايات البلدية الصلبة ووضع غطاء

على املوقع.

إغالق

Stilllegung

158



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةC

1383 cloud albedo

albédo des nuages

انعكاسية أشعة الشمس على السحاب، واليت ميكن أن تتغري من أقل
من 10٪ إىل أكثر من 90٪ ، وهذا التغري يتوقف على أحجام

القطرات، وحمتوى السحاب من املاء السائل، ومن خبار املاء، ومسك
السحابة، وزاوية سقوط أشعة الشمس. كلما صغرت القطرات

وكلما زاد حمتوى املاء السائل، ومع استقرار العوامل األخرى، كلما
ازداد بياض السحابة.

بياض السحاب

Wolkenalbedo

1384 Cloud condensation 
nuclei (CCN)

noyaux de condensation des nuages

خبار املاء املكثف يكون جسيمات صغرية حبيث ال ميكن أن ينظر إليها
إال من خالل اهر. نوى تكثيف السحاب توجد عمليا وسط

القطريات الصغرية. العديد من هذه النوى هي جزيئات صغرية جدا
من امللح، هباء جوي من كربيتات أو نترات، أو جسيمات صغرية
موجودة يف الدخان. (انظر ثنائي ميثيل كربيتيد). قياس قطر معظم
القطرات يقع ما بني 1 من 2500 إىل 1 من 250 جزء من بوصة

(0،01 إىل 0،1 ملم).

نوى تكثيف السحاب

Wolkenkondensationskeime

1385 cloud feedback

rétroaction des nuages

ارتباط بني مستوى الغيوم ودرجات حرارة اهلواء السطحي حبيث أي
تغري يف درجة حرارة سطح األرض قد يؤدي إىل تغيري يف الغيوم، تغري

ميكن بعد ذلك أن يقوي أو يضعف التغري األويل يف درجة احلرارة.
على سبيل املثال، ميكن لزيادة يف درجة حرارة اهلواء السطحي أن
تتسبب يف زيادة التبخر. وهذا بدوره قد يؤدي إىل زيادة حجم

الغيوم. ومن شأن زيادة الغيوم احلد من األشعة الشمسية اليت تصل إىل
سطح األرض، وبالتايل ختفيض درجة حرارة سطح األرض. وهذا

مثال من ردود فعل سلبية وال تشمل آثار اإلشعاع املوجة الطويلة أو
احلركة األفقية يف احمليطات ويف الغالف اجلوي، واليت جيب أخدها

أيضا بعني االعتبار عند النظر يف العالقة الشاملة للنظام املناخي.

ردود فعل السحاب

Wolke-Rückkopplung

1386 cloud forcing

forçage des nuages

الفرق بني مكونات التوازن اإلشعاعي يف حالة ظروف متوسطة الغيوم
وحالة مساء خالية من السحب. يف مقاربة أولية، الغيوم تزيد من

البياض بني 15 و 30 %، مما يؤدي إىل احلد من اإلشعاع الشمسي
املمتص حبوايل W 50 للمتر املربع، ويقابل هذا التربيد نوعا ما
ظاهرة االحتباس احلراري من الغيوم مما يقلل من األمواج الطويلة
املنبعثة من األرض بنحو W 30 للمتر املربع، هكذا يكون صايف

مسامهة التقوية السحابية يف التوازن اإلشعاعي هو فقدان حوايل 20
W للمتر املربع. إذا متت إزالة السحب مع حفاظ مجيع العوامل
األخرى على قيمها، فإن األرض ستحصل على هذا اإلشعاع أيضا

وتنطلق يف عملية اإلمحاء.

تقوية سحابية

Wolkenantrieb

1387 Cloud Lifetime Effect 
or Albrecht Effect

effet de la durée de vie des nuages ou effet 
albrecht

زيادة اهلباء، الناتج عن أنشطة بشرية، تسبب اخنفاضا يف حجم
القطريات وبالتايل احلد من كفاءة هطول األمطار، وبالتايل تعديل

احملتوى املائي السائل بالسحابة ومسكها وتزيد مدة استمرار وجودها
وتقوي دورها يف االحنباس احلراري، يعرف هذا باسم "التأثري العمري

للسحابة" أو "تأثري ألربشت".

تأثري ألربشت أو التأثري العمري
للسحابة

Wirkung der Lebensdauer der Wolken oder 
Albrechteffekt
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1388 clouds

nuages

كتلة مرئية من قطرات املاء السائلة العالقة يف الغالف اجلوي فوق
سطح األرض. تتشكل الغيوم يف املناطق حيث يرتفع اهلواء ويربد.
يكون تكثيف خبار املاء قطرات صغرية من املاء (0.012 مم) واليت
جنبا إىل جنب مع املليارات من قطرات أخرى، تشكل الغيوم. ميكن
تشكل الغيوم على طول اجلبهات الدافئة والباردة، حيث يتدفق اهلواء
حنو اجلبل ويربد كلما ارتفع إىل األعلى يف اجلو، وعندما يهب اهلواء

الدافئ على سطح بارد، مثل سطح بارد من املاء.
 

تقسم السحب إىل فئتني عامتني: غيوم شبه ورقية أو غيوم مبظهر
طبقات، ستراتوس (ستراتوس تعين طبقة) والسحب الركامية

(كومولوس تعين تراكم). وتنقسم الفئتني إىل أربع جمموعات إضافية
تصف ارتفاع السحابة.

سحاب

Wolken

1389 Cluster Development

développement de groupements

منط التنمية حيث يتم جتميع املنشآت الصناعية والتجارية، واملنازل معا
على قطع من األرض من أجل ترك مساحات دون بنايات. وكثريا ما
يستخدم هذا النوع من التنمية يف املناطق اليت حتتاج إىل بقع أرضية
كبرية، وعادة ما ينطوي ذلك على نقل للكثافة. تسمح مراسيم

تقسيم املناطق بتنمية تكتالت من خالل السماح ببقع أصغر عندما
يتم ترك جزء من األرض كمساحة مفتوحة.

تنمية تكتالت

Clusterentwicklung

1390 CO2‐equivalent 
concentration

concentration en co2 équivalent

تركيز ثاين أكسيد الكربون الذي من شأنه أن يسبب نفس التأثري
اإلشعاعي ملزيج معني من CO2 وغازات دفيئة أخرى. وميكن لتلك
القيم أن تأخذ بعني االعتبار فقط الغازات املسببة لالحتباس احلراري
(الغازات الدفيئة)، أو مزيج من غازات دفيئة وهباء جوي. وحدة
التركيز "معادل CO2- " هو مقياس ملقارنة التأثري اإلشعاعي من
خليط من غازات الدفيئة خمتلفة يف وقت معني، ولكن ال يعين تكافؤ
االستجابات املقابلة لتغري املناخ وال التأثري املستقبلي. عموما ال توجد
CO2-معادلة وما ينتج عن تركيزات-CO2 صلة بني انبعاثات

املعادلة.

CO2  تركيز ما يعادل

CO2-Äquivalent-Konzentration

1391 CO2‐equivalent 
emission

émission de co2-équivalent

كمية انبعاثات ثاين أكسيد الكربون اليت من شأا أن تسبب نفس
التأثري اإلشعاعي املتكامل، على مدى فترة زمنية معينة، لكمية منبعثة
من غاز احتباس حراري أو خليط من غازات دفيئة. يتم احلصول

على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املعادلة بضرب كمية انبعاثات غاز
II.9.1 ديفء بإمكانية االحترار العاملي ألفق زمين معني (انظر امللحق
قيم إمكانية االحترار العاملي لغازات دفيئة خمتلفة). بالنسبة ملزيج من
الغازات الدفيئة يتم احلصول على انبعاثات ثاين أكسيد الكربون
املعادلة عن طريق مجع انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املعادلة لكل
غاز. انبعاث ثاين أكسيد الكربون املعادلة هي مقياس موحد ملقارنة

انبعاثات غازات دفيئة خمتلفة ولكن ال يعين تكافؤ االستجابات املقابلة
لتغري املناخ. انظر أيضا تركيز CO2-يعادل.

CO2 انبعاث ما يعادل

CO2-Äquivalent Emission

1392 Coalition for 
Rainforest Nations

coalition pour les nations des forêts pluviales

جتمع طوعي من الدول، أغلبها دول نامية ذات غابات مطرية:
تتدارس القضايا املتعلقة باالستدامة البيئية اخلصوصية للغابات

االستوائية املطرية. املشاركة يف التجمع ال تعين بالضرورة أن الدول
تلتزم بسياسات معينة أو هلا مواقف حمددة يف السياق الدويل

للتفاوض. ضمت اموعة يف سبتمرب 2011، األرجنتني، بنغالديش،
بليز، الكامريون، مجهورية أفريقيا الوسطى، وشيلي، والكونغو،

كوستاريكا، كوت ديفوار، مجهورية الكونغو الدميقراطية، دومينيكا،
مجهورية الدومينيكان، اإلكوادور وغينيا االستوائية، والسلفادور،
وفيجي، والغابون وغانا، غواتيماال، غيانا، هندوراس وإندونيسيا
وجامايكا، كينيا، ليسوتو، ليبرييا، مدغشقر، ماليزيا، نيكاراغوا،
نيجرييا، باكستان، بنما، بابوا غينيا اجلديدة، باراغواي، ساموا،

سرياليون، جزر سليمان، وسورينام، وتايالند، وأوروغواي وأوغندا
وفانواتو وفيتنام. البلدان تشارك على أساس تطوعي ويف املقام األول

من خالل مواقف تفاوضية موحدة وأوراش عمل وبرامج تعاونية.

حتالف من أجل أمم الغابات املطرية

Koalition für Regenwald Nationen
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1393 Coalition of 
Rainforest Nations

coalition des nations de forêt tropicale

ائتالف أمم الغابات املطرية (CFRN) هو منظمة أنشئت من قبل
بلدان الغابات االستوائية للتعاون من أجل التوفيق بني رعاية الغابات
والتنمية االقتصادية. ويهدف االئتالف إىل اجلمع بني الدول النامية

والصناعية على حد سواء بغرض خلق قوة جمتمعية حملية دافعة يف اجتاه
محاية البيئة والنمو االقتصادي املستدام.

ائتالف أمم الغابات املطرية

Koalition der Regenwaldnationen

1394 Coarse Filter 
approach

approche de filtre grossier

احلفاظ على املناطق الربية واملوائل التمثيلية مع افتراض أن احتياجات
مجيع األنواع املرتبطة واتمعات والبيئات والعمليات اإليكولوجية

سيتم الوفاء ا.

مقاربة تصفية خشنة (تقريبية)

Grobfilter Ansatz

1395 Coarse Fragments

fragments grossiers

تعترب جسيمات من صخور أو من مواد معدنية قطرها أكرب من 2.0
ملم شظايا خشنة. وتدرج الشظايا الصخرية، املدورة ودون املدورة،
واليت يصل قطرها إىل 7,5 سم على أا حصى. واليت يقع قطرها بني
7,5 و 25 سم على أا حصى كبري أو أحجار نسبيا صغرية. واليت

قطرها أكرب من 25 سم هي األحجار.

شظايا خشنة

Grobe Fragmente

1396 coarse sand

sable grossier

خليط حيتوي على 25 ٪ أو أكثر من الرمل اخلشن واخلشن جدا،
وأقل من 50٪ من أية درجة من الدرجات األخرى من الرمل.

رمل خشن

Grobsand

1397 coarse sandy loam

limon sableux grossier

خليط حيتوي على 25 ٪ أو أكثر من الرمل اخلشن واخلشن جدا،
وأقل من 50٪ من أية درجة من الدرجات األخرى من الرمل.

طمي رملي خشن

Grob sandiger Lehm

1398 Coarse Texture (soil)

texture grossière (sol)

امللمس الذي خيص خليط من الرمال والطمي، بنسب خمتلفة
للمكونات، على أال يكون الرمل ناعما أو ناعما جدا. التربة اليت
حتتوي على كميات كبرية من هذه الفئات التكوينية تعترب خشنة

امللمس.

(تربة) خشنة امللمس

Grobe Textur (Boden)

1399 Coarse woody debris

débris ligneux grossiers

أشجار ميتة ال زالت قائمة أو أسقطت وبقايا األغصان املتناثرة على
أرض الغابة.

حطام خشيب خشن

grober Waldschutt

1400 Coase`s Theorem

théorème de coase

التأكيد على أنه إذا مت تعريف حقوق امللكية بشكل صحيح، فإن
الناس سيضطرون لدفع مثن كل العوامل اخلارجية السلبية اليت

يفرضوا على اآلخرين، وسوف تؤدي معامالت السوق إىل نتائج
فعالة.

نظرية كوس

Coase Theorem

1401 Coast

côte

شريط من األرض، يقع مباشرة بعد البحر على اليابسة، ويغطي
املنطقة اليت تتأثر مباشرة باحمليط. يشمل املنحدرات واألراضي
املنخفضة (السهول الساحلية)، واملدرجات البحرية احلادة

واملستنقعات وأنظمة البحريات الشاطئية.

ساحل

Küste

1402 Coastal

côtier

منطقة التفاعل بني احمليط واليابسة، متتد يف اجتاه البحر إىل حوايل
منتصف اجلرف القاري وعلى اليابسة لتشمل مجيع املناطق تتأثر بشدة

بقرا من احمليط.

ساحلي

Küsten-
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1403 coastal cave

; grotte littorale

كهف يف منطقة اجلرف الساحلي، قد يكون فوق مستوى البحر
ودائم اجلفاف أو يف مستوى البحر ويتغري مستوى املاء داخله حسب

مستويات املد واجلزر. من الكهوف ما هو من صنع اإلنسان أو
مبسامهته ومنها اليت حتققت حتت تأثري عوامل طبيعية: األمواج، املد

واجلزر، الرياح، األمطار وغري ذلك.

كهف ساحلي

Küstenhöhle

1404 coastal erosion

érosion du littoral

تآكل تدرجيي للصخور ومكونات الشاطئ بسبب التأثري املستمر
لألمواج، أو التغريات املفاجئة للخط الشاطئي بسبب عاصفة. زيادة

تآكل السواحل هو أحد التأثريات املتوقعة لتغري املناخ.

تآكل ساحلي

Küstenerosion

1405 coastal pollution

pollution des côtes

أكثر من 80 % من جمموع امللوثات الساحلية هي من أصل بري
(نفايات صناعية وزراعية وحضرية وما حتمله األار). وهو ما يتسبب
يف تراجع أنواع حساسة وتعطيل وظائف حيوية ويعيق منو وتكاثر

كائنات عديدة يف املناطق الساحلية.

تلوث السواحل

Küstenverschmutzung

1406 coastal preservation

protection des côtes

تدابري دف محاية املناطق الساحلية من الفيضانات خالل العواصف
وكذلك احلفاظ على شروط احلياة الطبيعية يف املاء وعلى الشاطئ

للكائنات احلية اليت تعيش يف املنطقة.

محاية الشواطئ

Küstenschutz

1407 Coastal squeeze

compression du littoral

الوضع املتردي والضغوط اليت ختضع هلا عدد من النظم اإليكولوجية
الساحلية (مثال، املستنقعات املاحلة، ومناطق املانغروف، ... ) بني

ارتفاع مستوى البحار والتثبيت الطبيعي أو املصطنع للشواطئ، مبا يف
ذلك احلواجز اهلندسة الصلبة.

ضغط ساحلي

Küsten unter Druck

1408 coastal zone

littoral; zone côtière

منطقة غنية نسبيا باملغذيات ومتتد من موضع املد األقصى على األرض
إىل حافة اجلرف القاري، وهي منطقة التفاعل املكثف بني الطبيعة
واحلياة البحرية والطبيعة واحلياة الربية، مما جعل حوايل ثلث ساكنة
األرض من البشر تعمر املنطقة وهو وضع، له ما له وعليه ما عليه.

ساحل، منطقة ساحلية

Küstengebiet

1409 Coastal Zone 
Management Act 
(CZMA)

loi sur la protection des zones côtières

توفر اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي بالواليات املتحدة
األمريكية (NOAA) التمويل إلحداث وتنفيذ معايري الوقاية من

التلوث (مبا يف ذلك الوقاية من التلوث من مصدر غري ثابتة ومركزة)
للدول كي تتمكن من مراقبة االمتثال عند وضع خطة حلماية مناطقها

الساحلية.

قانون إدارة ومحاية املنطقة الساحلية

Schutzgesetzes der Küstengebieten

1410 coated papers

papiers couchés

كل ورقة مناسبة للطباعة أو ألغراض بيانية أخرى واملغلفة على جهة
أو على كال اجلهتني بالكربون أو مبركبات معدنية مثل الطني الصيين
(الكاولني)، كربونات الكالسيوم، اخل. ميكن أن يتم الطالء بواسطة
جمموعة متنوعة من الطرق، سواء على جهاز وخارج اجلهاز وميكن

تكملتها بصقل متميز.

ورق مطلي

Gestrichenes Papier

1411 cobalt

cobalt

عنصر كيميائي رمزه (Co) ورقمه الذري 27. وهو فلز صلب،
المع، وفضي اللون. يستعمل إلنتاج سبائك الفوالذ الشديدة الصالبة

واملقاومة للتآكل ويف البطاريات وتستعمل مركباته يف حتضري
.(B12) األصباغ، كما يدخل الكوبالت يف تكوين فيتامني

كوبلت

Kobalt
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1412 Co-benefits

co-avantages

الفوائد املشتركة بني السياسات اليت تنفذ ألسباب خمتلفة يف نفس
الوقت. هكذا جند أن أغلب السياسات املصممة لتخفيف ظاهرة

االحتباس احلراري هلا منافع أخرى، وغالبا ما ال تقل أمهيتها عن أمهية
املنافع املستهدفة، (على سبيل املثال، ما يتعلق بأهداف التنمية

واالستدامة، واإلنصاف). يستخدم أيضا مصطلح "تأثري مشترك"
مبفهومه األكثر عمومية واتساعا لتغطية اجلانب اإلجيايب والسليب على

حد سواء من التأثريات املشتركة. مرادف "منافع إضافية".

منافع مشتركة

Co-Vorteile

1413 coccolithophore

coccolithophore

نبات حبري وحيد اخللية يعيش بأعداد كبرية يف مجيع أحناء الطبقات
العليا من احمليطات.

كوكوليتوفور

Coccolithophor

1414 COD (Chemical 
Oxygen Demand)

dco (demande chimique en oxygène)

الكمية اإلمجالية للمواد القابلة للتأكسد كيماويا واملتواجدة يف
السائل.

طلب كيميائي على األوكسجني
(COD)

Chemischer Sauerstoffbedarf

1415 Co-disposal

co-élimination

ختلص من نفايات من أنواع خمتلفة من منطقة واحدة يف موقع واحد
لطمر النفايات. على سبيل املثال، قد يتم التخلص من محأة مياه

الصرف الصحي البلدية مع النفايات البلدية الصلبة العادية. التخلص
املشترك غالبا ما ينطوي على دمج نفايات صلبة وسائلة.

ختلص مشترك

Co-Entsorgung

1416 Codon

codon

جمموعات من ثالثة نكليوتيدات متتالية متثل وحدات بناء (م رنا
mRNA)، واليت متثل وحدة الترميز الوراثي عن طريق حتديد

أمحاض أمينية خاصة خالل تركيب الربوتينية يف خلية. كل كودون
يتعرف عليه من طرف احلمض الرييب النووي النقال حبمض أميين
معني حيمله، والذي يتم تضمينه يف سلسلة ببتيد خالل تكوين
الربوتني. يف DNA، كل معلومة ثالثية القاعدة، مبا يف ذلك

متواليات الترميز والسيطرة.

الشفرة، شفرة جينية

Codon

1417 Codon, Start

codon, démarrage

الشفرة اليت حتدد أول األمحاض األمينية من سلسلة ببتيد والذي يبدأ
الريبوسوم منه عملية التحويل والترمجة. يف البكترييا، يكون إما

GUG ،(يترجم إىل ن-فورميل ميثيونني)، أو نادرا (AUG)
(محض أميين أساسي (valine)).  يف حقيقيات النوى، يكون دائما
(AUG) وتتم ترمجته إىل ميثيونني. شفرة البدء حتدد إطار القراءة

للترمجة. مرادف: شفرة (كودون) الشروع.

شفرة البدء / االبتداء، شفرة البدء

Codon, Starten

1418 Codon, Stop

codon, stop

جمموعة من ثالثة نكليوتيدات اليت ال يوجد جزيء احلمض الرييب
النووي النقال املقابل إلدراج األمحاض األمينية يف سلسلة ببتيد.

وبالتايل إاء تشكيل الربوتني ويتم اإلفراج عن الريبوسوم املكتمل.
ثالثة شفرات توقف معروفة هي: UAA (املغرة)، UAG (العنرب)
وUGA (أوبال). مرادفات: سلسلة فاصل. شفرة هراء، وشفرة

إاء.

شفرة اإليقاف / اإلاء، شفرة
اإليقاف

Codon, Stop
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1419 Coefficient of 
Performance (COP)

coefficient de performance (cp)

معامل يستعمل عادة لقياس كفاءة عمل مضخات احلرارة. معامل
أداء مضخات احلرارة هو، عند حلظة معينة من الزمن، نسبة صايف

الناتج احلراري إىل إمجايل مدخالت الطاقة حتت ظروف معينة.
مضخات احلرارة تؤدي إىل معامل أكرب من 1 ألن منظومة املضخة
تسلم إىل الوسط "البالوعة" أو تزيل من الوسط "املنبع" أكثر من
الطاقة اليت تستهلكها املضخة. توجد تعريفات حمددة أخرى ختص
معامالت معدات التربيد. انظر شروح وخصائص مضخات احلرارة

فيما خيص الكفاءة املومسية.

(COP) معامل األداء

Leistungszahl

1420 Coevolution

co-évolution

عملية يتم من خالهلا مسامهة أعضاء نوعني أو أكثر بشكل متبادل يف
قوى االنتقاء الطبيعي اليت يؤثر ا كل منهم على اآلخر.

تطور تشاركي

Koevolution

1421 Coexistance

coexistance

نوعني (كائنني)، أو أكثر(كائنات)، الذين يعيشون معا يف نفس
البيئة، دون أن يستهدف أحد األطراف القضاء على طرف آخر.

تعايش

Koexistenz

1422 COFO (Committee on 
Forestry (FAO))

cofo (comité des forêts (fao))

جلنة الغابات هي أعلى هيئة قانونية الغابات يف منظمة األغذية
والزراعة لألمم املتحدة. يف دورات جلنة الغابات اليت تنعقد مرة كل
سنتني، جيتمع رؤساء مصاحل الغابات وغريهم من كبار املسؤولني
احلكوميني لتحديد القضايا السياسة والتقنية الناشئة، للبحث عن

حلول وتقدمي املشورة ملنظمة األغذية وغريها من املؤسسات من أجل
اختاذ اإلجراءات املناسبة.

جلنة الغابات

COFO (Ausschuss für Forstwirtschaft (FAO))

1423 Cogeneration

cogénération

التوليد املشترك للطاقة هو اإلنتاج املتزامن للطاقة الكهربائية واحلرارية
من نفس مصادر الوقود. على سبيل املثال، احلرارة الفائضة يف حمطة
توليد كهرباء ميكن استخدامها يف عمليات صناعية، أو تسخني
البنايات واملياه. أو احلرارة الفائضة من عمليات صناعية ميكن

استخدامها لتشغيل مولد كهربائي.

توليد مشترك للطاقة

Kraft-Wärme-Koplung

1424 Cohort Study

étude de cohorte

طريقة دراسة وبائية حيث جمموعات فرعية من جمموعة حمددة ميكن
التعرف على أا سابقا أو حاليا أو مستقبال، كانت أو هي أو

ستكون عرضة أو ال، أو عرضة بدرجات خمتلفة، إىل عامل أو عوامل
من املفترض أن يكون هلا تأثري على احتمال وقوع من مرض معني أو
نتيجة أخرى. مصطلحات بديلة لدراسة اموعات : دراسة متابعة،
أو طولية، أو مستقبلية، وتشترك يف وصف صفة أساسية من صفات
األسلوب، وهو أمر مراقبة السكان عرب عدد كاف من (الوحدات:
شخص-عام) لتوليد معدالت اإلصابة أو الوفاة، ميكن االعتماد عليها
يف اموعات الفرعية للسكان. وهذا يعين عموما دراسة عدد كبري

من السكان، دراسة لفترة طويلة (سنوات)، أو كليهما.

دراسة اموعات

Kohortenstudie

1425 Collapse

effondrement

يف كتاب "ايار" خلبري علم األحياء التطوري جاريد م. دياموند لعام
2004، يشري اخلبري إىل أن اتمعات البشرية تنهار أكثر مما تنجح

وأن هذا الفشل هو عادة بسبب االستجابة الثقافية غري املناسبة
للضغوط البيئية (بشرية املنشأ وغري ذلك) وسوء العالقات مع، أو

عدم وجود عالقات مع جمتمعات جماورة.

ايار

Zusammenbruch

1426 Collection

collection

عملية التقاط النفايات من املساكن، واملواقع التجارية، أو نقطة مجع
وحتميلها يف الشاحنة ونقلها إىل موقع املعاجلة أو حمطة نقل أو موقع

دفن.

مجع

Sammlung
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1427 Collection Frequency

fréquence de collecte

عدد املرات اليت يتم فيها مجع النفايات الصلبة البلدية من منطقة حمددة
خالل فترة زمنية معينة.

تردد عملية اجلمع

Sammlungsfrequenz

1428 Collection Timing

calendrier de collection

فترة زمنية حمددة مسبقا يتم خالهلا مجع النفايات الصلبة من منطقة أو
نقطة جتميع.

توقيت اجلمع

Sammlungszeitplan

1429 Collection Vehicle

véhicule de collection (des déchets)

شاحنات مستخدمة لنقل النفايات الصلبة اليت مت مجعها من املباين
والشوارع إىل حمطات عبور وموقع معاجلة أو ختلص من النفايات.

شاحنات مجع النفايات

Sammelfahrzeug

1430 Collection/Disposal 
Interface

interface collection / élimination

عادة ما يتم تعريف اال املشترك أو الفاصل بني اجلمع والتخلص
بأنه يتحقق عندما تفرغ سيارة اجلمع الثانوي محولتها من النفايات.
وهكذا تكون منطقيا حمطة التجميع ونقل النفايات من حمطة التجميع

إىل منشأة املعاجلة والتخلص هي هذا احلد وتقع ضمن مسؤولية
السلطة املكلفة مبعاجلتها والتخلص من النفايات.

جمال التقاء اجلمع والتخلص

Sammlung / Entsorgung Schnittstelle

1431 Collective Intelligence

intelligence collective

كما عرفه (جورج بور George Pór)، يف كتابه "البحث يف
الذكاء اجلماعي" (1995)، على أنه قدرة جمتمع إنساين على أن
يتطور حنو مستوى أعلى (أكثر تعقيدا) من نظام التفكري، وحل

املشاكل، والتكامل من خالل التعاون واالبتكار. جيمس سوريفيكي،
يقول يف حكمة احلشود، "كلما ازداد التأثري الذي ميارسه أعضاء

اموعة على بعضهم البعض، وتقوى االتصال الشخصي لديهم مع
بعضهم البعض، كلما قل احتمال أن تكون قرارات هذا الفريق

عقالنية ...  إضافة، عدد من األفراد مبعرفة أقل، ولكن لديهم مهارات
متنوعة، حيسنون يف الواقع أداء اموعة ".

ذكاء مجاعي

Collective Intelligence

1432 Collision zone

zone de collision

منطقة حيث تتحرك صفيحتان حنو بعضها البعض لتشكيل إما منطقة
اندساس (تقارب صفيحة حميطية / صفيحة قارية، على سبيل املثال
قبالة الساحل الغريب ألمريكا اجلنوبية) أو سلسلة جبال بطيات
(تقارب صفيحة قارية / صفيحة قارية، على سبيل املثال جبال

اهليمااليا).

منطقة تصادم

Kollisionszone

1433 Colluvial Slope

pente colluvial

أراضي املنحدر عند سفوح التالل أو اجلبال واليت تتكون من رواسب
املواد غري امعة اليت مت نقلها عرب مسافات قصرية عن طريق اجلاذبية

(الصخور واألحجار املتساقطة)، أو املياه (الطمي).

منحدر بترسبات خمتلطة

kolluvialer Hang

1434 colonial

colonial

حالة العديد من الكائنات احلية، وحيدة اخللية، اليت تعيش معا يف
جمموعة منسقة إىل حد ما. على عكس الكائنات املتعددة اخلاليا،
حتتفظ اخلاليا الفردية هنا على هويام منفصلة، وعادة أيضا على

األغشية اخلاصة ا وجدران اخلاليا.

استعماري

kolonial

1435 colonization

colonisation

ظاهرة يتم من خالهلا إدخال عدد صغري من الكائنات، من نبات أو
حيوان، إىل نظام بيئي جديد، حيث يستقر ويتكاثر حىت يصبح يف

كل مكان تقريبا من النظام.

استعمار

Kolonisierung
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1436 Coloured Dissolved 
Organic Matter 
(CDOM)

matière organique colorée  dissoute

معروفة أيضا باسم مادة صفراء، وتتكون أساسا من األمحاض الدبالية،
اليت تنتج عن حتلل النفايات النباتية والتربة الغنية باملواد العضوية يف

املناطق الساحلية واملرتفعات. ميكن زيادة مستويات التركز عن طريق
محض فولفيك الذي تنتجه الشعاب املرجانية، وحتلل األعشاب

البحرية أو النفايات الصناعية السائلة. هذه املواد متتص األشعة فوق
البنفسجية، وميكن أن تساهم يف محاية الشعاب املرجانية ضد

التبييض.

مادة عضوية ذائبة وملونة

Farbige gelöste organische Substanz

1437 co-managed 
protected area

aire protégée co-gérés

مناطق حممية حددا احلكومة حيث يتم تقاسم صنع القرار بني
السلطة واملسؤولية واحملاسبة بني الوكاالت احلكومية وأصحاب
املصلحة اآلخرين، وخصوصا الساكنة األصلية واتمعات احمللية

واملتحركة اليت تعتمد على تلك املنطقة ثقافيا و / أو لكسب الرزق.
تسمى أحيانا احلكم املشترك للمناطق احملمية.

مناطق حممية بتسيري مشترك

gemeinsam verwaltetes Naturschutzgebiet

1438 combating 
desertification

lutte contre la désertification

مكافحة التصحر يشمل األنشطة اليت تشكل جزءا من التنمية املتكاملة
لألراضي يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة واجلافة شبه الرطبة من أجل

التنمية املستدامة واليت دف إىل:
 

- منع و/أو احلد من تدهور األراضي؛
 

- إعادة تأهيل األراضي املتدهورة جزئيا. و
 

- استصالح األراضي املتصحرة.

مكافحة التصحر

Bekämpfung der Wüstenbildung

1439 Combined Heat and 
Power (CHP)

production combinée de chaleur et d'électricité 
(pcce)

استخدام احلرارة غري احملولة (احلرارة املتبددة) يف احملرك أو حمطة إلنتاج
الكهرباء، لتغطية طلب على احلرارة، تدفئة املبىن مثال.

إنتاج مشترك للكهرباء وللحرارة

Kraft-Wärme-Kopplung (KWK)

1440 Combined IUU 
(Illegal, unreported 
and unregulated 
fishing) vessel list

liste combiné des navires inn (illégale, non 
déclarée et la pêche non réglementée)

جتميع البيانات عن سفن (الصيد غري املشروع وغري املبلغ عنه وغري
املنظم) حسب السفن املذكورة من قبل املنظمات اإلقليمية (املنظمة

اإلقليمية إلدارة املصايد).

قائمة سفن (الصيد غري املشروع
وغري املبلغ عنه وغري املنظم)

Kombinierte IUU (illegale, nicht gemeldete und 
unregulierte Fischerei) Schiffsliste

1441 Combined‐cycle gas 
turbine (CCGT)

turbine à gaz à cycle combiné (tgcc)

حمطة توليد الكهرباء اليت جتمع بني عمليتني لتوليد الكهرباء. أوال،
احتراق الوقود يدفع توربينات الغاز. ثانيا، يتم استخدام غازات العادم

من التوربينات لتبخري املاء لدفع التوربينات البخارية.

عنافة غازية ذات دورة مركبة

Gas- und Dampfturbine (GuD)

1442 Combustible vapor 
mixture

mélange de vapeur inflammable

خليط، بنسب تكوين يف جمال معني، من اهلواء الذي حيتوي على خبار
مركب عضوي، قابل لالحتراق أو حىت االنفجار عند مالمسة هلب
أو حدوث شرارة. خارج هذا اال ال حيدث رد فعل، ولكن اخلليط

ميكن أن يظل مع ذلك خطرا، ألنه ال حيتوي على ما يكفي من
األوكسجني لدعم احلياة، أو ألن البخار سام.

خليط خبار قابل لالشتعال

Brennbares Dampf-Gemisch

1443 Combustion

combustion

عملية حرق متحكم فيها للنفايات البلدية الصلبة، حيث احلرارة
والتفاعالت الكيميائية حتول املركبات العضوية إىل غري عضوية

ومستقرة مثل ثاين أكسيد الكربون واملاء.

احتراق

Verbrennung
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1444 Combustion air

air de combustion

تزويد الفرن باهلواء للتمكن من اشتعال وحرق الوقود. 'هواء ابتدائي'
أو 'هواء حتت النار' وهو هواء يوجد مدخله على اجلانب السفلي من
سرير النار. 'هواء ثانوي' أو 'هواء فوق الشبكة' وهو هواء يوجد
مدخله على اجلانب العلوي من سرير النار. لتحقيق االحتراق

الكامل، فإن تنظيم وثيق بني اهلواء االبتدائي والثانوي أمر ضروري.

هواء االحتراق

Verbrennungsluft

1445 Combustion Ash

cendres de combustion

مادة صلبة تنتج أثناء حرق، أو احتراق، أو أكسدة النفايات.

رماد االحتراق

Verbrennungsasche

1446 Combustion Chamber

chambre de combustion

غرفة يف حمرقة حيث يتم إشعال النفايات وحرقها.

غرفة االحتراق

Brennkammer

1447 Combustion 
efficiency (CE)

efficacité de combustion

مصطلح يوفر مؤشرا عاما لكفاءة عملية االحتراق بالرجوع إىل
تركيزات غاز أول أكسيد الكربون وثاين أكسيد الكربون يف تيار

الغاز العادم.

كفاءة االحتراق

Verbrennungseffizienz

1448 Combustion Gases

gaz de combustion

الغازات الناجتة عن االحتراق. تكوينها يتوقف على عدة معطيات، من
بينها، الوقود؛ درجة حرارة االحتراق، هل عامل االحتراق هو اهلواء
أم األكسجني أو مؤكسد آخر. يف حاالت بسيطة تتكون غازات

االحتراق من ثاين أكسيد الكربون واملاء. يف بعض احلاالت األخرى،
ميكن أن جند أكاسيد النيتروجني والكربيت كذلك. جيب مراقبة
احملارق بعناية للتأكد من أا ال تتسبب يف انبعاث كميات من

املركبات امللوثة واخلطرة أكثر مما هو مسموح به. وهذا ما يتطلب
غالبا استخدام أجهزة التحكم يف االنبعاثات.

غازات االحتراق

Verbrennungsgase

1449 Combustion products

produits de combustion

غازات، أخبرة، ومواد صلبة تنتج عن االحتراق.

منتجات االحتراق

Verbrennungsprodukte

1450 Combustion system, 
catalytic

combustion catalytique; Système de combustion 
catalytique

نظام أضيف إليه يف جمال تدفق الغاز العادم حمفز لتعزيز وتتميم
االحتراق و/أو أكسدة أخبرة اهليدروكربورات أو امللوثات ذات

الروائح. احملفز نفسه ال يتغري.

فَّزحنظام احتراق م

Katalytisches Verbrennungssystem

1451 Comensalism

kommensalismus

شكل معايشة بني نوعني حيث ألعضاء نوع منافع، لكن ال فائدة وال
أذى ألعضاء النوع اآلخر.

مطاعمة

Kommensalismus

1452 Cometabolism

cométabolisme

العملية اليت من خالهلا يتم تعديل أو حتلل مركب، ال ميكن أن يدعم
منو الكائنات الدقيقة، عندما تتوفر مركبات أخرى داعمة للنمو. ال
يتم استخدام مادة-األيض املشترك للحصول على الطاقة أو أن تدرج

يف الكتلة احليوية للكائن احلي الذي قام بتعديلها.

أيض مشترك

Cometabolismus

1453 Commensal

commensal

الطرف املستفيد من املطاعمة (وال فائدة وال أذى للطرف اآلخر)،
وهي تعايش أنواع يف ارتباط وثيق، يف نفس اجلحر أو املوقع مثال،

دون تأثري املتبادل، أي تعايش دون تكافلية.

معايِش

Kommensal

1454 commensalism

kommensalismus

عالقة بني نوعني من الكائنات احلية، تعيش يف نفس البيئة دون
اإلضرار بأي من األنواع، وحيث قد حيصل أحدمها أو كالمها على

الغذاء، واحلماية، أو غريها من الفوائد.

مطاعمة/تطاعم

Kommensalismus
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1455 Commercial clearcut

coupe à blanc commerciale

قطع حصاد الذي يزيل مجيع األخشاب القابلة للبيع من املنطقة.

قطع شامل جتاري

kommerzieller Kahlschlag

1456 Commercial Customer

client commercial

جزء من األعمال اليت يكون فيها الطرف الثاين من قطاع التجارة
والصناعة.

زبون جتاري

Gewerbliche Kunden

1457 Commercial 
treatments

traitements commerciaux

حتسينات على مواقع األخشاب، مثل التخفيف، الذي يولد دخال من
بيع األشجار اليت متت إزالتها.

معاجلات جتارية

kommerzielle Behandlungen

1458 Commercial 
utilisation of 
biological resources

utilisation commerciale des ressources 
biologiques

يعرف القسم 2 (f) من قانون التنوع البيولوجي اهلندي االستخدام
التجاري للموارد البيولوجية على أنه االستخدام النهائي للموارد

كأدوية، وأنزميات صناعية، نكهات غذائية وكعطور ومستحضرات
جتميل، ومستحلب، وزيوت وألوان وعصائر، وجينات مستخدمة

لتحسني احملاصيل الزراعية و الثروة احليوانية من خالل التدخل اجليين،
ولكن ال يشمل التربية التقليدية أو املمارسات التقليدية املستخدمة يف
الزراعة والبستنة وتربية الدواجن وصناعة األلبان، وتربية احليوانات،

أو تربية النحل.

استخدام جتاري للموارد البيولوجية

Kommerzielle Nutzung der biologischen Ressourcen

1459 Commercial Waste

déchets commerciaux

مجيع النفايات البلدية الصلبة الصادرة عن مؤسسات جتارية مثل
املخازن واألسواق، ومباين املكاتب واملطاعم ومراكز التسوق،

ومراكز الترفيه.

نفايات جتارية

Gewerbeabfall

1460 Commercially dry 
sludge

boues séchées aux normes commerciales

محأة ال حتتوي على أكثر من 10 % وزنيا من الرطوبة. احلد األقصى
هو 5 % يف حالة املتاجرة حبمأة مستعملة كسماد.

محأة جافة جتارية

Kommerzieller Trockenschlamm

1461 Commingled 
Recycables

recyclables mélangés

مواد خمتلطة وقابلة للتدوير، يتم مجعها معا.

خليط مواد قابلة للتدوير

vermischten Wertstoffe

1462 Commingled 
Recyclables

recyclables mélangés

خليط من عدة مواد قابلة إلعادة التدوير يف حاوية واحدة.

خليط مواد قابلة للتدوير

vermischte wiederverwendbare Stoffe

1463 Comminution

broyage

متزيق ميكانيكي أو سحق النفايات الصلبة (أو اجلزء الصلب).
يستخدم يف معاجلة  كل من النفايات البلدية الصلبة ومياه الصرف

الصحي.

طحن

Zerkleinerung

1464 Commission for the 
Conservation of 
Antarctic Marine 
Living Resources 
(CCAMLR)

commission pour la conservation des ressources 
marines de l'antarctique (ccamlr)

جلنة تابعة ملنظمة إقليمية إلدارة مصائد األمساك (املنظمات اإلقليمية)
خاصة بإدارة املوارد البحرية احلية يف املياه احمليطة بالقارة القطبية

اجلنوبية.

جلنة للحفاظ على املوارد البحرية
احلية يف القطب اجلنويب

Kommission für die Erhaltung der lebenden Marine 
Ressourcen der Antarktis
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1465 Commission for the 
Conservation of 
Southern Bluefin 
Tuna (CCSBT)

commission pour la conservation du thon rouge 
du sud

جلنة تابعة للمنظمة اإلقليمية إلدارة مصائد األمساك دف من خالل
اإلدارة املناسبة، إىل احلفاظ واالستخدام األمثل ألمساك التونة زرقاء

الزعانف (التونة احلمراء) بالبحار اجلنوبية.

جلنة حفظ التونة زرقاء الزعانف
اجلنوبية

Kommission für die Erhaltung von Südlichem 
Blauflossenthun

1466 Commission on 
Genetic Resources 
for Food and 
Agriculture

commission des ressources génétiques pour 
l'alimentation et l'agriculture

أنشئت اللجنة يف عام 1983 للتعامل مع القضايا املتعلقة باملوارد
الوراثية النباتية. يف عام 1995، وسع مؤمتر منظمة األغذية والزراعة
والية اللجنة لتشمل مجيع مكونات التنوع البيولوجي ذات الصلة
باألغذية والزراعة. وتوفر اللجنة املنتدى الدائم الوحيد للحكومات
ملناقشة والتفاوض حول املسائل ذات الصلة على وجه التحديد

بالتنوع البيولوجي لألغذية والزراعة. دف اللجنة إىل التوصل إىل
توافق دويل حول سياسات االستخدام املستدام واحلفاظ على املوارد
الوراثية لألغذية والزراعة والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة

عن استخدامها.

جلنة املوارد الوراثية لألغذية
والزراعة

Kommission der genetischen Ressourcen für 
Ernährung und Landwirtschaft

1467 Commissioning Test

test de mise en service

احد االختبارات اليت جترى حتت ظروف العمل يف مصنع شيد حديثا
لتحديد ما إذا كان األداء وفقا للمواصفات.

اختبار التشغيل

Inbetriebnahme-Test

1468 Committee for the 
Review of the 
Implementation of 
the Convention 
(CRIC)

comité pour l'examen de la mise en œuvre de la 
convention (cric)

جلنة أنشأها املؤمتر اخلامس لألطراف (COP 5) يف االتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر (UNCCD) يف عام 2001 كهيئة
فرعية، تستعرض وحتلل التقارير الوطنية اليت تصف حالة تنفيذ

االتفاقية واملقدمة إىل مؤمتر األطراف من جانب األطراف واملراقبني
دف حتسني التنسيق وتأثري وفعالية السياسات والربامج الرامية إىل

استعادة التوازن اإليكولوجي الزراعي يف املناطق اجلافة. وجتتمع اللجنة
سنويا. وقد خضعت اختصاصاا للتجديد يف املؤمتر السابع لألطراف

(COP 7) يف عام 2005.

جلنة متابعة تنفيذ االتفاقية (اتفاقية
(CRIC) (مكافحة التصحر

Überprüfungsausschuss für die 
Übereinkommensumsetzung (CRIC)

1469 Committee on 
Science and 
Technology (CST)

comité de la science et de la technologie (cst)

هيئة فرعية التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر واليت تتمثل مهمتها
يف إسداء املشورة إىل مؤمتر األطراف بشأن املسائل العلمية والتقنية
بشأن مكافحة التصحر. جلنة العلم والتكنولوجيا تنتخب مكتبها.

جلنة العلوم والتكنولوجيا

Ausschuss für Wissenschaft und Technologie
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1470 Common Database 
on Designated Areas 
or European Common 
Database on 
Designated Areas 
(CDDA or ECCDA)

base de données commune sur les zones 
désignées ou base de données européenne 
commune sur les zones désignées (cdda ou 
eccda)

لقد قام كل من وكالة البيئة األوروبية، واملركز العاملي لرصد احلفظ
التابع لربنامج األمم املتحد للبيئة وجملس أوروبا بضم جهودهم يف
إجراءات لتقاسم املعلومات الواردة يف قاعدة البيانات األوروبية
املشتركة للمجاالت املعينة واليت يرمز هلا ECDDA. قاعدة

البيانات األوروبية املشتركة للمجاالت املعينة (ECDDA): تضم
املعلومات اليت أبلغت عنها البلدان واليت تنشر من قبل الوكالة

األوروبية للبيئة، وسوف تكون جزءا من (نظام املعلومات حول
الطبيعة األوروبية EUNIS). وتغطي هذه املعلومات كامل املنطقة
اجلغرافية ألوروبا وكامل املنطقة اجلغرافية اليت حتت مسؤولية الدول
األوروبية، وكذلك الدول األخرى واألراضي املرتبطة باملبادرات
الرئيسية يف املنطقة األوروبية. تغذي ECDDA قاعدة البيانات
العاملية للمناطق احملمية اليت يديرها املركز العاملي لرصد حفظ الطبيعة
،(UNEP / WCMC) التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة
وذلك عرب تقارير الدول األوروبية واملسامهة يف جمموعات البيانات

على املستويني األورويب والعاملي على حد سواء.

قاعدة بيانات مشتركة للمناطق
املعينة أو قاعدة البيانات األوروبية

املشتركة للمناطق املعينة
(ECCDA أو CDDA)

Gemeinsame Datenbank über ausgewiesenen 
Bereichen oder gemeinsamen europäischen 
Datenbank über ausgewiesenen Bereichen (CDDA 
oder ECCDA)

1471 Common Name

com commun

اسم، عموما باللغة أو اللهجة احمللية، غري رمسي لكائن حي، والذي قد
يتغري من مكان إىل آخر.

اسم شائع

Gebräuchliche Bezeichnung

1472 Common Property 
Resources

ressources de propriété commune

املوارد حيث مل يتم حتديد حقوق امللكية بوضوح. ممتلكات مشتركة
من قبل اتمع.

موارد مبلكية عامة

Ressourcen im Gemeineigentum

1473 Common Reporting 
Format

format commun des rapports

شكل تقدمي موحد لتقديرات انبعاث الغازات الدفيئة وإزالتها وغريها
من املعلومات ذات الصلة اليت يتم اإلبالغ ا من جانب األطراف

املدرجة يف املرفق األول.

منوذج موحد للتقارير

Gemeinsames Berichterstattungsmuster

1474 Communal Collection

collection communal

نظام جلمع النفايات باجلماعات، يقوم فيه األفراد بإيصال النفايات
الصلبة مباشرة إىل نقطة مركزية اليت منها تتم متابعة سلسلة حلقات

معاجلة النفايات.

مجع النفايات باجلماعات

kommunale Sammlung/ Sammelstelle

1475 Communicable 
disease

maladies transmissibles

مرض معد يسببه انتقال عوامل بيولوجية معدية (فريوس، بكترييا،
كائن أويل، أو طفيلي متعددة اخلاليا).

أمراض معدية

übertragbare Krankheiten

1476 Communication

communication

احلوار ومتكني الناس من فهم العوامل الرئيسية لبيئتهم املادية
واالجتماعية واالقتصادية والسياسية وترابطها حبيث ميكن حل

املشكالت الطارئة بكفاءة. منذ أرسطو والعلماء خيوضون يف نقاش
حول النموذج "العمودي" (املهيمن) و "األفقي" (الدميقراطي).

التواصل يتضمن يف تعريفه إعطاء املعلومة واحلصول على رد الفعل.
اإلخبار ال يتضمن ذلك. وبالتايل، فالتواصل هو حزام نقل بني نشر

املعلومات وختطيط العمل.

تواصل

Kommunikation

1477 Communication (biol)

communication

اهلرمونات النباتية وغريها من املواد الكيميائية النباتية الثانوية اليت تفرز
من قبل كائن حي تتداخل مع بيئته وتتفاعل معها وتؤثر فيها.

اتصاالت

Kommunikation

170



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةC

1478 Community and/or 
Environmental 
Impacts

impacts sur la communauté et / ou 
l'environnement

التأثريات اليت ميكن أن تكون ألنشطة مشروع على املشهد
االجتماعي واالقتصادي أو البيئي تسمى تأثريات جمتمعية أو بيئية.
عملية املوافقة العامة على أساس معايري الكربون الطوعية تفرض أال

يكون ألنشطة املشروع أية آثار سلبية وأال توفر حوافز معاكسة لتهيئة
األراضي من أجل إنتاج ائتمانات كربون.

تأثريات جمتمعية و/أو بيئية

Gemeinschaft und / oder Umweltauswirkungen

1479 Community Based 
Adaptation

adaptation communautaire

تكيف جمتمعي دف واضح هو احلد من اهلشاشة حيال تغري املناخ.

تكيف بأساس جمتمعي

Gemeinschaftsbasierte Anpassung

1480 Community Based 
Adaptation Planning

planification de l'adaptation à base 
communautaire

ميكن أن ينظر إليه ببساطة على أنه مستوى إضايف يف أنشطة تنمية
اتمع : املمارسات، والبحوث والسياسات.

ختطيط جمتمعي للتكيف

Gemeinschaftsbasierte Anpassungsplanung

1481 Community Based 
Vulnerability 
Assessment

évaluations de la vulnérabilité à base 
communautaire

تقييم موجه لسياسات وأنشطة يقوم ا اتمع مبساعدة جمموعة من
األدوات التشاركية اتمعية مع اهلدف العام الذي هو التخفيف من
اآلثار السلبية للكوارث. يتم ذلك مبشاركة كاملة للمجتمع املدين.

تقييم هشاشة اتمع

Gemeinschaftsbasierte Verletzlichkeitsbewertung

1482 Community 
biodiversity registers

registres de la biodiversité de la communauté

حىت مؤخرا، كانت أسس تسجيل املوارد البيولوجية معرفة بشكل
فضفاض وتعتمد يف نطاق واسع على العمليات اليت تسعى اتمعات
من خالهلا إىل محاية املوارد واملعارف املرتبطة ا من خالل بعض

وسائل التوثيق. على الرغم من أن التوثيق، يف حد ذاته، ليس ظاهرة
معاصرة بالضرورة (وكثري من اتمعات قامت تارخييا بتوثيق معارفهم
بطرق خمتلفة)، فإن االهتمام بالسجالت قد ازداد يف اآلونة األخرية
نتيجة ملخاوف اتمع من تناقص التنوع البيولوجي والثقايف من جهة

واالنتشار املتزايد ألنشطة التنقيب البيولوجي من جهة أخرى.

سجالت التنوع البيولوجي العمومية

Biodiversität Gemeinschaftsregister

1483 Community Choice 
Aggregation (CCA)

choix communautaires d'agrégation (cca)

منوذج جديد إلدارة الطاقة مت تطويره يف والية كاليفورنيا. يسمح هذا
التكوين ألية مدينة، مقاطعة، أو نظام سلطة مشتركة بتجميع األمحال
الكهربائية من املقيمني ومؤسسات األعمال، واملرافق البلدية لشراء
الكهرباء. بند "اخلروج" يسمح ملن أراد بعدم املشاركة يف تكوين
التجمع ومواصلة العمل للحصول على إمدادات الكهرباء بطريقته

اخلاصة.
 

القانون 117 الصادر عن مجعية والية كاليفورنيا يف خريف 2002
أعطى للمدن واملقاطعات خيار مواصلة تكوين جتمع خمتار لتلبية

احتياجات الطاقة الكهربائية لسكاا، ومؤسسات األعمال التجارية
واملرافق البلدية.

تكوين جتمع خمتار

Gemeinschafts-Wahl Aggregation

1484 Community 
Composting

compostage communautaire

نظام على مستوى اجلماعة داخل منطقة حمددة دف حتويل اجلزء
القابل للتعفن والتحلل من النفايات البلدية الصلبة إىل مساد.

تسميد مجاعي

Gemeinschaftskompostierung
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1485 Community 
Conserved Area

communauté des aires conservées

النظم اإليكولوجية الطبيعية واملعدلة، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي
األساسي، واخلدمات البيئية والقيم الثقافية، اليت حيافظ عليها السكان
األصليون واتمعات احمللية واملتنقلة طوعا ومن خالل قوانني عرفية أو

غريها من الوسائل الفعالة.

جمتمع منطقة حمفوظة

Gemeinschaft Konservierte Bereiche

1486 Community 
development (CD)

développement communautaire

التنمية اتمعية هو مصطلح واسع يستعمل يف املمارسات
والتخصصات األكادميية من قبل قادة اتمع املدين والناشطني
واملواطنني املعنيني واملتخصصني ويعين حتسني اجلوانب املختلفة
للمجتمعات احمللية. تسعى التنمية اتمعية إىل متكني األفراد

واجلماعات من خالل تزويدهم باملهارات اليت حيتاجوا إلحداث
التغيري يف جمتمعام احمللية. وغالبا ما تتركز هذه املهارات حول بناء
السلطة السياسية من خالل تشكيل جمموعات اجتماعية كبرية تعمل

يف إطار جدول أعمال مشترك.

تنمية جمتمعية حملية

kommunale Entwicklung

1487 Community 
Participation

participation de la communauté

إشراك اتمع (املدين) ملعاجلة قضية معينة.

مشاركة اتمع

Beteiligung der Gemeinschaft

1488 Community Right-to-
Know

droit communautaire à l'information

حق اجلمهور يف الوصول إىل املعلومات حول التلوث السام.

حق اتمع يف املعلومة

Recht der Gemeinschaft an Informationen

1489 Community seed bank

banque de semences communautaire

يستند نظام البذور للجماعة على توفري البذور ويهدف إىل احلفاظ
على األصناف احلالية وجعلها متاحة للمجتمع احمللي.

مصرف البذور اتمعي

Gemeinschaftssamenbank

1490 Community Stability

stabilité de la communauté

ميل جمتمع إىل العودة إىل حالته األصلية بعد اضطراب أو إزاحة
حمدودة.

استقرار جمتمع

Gemeinschaftsstabilität

1492 Community/ 
Interaction

communauté / interaction

التفاعالت اليت حتدث بني األنواع يف املكان والزمان.

جمتمع / تفاعالت

Gemeinschaft / Interaction

1493 community-based 
[initiatives/action]

communautaire [initiatives / action]

األنشطة التشاركية، أو اليت يقودها اتمع (من القاعدة إىل أعلى).

جمتمعية [مبادرات / أنشطة]

gemeindebasierte [Initiativen / Aktion]

1494 Community-based 
forestry

foresterie communautaire

يدل املصطلح على أن إدارة الغابات وتنفيذ العمليات يف الغابات
اتمعية يكون مبوافقة اتمع، أو هي مناطق غابات معترف حمليا
بارتباطها بأفراد من نفس اتمع، وهم الذين ينسقون جهود إدارة

موارد الغابات و / أو بيع منتجاا.

غابات جمتمعية

Gemeindebasierte Forstwirtschaft

1495 Community-Based 
Organisation

organisation à base communautaire

مجعية أسست من قبل أعضاء اتمع احمللي للدفاع عن مصاحلهم أو
للتأثري يف سري األحداث.

منظمة بأساس جمتمعي

Gemeinschaftsbasierende Organisation
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1496 Compact Building 
Design

conception des bâtiments compacts

يدل على عملية تشييد املباين عموديا بدال من أفقيا، ويكون ذلك يف
شكل كتلة عمرانية أو على نطاق احلي، وهو ما ميكن من رفع كفاءة
استخدام األراضي واملوارد، ويتماشى مع طابع احلي. التصميم املدمج
للمباين خيفض بصمة البناء اجلديد، وحيافظ بالتايل على املساحات
اخلضراء المتصاص وتصفية مياه األمطار، واحلد من احتياجات

مقاومة الفيضانات وتصريف مياه األمطار، وخفض كمية التلوث
الذي حتمله مياه األمطار إىل اجلداول واألار والبحريات.  التصميم
املدمج للمباين هو ضروري لرفع مستوى عدد الركاب بوسائل النقل
العمومي إىل املستويات الالزمة جلعل هذا النقل خيارا قابال للتطبيق.

تصميم مباين مدجمة

Entwerfen kompakter Gebäude

1497 Compact Flourescent

compact fluorescent

مصابيح فلورية صغرية مبا يكفي لتناسب مآخذ ضوء قياسي، واليت
هي أكثر كفاءة يف استخدام الطاقة بكثري من املصابيح املتوهجة

القياسية.

فلورية مدجمة

kompakte Leuchtstoffe

1498 Compactibility

compactibilité

احلد األقصى للكثافة الذي ميكن أن تصله تربة يف ظروف حمددة من
الضغط الرطوبة. هناك طريقة معيارية لتحديد قابلية انضغاط التربة

وهي اختبار بروكتور.

قابلية االنضغاط

Verdichtbarkeit

1499 Compaction

compactage

(1) حتريك جسيمات التربة ألالقتراب من بعضها بفعل قوى
خارجية. خالل عملية الضغط، يتم تقريب جزيئات التربة احلرة من
بعضها البعض، وحتطيم بنيات جماميع التربة، وبالتايل خفض كبري

للمسامية. األسباب الرئيسية النضغاط التربة هي: (1) تعزيز أو تقوية
طبيعية خالل عمليات تشكيل التربة (على سبيل املثال، وزن األار
اجلليدية خالل العصور اجلليدية)؛ (2) الدوس من قبل احليوانات

والبشر. (3) انكماش الطبيعي للتربة بسبب جتفيف. (4) استخدام
املعدات الثقيلة.

 
(2) زيادة كثافة مادة عن طريق تقليل الفراغات بني اجلسيمات

باستعمال جهد ميكانيكي.
 

(3) إغالق الفراغات املسامية بني جسيمات التربة والصخور، والذي
ينتج عادة عن تشغيل املعدات الثقيلة يف املنطقة، كما هو احلال يف

عملية التسوية للمواد املستخرجة من املناجم.

دمك/تضغيط

Verdichtung

1500 Compaction (waste)

compactage

تقليص حجم النفايات البلدية الصلبة وزيادة كثافتها من خالل عملية
فيزيائية مثل الدلفنة أو أن تدك أو نتيجة لضغط النفايات املتراكمة.

تضغيط

Verdichtung

1501 Compaction ratio

rapport de réduction volumique (initial/final)

نسبة كثافة حجم املدخالت إىل كثافة احلجم النهائي من النفايات
الصلبة املضغوطة.

نسبة االنضغاط

Verdichtungsverhältnis

1502 Compaction Station

station de compactage

حمطة تنقل إليها النفايات البلدية الصلبة حيث يتم ضغط النفايات
كخطوة وسطية قبل إرساهلا إىل موقع التخلص منها.

حمطة تضغيط

Verdichtungsstation
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1503 Compaction system

unité de compactage

"نظام ضغط: حاوية": نظام يف املوقع يستعمل وحدة ضغط لضغط
النفايات يف حاويات.

 
'نظام الضغط: كيس': نظام يف املوقع الذي يستعمل مكبس لضغط

النفايات يف أكياس.

نظام الضغط

Verdichtungssystem

1504 Companion Crops

cultures associées

احملاصيل اليت تزرع على مقربة من بعضها البعض لتحقيق بعض املنافع
املتبادلة مثل صد اآلفات احلشرية أو اجتذاب احلشرات النافعة،

والتظليل، واحلماية من الرياح، سند، أو إثراء باملغذيات.

حماصيل مرافقة

Begleitfrüchte

1505 companion planting

compagnonnage des plantes

تزرع احملاصيل على مقربة من بعضها البعض لتحقيق بعض املنافع
املتبادلة: مثل صد اآلفات احلشرية أو جذب احلشرات النافعة،

والتظليل، واحلماية من الرياح، سند، أو إثراء املغذيات.

زراعة مترافقة

Begleitpflanzung

1506 Comparative 
Advantage

avantage comparatif

قدرة املنتجني على إنتاج سلعة بتكلفة هامشية أقل من املنتجني
اآلخرين. تكون لبلد ميزة نسبية باملقارنة مع بلد آخر بالنسبة لسلعة
معينة إذا كانت الكفاءة النسبية إلنتاج هذه السلعة يف البلد األول

أعلى من مثيلتها يف البالد األخرى.

ميزة نسبية

komparativer Vorteil

1507 Compartment

compartiment

وحدة (جزء) من الغابة، مرمسة وحمددة (ألغراض إدارية) مبواقع
وحدود مبميزات قارة على سبيل املثال طرق وجماري مياه.

بقعة غابوية حمصورة

Waldabteil

1508 Compatibility

compatibilité

مصطلح يستخدم لوصف النفايات اليت ميكن أن تكون خمتلطة أو
التخلص منها وهي خمتلطة دون آثار سلبية.

توافق

Verträglichkeit

1509 Compensating 
Variation

variation compensatoire

مبلغ من املال يدفع للحصول على فائدة مثل اخنفاض السعر أو مقدار
الدخل الذي ميكن من تقبل فرض ضرر مثل زيادة األسعار. املال
املطلوب ليظل وضع الفرد كما كان قبل التغيري االقتصادي. املبلغ

الذي يكون الفرد على استعداد لدفعه كثمن للتغيري، أو على استعداد
لقبوله كتعويض عن التغيري.

تعويضية تغيري

Ausgleichsvariation

1510 Compensating Wage 
Differentials

compensant les écarts salariaux

مبلغ إضايف يدفع عن وظيفة لديها بعض اخلصائص غري اجلذابة، مثل
خطر اإلصابة، باملقارنة مع العمل الذي يتطلب مهارات مماثلة ولكن

ليسا له هذه الصفات السلبية.

تعويضية الفوارق يف األجور

Ausgleichslohnunterschiede

1511 Competent 
authorities

autorités compétentes

لتسهيل احلصول ولتقاسم املنافع من موارد وراثية، أنشأت "مبادئ
بون التوجيهية" مصطلح "السلطة املختصة". ويشري املصطلح إىل

الوكاالت أو املؤسسات املعينة من قبل التشريعات الوطنية املختصة
لتسهيل وللتفاوض بشأن احلصول وتقاسم املنافع وعملية التبادل ومنح

حق الوصول.

سلطات خمتصة

zuständige Behörden

1512 Competent authority

autorité, compétente

مصطلح يستخدم بشكل رئيسي يف السياق األورويب للداللة على
سلطة حكومية ذات صالحيات وواجبات قانونية حمددة. أمثلة من
جمال إدارة النفايات املتعلقة مبراقبة نقل النفايات (على سبيل املثال

(السلطة املختصة بِ:) نقل النفايات العابر للحدود)، والتخلص من
النفايات.

سلطة خمتصة

Zuständige Behörde
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1513 Competition (biol)

compétition

تفاعل بني 2 أو أكثر من الكائنات احلية (أو األنواع)، حيث يعمل
أحدمها على احلد من والدة و/أو معدالت النمو و/أو الرفع من الرفع
معدل الوفيات بنسبة للكائن (أو النوع) اآلخر. يف النباتات تتركز

املنافسة أساسا يف احتالل اال واحلصول على موارد الضوء واملياه.

منافسة

Wettbewerb

1514 Competition (econ)

compétition

التنافس بني األفراد من أجل احلصول على كمية أكرب من شيء نادر.

منافسة

Konkurrenz

1515 Competition for 
 landLand 

 competitionLand 
use competition

concurrence pour les terres; concurrence des 
terres; concurrence des utilisations des terres

هناك منافسة على استخدام األراضي بني حماصيل الطاقة احليوية
واحملاصيل الغذائية. ميكن ملزارع الطاقة احليوية أن تستحوذ على

مساحات كبرية من األراضي الزراعية و/أو املراعي على حد سواء.
هناك منافسة بني احملاصيل الغذائية األساسية للعيش واحملاصيل النقدية

على حماصيل غذائية أخرى واحملاصيل النقدية عند إنتاج الطاقة
احليوية. وهناك أيضا املنافسة على األرض بني مجيع استخدامات
األراضي الزراعية (مبا يف ذلك املراعي والغابات وزراعة األشجار،

وغريها).

تنافس على األراضي؛ منافسة
األراضي؛ تنافس على استخدام

األراضي

Flächenkonkurrenz; Land Wettbewerb; 
Flächennutzungskonkurrenz

1516 Competitive 
Advantage

avantage compétitif

قدرة مؤسسة على أن تتفوق على اآلخرين يف إنتاج منتجات
وخدمات ذات جودة أعلى، وأسعار أقل، أو قيمة أكرب للعمالء. لكي

تكون امليزة فعالة حقا جيب أن تكون:
 

• صعبة التقليد
 

• فريدة
 

• مستدامة
 

• متفوقة على املنافسة
 

• تنطبق على حاالت متعددة.

ميزة تنافسية

Wettbewerbsvorteil

1517 Competitive 
Equilibrium Price

prix concurrentiel d'équilibre

السعر الذي تكون عنده الكمية املعروضة والكمية املطلوبة متساوون
مع بعضهم البعض.

سعر التوازن التنافسي

Wettbewerbsgleichgewichtspreis

1518 Complement

complément

سلعة ينخفض الطلب عليها عندما يرتفع سعر سلعة مرتبطة ا ارتباطا
وثيقا.

تكملة

Ergänzung

1519 Compliance

conformité

االمتثال ميكن أن يكون اخلطوة األوىل لتحقيق االستدامة. ميكن أن
يتحقق االمتثال من خالل االلتزام بالتوقعات االجتماعية والقانون أو
ببساطة عن طريق احترام مضمون القانون. وبالنسبة للشركات اليت
تسعى لتحقيق ممارسات تصاحلية ومستدامة، يصبح االمتثال ليس

دافعا، ولكن ببساطة حد أدىن من خط األساس لقياس ما ميكن حتقيقه
من ختفيضات يف التكاليف وزيادة يف الرحبية ويف حصة السوق، ويف

سعر األسهم، ويف حقوق املسامهني.

امتثال

Einhaltung
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1520 Compliance 
Agreement (fisheries)

accord de conformité (pêche)

اتفاقية ملنظمة األغذية والزراعة لسنة 1993 لتعزيز االمتثال الدويل
حلفظ املوارد وتدابري إدارة سفن الصيد يف أعايل البحار.

اتفاقية االمتثال (مصايد األمساك)

Einhaltungsabkommen (Fischerei)

1521 Compliance 
Committee

comité de conformité

جلنة تساعد على تسهيل وتشجيع التعامل مع أحكام بروتوكول
كيوتو وكذلك تنفيذها. لديها 20 عضوا مع انتشار التمثيل بني
خمتلف املناطق، دول اجلزر الصغرية النامية، األطراف املدرجة يف

املرفق األول واألطراف غري املدرجة يف املرفق، وتزاول نشاطها من
خالل، جلسات عامة، مكتب، فرع التيسري وفرع التنفيذ.

جلنة االمتثال

Einhaltungsausschuss

1522 Compliance Costs

coût de conformité

النفقات املرتبطة بالوفاء مبتطلبات القوانني البيئية.

تكاليف االمتثال

Einhaltungskosten

1523 Compliance Review 
Mechanism

mécanisme d'examen de la conformité

تتضمن اتفاقية (آرهوس Aarhus) آلية االمتثال، اليت مبوجبها ميكن
ألعضاء اتمع (مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية) أن تقوم

باتصاالت (شكوى) ختص امتثال طرف لالتفاقية.

آلية متابعة االمتثال

Prüfungsmechanismus der Konformität

1524 Composite indices

indices composites

مؤشرات تتألف من عدد من التدابري مركبة بطريقة معينة لتحسني
احلساسية، واملوثوقية أو تسهيل االتصال.

مؤشرات مركبة

Zusammengesetzte Indizes

1525 Composite lining

revêtement composite

نظام تبطني مكب نفايات يتضمن جمموعة من مواد البطانة الطبيعية
وأخرى اصطناعية.

بطانة مركبة

MehrschIchtenauskleidung

1526 Composite Packaging

emballage composite

تعبئة وتغليف مصنوعة من أكثر من مادة واحدة. مواد التعبئة
والتغليف املصنوعة من مادة واحدة تتسبب عادة يف مشاكل أقل عند

إعادة التدوير.

تعبئة وتغليف مركب

Zusammengesetzte Verpackungen

1527 Compost

compost

مادة عضوية خبصائص مستقرة نسبيا يتم إنتاجها اعتمادا على كائنات
حية دقيقة تقوم بعمليات حتول بيولوجي للجزء القابل للتحلل

والتخمر من النفايات البلدية الصلبة. ، يشبه التربة الغنية بالدبالة، بين
اللون. يستعمل كسماد ولرفع نسبة املواد العضوية بالتربة.

مساد عضوي

Kompost

1528 Composting

compostage

1. حتلل بيولوجي مراقب جلزء قابل للتخمر والتعفن من النفايات
البلدية الصلبة يف وجود اهلواء لتشكيل مادة تشبه الدبال. األساليب

املستعملة تشمل اخللط امليكانيكي هلذه املواد والتهوية الطبيعية
وباستعمال املراوح، وانتقاهلا عموديا بني غرف التهوية. أو وضع هذه
املواد على شكل أكوام يف اهلواء الطلق وخلطها أو حتويلها بشكل
دوري. 2. حتلل مراقب للجزء القابل للتخمر والتعفن من النفايات
البلدية الصلبة يتلو شكال من أشكال املعاجلة األولية إلزالة املواد غري

القابلة للتحول إىل مساد من النفايات البلدية الصلبة.

تسميد

Kompostierung

1529 Composting, In-
Vessel

compostage, en cuve

طريقة للتسميد حيث يتم بشكل مستمر خلط املواد األولية ميكانيكيا
وويتها يف جمال تفاعل مبساحة كبرية.

تسميد، يف مفاعل

Kompostierung, In-Vessel

1530 Compound

(feuille) composé

مصطلح يصف ورقة اليت تتكون من عدة وريقات، على سبيل املثال
أوراق شجرة املُران.

(ورقة) مركبة

mehrteiliges (Blatt)
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1531 compound eye

œil composé

تتكون العني من جممع لعدد كبري من العيون البسيطة (إماتيديا)
الصغرية، مرتبة جنبا إىل جنب، لكل عني بسيطة عدسة خاصة

ومستقبل عصيب خاص.

عني مركبة

Facettenauge

1532 Comprehensive Plan

plan d'ensemble

وثائق تصف رؤى اتمع للنمو يف املستقبل على مستوى الدولة، أو
اإلقليم، أو على املستوى احمللي. تصف اخلطط الشاملة اخلطط العامة

والسياسات لكيفية منو اتمعات مستقبال واألدوات اليت سيتم
استخدامها لتوجيه قرارات استخدام األراضي، وتعطي عموما،
توصيات بعيدة املدى لنمو اتمع. وتشمل العناصر النموذجية:

استخدام األراضي، واإلسكان، والنقل، والبيئة، والتنمية االقتصادية،
واملرافق اتمعية.

خطة شاملة

Gesamtplan

1533 Compression 
mechanism (Waste 
Collection Vehicle)

mécanisme de compression (véhicule de collecte 
des déchets)

جهاز ميكانيكي، ميثل جزءا ال يتجزأ من العديد من شاحنات مجع
النفايات، والذي يضغط النفايات عند حتميلها يف الشاحنة، دف

زيادة كثافة النفايات واستفادة أكرب من حجم الشاحنة.

آلية تضغيط (شاحنات مجع
النفايات)

Kompressionsmechanismus (Müllwagen)

1534 Computable General 
Equilibrium (CGE) 
Model

modèle calculable d'équilibre général

فئة من النماذج االقتصادية، اليت تستخدم البيانات االقتصادية الفعلية
(أي بيانات اإلدخال / اإلخراج)، وتبسط توصيف السلوك

االقتصادي، وحتل رقميا النظام برمته.

منوذج حماسبايت للتوازن العام

Berechenbares allgemeines Gleichgewichtsmodell

1535 Concentration

concentration

مصطلح عام يشري إىل كمية من مادة أو مركب متواجد يف وحدة
الكمية من وسط معني. عند استخدام مصطلح تركيز دون مزيد من

التحديد، فهذا يعين مقدار تركيز املادة.

تركيز

Konzentration

1536 Concession contract

contrat de concession

يدل على امتياز متنحه السلطات البلدية لشركة خاصة، عن طريق
طلب عروض تنافسية، لتصميم وبناء وتشغيل منشأة ملعاجلة النفايات
الصلبة والتخلص منها. وتشمل أنواع االمتياز: بناء ومتلك وتشغيل

عندما يتم توفري التمويل من قبل شركات القطاع اخلاص، بناء
وامتالك ونقل عندما يتم نقل امللكية عند حلول تاريخ معني متفق

عليه إىل البلدية. يف مجيع احلاالت تلزم العقود البلدية بدفع رسوم لكل
طن من النفايات مت تسليمه.

عقد امتياز

Konzessionsvertrag

1537 Condensation (water 
cycle)

condensation (cycle de l'eau)

يدل على حتول املاء من حالة البخار إىل احلالة السائلة أو الصلبة. على
العكس من التبخر. يف األرصاد اجلوية، يستخدم هذا املصطلح للداللة
فقط على التحول من خبار إىل سائل. التحول املباشر بني احلالة صلبة

والبخار يطلق عليه التسامي.

تكثيف (دورة املاء)

Kondensation (Wasserkreislauf)

1538 Conditioning tower

colonne, tour de refroidissement

برج حيث يتم تربيد غازات االحتراق من حمرقة قبل نقلها إىل جهاز
تنظيف الغاز. يف الربج، تتالمس الغازات الساخنة مع خباخ املاء،

والذي يتبخر، وبالتايل تنخفض درجة حرارة الغازات. وميكن تصميم
أبراج تكييف إما بتدفق إىل األعلى أو إىل األسفل.

برج مكيف

Kühlturm (Konditionierungsturm)

1539 Cone scale

plaques de cône

صفائح املخروط.

صفائح املخروط

Zapfensplatten
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1540 Conference of the 
Parties

conférence des parties

اهليئة العليا ألي اتفاقية مثل االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة حول
التغريات املناخية. وجتتمع مرة واحدة يف السنة الستعراض تقدم

االتفاقية. كلمة "املؤمتر" مل يتم استخدامها هنا مبعىن "لقاء" بل مبعىن
"اجتماع". وينعقد "املؤمتر" على فترات يف دورات، على سبيل املثال،

"الدورة الرابعة ملؤمتر األطراف.". 

(COP) مؤمتر األطراف

Konferenz der Vertragsparteien

1541 Conference of the 
Parties (COP)

conférence des parties (cop)

اهليئة اإلدارية العليا وسلطة اختاذ القرار لألطراف يف اتفاقية األمم
ملكافحة التصحر. عقدت الدورة األوىل ملؤمتر األطراف يف االتفاقية يف

روما، إيطاليا، يف 29 سبتمرب - 10 أكتوبر 1997؛ والثانية يف
داكار، السنغال، يف 30 نوفمرب - 11 ديسمرب 1998؛ والثالثة يف
ريسيفي بالربازيل يف 15-26 نوفمرب 1999؛ والرابعة يف بون،

أملانيا، يف 11-22 ديسمرب 2000؛ واخلامسة يف جنيف، سويسرا،
يف 01-12 أكتوبر 2001؛ ...  وعقدت الدورة الثانية عشرة

(COP12) يف أنقرة، تركيا، من 12 - 23 أكتوبر عام 2015.

(COP) مؤمتر األطراف

Konferenz der Vertragsparteien (COP)

1542 Conference of the 
Parties serving as the 
Meeting of the 
Parties to the Kyoto 
Protocol (CMP)

conférence des parties siégeant en tant que 
réunion des parties au protocole de kyoto

اهليئة العليا لالتفاقية اإلطار هي مؤمتر األطراف (COP)، والذي
ينعقد بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو. وتعقد دورات

مؤمتر األطراف وCMP خالل نفس الفترة خلفض التكاليف
وحتسني التنسيق بني االتفاقية والربوتوكول.

مؤمتر األطراف املنعقد كاجتماع
لألطراف يف بروتوكول كيوتو

(CMP)

Konferenz der Vertragsparteien, die als Tagung der 
Vertragsparteien des Kyoto-Protokolls tagt

1543 Confined aquifer

nappe aquifère captive

طبقة مياه جوفية، مياهها حتت ضغط أكرب من الضغط اجلوي، وحماطة
بطبقات كتيمة نسبيا.

مياه جوفية حماصرة (ارتوازية)

Artesische Grundwasserleitschicht

1544 Confinement

confinement

منع أو السيطرة على انبعاث مواد مشعة إىل البيئة خالل األنشطة أو
احلوادث ذات الصلة.

احتواء

Eindämmung

1545 Conflict timber

bois du conflit

تعرف أخشاب الرتاع بشكل عام بأا األخشاب املتداولة من قبل
مجاعات مسلحة، ويتم استخدام العائدات منها لتمويل الرتاعات

املسلحة.

أخشاب الرتاع

Konfliktholz

1547 Conformity 
Assessment Body

organisme d'évaluation de la conformité

هيئة خمتصة يف حتديد ما إذا كان منتوج أو نظام أو عملية أو شخص
خمتص اخل يستجيب ملواصفات حمددة. ويظهر هذا االختصاص من

/ ISO خالل االلتزام باملعايري ذات الصلة، ال سيما الوثائق املعيارية
IEC ذات الصلة، ويفضل أن يكون ذلك من خالل السعي العتماد

تلك املعايري.

هيئة تقييم التطابق

Konformitätsbewertungsstelle

1548 conglomerate

conglomérat

صخرة رسوبية خشنة، حببيبات أكرب من 2 ملم.

تكتل

Konglomerat

1549 conifer

conifère

شجرة دائمة اخلضرة، حاملة خماريط، كأشجار التنوب أو الصنوبر.

صنوبرية

Nadelbaum / Konifere

1550 Coniferous forest

forêt coniférienne

توجد الغابات الصنوبرية بشكل طبيعي يف نصف الكرة الشمايل، يف
املناطق الباردة واملعتدلة، وبنسبة أقل، يف مناطق مماثلة من نصف الكرة
اجلنويب. يف مملكة النباتات، توجدت الصنوبريات بأعداد أصغر من

األشجار ذات األوراق الواسعة.

غابات صنوبرية

Nadelwald
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1551 Connectivity (reefs)

connectivité (récifs)

االتصال والروابط الطبيعية بني الشعاب املرجانية واملوائل ااورة،
وخصوصا احلشائش البحرية وأشجار املنغروف، والبحريات وراء

الشعاب املرجانية اليت تقدم لصغار األمساك مواقع حضانة ومحاية هامة
ومواد غذائية، ومستجمعات املياه واألراضي الساحلية ااورة، واليت
هي مصادر املياه العذبة والرواسب وامللوثات. االتصال هو جزء مهم
من التشتت وجتديد التنوع البيولوجي على الشعاب اليت تضررت من

عوامل طبيعية أو ذات صلة باإلنسان.

ارتباطية (الشعاب)

Konnektivität (Riffe)

1552 Conservation

conservation

(1) ختطيط وإدارة وتنفيذ النشاط مع اهلدف املتمثل يف محاية
اخلصائص البيولوجية األساسية للبيئة من التدهور الفيزيائي والكيميائي

و.
 

(2) سياسة تسعى للحفاظ على إمدادات صاحلة لالستعمال يف
املستقبل من املوارد الطبيعية عن طريق اإلجراءات احلالية.

 
(3) محاية وحتسني استخدام املوارد الطبيعية وفقا للمبادئ اليت تضمن

أعلى الفوائد االقتصادية أو االجتماعية.

حمافظة

Erhaltung

1553 Conservation

préservation de l'environnement

يف األساس، احلفاظ على بيئة اإلنسان واألشكال األخرى للحياة يف
حالة تضمن تلبية احتياجام من أجل حياة صحية ومرضية.

 
استراتيجية احملافظة - خمطط حلماية واحلفاظ على املوارد الطبيعية

(اهلواء واملاء واملعادن والطاقة).

صيانة

Erhaltung, Schutz

1554 Conservation (soil)

conservation (du sol)

(1) محاية التربة ضد اخلسائر املادية وفقدان املكونات الناتج عن
تآكل أو التدهور الكيميائي ألسباب إما طبيعية أو اصطناعية؛ يترتب

عن هذا خسائر فادحة يف اخلصوبة.
 

(2) مزيج من كل أساليب إدارة واستخدام األراضي اليت حتمي التربة
من االسترتاف أو التدهور بسبب عوامل طبيعية أو من صنع اإلنسان.

 
(3) قسم علوم التربة املتعلق بالتعامل مع احلفاظ على التربة ومحايتها

(1) وإدارا (2).

حفظ (التربة)

1556 Conservation and 
Management 
Measure (CMM) 
(fisheries)

mesure de conservation et de gestion (pêche)

تدابري حلفظ وإدارة مصائد األمساك اليت اختذت من قبل منظمة إقليمية
إلدارة مصائد األمساك. بعض هذه املنظمات تسميها أيضا تدابري

احلفظ أو تدابري احلفظ والتطبيق.

تدابري حفظ وإدارة (مصايد األمساك)

Erhaltungs- und Bewirtschaftungsmaßnahmen 
(Fischerei)

1557 Conservation area

zone de préservation

قطعة أرضية مت منحها الوضع احملمي من أجل ضمان املعامل الطبيعية،
والتراث الثقايف أو احلفاظ على الكائنات احلية املوجودة ا. املنطقة
احملمية ميكن أن تكون حممية طبيعية، حديقة، مشروع استصالح

أراضي أو أي منطقة أخرى.

منطقة حممية

Schutzgebiet

1558 Conservation 
Easements

servitudes de conservation

دححقوق االرتفاق واحملافظة هي اتفاقيات طوعية، ملزمة قانونا وت
من حقوق مالك األراضي يف استعمال املمتلكات أو جزء منها يف
استخدامات معينة. األرض اليت تدخل يف إطار اتفاق االرتفاق

واحملافظة تبقى مملوكة للقطاع اخلاص، ومعظم حقوق االرتفاق دائمة.

حقوق االرتفاق واحملافظة

Naturschutzdienstbarkeiten
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1559 conservation of 
 natural resources

conservation des ressources naturelles

محاية وحفظ وإدارة، أو استعادة احلياة الربية واملوارد الطبيعية مثل
الغابات والتربة واملياه. وعادة ما يشمل احلفاظ على املوارد الطبيعية
يف مفهوم أوسع احملافظة على األرض نفسها من خالل محاية قدرا

على التجديد الذايت. كما ميكن تعريفها على أا محاية املوارد الطبيعية
واملشاهد الطبيعية الستخدامها الحقا.

حمافظة على موارد طبيعية

Schutz der natürlichen Ressourcen

1560 Conservation of 
Natural Resources

conservation des ressources naturelles

االستخدام احلكيم ملوارد األرض من قبل اإلنسانية هو ما يعرف
باحلفاظ على املوارد الطبيعية. انطلق استخدام مصطلح احملافظة يف
أواخر القرن التاسع عشر. إنه يدل على اإلدارة (العقالنية)، وذلك
أساسا ألسباب اقتصادية، للموارد الطبيعية الثمينة مثل األخشاب
واألمساك والتربة السطحية واملراعي واملعادن، وأيضا احلفاظ على
الغابات واحلياة الربية واحلدائق والرباري ومستجمعات املياه. حاليا

تتبىن احملافظة على املوارد الطبيعية عادة مفهوم أوسع من احملافظة على
األرض نفسها من خالل محاية قدرا على التجديد الذايت.

حمافظة على املوارد الطبيعية

Erhaltung der natürlichen Ressourcen

1561 Conservation Tillage

labour de conservation

ممارسات احلرث (مبا يف ذلك عدم احلراثة، حرث سطحي، حرث
تالل) اليت تترك املواد النباتية املفيدة (أوراق، سيقان، وما إىل ذلك)
من احملاصيل السابقة على سطح التربة، وبالتايل حتافظ على أو تعزز

خمزونات الكربون يف التربة.

حراثة حمافظة

Konservierende Bodenbearbeitung

1562 Conservative plate 
boundaries

limites conservatrices de la plaque

حيث تتحرك صفيحتان متماستان من القشرة األرضية بتواز مع
بعضها البعض. مقاومة االحتكاك للحركة تولد ضغطا يتراكم حىت
يتم حتريره فجأة، على شكل زالزل. على سبيل املثال انكسار سان

أندرياس.

حدود صفائح حمافظة

Konservative Plattengrenzen

1563 Consignment notes

bordereau d'éxpedition

معلومات ووثائق قانونية متعلقة بشحنات النفايات.

وثائق مرفقة

Begleitpapiere

1564 Consolidation

consolidation

التخفيض التدرجيي يف حجم كتلة التربة الناتج عن زيادة يف الضغط.
تعديل حجم التربة املشبعة يف استجابة لزيادة احلمل ينطوي على

ضغط املاء إىل خارج املسام وخفض نسبة الفراغات.

تقليص احلجم

Festigung

1565 Consolidation (biol)

consolidation

توطني أو إنشاء توزيع موسع لنوع غريب أصبح غازيا.

توطيد

Konsolidierung

1566 Constant Returns to 
Scale

rendements d'échelle constants

عندما تزداد كل املدخالت بنسبة معينة، فتتلوها زيادة يف اإلنتاج
بنفس النسبة.

عوائد نطاق ثابتة

Konstante Skalenerträge

1567 Construction and 
Demolition (C&D)

construction et démolition (c & d)

النفايات اليت يتم تلقيها من مواقع البناء. وتشمل يف املقام األول من
ناحية احلجم التراب واألحجار الناجتة عن عمليات التسوية و/أو
احلفر (لبناء مرافق حتت سطح األرض) واخلرسانة وحديد التسليح

واخلشب واأللواح، مشمع ومواد التبليط وغريها.

(نفايات) البناء واهلدم

Bau- und Abbruch

1568 Constructive 
(divergent) plate 
margins

marges constructives (divergentes) de plaques

صفيحتان تتحركان بعيدا عن بعضهما، تنضاف على طول خط
التباعد مواد أخرى وجديدة إىل كل واحدة من الصفيحتني. يعرف

اخلط أيضا باسم "مركز نشر" أو "هامش نشر" على سبيل املثال حافة
منتصف األطلسي.

هوامش بناء (تباعد) الصفائح

Konstruktive (divergente) Plattenränder
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1569 Consultative Group of 
Experts on National 
Communications 
from non-Annex I 
Parties (CGE)

groupe consultatif d'experts pour les 
communications nationales des non-annexe i 
parties (cge)

جلنة أنشئت لتحسني إعداد التقارير الوطنية للبلدان النامية. التقارير
الوطنية هي التزام األطراف يف اتفاقية تغري املناخ.

فريق اخلرباء االستشاري املعين
بالتقارير الوطنية املقدمة من

األطراف غري املدرجة يف امللحق
األول

Beratungsgruppe von Sachverständigen für nationale 
Mitteilungen von Nicht-Annex-I-Staaten (CGE)

1570 Consulting forester

forestier de conseil

فين (يف اال الغابوي) مستقل، الذي يدير الغابات ويقوم بتسويق
منتجاا للخواص أصحاب الغابات. املستشار الغابوي ليست لديه
صالت مباشرة مع الشركات اليت تشتري املنتجات اخلشبية، ولكن

يتم االحتفاظ به من قبل مالكي الغابة كعميل.

مستشار فين غابوي

Beratungsförster

1571 Consumer Price 
Index (CPI)

indice des prix à la consommation (ipc)

مقياس ملتوسط التكلفة (السعر) اليت تدفع لسلة السوق من السلع
واخلدمات من قبل مستهلك منوذجي باملقارنة مع املتوسط املدفوع

للسلة على أساس أسعار سنة ماضية.

(CPI) مؤشر أسعار املستهلك

Verbraucherpreisindex

1572 Consumer Protection 
Legislation

législation de protection des consommateurs

قوانني دف إىل محاية املستهلكني، على سبيل املثال عن طريق ضمان
حصوهلم على مزيد من املعلومات الكاملة عن املواد اليت يفكرون يف

اقتنائها.

تشريعات محاية املستهلك

Verbraucherschutzrecht

1573 Consumer 
Sovereignty

souveraineté du consommateur

املبدأ الذي أساسه: كل فرد هو أفضل من حيدد وحيكم ما ميكن أن
جيعله أفضل حاال.

سيادة املستهلك

Konsumentensouveränität

1574 Consumer Surplus

surplus du consommateur

الفرق بني ما كان الشخص على استعداد لدفعه وما قام بدفعه يف
الواقع لشراء كمية معينة من سلعة.

فائض املستهلك

Verbraucherüberschuss

1575 Consumption 
Expenditures

dépenses de consommation

القيمة اإلمجالية جلميع السلع واخلدمات واملقتنيات من قبل القطاع
املرتيل لالستخدام املباشر.

نفقات االستهالك

Konsumausgaben

1576 Consumption 
Function

fonction de la consommation

صيغة رياضية تربط بني نفقات االستهالك الشخصي والدخل املتاح.

دالة االستهالك

Konsumfunktion

1577 Consumption‐based 
accounting

comptabilité basée sur la consommation

توفر احملاسبة القائمة على االستهالك قدر االنبعاثات اليت تصل إىل
الغالف اجلوي من أجل إنتاج السلع واخلدمات املستهلكة من قبل

كيان معني (على سبيل املثال، شخص أو شركة أو بلد أو منطقة).
انظر أيضا احملاسبة على أساس اإلنتاج.

حماسبة قائمة على االستهالك

Verbrauchsbasierte Buchhaltung

1578 Contact group

groupe de contact

لقاء مفتوح يدعو إليه مؤمتر األطراف، وهو هيئة فرعية أو جلنة حيث
ميكن لألطراف التفاوض حول مقترح قبل إحالة النص املتفق عليه إىل

اجللسة العامة العتماده رمسيا. عموما، ميكن ملراقبني أن حيضروا
جلسات فريق االتصال.

جمموعة االتصال

Kontaktgruppe

1579 contagious disease

maladie contagieuse

املرض القابل للتنقل من شخص إىل آخر.

مرض معد

ansteckende Krankheit
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1580 Container system

conteneurisation

نظام لتخزين، ومجع، ونقل نفايات يعتمد على استخدام حاويات
ذات حجم أكرب من تلك اليت ميكن حتميلها يدويا (على سبيل املثال
أكرب من سلة مهمالت أو كيس من البالستيك). أنظمة احلاويات
ختتلف كثريا، بدءا من عبوات صغرية نسبيا، واليت يتم تفريغها

ميكانيكيا يف الشاحنة األم، إىل حاويات كبرية اليت تشكل محولة
مهمة وتستخدم على حد سواء كحاوية أو مقطورة، ويتم حتميلها
على قاطرات شحن. تستخدم أكرب أنظمة احلاويات جنبا إىل جنب
مع حمطات التحويل، حيث وسيلة النقل ميكن أن تكون السكك
احلديدية، والطرق، أو القنوات املائية. يتم استخدام مصطلح النقل

السائب كثريا عندما يتعلق األمر ذا النظام.

نظام حاويات

Behältersystem (Containersystem)

1581 Container/Dumpster

container / benne à ordures

وعاء يستخدم جلمع النفايات من املواقع السكنية والتجارية
والصناعية. ختتلف احلاويات يف احلجم والنوع وفقا الحتياجات
العمالء أو قيود اتمع. توصف احلاويات أيضا على أا مكبات

نفايات.

حاوية / مكب

Container / Müllcontainer

1582 Containment

confinement

تقييد (من طرف اإلنسان) يف منطقة أو موعة من األنواع اليت
تنتشر - رمبا تصبح غازية - مع نية وقف االنتشار إىل مناطق

جديدة.

احتواء

Eindämmung

1583 Containment (chem)

confinement

احتواء أو حبس مواد خطرة يف بنية ملنع هجرا وانتشارها يف البيئة.

احتواء

Einschließung

1584 Containment site

site à haute capacité de rétention

موقع مكب حيث معدل تسرب العصارة يف البيئة منخفض للغاية.
يتم االحتفاظ باملكونات امللوثة بالنفايات داخل هذه املكبات لوقت
كاف يسمح بتقدم عمليات التحلل البيولوجي وختفيض التلوث إىل

احلد املطلوب، وبالتايل منع تسرب األنواع امللوثة بتركيز غري مقبول.

موقع احتواء

Gesicherte Deponie

1585 Contaminant

contaminant

مصطلح عام يشري إىل أي مركب كيميائي يضاف إىل بيئة مستقبلة
بقدر يتجاوز الظروف الطبيعية. يشمل هذا املصطلح املواد الكيميائية
أو التأثريات، اليت عموما ال ينظر إليها "كَسامة"، مثل املواد الغذائية

واألمالح واأللون.

ملوث

Schadstoff

1586 Contaminated Land

terres contaminées

مصطلح عام، يظهر أن عليه إمجاع، يدل على األراضي اليت متثل
خطرا فعليا أو حمتمال على الصحة أو البيئة نتيجة لتلوث حايل أو

سابق مبلوثات خطرة.

أرض ملوثة

Altlasten

1587 Contaminated land 
clean-up technologies

technologies de réhabilitation de terrains pollués

العديد من التقنيات (بعضها متوفر جتاريا، وبعضها غري مؤكد) هي
قيد الدرس والتمحيص. أنواع التقنيات املتاحة تندرج يف ثالث فئات
عامة. بعض التقنيات تعتمد املعاجلة يف املوقع، وأخرى تتطلب احلفر
وإخراج التربة ملعاجلتها وإلزالة التلوث، ولكن دون أي نقل للتربة

خارج املوقع. بعض التقنيات احلديثة لتنظيف األراضي امللوثة يف املوقع
وعلى املوقع ميكن أن تكون هلا أيضا تطبيقات ملعاجلة النفايات

اخلطرة: املعاجلة احلرارية والكيميائية/الفيزيائية والبيولوجية.

تقنيات تنظيف األراضي امللوثة

Altlastsanierungstechnologien
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1588 Contaminated Soil

sol contaminé

تربة أدخلت إليها كائنات دقيقة و/أو مواد كيميائية و/أو مواد سامة
ونفايات ومياه صرف صحي ويف تركيزات جتعلها غري صاحلة

لالستخدام املقصود منها.

تربة ملوثة

kontaminierter Boden

1589 Contamination (rad)

contamination

تواجد مواد مشعة على سطح، أو ضمن مادة صلبة أو ضمن سائل أو
غاز (مبا يف ذلك جسم اإلنسان)، حيث وجودها غري مقصود أو غري

مرغوب فيه، أو العملية نفسها اليت أدت إىل وجودهم يف هذه
األماكن.

تلوث

Kontamination

1590 Contamination 
(waste)

contamination

وجود أو إضافة مادة أو مواد إىل، أو يف مادة أخرى، بدرجة جتعل
هذه األخرية غري صاحلة لالستعمال يف الغرض املقصود. ويدل أيضا

على نتيجة أو نتائج هذه اإلضافة أو هذا الوجود.

تلوث

Kontaminierung

1591 Contamination Plume

zone de contamination de la nappe phréatique

جمال املياه اجلوفية جبوار (وعادة أسفل) موقع لطمر النفايات، الذي
تصله امللوثات املتسربة.

جمال انتشار التلوث

Kontaminierungsfahne

1592 Contamination Zone

zone de contamination

املنطقة اليت حتتاج إىل تدابري وقائية خاصة، وذلك بسبب تلوث فعلي
أو حمتمل للهواء أو تلوث سطح فضفاض يفوق حدا معينا.

منطقة التلوث

Kontaminationszone

1593 Context Sensitive 
Design (CSD)

design contextuelle

مقاربة تعاونية متعدد التخصصات اليت يشارك فيها مجيع أصحاب
املصلحة لتطوير مرفق يناسب اإلعداد املادي وحيافظ على املناظر
الطبيعية اخلالبة واجلمالية والتارخيية، واملوارد البيئية. التصميم مع

حساسية للسياق هي املقاربة اليت تأخذ بعني االعتبار السياق اإلمجايل
الذي سيتواجد املشروع يف إطاره.

تصميم مع حساسية للسياق

Kontextsensitives Design

1594 Continental drift

dérive des continents

فرضية (تقدم ا فيجنر) أن القارة الكبرية األصلية (باجنيا) انكسرت
إىل قارات، وانتقلت القارات الناجتة ببطء شديد (بضع سنتمترات

سنويا) فوق غالف موري، إىل مواقعها احلالية.

اجنراف قاري

kontinentale Verschiebung

1595 continental margin

marge continentale

من شاطئ القارة إىل السهل السحيق يف قاع احمليط.

هامش قاري

Kontinentalrand

1596 Continental plate

plaque continentale

قطعة كبرية ومسيكة (30-70 كم) من القشرة والوشاح العلوي
لألرض، واليت تكونت يف البداية أساسا من صخور أقل كثافة، مثل

اجلرانيت.

صفيحة قارية

kontinentale Platte

1597 continental rise

glacis continental

جزء اهلامش القاري الغارق يف احمليط، من املنحدر القاري إىل السهل
السحيق. االرتفاع القاري يكون عموما ضعيف االحندار وبتضاريس

سلسة.

ارتفاع قاري

Kontinentalfuß

1598 Continental shelf

plateau continental

جرف ينحدر بلطف، يشبه قاع البحر ااور للساحل، ميتد إىل عمق
من حوايل 200 متر.

جرف قاري

Kontinentalplatte
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1599 continental slope

talus continental

جزء من اهلامش القاري؛ اال البحري من اجلرف القاري (من عمق
من حوايل 200 متر) إىل املرتفع القاري أو اخلندق احمليطي.. عادة ما

يكون االحندار القاري حادا نسبيا، من ثالثة إىل ستة درجات.

منحدر قاري

Kontinentalhang

1600 Continental subarctic 
climates with 
extremely severe 
winters (Dfd, Dwd, 
Dsd)

climats subarctiques continental avec des hivers 
extrêmement sévères (dfd, dwd, dsd)

ترتل درجة احلرارة باملواقع ذا املناخ يف أبرد شهر إىل أقل من -38
° C. حتدث هذه االجواء فقط يف شرق سيبرييا. وقد أصبحت أمساء

(Dfd) ذا املناخ - وعلى اخلصوص فريخويانسك بعض املواقع
وأوميياكون (Dwd) - مرادفات حقيقية لفصل شتاء شديد الربودة.

مناخات مناطق قارية شبه قطبية
،Dfd) ذات شتاء قاسي للغاية

(Dwd، Dsd

Continental subarktischen Klima mit extrem strengen 
Wintern (Dfd, Dwd, Dsd)

1601 Continental subarctic 
or boreal (taiga) 
climates (Dfc, Dwc, 
Dsc)

climats subarctiques continental ou boréales 
(taïga) (dfc, dwc, dsc)

تقع املناخات (Dfc) و(Dwc) صوب القطب مع جمموعة
(مناخات مناطق قارية شبه قطبية ذات شتاء قاسي للغاية)، ومعظمها
يف اال بني خطي العرض 50 و 60 مشاال، على الرغم من وجود

مواقع حىت خط العرض 70 مشاال.
  

(Dfc) مورمانسك، روسيا     
 

(Dfc) يلونايف، األقاليم الكندية الشمالية الغربية     
 

(Dfc) فريبانكس، أالسكا     
 

(Dfc) هومريوس، أالسكا     
 

.(Dwc) مقاطعة موخه، هيلونغجيانغ، مشال الصني     

مناخات مناطق قارية شبه قطبية أو
،Dfc، Dwc) (التايغا) بوريال

(Dsc

Continental subarktischen und borealen (Taiga) 
Klima (Dfc, Dwc, Dsc)

1602 Contingency Clauses

clauses contingentes

بنود أو بيانات ضمن العقد، جتعل مستوى الدفع أو العمل الذي يتعني
القيام به مشروطا بعوامل خمتلفة.

بنود طوارئ

Eventualitätsklauseln
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1603 Contingency Planning

planification d'urgence

عملية تسيري تحلل احتمال وقوع أحداث حمددة أو حاالت طارئة اليت
قد دد اتمع أو البيئة، وتضع ترتيبات مسبقة للتمكن من االستجابة

يف الوقت املناسب وبفعالية وبشكل مالئم ملثل هذه األحداث
واحلاالت. التخطيط للطوارئ يتمثل يف إجراءات منظمة ومنسقة

للعمل مع أدوار مؤسسية وموارد حمددة بوضوح، وإيصال املعلومات
والترتيبات التشغيلية للجهات ذات الصلة يف أوقات احلاجة. واستنادا
إىل سيناريوهات للظروف الطارئة أو األحداث الكارثية املمكنة، فأا
تتيح اجلهات الفاعلة الرئيسية تصورا، وتوقعا وحلوال ممكنة للمشاكل

اليت ميكن أن تنشأ أثناء األزمات.

ختطيط للطوارئ

Notfallplanung

1604 Contingent Valuation 
Method

méthode d'évaluation contingente

طريقة تقييم تستخدم االختيارات املصرح ا من طرف املشاركني يف
االستطالع من أجل حتليل قيم األفراد واختيارام اليت عادة ما يعرب

عنها كاستعداد افتراضي لدفع مثن سلعة أو خدمة معينة.

أسلوب تقييم احتمايل

Bedingte Bewertungsmethode

1605 Contingent Valuation 
methods (CVM)

méthodes d'évaluation contingente

مقاربة تقنية مفضلة لتقييم النظم اإليكولوجية أو املوارد البيئية اليت
تستدعي تعبريا تقييميا من طرف املستجوبني عن زيادات حمددة أو
نقصان يف كمية أو نوعية سلعة أو خدمة بيئية، يف ظل حالة افتراض
أن هذه السلعة أو اخلدمة ستكون متاحة للبيع أو الشراء. وهذا يدل
على استعداد املستجوبني لدفع مقابل جلودة نوعية السلعة أو اخلدمة

موضوع السؤال، أو االستعداد لقبول التعويض عند فقداا.

أساليب التقييم االحتمايل

Kontingente Bewertungsmethoden

1606 continuous stocking

pâturage continue

مراعي مستعملة بشكل مستمر، حيث ترعى حيوانات املزرعة (مثل
البقر)، ونادرا ما تستريح أو تظل دون أن تستقبل حيوانات للرعي.

رعي مستمر

Dauerweide

1608 contractile vacuole

vacuole contractile

بنية شبه خلوية على شكل قنوات تتمدد لتمتص املاء الزائد من اخللية،
مت تندمج مع بعضها لتكون حويصلة تنقبض لتدفع املاء خارج اخللية.

فجوة انقباضية

kontraktile Vakuole

1609 Contracting

traitance

عملية يتم من خالهلا من قبل البلدية، وبعد مناقصة تنافسية مفتوحة،
منح شركة خاصة مهمة توفري جوانب حمددة من إدارة ومعاجلة

النفايات الصلبة للمدينة، لفترة حمددة. العقد قد يكون لتشغيل مرفق
أو أسطول مركبات مقدمة من قبل البلدية، أو قد حيتوي العقد على

توفري املركبات من قبل املقاول (انظر أيضا عقد امتياز).

تعاقد

Contracting

1610 Contrails

traînées

غيوم اصطناعية تتكون وراء الطائرات النفاثة نتيجة لتكثف البخار من
عوادم احملركات.

خطوط التكثيف

Kondensstreifen

1611 Contraries

produits indésirables

مواد متناقضة مع املنتوج النهائي املطلوب، حتتاج إىل إزالة أو معاجلة
منفصلة. مصطلح يستخدم بشكل رئيسي يف أنظمة إعادة التدوير /

إنتاج السماد / الفرز.

نقائض

Gegensätze

1612 Control Limit

limite de contrôle

قيم تنظيمية (حتددها قوانني أو مراسيم) مطبقة على تركيز مواد سامة
يف اهلواء يف مكان العمل، قيم تعترب أا "يف حدود املعقول" (حمتملة)
بالنسبة موعة كاملة من أنشطة العمل واليت، عادة، جيب أال يتم

جتاوزها.

مراقبة قيم حدية

Regelgrenze
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1613 Control of the supply 
chain

contrôle de la chaîne d'approvisionnement

متطلبات نظم لتتبع املنتجات اخلشبية من خالل سلسلة اإلنتاج من
موقع احلصاد إىل نقطة التصدير.

مراقبة سلسلة اإلمداد

Kontrolle der Lieferkette

1614 Control of the supply 
chain (component of 
LAS)

contrôle de la chaîne d'approvisionnement 
(composante de las)

متطلبات نظم لتتبع املنتجات اخلشبية من خالل سلسلة اإلنتاج من
موقع احلصاد إىل نقطة التصدير.

مراقبة سلسلة اإلمداد (عنصر من
(LAS نظام ضمان الشرعية

Kontrolle der Lieferkette (Bestandteil des LAS)

1615 Control run

terme de contrôle

منوذج يستعمل للحصول على "خط األساس" للمقارنة مع جتارب
تغري املناخ. يستخدم النمودج قيم ثابتة للتأثري اإلشعاعي الناتج عن
الغازات الدفيئة واهلباء اجلوي الذي يتسبب فيه اإلنسان مناسبة

للظروف املناخية السائدة قبل العصر الصناعي.

حلقة مراقبة

Kontrolldurchlauf

1616 Controlled Conditions

conditions contrôlées

بيئة غري طبيعية، يتم التأثري فيها بشكل مكثف عن طريق التدخل
البشري لغرض اإلنتاج النبايت. وميكن أن تشمل، ولكن ال تقتصر،

على اخلصائص العامة للظروف اخلاضعة للرقابة مثل احلرث والتسميد
ومكافحة اآلفات واألعشاب، والري، أو عمليات احلضانة مثل
الوضع يف األصيص أو التحويض أو احلماية من العوامل اجلوية.

شروط متحكم فيها

kontrollierte Bedingungen

1617 Controlled 
Environment

environnement contrôlé

بيئة يتم التأثري فيها بشكل مكثف لغرض إنتاج حيوانات من نوع
خاص، هلا حدود مصممة ملنع احليوانات والبيض أو األمشاج من
األنواع من الدخول أو اخلروج، واخلصائص العامة اليت قد تشمل،

ولكن ال تقتصر، على: اإلسكان االصطناعي؛ إزالة النفايات؛ الرعاية
الصحية؛ احلماية من احليوانات املفترسة. والتزويد االصطناعي

بالغذاء.

حميط بيئي متحكم فيه

kontrollierte Umwelt

1618 Controlled landfill

décharge contrôlée

يتم تفريغ النفايات يف املكب بطريقة تقنية متنع تلوث أو تسرب
امللوثات إىل البيئة، ومن خالل ترميم األراضي املستعملة، يصبح

باإلمكان استخدامها لغرض آخر.

مكب مراقب

Geordnete Deponie

1619 Conurbation

agglomération

جمال حضري متسع جدا، تشكل نتيجة الندماج مدينتني أو أكثر،
واجتياح البلدات واملدن الصغرية الواقعة يف اال.

مدن مندجمة

Ballungsgebiet

1620 Convention

convention

بيان ملبدأ السلوك املقبول. على سبيل املثال، وافقت الدول األعضاء
يف منظمة العمل الدولية على قائمة طويلة من االتفاقيات بشأن املعاملة

املقبولة للعمال.

اتفاقية

Konvention

1621 Convention on 
Biological Diversity 
(CBD)

convention sur la biodiversité

اتفاقية قانونية دولية حلماية التنوع البيولوجي، وقعت يف مؤمتر قمة
األرض يف ريو دي جانريو (1992) "مؤمتر األمم املتحدة املعين

 ."(UNCED) بالبيئة والتنمية

اتفاقية التنوع البيولوجي

Biodiversitätskonvention

1622 Convention on 
Migratory Species

convention sur les espèces migratrices

دف اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية املهاجرة (املعروفة أيضا
باسم اتفاقية بون) إىل احلفاظ على األنواع املهاجرة الربية والبحرية
والطيور. وهي واحدة من عدد قليل من املعاهدات الدولية احلكومية
املعنية باحلفاظ على احلياة الربية واحليوانات الربية على نطاق عاملي.

اتفاقية األنواع املهاجرة

Erhaltungsvertrag zur wandernden wild lebenden 
Tierarten

186



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةC

1623 Convention on the 
Conservation of 
Migratory Species of 
Wild Animals (CMS)

convention sur la conservation des espèces 
migratrices de la faune sauvage

معاهدة بيئية أبرمت عام 1979 يف بون (أملانيا) حتت رعاية برنامج
األمم املتحدة للبيئة. توفر املعاهدة قاعدة عاملية للحفاظ واالستخدام
املستدام للحيوانات املهاجرة وموائلها. تضم املعاهدة الدول اليت
تعربها احليوانات املهاجرة، الدول اليت ا موائل، وتضع األساس

القانوين لتدابري احلفاظ املنسقة دوليا يف مجيع أحناء جمال اهلجرة. توجد
الئحة األنواع املهاجرة املهددة باالنقراض يف امللحق األول من

االتفاقية. تسعى أطراف االتفاقية حنو محاية صارمة هلذه احليوانات،
واحلفاظ على أو استعادة األماكن اليت تعيش فيها، والتخفيف من
العقبات اليت حتول دون اهلجرة والسيطرة على العوامل األخرى اليت
قد تعرضها للخطر. ترد األنواع املهاجرة اليت حتتاج أو ستستفيد

بشكل كبري من التعاون الدويل يف امللحق الثاين لالتفاقية. هلذا السبب،
تشجع االتفاقية الدول املعنية على إبرام اتفاقات عاملية أو إقليمية.

اتفاقية حفظ أنواع احليوانات الربية
املهاجرة

Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden 
Tierarten

1625 Conventional Tillage

travail conventionnel du sol

حرث شامل لكل املساحة يعاجل تربة املنطقة بأكملها، ويتم تنفيذ
عملية احلرث قبل و/أو خالل عملية الزراعة. هناك أقل من 15 يف
املائة بقايا غطاء بعد زرع، أو ما يعادل أقل من 500 رطل للفدان
من بقايا احلبوب الصغرية اليت ختضع للتعرية الرحيية على طوال الفترة
احلرجة. عموما ينطوي احلرث املكثف على عدة عمليات حرث. يتم
إجناز مكافحة األعشاب الضارة مبنتجات محاية احملاصيل و/أو زراعة

يف صفوف.

حرث تقليدي

konventionelle Bodenbearbeitung

1626 Conversion (of trees)

conversion (des arbres)

تقطيع شجرة إىل أطوال مطلوبة. التاجر الذي يشتري األخشاب هو
عادة الذي حيدد أطوال األخشاب اليت حيتاجها وفقا لطلبات

األسواق.

حتويل (األشجار)

Umwandlung (von Bäumen)

1627 Conversion loss

perte de conversion

الفرق يف احلجم بني حجم الشجرة القائمة وحجم منتجات قطعها
وتقسيمها. يعرب على هذه اخلسارة كنسبة مئوية من حجم الشجرة

القائمة. املعدل الطبيعي للخسارة هو 8 إىل 20 يف املائة.

ضياع يف التحويل

Umwandlungsverlust

1628 Community 
Supported 
Agriculture (CSA)

agriculture soutenue par la communauté (asc)

الزراعية اليت يتم متويلها من قبل جمموعة من أفراد اتمع. حيق
لألعضاء، مقابل رسوم العضوية، اختيار جمموعة متنوعة من الفواكه

واخلضروات الطازجة كل أسبوع طيلة موسم النمو.

زراعة مدعومة من اتمع

Gemeinschaft Gestützte Landwirtschaft

1629 Cool Season Plants

plantes de saison fraîche

نباتات، يف معظمها، متأصلة من مناطق معتدلة، حتقق نسبة كبرية من
منوها خالل أشهر الربيع وأوائل الصيف.

نباتات املوسم البارد

Pflanzen der kühlen Jahreszeit

1630 cool-season grass

herbe de saison fraîche

عشب خيضر وينمو خالل فصل الربيع، يضع البذور يف أوائل
الصيف، مث يدخل يف سبات حىت اخلريف، عندما يبدأ يف النمو مرة

أخرى. قد حيدث سبات ثاين خالل فترة طقس الشتاء البارد.

عشب املوسم البارد

Gras der kühlen Jahreszeit

1631 Cooperation

coopération

تفاعل يتيح منو كائن حي (نوع) من خالل محاية وحتسني منو وتطور
كائن حي (نوع) آخر.

تعاون

Zusammenarbeit

1632 conformity 
 assessment body 

(CAB)

organisme d'évaluation de conformité

اهليئة اليت تقوم خبدمات تقييم املطابقة واليت ميكن أن تكون حمال
.(ISO / IEC 17000) .لالعتماد

هيئة تقييم املطابقة

Konformitätsbewertungsstelle
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1633 Coopetition

coopétition

التوازن الطبيعي للنظم اإليكولوجية الصحية، حيث يستند النمو على
االبتكارات الناجتة عن املنافسة وتكون األسواق قابلة للحياة ومستقرة

من خالل التعاون. كالمها (املنافسة والتعاون) ضروري لوضع
صحي، ولنمو السوق، والصناعة، أو االقتصاد.

تعاون بني متنافسني

Koopkurrenz

1634 Copenhagen Accord

accord de copenhague

وثيقة وافقت الوفود املشاركة يف الدورة (COP 15) ملؤمتر
األطراف التفاقية األمم املتحدة اإلطار بشأن تغري املناخ

(UNFCCC) على "اإلحاطة علما" ا يف اجللسة العامة النهائية
يف 18 ديسمرب 2009. والوفاق الذي صاغته، الواليات املتحدة

األمريكية من جهة، ويف موقف موحد دول (الربازيل وجنوب أفريقيا
واهلند والصني) من جهة أخرى، ليس ملزما قانونا وال يلزم الدول
املوافقة على قبول الربوتوكول الذي سيخلف بروتوكول كيوتو

املنتهية صالحيته يف عام 2012.

اتفاق كوبنهاغن

Kopenhagener Vertrag

1635 Copernicus- The 
European Earth 
Observation 
Programme

copernicus: le programme européen 
d'observation de la terre

الربنامج األورويب إلنشاء قدرة أوروبية ملراقبة األرض، ويهدف إىل
توفري املعلومات البيئية املوثوقة والدقيقة و ذات الصلة باألمن لصناع

القرار والعامة.

كوبرنيكوس: الربنامج األورويب
لرصد األرض

Copernicus- Das Europäische 
Erdbeobachtungsprogramm

1636 Coping Ability

capacité de manutention

قدرة نظام على التصدي بنجاح لتحفيز (على غرار القدرة على
التكيف، ولكن يشمل أكثر من التكيف، يشمل أيضا وسائل

"مواجهة"). 

قدرة على التعامل

Umgangsfähigkeit

1637 Coping capacity

capacité de faire face

الطريقة اليت يستخدم ا األشخاص أو املنظمات املوارد والقدرات
املتاحة ملواجهة اآلثار السلبية اليت ميكن أن تؤدي إىل كارثة. بشكل
عام، وهذا ينطوي على إدارة موارد، سواء يف األوقات العادية،

وكذلك خالل الظروف املعاكسة. تعزيز قدرات التصدي، اليت تبين
عادة القدرة على حتمل آثار األخطار الطبيعية وغريها.

قدرة املواجهة

Umgangskapazität

1638 Coping Mechanism

mécanisme de faire face

جممل الوسائل اليت تعتمدها اتمعات، دون مساعدة خارجية،
للتعامل مع احتياجات اإلغاثة واإلنعاش والتكيف حيال خماطر

الكوارث يف املستقبل.

آلية املواجهة

Bewältigungsmechanismus

1639 Coping Range

champ d'adaptation

يسمى النطاق أو اال الذي تكون فيه تأثريات تغريات العوامل
املناخية على املنظومة (احلية أو البيئية عموما) حمدودة وحمتملة، أو
النطاق الذي تكون فيه هذه التأثريات إما إجيابية، أو سلبية لكن
حمتملة، نطاق التكيف. خارج نطاق التكيف، تصبح األضرار أو

اخلسارة غري مقبولة ويصبح اتمع (أو النظام) عرضة للخطر.

نطاق التكيف

Bewältigungsbereiche

1640 Coping Strategies

stratégies d'adaptation

تطوير األسر الستجابات قصرية األمد للتكيف والتعامل مع أحداث
معينة (أحيانا مفاجئة أو صادمة) تعرف باسم استراتيجيات املواجهة

(بالنسبة لألحداث اتمعية) أو استراتيجيات التكيف يف حالة
التغريات املناخية. هذه االستراتيجيات تعطي أفضل أقرب احللول اليت

ميكن القيام ا يف وضع صعب مع األمل يف العودة إىل األنشطة
العادية واالستراتيجيات العادية لسبل العيش.

استراتيجيات التكيف

Bewältigungsstrategien
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1641 Copper

cuivre

فلز بلون متميز، مستخدم يف صناعة األسالك الكهربائية والسباكة
والتدفئة والبناء والتسقيف، وأدوات الفرملة بالسيارات. ومن املعروف

أنه يكون ساما عند مستويات معينة من التركيز والتراكم.

حناس

Kupfer

1642 Coppice sprouting

germination de taillis

منو ثان جديد من بقايا أمجة بعد قطع سابق.

تربعم أمجة

Niederwaldsprießen

1643 Coppice woodland

taillis des bois

غابة من األشجار الصغرية اليت حيتفظ ا عن طريق قطع منتظم
للسيقان.

أمجة غابات

Niederwald

1644 Copse

taillis

غابة صغرية جدا من أشجار عريضة األوراق مستمدة يف األصل من
أمجي (coppicing) ولكن يتم حاليا استخدام املصطلح على

نطاق أوسع.

أيكة

Gehölz

1645 Coral bleaching

blanchissement des coraux

تراجع أو فقدان اللون الذي يظهر على املرجان عندما تتراجع أو يفقد
الكائنات احلية الدقيقة التكافلية. زيادة ابيضاض املرجان هو تأثري

متوقع لتغري املناخ.

ابيضاض املرجان

Korallenbleiche

1646 Coral bleaching.

blanchissement des coraux

شحوب الشعاب املرجانية الناتج عن فقدان الطحالب التكافلية.
حيدث تبيض (أو شحوب) كرد فعل لصدمة فسيولوجية أو لتغريات

مفاجئة يف درجات احلرارة وامللوحة والعكارة.

ابيضاض املرجان

Korallenbleiche

1647 Coral reef

récif de corail

حواجز أو تالل حبرية، مت تكوينها على مدى آالف السنني من احلجر
اجلريي (كربونات الكالسيوم) املودعة يف اهلياكل العظمية للشعاب
املرجانية. وغالبا ما يستخدم مصطلح "شعاب مرجانية" للداللة على
النظام البيئي بأكمله: الشعاب املرجانية، هياكل انشأا الكائنات احلية
اليت تعيش يف وحول الشعب املرجانية. الشكل اجلغرايف للشعاب ميكن
أيضا أن يكون جزءا من التعريف: الشعاب املرجانية املهذبة واحلواجز

املرجانية واجلزر املرجانية.

شعاب مرجانية

Korallenriff

1648 Coralline algae

algues coralliennes

أنواع الطحالب اليت تشكل تراكمات صلبة من كربونات الكالسيوم.

طحالب مرجانية

Kalkalgen

1649 Corallivore

corallivore

كائن حي يتغذى على الشعاب املرجانية.

آكل مرجان

Corallivore

1650 Cordwood

bois de corde

خشب بقطر صغري أو خشب جبودة منخفضة مناسب لالستعمال
كحطب، إنتاج اللب، أو الرقائق. خشب احلبل غري مناسب إلنتاج
األلواح. أصل املصطلح أن كميته كانت تقاس بوحدة تسمى احلبل
(حبل = 3،62 ستري (stere)) أو 3،62 متر مكعب من اخلشب

املتراكم.

خشب احلبل

Klafterholz

1651 core

noyau

اجلزء األعمق داخل األرض. اللب اخلارجي وميتد بني العمقني
2500 و 3500 من األميال حتت سطح األرض، وهو معدين
وسائل. النواة الداخلية أو اللب الداخلي ويتكون من 500 ميل

املركزية وهو معدين وصلب.

لب/نواة

Kern
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1652 Core

carotte

مواد يتم احلصول عليها عند استخدام آلة حفر جوفاء (مثقب
أجوف) إلنتاج بئر (ثقب أرضي) أو للحصول على عينات من

طبقات األرض.

نواة

Kern

1653 Core area (Biosphere 
Reserve)

zone centrale (réserve de la biosphère)

جمال أساسي هو منطقة حيث الطبيعة ميكن أن تتطور بنفسها دون أن
أي تأثري من اإلنسان. تطالب اليونسكو حبماية قانونية للمنطقة

األساسية (على سبيل املثال منطقة احلفظ). املنطقة األساسية حملمية
اال احليوي (Wienerwald غابة فيينا) تتكون حصريا من

مناطق الغابات.

جمال أساسي (حممية حميط حيوي)

Kernbereich (Biosphärenreservat)

1654 core competencies

compétences de base

املهارات األساسية والقدرات واملعرفة املستخدمة للتفوق يف مسعى
معني. الشركات متيل إىل التركيز على كفاءاا األساسية يف حماولة
لالستفادة من "ما هو جيد فيها." يف كثري من األحيان، تكون

الكفاءات األساسية غري معترف ا أو قد ال تظهر داخل املنظمة اليت
تركز كثريا على األسواق واملنتجات واخلدمات وليس على املهارات،
املعرفة واخلربة املتوفرة. على سبيل املثال، ميكن أن تشمل الكفاءات
األساسية ملتاجر التجزئة الكبرية خدمات الشحن والنقل، وإدارة
العقارات، والتدريبات وكذلك جتربة البيع بالتجزئة اخلاصة م.

كفاءات أساسية

Kernkompetenzen

1655 Coriolis force

force de coriolis

ظاهرة احنراف الكتل يف حركتها يف ارتباط مع دوران األرض (حنو
اليمني يف نصف الكرة الشمايل وحنو اليسار يف نصف الكرة اجلنويب).
يظهر تأثري قوة كوريوليس على نطاق واسع، يف حتركات كتل اهلواء

واملاء.

قوة كوريوليس

Coriolis-Kraft

1656 Corporate Citizenship 
(CC)

citoyenneté d'entreprise

املقاوالت واملؤسسات املالية اليت تأخذ يف احلسبان األبعاد االجتماعية
والبيئية -  بنفس قدر األبعاد املالية.

مواطًنة الشركات

Gesellschaftliches Engagement der Firmen

1657 Corporate 
Governance (CG)

gouvernance d'entreprise

تم حكامة / حوكمة الشركات بتحقيق توازن بني األهداف
االقتصادية واالجتماعية، وبني األهداف الفردية واتمعية. يف إطار
حوكمة الشركات هناك تشجيع لالستخدام الفعال للموارد وعلى
قدم املساواة هناك املساءلة عن إدارة تلك املوارد. واهلدف من ذلك

هو تقارب إىل أقصى حد ممكن بني مصاحل األفراد والشركات
واتمع.

حكامة الشركات

Unternehmensgovernance

1658 Corporate Reporting

rapports d'entreprise

يطلب من املؤسسات العامة (يف الواليات املتحدة) أن تقدم تقارير
حول التدابري واألرقام املالية يف تواتر فصلي وسنوي، من أجل إطالع
املستثمرين احملتملني على اإلجنازات أو املخاطر املرتبطة بشركام. يف

الفترة األخرية، انطلقت بعض املؤسسات (مبا يف ذلك الشركات
اخلاصة) يف إصدار املعلومات االجتماعية والبيئية ذات الصلة يف شكل

تقارير أسفل اخلط الثالثي أو على شكل تقارير الشركات حول
املسؤولية االجتماعية. وقد صممت هذه التقارير إلطالع العمالء
واملسامهني واملوظفني وصناديق االستثمار على أنشطة الشركة فيما
يتعلق بالقضايا االجتماعية والبيئية على املستويات احمللية والوطنية

والعاملية.

تقارير الشركات

Unternehmensberichterstattung

1659 Corporate Social 
Investment (CSI)

investissement social de l'entreprise

هو استثمار يف مشاريع تنمية يف أسواق ناشئة من قبل الشركات.
استثمارات قد تكون أو ال تكون، ذات صلة مباشرة بالتوجه األساس

للشركة.

استثمار الشركة االجتماعي

Soziale Investitionen der Firmen
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1660 Corporate Social 
Responsibility (CSR)

responsabilité sociale des entreprises (rse)

املسؤولية االجتماعية للشركات هي إطار يتم من خالله توجيه
التعامل مع أصحاب املصلحة يف شركة أو مؤسسة أخالقيا أو بطريقة

مسؤولة. تعامل "أخالقي أو مبسؤولية" يعين التعامل مع أصحاب
املصلحة الرئيسيني بطريقة تعترب مقبولة وفقا للمعايري الدولية.

 
تشمل املسؤولية االجتماعية املسؤولية االقتصادية والبيئية. وأصحاب

املصلحة ميكن أن يكونوا داخل الشركة أو املؤسسة وخارجها.
 

اهلدف األوسع للمسؤولية االجتماعية هو خلق معايري أعلى وأعلى
للمعيشة املستدامة، مع احلفاظ على رحبية الشركة أو سالمة املؤسسة،

لألفراد داخل وخارج هذه الكيانات على حد سواء.
 

املسؤولية االجتماعية للشركات هي عملية دف إىل حتقيق التنمية
املستدامة يف اتمعات.

مسؤولية اجتماعية للشركات

soziale Verantwortung der Firmen

1661 Corporate 
Sustainability

durabilité d'entreprise

توافق منتجات وخدمات املؤسسة مع توقعات أصحاب املصلحة،
وبالتايل حتقيق إضافة قيمة اقتصادية وبيئية واجتماعية.

استدامة الشركات

Nachhaltigkeit der Firmen

1662 Corporate Tax 
Income

impôt sur les sociétés

ضريبة على أساس الدخل أو األرباح، اليت جتنيها الشركة.

ضريبة الدخل على الشركات

Unternehmensertragsteuer

1663 Conservation 
agriculture

agriculture de conservation

دف الزراعة احملافظة على املوارد إىل حتقيق الزراعة املستدامة واملرحبة
ودف يف وقت الحق إيل حتسني سبل معيشة املزارعني من خالل
تطبيق املبادئ الثالثة: احلد األدىن من اضطراب التربة وغطاء دائم

للتربة وتناوب احملاصيل.

زراعة حمافظة

Erhaltungslandwirtschaft

1664 Corrective action 
(FLEGT)

action corrective

إجراء اختذه فاعل يف نظام ضمان الشرعية (LAS) لتصحيح عدم
امتثال أو فشل نظام حدده طرف ثالث مراقب.

إجراء تصحيحي

Korrekturmaßnahme

1665 Corrective Disaster 
Management

gestion corrective des catastrophes

أنشطة إدارة تعاجل وتسعي إىل تصحيح أو احلد من خماطر كوارث
موجودة وحدثت بالفعل.

إدارة تصحيحية للكوارث

Korrektive Katastrophenmanagement

1666 Correlation

corrélation

العالقة اليت تنتج عندما يرتبط تغيري يف متغري باستمرار مع تغيري يف
متغري آخر.

ارتباط

Korrelation

1667 Corrosive of Tissue

corrosif de tissus

وصف يطبق على املادة اليت تدمر األنسجة عند االتصال املباشر.

مسبب لتآكل األنسجة

Ätzend für Gewebe

1668 Corrosive waste

déchets corrosifs

نفايات ميكن أن تسبب أضرارا خطرية لألنسجة اإلنسان (عن طريق
االبتالع أو االستنشاق أو ملس اجللد أو العني) وغريها من األنسجة
العضوية. تقدم دول خمتلفة تعاريف تشريعية أكثر حتديدا، على سبيل
املثال يف الواليات املتحدة األمريكية تعرف نفايات مسببة للتآكل بأا

نفاية:
 

(1) حملول مائي حامضي له درجة محوضة (pH) أقل من أو
تساوي 2، أو قاعدي وقيمة (pH) أكرب أو تساوي 12،50. أو

 
(2) هو سائل يسبب صدأ الصلب بسرعة.

نفايات مسببة للتآكل

Ätzende Abfälle
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1669 Corrosivity

corrosivité

أي القدرة على التسبب يف التآكل وهي خاصية مميزة للنفايات اخلطرة
احلمضية والقاعدية. يتم حتديد اخلاصية بواسطة الرقم اهليدروجيين

للنفاية وقدرا على التسبب يف تآكل احلديد. تكون النفايات مسببة
للتآكل إذا كان رقمها اهليدروجيين أقل من أو يساوي 2 أو أكرب من

أو يساوي 12،5.

تآكل

Korrosivität

1670 Corrugated Paper

papier ondulé

ورق مقوى به طبقة (وسطى) مصنعة على شكل جتاعيد أو طيات،
أو حتتوي بالتناوب على تالل وأخاديد.

ورق مموج

Wellpappe

1671 cosmic rays

rayons cosmiques

سيل أو تيار من اجلسيمات ذات طاقة عالية جدا، تأيت من الشمس أو
أبعد من ذلك. تتكون أساسا من الربوتونات (حوايل 90 %)

وجسيمات ألفا وإلكترونات وأشعة جاما.

أشعة كونية

kosmische Strahlung

1672 Cost

coût

أمثن فرصة يتخلى عنها عندما يتم االختيار.

تكلفة

Kosten

1673 Cost Based 
approaches to 
valuation

approches d'évaluation fondées sur les coûts

جمموعة من تقنيات التقييم اليت تنظر يف السوق يف مقايضات أو
تكاليف متجنبة للحفاظ على النظم اإليكولوجية وسلعها وخدماا،
مبا يف ذلك تكاليف االستبدال، ونفقات التخفيف أو الوقاية وتكاليف

أساليب جتنب األضرار.

مقاربة تقييم استنادا إىل التكلفة

Kosten basierte Ansätze zur Bewertung

1674 Cost Benefit Analysis

étude du rapport souts/avantages; Analyse 
coûts-avantages

أسلوب لتقييم التكاليف واملنافع من مشاريع استثمار اجتماعي من
أجل املساعدة يف اختاذ القرار حول القيام أو عدم القيام مبثل هذه

املشاريع. يستخدم يف بعض األحيان الحتساب ومقارنة اقتصاديات
نظامني خمتلفني (أو أكثر، مت اقتراحها عادة)، وخصوصا حني تتعدد
األطراف املشاركة (على سبيل املثال نوعني خمتلفني من السلطة

احمللية).

حتليل التكاليف واملنافع

Kosten-Nutzen-Analyse

1675 Cost Effectiveness 
Analysis

analyse coût-efficacité

يشمل حتديد وتقييم متناسق جلميع التكاليف، وجمهودات التخلص
التدرجيي منها مع مر الزمن، وتطبيق معايري القرار على اختيار وترتيب

خيارات املشروع. املعيار األنسب هو متوسط التكلفة اإلضافية.

حتليل فعالية التكاليف

Kosten-Nutzen-Analyse

1676 Cost of action

coût de l'action

تكاليف اإلجراءات املناسبة (األعمال) اليت من شأا منع و/أو عكس
تدهور األراضي. ويشمل ذلك تكاليف تنفيذ التدخالت، مثل حرث

حفظ أو هياكل حفظ التربة واملياه. إن التكاليف غالبا ما تكون
معروفة بشكل أفضل من الفوائد احملتملة من اختاذ أي إجراء.

تكلفة عمل

Kosten der Maßnahme
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1677 contract farming

agriculture contractuelle

تدل الزراعة التعاقدية على نظام حيث تكون املعاجلة مركزية أو
وحدة تصدير تشتري احملاصيل من املزارعني املستقلني ويتم ترتيب

شروط الشراء مقدما من خالل عقود. ختتلف شروط العقد، فعادة ما
حتدد كمية املنتج اليت سيشتريها املقاول ومستوى الثمن الذي سوف

يدفعه مقابل ذلك. يوفر املقاول يف كثري من األحيان مصاريف
االئتمان واملشورة الفنية. التعاقد هو يف األساس وسيلة لتوزيع املخاطر

بني املنتج واملقاول. يتحمل األول خماطر اإلنتاج واألخري خماطر
التسويق. يف الواقع، هناك ترابط كبري بني الطرفني. يتم حتديد وتوزيع

املخاطر يف العقد واليت ميكن أن ختتلف على نطاق واسع. بعض
العقود توافق على تداول حجم معني من اإلنتاج؛ يف حاالت أخرى
ينص العقد على سعر (والذي ميكن أن يكون سعر السوق؛ متوسط
سعر على مدى فترة من الزمن، الفرق بني السعر األساسي وسعر

السوق اخل) ولكن ليس املبلغ.

زراعة تعاقدية

Vertragsanbau

1678 Cost of inaction

coût de l'inaction

تدل على الفوائد املتنازل عنها حتت عنوان "أعمال كاملعتاد"، عند
عدم اختاذ أي تغيري حنو اعتماد إدارة أكثر استدامة. عادة ما يرتبط

ذلك مع تقديرات اخلسائر يف اإلنتاج واإلنتاجية، وميثل أقصى قدر من
املنافع احملتملة الختاذ اإلجراءات (اليت قد تتحقق أو ال تتحقق بشكل

كامل بعد اختاذ اإلجراء). أساليب التقييم االقتصادي ميكن
استخدامها لتقدير املنافع قبل اختاذ أي إجراء. تكاليف التقاعس عن
العمل غالبا ما تكون غري دقيقة مثل تكاليف العمل، ولكنها متيل إىل

أن تكون أكرب من الفوائد الفعلية املستمدة من اختاذ أي إجراء.

تكلفة التقاعس عن العمل

Kosten der Untätigkeit

1679 Cost Recovery

recouvrement des coûts

استرداد أو تغطية تكلفة إدارة ومعاجلة النفايات الصلبة أو اخلدمات
البلدية األخرى من املستفيدين. قد يكون استرداد التكاليف من خالل

الرسوم املباشرة أو غري املباشرة.

استرداد التكاليف

Kostendeckung

1680 Cost-Benefit Analysis

analyse coûts-avantages

الطريقة اإلطار اليت تسمح بدراسة وتقييم منهجي للتكاليف والفوائد
االقتصادية (أو "االجيابيات" و "السلبيات") من مسارات العمل أو

اخليارات مبا يف ذلك السياسات والربامج واملشاريع.

حتليل التكاليف والفوائد

Kosten-Nutzen-Analyse

1681 Cost-Effective

rentable

جودة تقليل (أو النجاح يف اخلفض من) التكلفة يف إطار السعي
لتحقيق هدف معني.

فعالة من حيث التكلفة / منخفضة
التكلفة

Kosteneffektiv

1682 Cost-Effective 
Alternative

alternative rentable

عنصر حتكم بديل أو طريقة تصحيحية تبني بعد حتليل بأا أفضل ما
هو متاح من حيث املصداقية واألداء والتكلفة.

بديل فعال من حيث التكلفة

Kostengünstige Alternative

1683 Cost-Effectiveness 
Analysis

analyse coût-efficacité

الوسيلة األقل تكلفة لتحقيق هدف معني يف جمال جودة البيئة، أو
وسيلة لتحقيق أكرب حتسن يف بعض األهداف البيئية بنفقات معينة من

املوارد.

حتليل فعالية التكلفة

Kostenwirksamkeitsanalyse

1684 Cost-of-Living 
Adjustments

ajustements au coût de la vie

تعديالت تلقائية يف الدخل مدفوعة إىل املستلمني األفراد واليت ترتبط
مبعدل التضخم، وعادة ما تقاس على أساس مؤشر أسعار املستهلك.

تعديالت تكاليف املعيشة

Lebenshaltungskosten- Anpassungen

1685 Counter urbanisation

contre urbanisation

حيدث هذا عندما أعدادا متزايدة من السكان خترج من املناطق
احلضرية إىل اهلامش الريفي للمدن أو تذهب إىل أبعد من ذلك، إىل

القرى الريفية. ارتفاع تكنولوجيات االتصال اجلديدة، وخباصة
األنظمة اإللكترونية، ميكن أن يكون قد شجع على هذه احلركة.

انعكاس التحضر

Gegen Urbanisierung
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1686 Countries with 
Economies in 
Transition (EIT)

pays à économie en transition

مجهوريات وسط وشرق أوروبا والدول السابقة لالحتاد السوفيايت يف
مرحلة االنتقال من االقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة إىل اقتصاد

السوق.

بلدان متر مبرحلة اقتصاد انتقايل

Länder mit Übergangswirtschaft

1687 Country of Origin 
(CITES)

pays d'origine (cites)

البلد الذي مت أخذ العينة من بريته، حيث متت تربيتها يف األسر، حيث
مت التفريخ الصناعي، إال يف حالة عينات النباتات اليت وقف التأهل

للحصول على إعفاء من أحكام االتفاقية. يف مثل هذه احلاالت، يعترب
بلد املنشأ البلد حيث توقف تأهل العينات لإلعفاء.

بلد املنشأ (اتفاقية التجارة الدولية
يف األنواع املهددة باالنقراض

(CITES

Herkunftsland (CITES)

1688 Country providing 
genetic resources

pays fournissant des ressources génétiques

البلد الذي يوفر املوارد اجلينية اليت مت مجعها من مصادر يف املوقع، مبا
يف ذلك جمموعات من األنواع الربية واملدجنة أو مأخوذة من مصادر

خارج املوقع واليت قد تكون أو ال تكون من منشأ يف هذا البلد.

بلد يوفر موارد وراثية

genetische Ressourcen bereitstellendes Land

1689 Coupe

coupe

جزء من غابة مكتملة النمو مت قطع أشجارها واليت سيتم جتديدها.

قطع

Coupe

1690 Coupled system

système couplé

عمليتني أو أكثر مقترنة ومرتبطة، أي تؤثر كل واحدة على اآلخرين.

نظام مقرون/مرتبط

gekoppeltes System

1691 Cournot Competition

cournot concurrence

احتكار من طرف القلة، حيث كل شركة تعتقد أن منافسيها
ملتزمون باحلفاظ على مستوى معني من اإلنتاج وأن املنافسني سوف

خيفضون أسعارهم حسب احلاجة لبيع هذا اإلنتاج.

منافسة كورنو

Cournot-Wettbewerb

1692 Conventional 
agriculture

agriculture conventionnelle

نظام زراعي عادي غري عضوي، حاليا يف غالب األحيان نظام زراعة
صناعية يتميز باملكننة، والزراعات األحادية، واستخدام املدخالت
االصطناعية مثل األمسدة الكيماوية واملبيدات احلشرية، مع التركيز
على زيادة اإلنتاجية والرحبية. انتشرت الزراعة الصناعية "التقليدية"

فقط يف 60 سنة املاضية (منذ احلرب العاملية الثانية).

زراعة تقليدية (عادية)

konventionelle Landwirtschaft

1693 Cover material

matériel de couverture

مواد تستخدم لتغطية النفايات البلدية الصلبة املتخلص منها يف مدافن
النفايات. املواد املستعملة للتغطية ميكن أن تكون حصى، أو تربة
سطحية، أو بقايا حفر، أو نفايات أفران عالية أو غري ذلك من

النفايات املستقرة. أمهية التغطية اليومية للنفايات تكمن يف احلد من:
انبعاث الروائح، واإلزعاج، انتقال بعض املكونات بفعل الرياح،

واحلرائق، وانبعاث غاز املقالب، ومنو نباتات. غطاء ترايب بسمك من
مخسة عشر سنتيمترا يكون عموما كافيا لتحقيق هذه الوظائف. قوام
التربة حيدد مدى صالحيتها لالستخدام كغطاء. بعض املناطق تسمح
باستخدام "غطاء االصطناعي" بدال من التراب املضغوط. من األمثلة:

الرغوة، ومواد التكسية األرضية واألغطية البالستيكية.

مادة تغطية

Deckmaterial

1694 Covered electronic 
waste (CEW)

déchets électroniques couvert

أجهاز الكترونية مت التخلي عنها وأصبحت نفاية. أمثلة: شاشات
الكمبيوتر، وأجهزة التلفزيون ،أنبوب أشعة الكاثود وأجهزة

الكمبيوتر احملمولة، شاشات الكريستال السائل وأجهزة تلفزيونات
البالزما والتجهيزات اإللكترونية كثرية وتتكاثر وبتكاثرها تكثر

نفاياا.

نفايات إلكترونية مغطاة

Verpacktes Elektronikschrott
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1695 Covering

recouvrement

تنشر طبقة من مادة أخرى (غري النفايات) على سطح النفايات
املتراكمة من أجل احلد من آثار غري مرغوب فيها على البيئة.

يستخدم غطاء يومي، لتغطية كل إضافة أو طبقة يف اية كل يوم
عمل، للحد من الروائح والقمامة اليت ميكن أن حتملها الرياح،

واحلشرات أو القوارض، ودخول املاء إىل املوقع.

تغطية

Abdeckung

1696 CPF (Collaborative 
partnership on 
Forests)

cpf (partenariat de collaboration pour les forêts)

الشراكة التعاونية للغابات هي تنظيم طوعي غري رمسي يشمل 14
منظمة وأمانة دولية حول برامج كبرية يف جمال الغابات. تتقاسم هذه

الوكاالت التجارب وتبين عليها لتحقيق منافع جديدة لدوائرهم
االنتخابية. أا تتعاون من أجل تبسيط ومواءمة عملها وإجياد سبل

لتحسني إدارة الغابات وصيانتها وإنتاج وجتارة منتجات الغابات. من
مهام الشراكة التعاونية للغابات تعزيز اإلدارة املستدامة جلميع أنواع
الغابات وتعزيز االلتزام السياسي على املدى الطويل لتحقيق هذه

الغاية.

(CPF) شراكة تعاونية للغابات

CPF (Collaborative Partnerschaft für Wälder)

1697 Cradle-to-Cradle

cradle-to-cradle

عبارة كتبها والتر يف سبعينيات القرن املاضي واستعملها وليام
ماكدونو ومايكل براون يف كتام الصادر سنة 2002 والذي حيمل
هذا التعبري كعنوان. يسعى هذا اإلطار خللق تقنيات إنتاج، ال تتسم
بالكفاءة فقط ولكن هي يف جوهرها خالية من النفايات. يف منظومة
"من املهد إىل املهد" ينظر إىل مجيع املدخالت واملخرجات املادية

كمغذيات إما تقنية أو بيولوجية. املدخالت غري العضوية ميكن إعادة
تدويرها أو إعادة استخدامها مع عدم فقدان اجلودة، واملغذيات

البيولوجية حتول بقياها إىل مساد أو تستهلك. على النقيض من ذلك،
فمنظور "من املهد إىل اللحد" يدل على أن الشركة املنتجة تتحمل
مسؤولية التخلص من البضائع املنتهية صالحيتها، ولكن ال تعيد

بالضرورة مكونات املنتجات إىل اخلدمة.

من املهد إىل املهد

Cradle-to-Cradle

1698 Cradle-to-grave 
System

système du berceau à la tombe

نظام إلدارة النفايات، وينطبق بشكل خاص على النفايات اخلطرة.
ويتم من خالله مراقبة حركة نقل وانتقال النفايات عن طريق نظام

إخطار من نوع واضح يف مجيع املراحل، من املكان األصلي إلنتاجها
إىل مرحلة التخلص النهائي.

نظام من املهد إىل اللحد

von der Wiege bis zur Bahre-System

1699 crash grazing

pâturage choc

إدخال عدد مرتفع جدا من احليوانات (مثال 100 أو أكثر من
األغنام) للرعي باهلكتار الواحد. تستخدم لفترات قصرية إلزالة، نسبيا

غري انتقائية، ألنواع األعشاب الضارة من املراعي.

رعي حتطيم

Absturzbeweidung

1700 Cratons (shields)

cratons (boucliers)

قطع قدمية ومستقرة وكبرية من القشرة األرضية، ال ميسها بناء اجلبال
وال الزالزل. متثلها املناطق الداخلية املستقرة للقارات، بعيدا عن

هوامش الصفائح.

كراطون (الدروع)

Kratone (Schilde)

1701 Crèche

crèche

جتمع لصغار احليوانات حتت رعاية كبار ال تربطهم م عالقة البنوة.
عند بعض الطيور، يقوم عدد قليل من البالغني برعاية صغارهم وصغار

غريهم.

دار حضانة

Kindergarten / Crèche

1702 Credible scientific 
analysis

analyse scientifique crédible

اآلراء العلمية اليت تدعمها البيانات واإليضاحات يف املقاالت اليت
تنشرها االت املتخصصة بلجنة قراءة واليت تتعامل مع العلوم

الطبيعية أو االجتماعية واليت تعترب ذات صلة مبادة البحث. وميكن أن
يكون التحليل العلمي موثوقا أيضا رغم عدم وجود جلنة قراءة إذا قام

بالدراسات فنيون مؤهلون وفقا للطرق العلمية املقبولة.

حتليل علمي موثوق

Glaubwürdige wissenschaftliche Analyse
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1703 Credit Rationing

rationnement du crédit

يتم تقنني االئتمان عندما ال يوجد مقْرِض على استعداد لتقدمي قرض
للمقترض أو املبلغ الذي يكون املقرضون على استعداد إلقراضه

للمقترضني حمدودا، حىت إذا كان املقترض على استعداد لدفع أكثر
من املقترضني اآلخرين مع خماطر مماثلة للذين حيصلون على القروض.

تقنني االئتمان، تقنني القروض

Kreditrationierung

1704 creep

ramper

حركة بطيئة احندارية لتربة أو غريها من املواد السطحية الفضفاضة
كأا ركام حجارة، نتيجة لدورات جتميد وانصهار أو دورات تبلل

وجتفيف.

زحف

schleichen

1705 Creosotes

créosotes

مواد كيميائية مستخدمة يف عمليات حفظ األخشاب ويتم إنتاجها
عند تقطري قطران الفحم. أا حتتوي على هيدروكربونات عطرية

متعددة احللقات وهيدروكربونات عطرية متعددة النوى (PAHs  و
 PNAs)، والتعرض هلذه املواد على املدى القصري وعلى مستوى

عال جدا قد يسبب تقرحات اجللد. وترد زيوت القار كعوامل مسببة
للسرطان حتت اقتراح 65.

زيوت القار

Teeröle

1706 Criteria for selection 
of World Heritage 
sites

critères de sélection des sites du patrimoine 
mondial

إلدراجها على قائمة التراث العاملي، وجيب أن تكون للمواقع قيمة
عاملية استثنائية وأن تليب واحدا على األقل من أصل عشرة معايري

اختيار. تشرح هذه املعايري يف املبادئ التوجيهية التشغيلية لتنفيذ اتفاقية
التراث العاملي واليت، إىل جانب نص االتفاقية، هي األداة الرئيسية
للعمل يف جمال التراث العاملي. تتم مراجعة املعايري بشكل منتظم من

قبل اللجنة لتعكس تطور مفهوم التراث العاملي نفسه.

معايري الختيار مواقع التراث العاملي

Kriterien für die Auswahl der Welterbestätten

1707 Criterion

critère

جانب مهم من جوانب إدارة الغابات والذي يستعمل لتقييم اإلدارة
املستدامة للغابات.

معيار

Kriterium

1708 Critical 
Concentration for a 
Cell

concentration critique pour une cellule

التركيز الذي حتدث عنده يف اخللية تغيريات غري مرغوب فيها (أو
سلبية)، تغيريات وظيفية، رجعية أو ال رجعة فيها.

تركيز حرج خللية

Kritische Konzentration für eine Zelle

1709 Critical Effect

effet critique

التأثري السليب األول الذي يظهر عند الوصول إىل تركيز حرج يف
جهاز حاسم عند الفرد (أو تأثري سليب الذي حيدث نتيجة جلرعة أقل

يف جهاز حاسم).

تأثري حاسم

kritischer Effekt

1710 Critical natural capital

capital naturel critique

يصف جزء رأس املال الطبيعي الذي ال ميكن االستغناء عنه لسري
صحيح للنظام البيئي، وبالتايل لتقدمي خدماته.

رأس املال الطبيعي احلرج

Kritisches Naturkapital

1711 Critical Organ (in 
Radiation)

organe critique (en radiation)

اجلهاز الذي تضرره (عن طريق اإلشعاع) ينتج أعظم إصابة للفرد (أو
ذريته). اإلصابة قد تنجم عن حساسية خاصة لألشعة أو عدم إمكانية

االستغناء عن اجلهاز، أو من جرعة عالية، أو من مزيج من كل
العوامل ثالثة.

جهاز حرج (يف اإلشعاع)

Kritisches Organ (in Strahlung)

1712 Critical Organ (in 
Toxicology)

organe critique (en toxicologie)

هو جهاز يتميز بأنه أول جهاز (من اجلسم) يصل به تركيز ملوث
(معدين) املستوى احلرج يف ظل ظروف تعرض حمددة وعدد معني من

السكان.

جهاز حرج (علم السموم)

Kritisches Organ (in Toxicology)
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1713 Critical Period

période critique

فترة خالل تطور جسم إنسان أو حيوان أو نبات، واليت هي ذات
أمهية خاصة يف دورة احلياة لتحقيق النمو الكامل والعادي للمكونات

التشرحيية والفسيولوجية، األيض، أو البنية النفسية أو الوظيفة.

فترة حرجة

kritische Periode

1714 critical polluants

polluants dangereux

أو ملوثات حرجة وهي مواد كيميائية سامة، تدعى كذلك بسبب
مستوى تركزها الذي ميثل خطرا على صحة الكائنات بالطبيعية ومن

ضمنهم اإلنسان.

ملوثات خطرية

Kritische Schadstoffe

1715 Critical Site

site critique

موقع ال غىن عنه لبقاء طويل األمد لواحد أو أكثر من الطيور املائية يف
مرحلة من مراحل احلياة.

موقع حرج

kritischer Standort

1716 Critical Site Network

réseau des sites critiques

شبكة من املواقع احلرجة اليت هي، بشكل مجاعي، ضرورية لبقاء
طويل األمد لنوع أو أكثر من الطيور املائية يف مراحل احلياة املختلفة.

شبكة املواقع احلرجة

Netzwerk der kritischen Standorte

1717 Critically Endangered

danger critique d'extinction

يصنف، يف سياق الالئحة احلمراء لالحتاد الدويل للحفاظ على
الطبيعة، نوع بأنه يف حالة "حرجة ومهددة باالنقراض"، عندما يكون

هناك خطر مرتفع للغاية النقراضه يف الربية يف املستقبل القريب.

(نوع) مهدد باالنقراض

kritisch gefährdet

1718 Crook

arbre coudé

عيب يف شجرة يظهر على شكل انعطاف حاد يف الساق الرئيسي.

شجرة شديدة االنعطاف

Beuge

1719 Crop

récolte

نباتات مت زرعها وتنميتها لكي حتصد إما ليتم استخدامها من قبل
املزارعني أو ليتم بيعها.

حمصول

Ernte

1720 conversion period

période de conversion

فترة التحول هو املدة الزمنية بني بداية اإلدارة العضوية والتصديق على
أن احملاصيل أو احليوانات اليت متت تربيتها عضوية. وهي الفترة اليت

يستغرقها تنظيف وإزالة املخلفات الكيميائية، إن وجدت، اليت تركتها
وراءها يف التربة التقنيات الزراعية السابقة وإعادة التوازن البيئي (2
إىل 3 سنوات) الضروري خلصوبة التربة والتوازن بني الضواري

واآلفات. حتسب بداية فترة التحويل من تاريخ تقدمي الطلب إىل هيئة
إصدار الشهادات أو، بدال من ذلك، من تاريخ االستعمال األخري
ملدخالت غري موافق عليها، شريطة أن يتمكن املشغل من إثبات أن
متطلبات املعايري قد حتققت كاملة على األقل ملدة ال تقل عن 12

شهرا قبل االستعمال كمراعي ومروج حتصد منها املنتجات، ميكن أن
تعترب عضوية. يف حالة النباتات املعمرة (باستثناء املراعي واملروج) فإن
فترة حتول من 18 شهرا على األقل قبل احلصاد تعترب ضرورية. احلد

األدىن لفترة التحويل ملنتجات األلبان هي 90 يوما وللبيض 42
يوما.

فترة التحول

Umwandlungsperiode

1721 Crop Rotation

rotation des cultures

تناوب احملاصيل هو ممارسة زرع سلسلة من احملاصيل يف حقل على
مدى سنوات. ميكن أن حيافظ التناوب على خصوبة اال حيث
تتطلب حماصيل خمتلفة مغذيات أتربة خمتلفة، لذلك ال يتراكم طلب
مفرط على أحد املغذيات. يف بعض الدورات، تزرع نباتات مثل

البقوليات (البازالء والفاصوليا) الستعادة اخلصوبة.

تناوب احملاصيل

Fruchtfolge

1722 Crop tree

arbre de cultures

أشجار شابة من األنواع املرغوبة فيها لبعض اخلصائص املطلوبة
كقيمة األخشاب، أو لتعزيزها جلودة املياه، أو احلياة الربية أو

الستخداماا اجلمالية.

أشجار تتم تربيتها

Baumkulturen
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1723 Crop water 
requirement

besoins en eau des cultures

إمجايل املياه الالزمة للتبخر وتكوين اخلاليا، من الزراعة إىل حصاد
حمصول معني يف نظام مناخي معني، عندما يتم احلفاظ وتوفر املاء
الكايف بالتربة عن طريق األمطار و/أو الري حبيث ال حيد من منو

النبات ومردود احملصول.

احتياجات مائية للمحاصيل

Wasserbedarf der Pflanzen

1724 Crop, annual

récolte, annuel

نبات يكمل دورة حياته خالل سنة واحدة.

حمصول، سنوي

Ernte, Jahres

1725 Crop, perennial

cultures, pérenne

نبات يزهر بشكل مستمر لعدة سنوات.

حمصول، معمر

Ernte, mehrjährige

1726 Cropland 
management

gestion des terres cultivées

نظام املمارسات على األرض اليت تزرع جلين احملاصيل الزراعية
واألراضي اليت مت تركها جانبا أو غري مستخدمة مؤقتا إلنتاج

احملاصيل.

إدارة األراضي الزراعية

Ackerwirtschaft

1727 Cropping pattern

modèle de cultivation

خطة و/أو جدول حيدد املمارسات الزراعية حملصول معني: إىل أي
مدى ينمو، ويف أي مواسم من السنة وغري ذلك.

منط زراعة احملاصيل

Anbaumodell

1728 Cropping system

système de cultivation

يشمل منط زراعة احملاصيل املستخدم يف املزرعة وتفاعله مع املوارد
الزراعية واملنشآت الزراعية األخرى، والتكنولوجيات املتاحة اليت حتدد

زراعتها. نظام زراعة احملاصيل هو نظام فرعي من منظومة الزراعة.

نظام زراعة احملاصيل

Anbausystem

1729 Cross Subsidisation

subventionnement croisé

عملية فرض أسعار أعلى على جمموعة من املستهلكني من أجل دعم
ختفيض يف األسعار لصاحل جمموعة أخرى.

دعم متبادل

Quer Subventionierung

1730 cooperative learning 
 
process

processus d'apprentissage coopératif

التعلم التعاوين هو هيكل تنظيمي يشمل جمموعة من األشخاص تتبع
أهداف تربوية من خالل جهود تعاونية. يف الزراعة العضوية، يعمل
املزارعون معا يف جمموعات صغرية، تعتمد على نقاط القوة لدى كل

منهم، ويساعدون بعضهم البعض يف إكمال املهمة.

عملية تعلم تعاوين

kooperativer Lernprozess

1731 Crossover migration

migration croisée

حيدث هذا عندما تعرب جمموعات من مناطق تكاثر خمتلفة يف طريقها
إىل مناطق عدم تكاثر على مسارات طريان متقاطعة.

تقاطع مسارات اهلجرة

Kreuzungsmigration

1732 Cross-scale resilience

résilience croix-échelle

استجابة لنفس املتغري البيئي مبقاييس خمتلفة حسب األنواع املختلفة.

نطاق الصمود

Querskala Belastbarkeit
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1733 Cross-Sectional Study

étude transversale

دراسة تبحث يف العالقة بني األمراض (أو خصائص أخرى متعلقة
بالصحة) وغريها من املتغريات ذات األمهية ألا موجودة يف جمموعة
حمددة يف وقت معني. وجود أو عدم وجود املرض، ووجود أو عدم
وجود متغريات أخرى (أو، إذا كانت متغريات كمية، فمستواها) يتم
حتديده بالنسبة لكل عضو من جمتمع الدراسة أو يف عينة متثيلية يف
وقت معني. العالقة بني متغري واملرض ميكن فحصها (1) من حيث
انتشار املرض يف اموعات السكانية الفرعية املختلفة حمددة وفقا

لوجود أو غياب (أو مستوى) من املتغريات، (2) من حيث وجود أو
غياب ( أو امستوى) من املتغريات عند املرضى مقابل عند غري

املرضى. الحظ أنه يف الدراسة املقطعية يتم تسجيل انتشار املرض بدال
من تسجيل حدوثه. كما ال ميكن بالضرورة حتديد التسلسل الزمين
بني السبب والنتيجة يف دراسة مقطعية. انظر أيضا مسح االعتالل.

دراسة مقطعية

Querschnittsstudie

1734 Crowding Out

éviction

ميل احلكومة االحتادية، من خالل متويل العجز، إىل التنافس مع
الشركات أو األشخاص على األموال املقترضة. لذلك فإن الشركات
واألسر غري القادرة على االقتراض مع معدل فائدة منخفض مضطرة

إىل تقليص اإلنفاق االستثماري واالستهالكي.

مزامحة

Verdrängung

1735 crown

couronne

يف حالة نبات متكتل، موقع التقاء الساق الرئيسي (أو السيقان)
باجلذور.

تاج

Krone

1736 Cruise

inventaire forestier

يستخدم مسح الغابات للحصول على جرد للمعلومات ووضع خطة
إدارة.

مسح الغابات

Walderhebung

1737 crust

croûte

القشرة هي الطبقة الرئيسية اخلارجية من األرض، بسمك من حوايل
10 إىل 65 كيلومترا يف مجيع أحناء العامل. اجلزء العلوي بسمك

35-15 كم من القشرة هش مبا فيه الكفاية إلنتاج الزالزل.

قشرة

Kruste

1738 cryoturbation

cryoturbation

تأثريات الصقيع، مبا يف ذلك الرفع والتشقق الصقيعي للسطح.

تدهور صقيعي

Kryoturbation

1739 Cryptic

cryptique

أنواع من األمساك (أو الكائنات احلية األخرى) اليت تعيش يف ختفي أو
حتت غطاء، أو أن متتلك القدرة على التلون بألوان واقية.

ختفي

verschlüsselt

1740 cryptosporidium

cryptosporidium

كائن أويل، وهو طفيلي معوي عند البشر وعند كائنات فقارية
أخرى، والذي ميكن أن يسبب اإلسهال لدى البشر واحليوانات.

كريبتوسبوريديوم

Cryptosporidium

1741 Cryptosporydium

cryptosporidium

كائن أوايل (كائن وحيد اخللية)، ميكن أن يصيب اإلنسان، وعادة
نتيجة استعمال مياه الشرب امللوثة.

كريبتوسبوريديوم

Kryptosporidium

1742 crystal

cristal

مادة غري عضوية متجانسة بتركيب كيميائي واضح، حتدها أسطح
منبسطة، واليت تشكل زوايا حمددة مع بعضها البعض، لتعطي جسما

يكل هندسي منتظم. انظر أيضا املعادن والتربة.

بلور

Kristall
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1743 crystalline

cristallin

يوجد يف مادة بلورية ترتيب داخلي منتظم من الذرات أو األيونات،
أو اجلزيئات. املواد البلورية ال تظهر بالضرورة على شكل بلورات.

مجيع املعادن، على سبيل املثال، هي بلورية على الرغم من أا ال ينظر
إليها عادة على كوا بلورات هندسية منتظمة.

بلوري

kristallin

1744 crystallization

cristallisation

عملية تشكيل بلورات من سائل أو من غاز.

تبلور

Kristallisierung

1745 Cuesta

cuesta

تل أو جرف، باحندار حاد من جهة واحندار طفيف من اجلهة الثانية،
يتشكل عند تآكل وتراجع املنحدر الضعيف امليل. يتحقق هذا الوضع

عادة عند تواجد صخور رسوبية مائلة.

كويستا

Cuesta / Schichtstufenlandschaft

1746 Cullet

calcin

زجاج مكسر ونظيف، عموما مع فرز لأللوان، يسحق ويستخدم
إلنتاج أدوات زجاجية جديدة.

كُسارة زجاج

Bruchglas

1747 Culmination of Mean 
Annual Increment 
(CMAI)

culmination d'accroissement annuel moyen

أعلى متوسط منو سنوي يف حجم األشجار أو موقع غابوي، عن
طريق قسمة إمجايل حجم احملسوبة على سن اموعة الشجرية.

ذروة متوسط اإلضافة السنوية

Höhepunkt der mittleren Jahreszuwachs

1748 Cultivar

cultivar

جمموعة من النباتات اليت:
 

  مت اختيارها اعتمادا على خاصية أو جمموعة من اخلصائص.
 

  متميزة، موحدة، ومستقرة بالنسبة هلذه اخلصائص؛ و
 

  عندما يتم نشرها بالوسائل املالئمة، حتتفظ ذه اخلصائص.
 

هذا التعريف يعتمد التعريف بالنسخة 8 من املدونة الدولية لتسميات
النباتات املزروعة، والذي ينص أيضا على أن األصناف اجلديدة من
النباتات املزروعة (مبا يف ذلك املستنبتة) ال ميكن اعتبارها وأدراجها

حىت يتم نشر اسم الفئة والتقييد رمسيا.

مستنبته

Kultivar

1749 Cultivar

cultivar

االختالفات يف األنواع اليت تنشأ وتتم زراعتها وتربيتها ونشرها لبعض
اخلصائص غري العادية، مثل لون أو شكل األوراق.

صنف مستنبت

Kulturform

1750 Cultivated

cultivé

أراضي تسيطر عليها أنواع النباتات املستأنسة، وتستخدم للزراعة مع
تداول بشكل كبري يف إنتاج احملاصيل، واحلراجة الزراعية، أو إنتاج

وتربية األحياء املائية.

مزروع/مستغل

kultiviert

1751 Cultivated area

superficie cultivée

جمموع مساحة األراضي الصاحلة للزراعة واملساحة املزروعة مبحاصيل
دائمة.

مساحة مزروعة

Anbaufläche

1752 cultivation

cultivation

احلراثة إلعداد األرض لبذر أو زرع، واملتابعة فيما بعد للسيطرة على
األعشاب الضارة وختفيف التربة.

زراعة

Kultivierung

200



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةC

1753 Cultural ecosystem 
services

services éco-systémiques culturels

حيصل السكان على فوائد غري مادية من النظم اإليكولوجية من خالل
اإلثراء الروحي، والتنمية املعرفية، والتفكري، والترفيه، والتجربة
اجلمالية، مبا يف ذلك، على سبيل املثال، نظم املعرفة، والعالقات

االجتماعية، والقيم اجلمالية.

خدمات ثقافية للنظام اإليكولوجي

Kulturelle Ökosystemdienstleistungen

1754 Cultural Services

services culturels

خدمات غري مادية للنظم إيكولوجية حيصل عليها اإلنسان وتفيده من
خالل اإلثراء الروحي والتنمية املعرفية، والتفكري، والترفيه، واخلربات
اجلمالية، مبا يف ذلك التنوع الثقايف والقيم الروحية والدينية، ونظم

املعرفة، والقيم التربوية واإلهلام، والقيم اجلمالية، والعالقات
االجتماعية، والشعور باالنتماء للوسط، قيم التراث الثقايف والترفيه

والسياحة البيئية.

خدمات ثقافية

Kulturelle Dienstleistungen

1755 Cultural tourism

tourisme culturel

السفر دف التعرف على الثقافات أو على جوانب من الثقافات.

سياحة ثقافية

Kulturtourismus

1756 Culture Sector, 
UNESCO

secteur de la culture, unesco

القطاع أو القسم املسؤول عن اتفاقيات هامة وإعالنات عاملية، مثل
اتفاقية صون التراث الثقايف غري املادي واإلعالن العاملي بشأن التنوع
الثقايف الذي ينفذ يف عدد من ااالت من أجل تعزيز احلوار بني

الثقافات. يدير شعبة التراث الثقايف اليت تقوم حبمالت وتساعد الدول
يف محاية املواقع – بعض هذه املواقع يتضمن ممتلكات للتراث العاملي
- وروائع التراث الشفهي غري املادي. كما تقوم بتنفيذ مشاريع
بالتعاون مع مركز التراث العاملي، واملركز الدويل لدراسة صون

وترميم املمتلكات الثقافية (ICCROM)، والس الدويل لآلثار
.( ICOM) لس الدويل للمتاحفوا (ICOMOS) واملواقع

قطاع الثقافة، اليونسكو

Kultursektor, UNESCO

1757 Cumulative Effect

effet cumulatif

حيدث هذا عند تكرر اجلرعات من مادة سامة أو أشعة ضارة فتتراكم
وتتسبب يف تأثري معزز.

تأثري تراكمي

kumulative Wirkung

1758 cumulonimbus

cumulonimbus

سحابة من نوعية كثيفة ومتمددة عموديا، وترتبط طول أمطار
(وخاصة ذات طابع احلمل احلراري). إا ثقيلة وكثيفة مع قاعدة

مسطحة، ورقيقة اجلوانب نسبيا. وميكن أن يكون مسكها كبريا جدا،
فقمتها عند النمو تصل إىل حوايل 12 ألف قدم، وعند اكتماهلا فإن

القمة ميكن أن تصل إىل ارتفاع يفوق 40 ألف قدم.

سحب ركامية مكفهرة

cumulonimbus

1759 cumulus

cumulus

تتكون هذه الغيوم يف طبقة التروبوسفري، وتتشكل عموديا مع قواعد
مسطحة ورقيقة، قمم مكورة. وكثريا ما وصفت على أا يف بنية
تشبه القرنبيط. تتواجد يف ارتفاع من حوايل 500 إىل حوايل

6000 متر من األرض وغالبا ما تكون متفرقة أو يف حزم متراصة
وكثيفة. تتشكل بسبب احلمل احلراري التصاعدي املزدهر خالل

الفصول الدافئة، والطقس الصيفي املشوب باألعاصري.

سحب ركامية

Kumulus

1760 Curb-Side Collection

collection-  bordure de trottoir

طريقة جلمع املواد القابلة إلعادة التدوير من املنازل واألحياء السكنية
أو الشركات.

مجع من الرصيف

Straßenrand - Sammlung

1761 Current annual 
increment (C.A.I.)

accroissement annuel actuel

حجم الزيادة يف منطقة غابوية يف سنة واحدة، أو زيادة متوسط
خالل فترة قصرية من السنني، وتقاس باألمتار املكعبة يف اهلكتار

الواحد.

زيادة سنوية حالية

Aktueller jährlicher Zuwachs
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1762 Customary tenure

régime foncier coutumier

احلقوق اليت تنتج عن سلسلة طويلة من اإلجراءات املعتادة أو العرفية،
تتكرر باستمرار، واليت، من خالل هذا التكرار واإلذعان دون

انقطاع، تكتسب قوة القانون داخل وحدة جغرافية أو اجتماعية.

حيازة عرفية

gewohnheitsmäßiger Besitz

1763 Customary tenure 
rights

droits fonciers coutumiers

تشمل حقوق احليازة العرفية احلقوق اجلماعية ألفراد اتمع للموارد
الطبيعية املشاعة، فضال عن احلقوق اخلاصة ألفراد اتمع يف مساحات

زراعية وسكنية. ويعترب منح حقوق احليازة العرفية رمسيا معادال
لالعتراف القانوين بغريها من حقوق احليازة القانونية يف بعض

البلدان، يف حني أا تفتقر يف بلدان أخرى إىل مثل هذا االعتراف
القانوين.

حقوق احليازة العرفية

Gebräuchliche Besitzrechte

1764 Customer due 
diligence

devoir de diligence des clients

التزام املؤسسات املالية بتنفيذ عمليات لتحديد هؤالء العمالء الذين
نيابة عنهم تقوم باحملافظة أو تشغيل حسابات أو إجراء معامالت.

عناية واجبة بالزبون

Kundensorgfaltpflichten

1765 cuticle (animals)

cuticule (animaux)

غطاء خارجي للجسم، متعدد الطبقات، خارج اخللية، يتألف عادة
من جزيئات ليفية مثل الشيتني أو الكوالجني، واليت يتم تعزيزها، يف
بعض األحيان، عن طريق ترسب مركبات معدنية (غري عضوية) مثل

كربونات الكالسيوم.

بشرة (احليوانات)

Oberhaut (Tiere)

1766 cuticle (plants)

cuticule (plantes)

طبقة مشعية تغطي السطح اخلارجي للنباتات األرضية، مما يساعد
النبات على االحتفاظ بالرطوبة.

بشرة (النباتات)

Kutikula (Pflanzen)

1767 Cyanide

cyanure

مادة كيميائية، سامة جدا، كثريا ما تستخدم يف صقل املعادن أو يف
جمال استخالص املعادن الثمينة من خاماا.

سيانيد

Zyanid

1768 Cyanophyceae

cyanophyceae

(وتسمى أيضا البكترييا الزرقاء) وهي ختتلف عن البكترييا بسبب
وجود وبعض اخلُضب األخرى باإلضافة إىل مادة الكلوروفيل (أ)،
خضب قادرة على التمثيل الضوئي. املاء الغين باملغذيات يساعد يف
حتقيق وفرة يف املستعمرات امللونة أو اخليطية. بعض هذه البكترييا

تنبعث منها مسوم.

زراقم

Cyanophyceae

1769 Cycle

cycle

يف الغالف اجلو أو يف احمليط احليوي، تعرب الدورة عن تسلسل
ألحداث يف حركة متكررة حيث املخرجات النهائية تتحول إىل
مغذات مرة أخرى وإىل مدخالت أولية. األمثلة على ذلك تشمل
الدورات البيولوجية الكيميائية للكربون والنتروجني والكربيت

وغريهم. تتم معاجلة هذه املواد كيميائيا يف احلالة الغازية، والصلبة، أو
حالة احملاليل من خالل عمليات فيزيائية وبيولوجية اليت تغري شكل

املواد، حالة األكسدة، واحلالة املادية.

دورة

Zyklus/Kreislauf

1770 Cyclical 
Unemployment

chômage cyclique

تسريح مؤقت للعمال بسبب الركود يف وترية النشاط االقتصادي.

بطالة دورية

zyklische Arbeitslosigkeit

1771 cyclone

cyclone

منطقة ضغط منخفض حيث ب الرياح عكس عقارب الساعة يف
نصف الكرة الشمايل وباجتاه عقارب الساعة يف نصف الكرة اجلنويب.

(انظر: ضغط جوي مرتفع/مضاد إعصار، رياح).

إعصار

Zyklon

202



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةC

1772 Cyclone Dust 
Separator

cyclone séparateur de poussière

جهاز إلزالة جزيئات الغبار من اهلواء. تدفع قوة الطرد املركزي
حبيبات الغبار إىل اجلدار، حيث تسقط يف مستقبل الغبار، يف حني

يغادر الغاز النظيف اجلهاز من خالل أنبوب مركزي يف جزئه
العلوي. متكن أجهزة، "إعصار"، من إزالة 75 إىل 95 %  من

اجلسيمات العالقة يف جمال استعماهلا.

إعصار فاصل للغبار

Zyklonstaubabscheider

1773 cyst

kyste

كيس صغري، يشبه الكبسولة، حيتوي كائن حي حيث يستريح، أو
يقضي مرحلة الريقات. على سبيل املثال، بويغة الطحالب.

كيس

Zyste

1774 Cytoplasm

cytoplasme

املادة احلية للخلية احمليطة بالنواة واحملصورة داخل غشاء اخللية.

سيتوبالزم

Zytoplasma

1775 Cytosine

cytosine

أحد املركبات الكيميائية األربعة اليت يتكون منها جزيء احلمض
.DNA النووي

سيتوزين

Cytosin

1776 Cytotoxic

cytotoxique

صفة تنطبق على كل ما هو ضار ببنية اخللية ووظيفتها والذي يتسبب
يف موت اخلاليا يف اية املطاف.

سام للخاليا

zytotoxische

1777 cytoxins

cytoxines

(Cytoxin/Cytoxan) دواء األورام، يعمل عن طريق وقف أو
إبطاء منو اخلاليا السرطانية، ميكن استخدامه لوحده، لكن عادة ما يتم

.استعماله بتزامن مع أدوية أخرى مضادة للسرطان

مسوم اخلاليا

cytoxins

1800 corrective action

action corrective

العمل للقضاء على سبب حمتمل لعدم املطابقة أو غريه من األوضاع
غري املرغوب فيها. يتم، يف الزراعة العضوية، التحقق من اإلجراءات
التصحيحية من قبل هيئة إصدار الشهادات، وذلك دف محاية

خاصية العضوية.

إجراء تصحيحي

Korrekturmaßnahme

1805 cost of compliance

coût de la conformité

تكاليف االمتثال هي جمموع التكاليف املرتبطة بالوفاء بالتزامات حيال
التشريعات املعمول ا، باستثناء التكاليف املالية املباشرة واآلثار

اهليكلية على املدى الطويل.

تكلفة االمتثال

Einhaltungskosten

1925 Cover Crop

cultures de couverture

تزرع احملاصيل ملنع تآكل التربة من خالل تغطية التربة بالنباتات احلية
واجلذور اليت تثبت التربة. تزرع حماصيل التغطية أيضا للمساعدة يف

احلفاظ على املواد العضوية يف التربة وزيادة توافر النيتروجني (حماصيل
السماد األخضر)، و "حفظ" املغذيات الزائدة (حمصول وسيط) يظل
يف التربة بعد احملصول االقتصادي. وحملاصيل التغطية مزايا أخرى مثل

احلد من األعشاب الضارة وجلب احلشرات النافعة.

حماصيل تغطية

Bodenbedeckende Kultur

1953 crop ecology

écologie des cultures

العالقة أو التفاعل بني احملاصيل ومكونات حميطها احلية (على سبيل
املثال اآلفات) وغري احلية (مثل التربة) حتدد منو احملاصيل. تطور علم
بيئة احملاصيل يف اية العشرينيات من القرن املاضي، مع التركيز على
دراسة الظروف املادية والبيئية اليت كانت تزرع فيها احملاصيل من أجل

حتديد أفضل األماكن لزراعتها.

إيكولوجيا احملاصيل

Pflanzenökologie
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2012 cross-fertilization; 
 cross-pollination; 

 open pollination

fertilisation croisée; pollinisation croisée; 
pollinisation libre

.  

إخصاب متقاطع، تلقيح متقاطع،
تلقيح مفتوح

Kreuzbefruchtung; Kreuzbestäubung; offene 
Bestäubung
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1491 Die-back

dépérissement

احلالة اليت ينتج عنها موت األغصان والفروع الفردية، بدءا من احلافة.
ميكن أن تكون هناك عدة أسباب.

اضمحالل

Triebsterben

1778 Daily Cover

couverture quotidienne

تتكون طبقة التغطية اليومية ملكب عادة من 15 سم من التربة
املضغوطة فوق النفايات. أمهية التغطية اليومية للنفايات تكمن يف احلد

من: انبعاث الروائح، واإلزعاج، وانتقال بعض املكونات بفعل
الرياح، واحلرائق، وانبعاث غاز املقالب، ومنو نباتات، واملظهر غري
اجلميل. غطاء ترايب بسمك من مخسة عشر سنتيمترا يكون عموما
كافيا لتحقيق هذه الوظائف. قوام التربة حيدد مدى صالحيتها
لالستخدام كغطاء. بعض املناطق تسمح باستخدام "غطاء

االصطناعي" بدال من التراب املضغوط. من األمثلة: الرغوة، ومواد
التكسية األرضية واألغطية البالستيكية.

تغطية يومية

Tägliche Abdeckung

1779 dam

barrage

منشأة هندسية، بنيت يف واد للسيطرة على تدفق املياه بالوادي،
بأهداف قد تتفرق أو جتتمع: ختزين املياه لالستخدامات املختلفة
(الشرب، السقي، الصناعة)، التحكم واحلد من الفيضانات، إنتاج

الطاقة الكهرومائية، تربية األمساك، اخل.

سد

Talsperre

1780 Damage function

fonction de dommages

العالقة بني التغريات يف املناخ وختفيضات يف النشاط االقتصادي
باملقارنة مع املعدل الذي كان ممكنا يف حالة مناخ مستقر ودون

تدهور.

دالة الضرر

Schadensfunktion

1781 Damage Function 
(econ)

fonction des dommages

الصيغة الرياضية اليت تظْهِر كيف خيتلف الضرر الناتج عن التلوث مع
مستوى التلوث املنبعث، وما هي القيمة النقدية للضرر.

دالة الضرر

Schadensfunktion

1782 Damage to forest

dommages à la forêt

اضطراب يف الغابات الذي قد يكون ناجتا عن عوامل حيوية أو غري
حيوية، مما أدى إىل وفاة أو فقدان جزء كبري من احليوية واإلنتاجية أو

قيمة األشجار وغريها من مكونات النظام اإليكولوجي للغابات.
األضرار ميكن أن تنتج: عن احلريق، عن طريق احلشرات واألمراض،
أو بسبب العواصف والرياح والثلوج أو غريها من العوامل غري احليوية
اليت ميكن تعريفها وحتديدها، أو عن طريق احلياة الربية والرعي، أو
من مصادر التلوث احمللية املعروفة أو األضرار النامجة عن أسباب غري

حمددة.

أضرار حلقت بالغابات

Schäden am Wald

1783 Dangerous Goods

marchandises dangereuses

مصطلح يستخدم عادة يف ارتباط مع حركة السلع واملواد. جيوز تقييد
حركة السلع واملواد اليت مت حتديدها كخطرية، كما هو احلال بالنسبة
لطريقة ووسائل نقلها وشروط ختزينها. وهو ما تتضمنه النصوص

املتعلقة بالتعامل مع املواد اخلطرة.

بضائع خطرة

gefährliche Güter

1784 Dangerous Waste

déchets dangereux

انظر: نفايات سامة وخطرة.

نفايات خطرة

gefährliche Abfälle

1785 Dark Brown

marron foncé

جمموعة كبرية من أنواع التربة يف النظام شرنوزميك
Chernozemic. توجد يف املناطق املعتدلة إىل الباردة، مناطق

(Ah) شبه جافة وأراضي عشبية، هلا سطح بين داكن (تصنيف: أفق
،(Bm) :بلون بين أخف (تصنيف (B) يتلوه أفق ((Ap) أو

(Btj)، أو (Bt))، هذا األفق قد يكون غائب، كل هذا على قاعدة
.(C) جد مشبعة، عادة اجلريية، أفق

(تربة) بين(ة) داكن(ة)

Dunkelbraun
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1786 Dark Gray

gris foncé

جمموعة كبرية من أنواع التربة يف النظام شرنوزميك
Chernozemic. توجد يف املناطق املعتدلة إىل الباردة، مناطق
شبه رطبة وأراضي انتقالية (مراعي – غابات)، هلا سطح رمادي
((Ap) أو (Ahe) تصنيف: أفق) داكن فاقد جلزء من مكوناته
يتلوه أفق (B) بلون بين خفيف (تصنيف: (Btj) ،(Bm)، أو

(Bt))، هذا األفق قد يكون غائب، كل هذا على قاعدة جد مشبعة،
.(C) عادة اجلريية، أفق

(تربة) رمادي(ة) داكن(ة)

Dunkelgrau

1787 Darwinian fitness

aptitude darwinienne

االحتمال النسيب للبقاء والتكاثر لنوع وراثي.

لياقة داروينية

Darwinsche Fitness

1788 Dauergrünland

prairie permanente

جماالت تستخدم باستمرار لسنوات عديدة باعتبارها مروج أو مراعي
دون اضطرابات واستخدام مؤقت آخر.

مراعي دائمة

Dauergrünland

1789 DDT

ddt

مت تركيب مادة (ددت) ألول مرة يف عام 1874 من طرف أومتار
زيدلر واكتشف الحقا أنه مبيد من قبل مولر يف عام 1939. وكان
يستخدم خالل النصف األخري من احلرب العاملية الثانية (> 1942)
عادة لقتل البعوض الذي حيمل املالريا واحلمى الصفراء، وقد استخدم

أيضا لقتل القمل، أيضا عند البشر، الذي ميكن أن ينقل مرض
التيفوس. على الرغم من بداية ناجحة وواضحة هلذا املبيد يف احلد من

وفيات بشرية بسبب املالريا اليت ينقلها البعوض، فقد ارتبطت
مشاكل عديدة باستخدام DDT. بعض من هذه املشاكل هي
التراكم يف السلسلة الغذائية خاصة األمساك، واخنفاض أعداد

احليوانات الصغرية، وتراكمه يف األنسجة الدهنية احليوانية، واختالل
الغدد الصماء عند تركيز منخفض، وتليني بيض الطيور. ومع ذلك،
فإن مسية DDT احلادة عند اإلنسان منخفضة حبيث ميكن أن تعترب

تافهة.

ثنائي كلورو ثنائي فينيل ثالثي
(DDT ددت) كلورو اإليثان

DDT

1790 Deamination

désamination

فقدان النيتروجني على شكل األمونيا (NH3) من مركب عضوي.

نزع األمني

Desaminierung

1791 debouchment

débouché

موقع (اية ر) حيث تتدفق مياه النهر يف حميط، يف حبر، يف حبرية أو
كرافد يف جمرى مائي آخر عموما أهم وأكرب.

مصب النهر

Einmündung

1792 debouchure

embouchure (pluviatile); embouchure (fluviatile)

موقع (اية ر) حيث تتدفق مياه النهر يف حميط، يف حبر، يف حبرية أو
كرافد يف جمرى مائي آخر عموما أهم وأكرب.

مصب النهر

Flussmündung

1793 Debris-flow

coulées de débris

نوع من حركة كتلية تشترك فيها مواد متدفقة بسرعة، متكونة من
جمموعة واسعة من أحجام فتات الصخور، تسهل املياه انزالقها أو،
أحيانا، ترتلق مبساعدة وسادة من اهلواء املضغوط. ميكن أن تغطي

هذه التدفقات مسافات طويلة (تصل إىل عدة كيلومترات).

تدفق حطام

Murgang

1794 Debt Coverage 
Ration (DCR)

ratio de couverture de la dette

مقياس اجلدوى املالية الستراتيجية إدارة ومعاجلة النفايات الصلبة
البلدية. إا تدل على قدرة ما يتبقى من الدخل، بعد خصم النفقات

املباشرة للتشغيل، على تلبية التزامات خدمة الدين.

نسبة تغطية الديون

Schuldendeckungsgrad

1795 decalcification

décalcification

عملية يتم من خالهلا إزالة أيونات الكالسيوم من وسط معني (من
العظام: تسبب ليونة وهشاشة العظام، أو من املياه العذبة: حتسن

جودة مياه الشرب).

نزكلة، نزع الكلس

Entkalkung
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1796 Decarbonization

décarbonisation

العملية اليت من خالهلا تعمل بلدان أو كيانات أخرى على حتقيق
اقتصاد كربون منخفض، أو يهدف األفراد من خالهلا إىل احلد من

استهالك الكربون.

حدف الكربون

Entkarbonisierung

1797 decay

pourriture

سلسلة عمليات، كيميائية وحيوية، يتم من خالهلا تقسيم املواد
العضوية بعد موت الكائن احلي إىل جزيئات صغرية وبسيطة. وهي

عملية ضرورية إلعادة تدوير مكونات أجسام الكائنات احلية.

احنالل

Zerfall

1798 Decentralisation

décentralisation

حركة انتقال الناس والوظائف (مثل مكاتب أو حمالت جتارية) من
مركز (املدينة) إىل الضاحية.

المركزية

Dezentralisierung

1799 Decentralization

décentralisation

نقل السلطة واملسؤولية على وظائف عامة من احلكومة املركزية إىل
حكومة حملية و/أو مؤسسات من القطاع اخلاص. ويشمل النقل أبعادا

ومهاما سياسية وإدارية ومالية وتسويقية.

المركزية

Dezentralisierung

1801 deciduous

(arbre) à feuilles caduques

أشجار (أو شجريات) نفضية، أي تسقط األوراق يف اية موسم
النمو.

(شجر) نفضي

Sommergrüne (Laubbäume)

1802 Decision analysis

analyse de la décision

أداة القرار اليت تقوم بتقييم الرغبة يف املشاريع عن طريق ترجيح القيم
املتوقعة ملسار تطبيق معني للعمل (وبعبارة أخرى، جمموع القيم

املمكنة مرجحة باحتمال حدوثها) من خالل املواقف حيال خطر،
وتقدمي اخلدمات املتوقعة.

حتليل قرار

Entscheidungsanalyse

1803 Declaration

déclaration

بيان سياسي غري ملزم يتخذه وزراء حضروا اجتماعا كبريا (مثل
.(COP-7 إعالن مراكش الوزاري من

بيان

Erklärung

1804 Decline (CITES)

déclin (cites)

اخنفاض يف الوفرة، أو تراجع يف جمال االنتشار، أو يف جمال موائل
األنواع.

تراجع (اتفاقية التجارة الدولية يف
األنواع املهددة باالنقراض)

Rückgang (CITES)

1806 Decomposer

décomposeur

كائنات حية (بكترييا وفطريات وطالئعيات متغايرة) يف النظم
اإليكولوجية تقوم بتفتيت املواد العضوية املعقدة وحتويلها إىل جزيئات

أصغر وغري عضوية، اليت يتم تدويرها.

كائن حملل

Zersetzer

1807 decomposition

décomposition

ايار املواد بفعل البكترييا والفطريات. خالل االيار يتغري التركيب
الكيميائي واملظهر املادي للمواد.

حتلل

Zersetzung

1808 Decomposition 
(waste)

décomposition

حتلل املواد بفعل البكترييا والفطريات وتغيري التركيب الكيميائي
واملظهر املادي للنفايات البلدية الصلبة  يف مطارح القمامة، أو عند

التسميد و / أو عند عمليات التحلل والتخمري.

حتلل

Zersetzung

1809 Decontamination

décontamination

إزالة، أو احلد، أو حتييد املواد أو النفايات أو املواد اخلطرة من أو يف
موقع معني، وذلك لتقليل أو منع أي آثار سلبية على البيئة حاليا

ومستقبال.

إزالة التلوث

Dekontaminierung
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1810 Dedusting

dépoussiérage

إزالة جزيئات الغبار من اهلواء احململ بالغبار، على سبيل املثال يف قبو
ختزين النفايات.

إزالة الغبار

Entstauben

1811 Deed Restriction

acte de restriction

تقيد ملزم قانونا بشأن استخدام والقيام بنشاط، و/أو احلد من حقوق
امللكية، مسجل يف قسم التوثيق.

عقد تقَيد

Einschränkungsvertrag

1812 Deep drainage

drainage profond

تسرب املاء من خالل التربة إىل ما وراء منطقة اجلذور - وميكن هلذه
املياه أن تساهم يف انتقال امللح من الطبقة السطحية.

تصريف عميق للمياه

Tiefenentwässerung

1813 Deep Well Injection

injection dans des puits profonds

حقن النفايات يف مواقع عميقة حتت سطح األرض: مثل آبار نفط
توقفت عن اإلنتاج وأصبحت غري مستخدمة.

حقن يف بئر عميق

Tiefbrunneneinpressung

1814 Deer glade

cerfs clairière

منطقة غري مشجرة يف الغابة مصممة خصيصا ومستخدمة كفسحة
لأليائل.

فسحه األيل

Hirsch-Lichtung

1815 Deficit Spending

déficit des dépenses

مصطلح يدل على وضعية تنفق فيها احلكومة أكثر مما حتصل عليه من
الضرائب.

عجز إنفاق

Finanzendefizit

1816 Definition of legally 
produced timber 
(component of LAS)

définition du bois produit légalement 
(composante de las)

املعيار الذي حيدد بوضوح قوانني البلد الشريك اليت جيب أن يتحقق
وتوفر املعايري واملؤشرات اليت متكن من اختبار االمتثال هلذه القوانني.

تعريف األخشاب املنتجة بشكل
قانوين (عنصر من نظام ضمان

(LAS الشرعية

Definition von legal erzeugtem Holz (Bestandteil des 
LAS)

1817 deflation

déflation

مصطلح من جمال االقتصاد ويعين تراجع مؤشر األمثان بالسوق أي
انكماشه وهو عكس التضخم.

تذرية، انكماش

Deflation

1818 defoliant

défoliant

مبيدات حشائش تأثر سلبا على األوراق وتسرع من سقوطها. يسهل
استخدامها جين احملصول يف بعض احلاالت. استعملت يف حرب فيتنام

للكشف عن املقاومة واإلضرار باإلنتاج الفالحي.

مزيل أوراق األشجار

Entlaubungsmittel

1819 Defoliation

défoliation

تساقط األوراق هو فقدان األشجار لألوراق أو اإلبر باملقارنة مع
حالة مرجعية للشجرة. ويتم تقييم حالة تاج الشجرة من حيث

مستوى تساقط األوراق. يوضح هذا املعامل النقص يف وجود أوراق
الشجرة بالنسبة لكل عينة من األشجار.

تساقط األوراق

Entlaubung
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1820 Defoliation classes

classes de défoliation

مستويات تساقط أوراق األشجار (الضرر) احملددة بصريا، واليت
وضعها الربنامج التعاوين الدويل للغابات للجنة التنفيذية التفاقية

التلوث اجلوي البعيد املدى العابر للحدود يف أوروبا. حتدد مستويات
الضرر هي من 0 إىل 4، على النحو التايل:

 
درجة: فقدان اإلبر/األوراق

 
0 : حىت 10٪ (مبا يف ذلك 10٪) ال شيء

 
1 : أكثر من 10 إىل 25٪ (مستوى حتذير) طفيف

 
2 : أكثر من 25 إىل 60٪ (مستوى حتذير) معتدل

 
3 :أكثر من 60 إىل أقل من أقل من 100٪ (مستوى حتذير) حاد

 
4 : ٪100 أشجار ميتة.

مستويات تساقط األوراق

Klassen der Entlaubung

1821 Deforestation

déforestation

حتويل منطقة غابات إىل استخدامات أخرى لألرض أو ختفيض على
املدى الطويل من املظلة الشجرية اليت تغطي املنطقة أقل من عتبة احلد

األدىن (10 يف املائة).

إزالة الغابات

Entwaldung

1822 deformation

déformation

تغيري يف الشكل األصلي للمادة. يف جمال الزالزل، يعود التشوه إىل
الضغط والتوتر امليكانيكي الذي يسود يف القشرة األرضية.

تشوه

Verformung

1823 Degeneracy

dégénérescence

(codon كودون) ز إليها بأكثر من شفرة جينيةمرأمحاض أمينيه ي
واحدة. وهذا بسبب التكرار الذي ال مفر منه والناتج عن وجود 64

شفرة ممكنة لترميز 20 محض أميين فقط.

تعدد شفرات احلمض األميين

Entartung

1824 Degradation

dégradation

نوع معني من التحلل التدرجيي الذي ينطلق ويعرب عادة مراحل
متعددة وحمددة وواضحة املعامل إلعطاء منتجات حتتوي كل منها على

ذرات كربون أقل مما يوجد باملركب األصلي. وغالبا ما يستعمل
املصطلح يف ارتباط مع التحلل الناتج عن عمل الكائنات احلية

الدقيقة.

تدهور

Abbau

1825 degradative water 
use

utilisation dégradative de l'eau

يصف تغيري نوعي للمياه املستخدمة وإعادا إىل نفس مستجمعات
املياه.

استخدام تدهوري للمياه

abbauende Wassernutzung

1826 Dehesa

dehesa

نظام استخدام األراضي جيمع مابني إنتاج احملاصيل احلولية والغابوية
والرعي.

ديهيسا

Dehesa

1827 dehydratation

déshydratation

اخنفاض كمية املياه يف اجلسم عن اال الذي ميكن من القيام
بالوظائف الطبيعية. حسب مستوى التجفاف يتم عالج البسيط منه
باإلكثار من شرب املاء. يف احلاالت الصعبة يتم إعطاء حملول املاء

واألمالح من خالل الوريد حتت املراقبة الطبية.

نزع املاء، جتفاف

Entwässerung

1828 De-inking

désencrage

عملية إزالة احلرب من الورق املطبوع املستخدم يف إعادة التدوير.

إزالة احلرب

Deinking (Entfärben)

1829 Deliberative 
monetary valuation

évaluation monétaire délibérative

استخدام املداوالت الرمسية بشأن األثر البيئي للتعبري عن القيمة من
الناحية النقدية ألغراض السياسة.

تقييم نقدي تداويل

Deliberative monetäre Bewertung
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1830 delta

delta

منطقة على شكل مروحة يف مصب أو أدىن حد من النهر، اليت
شكلتها املواد املتآكلة اليت محلتها مياه النهر وتراكمت عند املصب
بكميات أكرب مما ميكن أن جيرفه مياه النهر أو من قبل تيارات املد

واجلزر.

دلتا

Delta

1831 deluge

déluge

أمطار شديدة الغزارة ومستمرة ملدة طويلة غري عادية، تنتج عنها
سيول عارمة تقتلع كل شيء وفيضان يغرِق األخضر واليابس

ويتسبب يف كوارث عظيمة. أشهر وأعظم طوفان يف التاريخ هو
املذكور يف القرآن الكرمي، وكتب مقدسة أخرى، والذي عاقب به

العلي القدير طغيان البشر.

طوفان

Sintflut

1832 Demand

demande

الكميات القصوى من بعض السلع اليت سوف خيتاروا (أو يشتروا)
الناس بأسعار خمتلفة. تعريف آخر مستعمل: هو القيمة النسبية للوحدة

اهلامشية لبعض السلع عندما تكون كميات خمتلفة متاحة من هذه
السلعة.

طلب

Nachfrage

1833 Demand Curve

courbe de la demande

التمثيل البياين للعالقة بني األسعار والكميات املقابلة من الطلب خالل
فترة زمنية. العالقة بني حجم الطلب على سلعة والسعر، سواء

بالنسبة للفرد أو للسوق (مجيع األفراد) ككل.

منحىن الطلب

Nachfragekurve

1834 Demand Deposits

dépôts à vue

فحص احلسابات يف البنوك التجارية. هذه البنوك ملزمة بدفع أموال
املودعني عند التوصل بشيكات على تلك األرقام. احلسابات اجلارية

ليست نقدية - فهي أرقام مسجلة يف البنوك.

ودائع حتت الطلب

Sichteinlagen

1835 Demand function 
transfer

transfert de fonction de demande

استخدام دالة الطلب اليت مت تقديرها من خالل تطبيقات التقييم
(تكاليف السفر، تسعري املتعة، تقييم الوحدات، أو النمذجة

االختيارية) ملوقع الدراسة، بالتزامن مع معلومات عن قيم املعامالت
ملوقع السياسة، لنقل القيم.

نقل دالة الطلب

Nachfragefunktion Transfer

1836 Demand Site 
Management

gestion du côté de la demande

حماولة املرافق (املنتجة للكهرباء) احلد من طلب العمالء على الكهرباء
أو الطاقة من خالل تشجيع الكفاءة.

إدارة جانب الطلب

Nachfrageseitemanagement

1837 Demand-Pull Inflation

inflation tirée par la demande

مصطلح يستخدم عند حدوث زيادة يف الطلب الكلي واليت ال ميكن
أن تقابلها زيادة مماثلة يف العرض احلقيقي مما يسبب زيادة يف مستوى

األسعار (تضخم).

تضخم ناتج عن الطلب

Inflation durch Nachfrage

1838 Demand-side 
management

gestion de la demande

سياسات وبرامج تستهدف التأثري على الطلب على السلع و/أو
اخلدمات. يف قطاع الطاقة، دف إدارة جانب الطلب إىل احلد من
مصادر الطلب على الطاقة أو الكهرباء مما يساعد على التقليل من

انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري (غازات دفيئة).

إدارة جانب الطلب

Nachfragesteuerung

1839 Demand-Side 
Management

gestion de la demande

معروف أيضا بإدارة الطلب على الطاقة، ويستخدم املصطلح يف قطاع
إنتاج الطاقة الكهربائية للداللة على أسلوب للحد من الطلب يف

فترات ذروة الطلب. إدارة ذروة الطلب ال تقلل بالضرورة من إمجايل
استهالك الطاقة ولكن تقلل من احلاجة إىل االستثمارات املستقبلية يف

الشبكات و / أو حمطات توليد الطاقة عن طريق زيادة الكفاءة.

إدارة جانب الطلب

Nachfragesteuerung
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1840 Demand-Site Waste 
Management

gestion des déchets du côté du de la demande

نظام ميكن املستهلكني عند اختاذ قرارات الشراء من التواصل مع
مصنعي املنتجات وإخبارهم بأم يفضلون املنتجات السليمة بيئيا مع

تغليف ينتج أقل قدر من النفايات، ومصنوعات من مواد معاد
تدويرها أو قابلة إلعادة التدوير، واليت ال حتتوي على مواد خطرة.

إدارة النفايات من موقع الطلب

Abfälleverwaltung aus der Seite der Nachfrage

1841 Dematerialization

dématérialisation

خفض إمجايل املواد اليت تذهب حنو تقدمي الفوائد للزبائن. ميكن حتقيق
ذلك من خالل زيادة الكفاءة، واستخدام أفضل أو أكثر مناسبة
للمواد، أو عن طريق إنشاء اخلدمة اليت تنتج نفس الفائدة كاملنتج

املادي.

ختفيض استهالك املواد

Dematerialisierung

1842 Demersal

démersales

كائنات حية توجد وتعيش بالقرب أو على قاع احمليط.

قاعية

Demersal

1843 demersal

démersal

أمساك تعيش على أو بالقرب من قعر اال املائي (حبر، حبرية، ر).
تتواجد يف مناطق بأعماق خمتلفة، من الساحل إىل اجلرف القاري إىل

أعمق من ذلك، لكن مل يعثر عليها يف األعماق السحيقة املظلمة.

غوري

Grundfisch

1844 De-Minimis Risk

de minimis risques

مستوى املخاطر الذي يؤكد اتمع العلمي والتنظيمي أنه ال أمهية له
وال حيتاج إىل تقنني أو تنظيم.

خماطر أقل من احلد األدىن

De-minimis-Risiko

1845 Demographic Effects

effets démographiques

التأثريات اليت تنشأ عن التغريات يف خصائص السكان مثل العمر
ومعدالت املواليد، واملكان.

تأثريات دميوغرافية

demografische Effekte

1846 Demolition wastes/ 
Rubble

déchets de démolition

نفايات صلبة تتكون خالل أنشطة البناء (خصوصا عند هدم املباين)
وتتكون أساسا من مواد معدنية خاملة.

نفايات هدم

Bauschutt

1847 den tree

arbre tanière

شجرة مع جتاويف مناسبة حيث تعشش طيور أو ثدييات.

شجرة موئل

Baum mit Hohlräumen

1848 dendrites

dendrites

أشكال متفرعة، رقيقة عموما، على الصخور، مكونة من أكاسيد
احلديد واملنغنيز، تظهر مرور السوائل من خالل الصخور.

تشعبات

Dendriten

1849 Dendrogram

dendrogramme

رسم ختطيطي بتفرعات تبني العالقات بني أفراد جمموعة؛ يستخدم يف
.(cladiogram قارن) .النظاميات الرقمية

رسم ختطيطي تفرعي

Dendrogram

1850 dendrology

dendrologie

علم يدرس ويعرف ويصنف األشجار والشجريات وكل النباتات اليت
هلا جذوع خشبية.

علم قياس عمر األشجار، علم
األشجار

Dendrologie

1851 Dengue fever

fièvre dengue

مرض فريوسي معد ينتشر عن طريق البعوض، وغالبا ما يسمى محى
تكسري العظام ألن هذه احلمى تتميز بأمل شديد يف املفاصل والظهر.
تبعات اإلصابة بالفريوس قد تؤدي إىل محى الضنك الرتيفية وأعراض

صدمة الضنك (DSS)، واليت قد تكون قاتلة.

محى الضنك

Dengue-Fieber
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1852 Denitrification

dénitrification

مرحلة يف دورة النيتروجني واليت تنطوي على اختزال النترات
(نيتروجني مؤكسد) إىل نتريت، وأكسيد النيتروز، واألمونيا أو عنصر
النيتروجني (نيتروجني خمتزل)، وهي عملية حتويل مركبات، يف معظم

األحيان يف حالة سائلة أو صلبة، إىل مواد كيميائية، أغلبها عادة
غازية. ويتم ذلك من قبل أنواع من البكترييا يف التربة نازعة للنترات،
وتقوم بدور هام يف ايار وحتلل الكائنات امليتة وهي املصدر النهائي
ملعظم النتروجني يف الغالف اجلوي. وهي مسؤولة أيضا عن فقدان

الكثري من النيتروجني الطبيعي بالتربة وكذلك من األمسدة
االصطناعية. األحوال الدافئة، والظروف الالهوائية تنشط وتقوي هذا
الفقدان. العملية املعاكسة، أكسدة النيتروجني، النترجة، اليت تؤدي يف

اية املطاف إىل تشكيل النترات والنتريت بيولوجيا يف التربة.

نزع النتروجني

Denitrifikation

1853 Denitrification

dénitrification

اختزال النترات بفعل البكترييا وحتويلها إىل عنصر النيتروجني.

نزع النتروجني

Denitrifikation

1854 Densified Refuse-
derived Fuel

carburant dérivé de déchets densifié

وقود مشتق من نفايات قابلة لالحتراق متت معاجلتها من خالل
الضغط إلنتاج قوالب، أو كريات، أو مكعبات ميكن استعماهلا

كوقود يف عدد من األفران.

وقود مستمد من قمامة مضغوطة

Verdichteten Abfälle als Ersatzbrennstoff

1855 Density

densité

فيما يتعلق بالسكان: عدد األفراد يف جمال مبساحة (أو حجم) حمددة.

كثافة

Dichte

1856 Density compensation

compensation de densité

تغاير سليب بني وفرة األنواع والكثافة.

تعويض الكثافة

Dichtekompensation

1857 density current

courant de turbidité; courant de densité

تيار يف جمال مائع (سائل أو غاز) يتكون حتت تأثري اجلاذبية عند توفر
فرق كاف يف الكثافة بني جزأين من اال املائع. فرق الكثافة ميكن
أن يكون نتيجة فرق يف درجة احلرارة، أو امللوحة، أو تركيز مواد

.(Turbidity currents انظر: تيار تعكري املنشأ) صلبة عالقة

تيار كثايف املنشأ

Dichte Strom

1858 Density dependence

dépendance de la densité

الكثافة هي من العوامل اليت تنظم السكان. تسمح، عندما تكون
منخفضة بزيادة السكان، وتسبب، عندما تكون عالية، تراجع

السكان. هذه العوامل تؤدي إىل التغريات املرتبطة بالكثافة، التوالد،
الوفيات، الرتوح واهلجرة. ترتبط العوامل اليت تعتمد الكثافة ارتباطا

وثيقا بقدرة الوسط على التحمل.

تبعية للكثافة

Dichteabhängigkeit

1859 Density independence

indépendance de la densité

العوامل املستقلة عن الكثافة هي تلك اليت قد حتد من السكان دون
أي ارتباط حبجم (أو كثافة) السكان، مثل الظواهر اجلوية الشديدة.

أا غالبا ما تؤدي إىل تقلبات عدد السكان.

استقالل عن الكثافة

Dichteunabhängigkeit

1860 Density of population

densité de population

عدد األشخاص أو الكائنات احلية األخرى (النباتات واحليوانات)
لكل وحدة من مساحة املنطقة.

كثافة السكان

Bevölkerungsdichte

1861 Denudation

dénudation

تراكم تأثريات التجوية والتآكل وفقدان الكتلة، واليت تؤدي جمتمعة
إىل خفض مستوى املوقع ورمبا، يف اية املطاف، تشكيل سهب

(سطح مستو تقريبا).

تعرية

Abtragung
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1862 denudation 
chronology

reconstitution poléogéographique

دراسة أين ومىت وكيف مت تطور وتكوين التضاريس باالعتماد على
تراتبية تكون الطبقات والتأريخ املمكن استخالصه من مكوناا

الصخرية واملتحجرات احملفوظة فيها.

تاريخ التعرية

Abtragungschronologie

1863 Deposit/Refund 
System

système de dépôt / remboursement

رسوم إضافية تدفع عند شراء منتجات حيتمل أن تكون ملوثة، ويتم
استردادها عندما يتم إرجاع املنتج أو احلاوية إلعادة تدويرها أو

للتخلص السليم. ومن األمثلة على ذلك "فواتري زجاجة"، وهي ودائع
على زجاجات وعلب املشروبات، النفايات اخلطرة والصلبة املعلبة،

مثل بطاريات السيارات والزيوت، واإلطارات، ونظام الودائع
السترداد بطاريات السيارات. يساهم النظام يف حتسني إعادة التدوير

وزيادة التخلص اآلمن بيئيا ألن املستخدم هو الذي "يدفع تكلفة"
القيام بذلك بشكل صحيح.

نظام إيداع / استرجاع

Anzahlung / Erstattungssystem

1864 deposition

déposition

أي تراكم للمواد، من خالل تسوية ميكانيكية (سقوط مواد عالقة أو
حمملة) من املاء أو اهلواء، الترسيب الكيميائي، الترسيب الناتج عن

تبخر املواد املذيبة من احملاليل، اخل.

ترسيب

Ablagerung

1865 Deposition (water 
cycle)

dépôt (cycle de l'eau)

يعين حتول خبار املاء مباشرة إىل تلج.

ترسب (دورة املياه)

Abscheidung (Wasserkreislauf)

1866 Deposition of Ozone 
for Stomatal 
Exchange (DO3SE)

dépôt de l'ozone pour exchange stomatique 
(do3se)

نسخة بأسطح بينية من منوذج (DO3SE_INTv3.0) يتم
توفريها للمستخدمني لتقدير جمموع تدفق األوزون وكذلك التدفق
عرب الفوهات يف موقع معني وفقا لبيانات األرصاد اجلوية وتركيز

األوزون حمليا.

إيداع األوزون عند التبادل الفوهي

Die Ablagerung von Ozon für stomatäre Austausch  
(DO3SE)

1867 Depreciation

amortissement

أحكام اإلهالك هي "تكاليف" وليست "نفقات" لالستثمار. أا ال
تنطوي على نفقات نقدية ولكن هي مقياس القيمة السنوية (أو

التكلفة) لألصول املادية املستخدمة لتقدمي اخلدمة. مث ال بد أن تؤخذ
بعني االعتبار عند تقييم التكاليف السنوية الكاملة لتقدمي اخلدمة. وهذا

هو أحد الفروق الرئيسية بني النظم احملاسبية املستخدمة يف بعض
األحيان واليت تعتمد إىل حد كبري على أساس التدفقات النقدية و

نظام احملاسبة القائم على أساس املستحقات.

إهالك

Abschreibung

1868 depression 
(cyclonic…)

dépression cyclonique

منخفض جوي اكتملت فيه شروط تكون إعصار.

اخنفاض ضغط إعصاري

Depression (zyklonische)

1869 Deprivation

privation

الدرجة اليت حيرم فيها فرد أو جمال من اخلدمات ووسائل الراحة.
الفقر وانعدام السكن، والبطالة، وسوء الصحة، وانعدام الفرص.

حرمان

Entbehrung

1870 depuration

dépuration

عملية إزالة ملوثات للحصول على وسط نظيف أو أقل تلوثا مما كان
عليه.

تنقية

Reinigung
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1871 Deregulation

déréglementation

إلغاء القرارات واملراسيم احلكومية املقيدة والسماح للسوق بالعمل
حبرية أكرب.

رفع القيود

Deregulierung

1872 Derelict Land

terre abandonné

"أرض تدهورت خصائصها عن طريق األنشطة الصناعية أو غريها
حبيث أصبح من غري املمكن استخدامها بشكل مفيد دون عالج

مسبق" (إدارة اململكة املتحدة للبيئة).

أرض مهجورة

Altlast/Aufgegebenes Land

1873 Derivative

dérivé

أي جزء من حيوان أو نبات متت معاجلته لالستعمال (مثال يف الطب،
أو يف العطور، أو كحزام ساعة).

مشتق

Derivat

1874 dermatolozoon

animal parasitant la peau; Parasite de la peau

كائنات طفيلية تعيش على جلد اإلنسان وتتسبب يف أمراض
وتعفنات.

حيوان يتطفل على اجلسم، طفيلي
اجللد

Hautparasit

1875 Dermis

derme

الطبقة العميقة من اجللد عند الفقاريات وبعض الالفقاريات، وتقع
مباشرة حتت البشرة وحتمل األوعية الدموية والليمفاوية اليت تغذي

اجللد كما توجد ا أعصاب اجللد.

أدمة

Dermis

1876 Desalinization

désalinisation

متلح التربة هي إحدى املشاكل الرئيسية يف املناطق املروية يف األراضي
اجلافة وتؤدي إىل فقدان اإلنتاجية والتصحر. هناك طرق خمتلفة إلزالة
األمالح من منطقة: أ) إزالة مادية للطبقة العليا من التربة، ب) شطف
التربة باملاء وج) غسلها (نقل األمالح إىل طبقة سفلى أو إىل املياه

اجلوفية).

إزالة امللوحة

Entsalzung

1877 desert

désert

أراضي جافة، ضئيلة أو معدومة النبات وال ميكن للحيوانية البقاء فيها
على قيد احلياة.

صحراء

Wüste

1878 Desert pavement

pavé du désert

أعلى طبقة من كسارة احلجارة،أحيانا حادة الزوايا، تغطي األسطح
الصحراوية. يتم غسل وتسريب الغبار الذي يقع على هذه احلجارة

حتت السطح.

بالط الصحراء

Wüstenpflaster

1879 Desert varnish

vernis de desert

طبقة سطحية داكنة ورقيقة، تتكون من مزيج من الرشح من احلديد
واملنجنيز من الصخور أسفلها والغبار، وتأثري الطفيليات والبكترييا.

برنيق الصحراء

Wüstenlack

1880 Desertification

désertification

تدهور األراضي يف املناطق شبه الرطبة القاحلة وشبه القاحلة واجلافة،
الناتج عن عوامل خمتلفة، مبا يف ذلك التغريات املناخية واألنشطة

البشرية.

تصحر

Desertifikation
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1881 Desertification, Land 
Degradation and 
Drought (DLDD)

désertification, dégradation des terres et 
sécheresse (ddts)

مصطلح لتلخيص ظواهر التصحر وتدهور األراضي واجلفاف. يتم
استخدام "االختصار (DLDD)" يف وثائق التوجيه السياسي

وغريها.

تصحر، تدهور األراضي واجلفاف
(DLDD)

Wüstenbildung, Bodendegradation und Dürre (DLDD)

1882 desiccant

dessicant

مادة صلبة أو سائلة متتص املاء املتواجد يف حميطها. من اففات
كلوريد الكالسيوم، خامس أكسيد الفوسفور أو حامض الكربتيك

املركز.

جمفِّف

Trocknungsmittel

1883 Desiccation

dessiccation

التجفيف هو عملية تراجع كمية املاء وفقداا. يف علم املناخ،
التجفيف هو اخنفاض لفترات طويلة أو اختفاء املياه من منطقة. ورمبا
يرجع ذلك إىل: أ) اخنفاض هطول األمطار، ب) الفشل يف احلفاظ

على الري. أو 3) إزالة الغابات أو اإلفراط يف زراعة احملاصيل.

جتفيف

Trocknung

1884 desiccation (biol)

dessiccation

عملية نزع الرطوبة والبلل من جسم. يدل يف علم األحياء، على
فقدان الكائنات احلية للرطوبة.

جتفيف

Trocknung

1885 Design

design

نشاط لتصميم، وختطيط، وإنتاج منتجات أو خدمات أو عمليات أو
منظمات واليت ختدم  وتساعد الناس يف إجناز أغراضهم الفردية أو

اجلماعية، وبالتايل خيلق قيمة مضافة للعمالء على حد سواء (خارجيا)
والشركات (داخليا).

 
يساء فهم التصميم يف كثري من األحيان عندما يتم اختصاره يف

ختصصات "خالقة" مثل الرسوم البيانية أو الصناعية، وغالبا فقط ما
يتعلق باملكونات البصرية أو اجلمالية هلذه التخصصات. ومع ذلك،

فالتصميم يشري إىل كل عملية ختلق القيمة.

تصميم

Design

1886 Design for the 
Environment (DfE)

conception pour l'environnement

برنامج ممول من الواليات املتحدة األمريكية، يعمل مع قطاعات
الصناعة الفردية ملقارنة وحتسني األداء وصحة اإلنسان والبيئة وتقييم

املخاطر وتكاليف املنتجات احلالية والبديلة، والعمليات، واملمارسات.
املعروف أيضا باسم "التصميم اإليكولوجي"، إن هذه املقاربة تتناول
جممل دورة حياة املنتج، ويقترح تغيريات يف كيفية تصميم املنتج

لتقليل األثر البيئي خالل فترة بقائه، ودمج أنظف وأرخص، وحلول
أكثر ذكاء يف املمارسات التجارية اليومية.

تصميم للبيئة

Konzeption für die Umwelt

1887 Design Standards

normes de conception

معايري التصميم أو املبادئ التوجيهية هي مبثابة رغبة اتمع يف السيطرة
على مظهره، من الداخل واخلارج، من خالل سلسلة من املعايري اليت
حتكم سياسات ختطيط املوقع، الكثافة وارتفاعات املباين وظروف

املرور واإلضاءة.

معايري التصميم

Design-Normen

1888 Designated National 
Authority (DNA)

autorité nationale désignée (and)

مكتب، وزارة، أو جهة رمسية أخرى تعينهم دولتهم طرفا يف
بروتوكول كيوتو لدراسة وإعطاء املوافقة الوطنية للمشاريع املقترحة

يف إطار آلية التنمية النظيفة.

(ال) سلطة (ال) وطنية (ال) معينة

Ernannte nationale Behörde
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1889 Desired Future 
Condition (FSC)

condition future désirée (fsc)

وصف حلالة الغابات و/أو املوارد اليت يعتقد أا ستكون ضرورية
لتحقيق كامل لألهداف والغايات. تشمل اخلصائص املستقبلة

املرغوب فيها عادة مسات الغابات مثل هيكل الغابات وتوزيع الفئات
العمرية، تركيبة األنواع، ونوعية األخشاب املتواجدة، والترتيبات
املتعلقة باملوقع. يف إطار هذا املعيار، فإن إدارة الظروف املستقبلية

املرجوة تعين أن مجيع الشروط األخرى يف هذا املعيار قد مت الوفاء ا
بشكل كامل.

حالة مستقبلية مرجوة (جملس رعاية
الغابات)

Gewünschter zukünftiger Zustand (FSC)

1890 Destruction and 
removal efficiency 
(DRE)

destruction et efficacité d'élimination

نسبة متثل عدد جزيئات مركب متت إزالتها أو تدمريها يف حمرقة إىل
عدد اجلزيئات اليت دخلت نظام احملرقة. نسبة من 99،99 يف املائة
تعين أن 9999 جزيء مركب يتم تدمريها لكل 10000 جزيء
يدخل النظام. وبالنسبة لبعض املركبات فإن املطلوب هو نسبة من

99،9999 يف املائة.

التدمري وكفاءة اإلزالة

Zerstörungs- und Abscheidegrad

1891 Destructive 
(convergent) plate 
margins

marges de plaques destructifs (convergentes)

اال حيث تتصادم صفائح حميطية و/ أو قارية وحيصل تدمري أساسا
عن طريق االندساس.

صفائح (متقاربة) مدمرة للهوامش

Destructive (konvergenten) Plattenränder

1892 Destructive 
distillation

distillation destructive

تسخني مواد صلبة يف مفاعالت مغلقة يف غياب اهلواء، وتكثيف
الغازات املتطايرة اليت تنتج عن ذلك. وقد اقترحت الطريقة الستعماهلا

يف إنتاج امليثانول من النفايات املرتلية. وهي تشبه أو قريبة من
االحنالل احلراري، الذي غالبا ما يستخدم كمرادف للتقطري اهلدام

للنفايات.

تقطري هدام

Destruktive Destillation

1893 Desulfurization

désulfuration

إزالة الكربيت من الوقود األحفوري للحد من التلوث.

إزالة الكربيت

Entschwefelung

1894 detailed soil map

carte détaillée du sol

خريطة التربة اليت تبني احلدود الفاصلة بني أنواع التربة أو جممعات
من أنواع التربة املرتبطة ارتباطا وثيقا. مقياس اخلريطة يتوقف على

الغرض منها، وكثافة استخدام األراضي، ومنط التربة، وحجم
املعطيات اخلرائطية األخرى املتاحة. عادة ما تكون خطوط التقسيم
على كل نصف كم (أو ربع-ميل) أو أكثر يف كثري من األحيان.
املقياس املستخدم عادة هو من (1 إىل 10000) إىل (1 إىل

.(25000

خريطة مفصلة للتربة

detaillierte Bodenkarte

1895 detection and 
attribution

détection et attribution

يتغري املناخ باستمرار على مجيع املقاييس الزمنية. الكشف عن تغري
املناخ هو عملية تبني على أن املناخ قد تغري، باملعىن اإلحصائي، يف
بعض اجلوانب احملددة، دون تقدمي سبب هلذا التغيري. إسناد أسباب

تغري املناخ هو عملية حبث وتقدير حول األسباب األكثر احتماال هلذا
التغيري مع تقدير مستوى الثقة لكل احتمال.

كشف وإسناد

Erkennung und Zuordnung

1896 Detention Ponds

bassins de rétention

(أحواض احتجاز موسعة) منطقة حماطة حبواجز، أو منطقة منخفضة
مت حفرها، مصممة لتجميع مياه األمطار واالحتفاظ ا ملدة طويلة مبا
فيه الكفاية للسماح بتصفية وترسب املواد الصلبة واحلد من إمكانية

الفيضان احمللي يف سافلة املوقع.

برك جتميع واحتجاز

Rückhalteteiche
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1897 Detention Ponds

bassins de rétention

(أحواض احتجاز موسعة) منطقة حماطة حبواجز، أو منطقة منخفضة
مت حفرها، مصممة لتجميع مياه األمطار واالحتفاظ ا ملدة طويلة مبا
فيه الكفاية للسماح بتصفية وترسب املواد الصلبة واحلد من إمكانية

الفيضان احمللي يف سافلة املوقع.

برك جتميع واحتجاز

Rückhalteteiche

1898 De-tinning

désétamage

إزالة القصدير من لوحة من الصفيح، على سبيل املثال استرداد
القصدير من علب التعبئة.

إزالة القصدير

Entzinnen

1899 Detoxification

détoxication

عملية إلزالة السموم أو حتويل مواد سامة إىل غري سامة.

إزالة السموم

Entgiftung

1900 Detritus

détritus

تراكم فضالت عضوية من كائنات ميتة، وغالبا ما تشكل مصدرا
هاما من املواد املغذية يف الشبكة الغذائية.

فتات عضوي

Detritus

1901 Detrivorous

détritivores

كائن حيصل على الطاقة من املواد العضوية امليتة أو النفايات.

يتغذى على فتات عضوي

Aasfresser

1902 Devastierung

dévastation

ايار وحتطم عميق، ويف كثري من األحيان ال رجعة فيه للمجتمعات
احمللية وموائلها.

دمار

Devastierung

1903 Developed Countries

pays développés

أغىن الدول يف العامل، مبا يف ذلك أوروبا الغربية والواليات املتحدة،
كندا، اليابان، أستراليا، ونيوزيلندا.

دول متقدمه

entwickelte Länder

1904 Developing Countries

pays en voie de développement

هي البلدان ذات املستويات املنخفضة أو املتوسطة من الناتج القومي
اإلمجايل للفرد الواحد. يتم جتميع العديد من البلدان ذات اقتصاد مير

مبرحلة انتقالية يف بعض األحيان مع البلدان النامية على أساس
مستوياا املنخفضة أو املتوسطة للدخل الفردي. يعيش أكثر من 80

يف املائة من سكان العامل يف أكثر من 100 من البلدان النامية.

بلدان نامية

Entwicklungsländer

1905 Development Rights

droits de développement

تعطي حقوق التطوير أصحاب األمالك احلق يف تطوير واستغالل
األراضي بطرق تتوافق مع التنظيم احمللي الستخدام األراضي.

حقوق التطوير

Entwicklungsrechte

1906 Devolution

dévolution

القرار الذي على أساسه يتم حتويل أو نقل صالحيات وحقوق
وواجبات حكومية إىل أفراد أو جمموعات من األفراد اليت توجد داخل

أو خارج جهاز احلكومة.

تفويض

Übertragung

1907 dew

rosée

رطوبة الغالف اجلوي اليت تتكثف بعد يوم حار وتظهر خالل الليل
على أسطح باردة كقطرات صغرية. األسطح الباردة تتسبب يف تربيد

اهلواء احململ ببخار املاء إىل نقطة حيث يتكثف البخار.

ندى

Tau

1908 dew point

point de rosée

درجة احلرارة اليت جيب تربيد اهلواء عندها ليتحقق التشبع، دون تغيري
لضغط اهلواء أو تغيري للمحتوى من الرطوبة. عند هذه الدرجة من

احلرارة يبدأ خبار املاء يف التكثف والتحول إىل سائل.

نقطة الندى، درجة التكثف

Taupunkt

217



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةD

1909 Dewatering

déshydratation

اخنفاض منسوب املياه، خصوصا يف املشهد الطبيعي (بفعل اإلنسان أو
ألسباب طبيعية).

نزع املياه

Entwässerung

1910 Dewatering

déshydratation

عملية إزالة املياه من محأة أو لب.

نزع املاء

Entwässern (Entwässerung)

1911 d-horizon

horizon-d

أفق ال يوجد يف كل التقسيمات املذكورة يف املصادر املتخصصة،
(C) ويوجد أساسا يف النظام األسترايل آلفاق التربة وهو بني األفق

والصخور األم.

أفق (د)

d-Horizont

1912 Diadromous

diadromes

أنواع من الكائنات احلية (عادة أمساك) تنتقل بني املياه العذبة واملاحلة
حسب مراحل دورة حياا، وعادة مرحلة النمو أو مرحلة اإلجناب.

حيوانات خمضرمة

diadromen

1913 diagenesis

diagenèse

كل تغري كيميائي، أو فيزيائي، أو احيائي حيدث يف احلفريات
والرواسب بعد ترسبها. تآكل قوقعة احللزون أو احملار يف النهر،

واحنالل كربونات يف الظروف احلمضية، والغزو امليكرويب للعظام هي
من أشكال عمليات نشأة متأخرة.

نشأة متأخرة

Diagenese

1914 diagnostic horizons

horizons diagnostiques

مزيج من خصائص التربة احملددة اليت تدل على فئات معينة من التربة.
تلك اليت توجد يف سطح التربة تسمى آفاق سطحية، واليت توجد

حتت السطح، تسمى آفاق حتت سطحية (تصنيف التربة).

آفاق تشخيصية

diagnostische Horizonte

1915 Diameter at breast 
height (dbh)

diamètre à hauteur de poitrine (dhp)

الطريقة املعيارية لقياس قطر األشجار باستخدام شريط قياس حييط
بالشجرة عند ارتفاع 1.3 متر فوق مستوى سطح األرض.

قُطْر عند ارتفاع الصدر

Brusthöhendurchmesser (BHD)

1916 Diameter class

classe de diamètre

تقسيم وترتيب جمموعة من أقطار جذوع األشجار يف أقسام أو
سجالت للتصنيف ولالستخدام. تعين أيضا وجود قطر شجرة يف فئة

معينة.

فئة القطر

Durchmesserklasse

1917 Diameter distribution

distribution de diamètre

توزيع قيم قطر أشجار موقع غابوي على فئات القطر.

توزيع قطر األشجار

Durchmesserverteilung

1918 diapsid

diapsides

حيوانات فقرية تتميز بزوجني من الفتحات املوجودة على جانيب
اجلمجمة خلف العينني، على سبيل املثال، السحايل، والثعابني

والتماسيح والديناصورات، والبتروصورات.

دياباسيدات

diapsida

1919 Diaspore

diaspore

وسيلة انتشار النباتات أو احليوانات، على سبيل املثال. البذور،
والفواكه، والبيض، أو البويغات.

آلية انتشار

Diaspor

1920 diatom

diatomée

فئة من الطحالب الوحيدة اخللية املعروفة رمسيا باسم العصوية واليت
تعيش يف املياه الباردة مع ملوحة منخفضة نسبيا.

دياتوم / طحلب ري

Kieselalgen
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1921 Dibromotetrafluoroet
hane

dibromotétrafluoroéthane

مادة كيميائية تعرف أيضا باسم اهلالون 2402 والذي لديه الصيغة
الكيميائية C2F4Br2. وهي مادة معروفة أيضا باستنفادها

لألوزون. تستخدم عادة كعامل إلطفاء احلريق. السبب الذي جيعلها
من املواد اليت هلا إمكانات كبرية الستنفاد األوزون هو أا حتتوي

على الربوم، الذي لديه أضعاف قدرة الكلور على استنفاده.

إيثان ثنائي الربوم رباعي الفلور

Dibromtetrafluorethan

1922 Dichlorodifluorometh
ane

dichlorodifluorométhane

مركب صيغته الكيميائية: CCl2F2، معروف أيضا باسم
Freon® 12 أو CFC-12. هو أول مركبات الكلور فليور
كربون األساسية اليت مت ربطها بالتدمري احملفز لطبقة األوزون. على

الرغم من أن املركب يوجد يف تركيزات صغرية جدا، إال أن
CCl2F2 .خصائصه جتعله عامال مهما يف كيمياء الستراتوسفري
ميتص األشعة فوق البنفسجية يف الطبقة العليا من الستراتوسفري اليت
يصلها عقود بعد انبعاثه يف الطبقة السفلى، التروبوسفري. مركبات

الكربون الكلورية الفلورية، واليت مت إنتاجها يف البداية من قبل شركة
(دوبونت Dupont)، كانت تستخدم يف املربدات من كل

األنواع، من مكيفات اهلواء إىل الثالجات املرتلية، ألا غري سامة
وخاملة للغاية (يف التروبوسفري). هذا اخلمول هو أساس إشكالية

وجودها يف الغالف اجلوي، ألا قادرة أن تستمر طويال مبا يكفي إىل
أن تنتشر وتصل إىل طبقة الستراتوسفري، حيث تتسبب يف الكثري من
املشاكل. لقد حظر إنتاج CCl2F2، جنبا إىل جنب مع مجيع
مركبات الكربون الكلورية الفلورية، منذ منتصف التسعينيات من

القرن املاضي، ولكن بعض العلماء يعتقدون أن الضرر قد مت بالفعل.

ميثان ثنائي الكلور ثنائي الفلور

Dichlorodifluoromethan

1923 Dichloromethane

dichlorométhane

صيغته الكيميائية: CH2Cl2، مذيب عضوي عدمي اللون،
شفاف، ولديه رائحة حلوة لكن خفيفة،وال يوجد بشكل طبيعي يف

البيئة. يستخدم أوال كمذيب يف مزيالت الطالء وكدافع للهباء اجلوي
يف الدهانات ومنتجات علب وقوارير الرذاذ. وباإلضافة إىل ذلك، يتم
استخدامه كعامل نفخ وتنظيف املعادن وكمذيب يف صناعة املواد
الصمغية، وجتهيز األفالم، فضال عن العديد من التطبيقات الصناعية
األخرى. يف صناعة األغذية، يتم استخدامه كمذيب الستخراج مادة
الكافيني، والتوابل، ومواد فعالة أخرى. كل من هذه التطبيقات تؤدي

إىل انبعاث ثنائي كلورو ميثان يف البيئة. بعد اإلفراج عن السائل
الكيماوي، ثنائي كلورو ميثان، يف البيئة، فإنه يتبخر بسرعة إىل غاز،
حيث يتحلل حتت تأثري منتجات حتلل ضوئي يف اهلواء. نظرا لقدرة
تفاعله الكبرية يف التروبوسفري، يعتقد أنه يستهلك قبل أن يصل إىل

طبقة األوزون ليتفاعل معه.

ميثان ثنائي الكلور

Dichlormethan

1924 Dichotomous Choice

choix dichotomique

يقدم للمشاركني يف استطالع لتقييم خيارات نقدية حمددة، على
سبيل املثال هل ستكون (أي املشارك) على استعداد لدفع ما بني 10
$ و 20 $ سنويا لتحسني الرؤية يف جراند كانيون. عموما تتنوع

هذه املبالغ بني املشاركني.

اختيار بني شيئني

dichotome Wahl

1926 Dieselpartikelfilter

filtre pour particules diesel

مرشح (أداة تصفية) جسيمات الديزل ملرسيدس برت يزيل أكثر من
95 يف املائة من جزيئات السخام من غاز العادم. وهكذا، فإن احملرك
هو أقل تلويثا من قيمة احلد األورويب لعربات النقل. عملية جتديد
مستمر متنع انسداد أداة التصفية - واملواد املضافة للوقود ليست

ضرورية.

مرشح جسيمات الديزل

Dieselpartikelfilter
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1927 Diethyl Ether (Ethoxy 
Ethane)

éther diéthylique (éthoxy éthane)

سائل عدمي اللون، مت استخدامه ألول مرة يف عام 1842 كمخدر يف
العمليات اجلراحية عن طريق االستنشاق. هذا السائل شديد االشتعال
ومتطاير. يعرف عموما باسم اإليثر. مييل اإليثر اإليثيلي إىل تكوين
البريوكسيد، وبريوكسيد ثنائي إيثيل اإليثر مادة متفجرة، وخاصة يف
أوعية ختزين قدمية. درجة غليان بريوكسيد اإلثري أعلى من درجة

غليان اإليثر وهو سريع االنفجار عندما يكون جافا. وميكن أن تشمل
أعراض التعرض لإليثر السعال احلاد، آالم يف الصدر، وصعوبة يف

التنفس والغثيان والصداع، والقيء، أو املوت.

ثنائي إيثيل اإليثر (اإليثر اإليثيلي)

Diethylether (Ethoxy Ethan)

1928 Differentiation

différenciation

تعديل ملنتج أو خدمة يف جمال التسويق جلعلها أكثر جاذبية أو قيمة
عند الزبائن ومتييزها عن تلك اليت يقدمها املنافسون. هدف العديد من

الشركات، هو تقدمي منتجات وخدمات تتميز بعوامل أخرى غري
السعر فقط.

 
بعض املنظمات تستخدم املمارسات واملبادئ املستدامة لتمييز أنفسهم

يف شرحية معينة من األسواق.

مفاضلة

Differenzierung

1929 Difficult wastes

déchets difficiles à traiter

نفايات تضر بالبيئة واإلنسان أو هلا خصائص كيميائية و/أو فيزيائية
تعقد مناولتها ومعاجلتها.

نفايات صعبة

Schwierige Abfälle

1930 Diffusion

diffusion

صايف حركة انتقال جسيمات عالقة أو ذائبة من منطقة أكثر تركيزا
إىل منطقة أقل تركيزا نتيجة للحركة العشوائية (احلركة الرباونية)

للجزيئات الفردية، وهو ما يؤدي إىل توزيع متجانس داخل الوسط
املائع.

إنتشار

Diffusion

1931 Digested sludge

boues digerées

محأة مت هضمها حتت ظروف هوائية أو ال هوائية حبيث اخنفض
حمتواها من املواد املتطايرة وأصبحت املواد الصلبة املتبقية غري قابلة

نسبيا للتعفن وغري مؤذية.

محأة مهضومة

Faulschlamm

1932 Digester/ Digestion 
tank

digesteur

مفاعل توضع فيه محأة (أو نفايات مناسبة)، حيث حتدث عملية
اهلضم حتت تأثري كائنات دقيقة.

هاضم

Faulraum

1933 Digestion

digestion

حتلل كيميائي حيوي للمواد العضوية من النفايات البلدية الصلبة،
يؤدى إىل متعدن وتكوين غازات وسوائل.

هضم

Verdauung

1934 Dilation (dilatation

dilatation (dilatation)

تراجع الضغط الناتج عن تآكل الصخور العليا يسبب تكون مفاصل
(شقوق) تتطور موازية للسطح.

متدد (توسع)

Erweiterung (Dilatation)

1935 Dilute and disperse' 
(UK)

diluer et disperser

مصطلح استخدم سابقا لوصف مواقع دفن النفايات اليت ميكن أن
تتسرب عصارا نسبيا بسرعة.

ختفيف وتفريق

Verdünnen und Verteilen

1936 Diminishing Marginal 
Utility

utilité marginale décroissante

املبدأ الذي يقول أن فردا يستهلك أكثر وأكثر من سلعة، فإن كل
وحدة متعاقبة ستزيد من فائدة السلعة، أما التمتع ا، فسيصبح أقل

وأقل.

تناقص املنفعة احلدية

Abnehmenden Grenznutzen
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1937 Diminishing Relative 
Value

valeur relative décroissante

املبدأ الذي يقول أنه إذا ظلت مجيع العوامل ثابتة، فإن القيمة النسبية
لسلعة عند الفرد ستنخفض أكثر كلما ازدادت الكمية احملصل عليها.
وبناء على ذلك، فإن القيمة النسبية لسلعة تزيد، عند ثبات العوامل

األخرى، كلما افتقد الفرد كمية أكرب من تلك السلعة.

تناقص القيمة النسبية

Abnehmender relativer Wert

1938 Diminishing Returns

abnehmender ertrag

املبدأ الذي يقول أنه كلما ازداد مدخل واحد، مع ثبات غريه من
املدخالت ، فإن الزيادة احملققة يف اإلنتاج متيل إىل التناقص. كلما متت

إضافة املزيد واملزيد من مورد إنتاجي إىل كمية معينة من املوارد
اإلنتاجية األخرى، فإن اإلضافات يف املخرجات تتراجع يف اية

املطاف ما دامت العوامل أخرى، مثل التكنولوجيا ودرجة التخصص،
ثابتة.

تناقص العوائد

abnehmender Ertrag

1939 Diminishing returns 
to scale

diminution des rendements d'échelle

إضافة وحدة إضافية إىل منطقة نظام بيئي متسعة يزيد من القيمة
اإلمجالية خلدمات النظم اإليكولوجية أقل من إضافية وحدة إىل منطقة

نظام بيئي أقل اتساعا.

تناقص العائد عند توسيع نطاق

Abnehmende Skalenerträge

1940 Dioecious

dioïque

وحيد اجلنس، أي أن األجهزة التناسلية للذكور واإلناث توجد عند
أفراد خمتلفني.

منفصل اجلنس

diözisch

1941 dioecious (bot)

dioïque

أنواع النباتات حيث تكون األجهزة التناسلية للذكور واإلناث
منفصلة وتوجد على نبتتني خمتلفتني. معظم النباتات الشائكة األطراف
(جنس البلوط األخضر) هي ثنائية اجلنس؛ والنباتات اإلناث ال تثمر
إال عندما تنمو الذكور يف مكان قريب، والنباتات الذكور ال تؤيت

مثارا.

منفصل اجلنس / ثنائي املسكن

Diözie / Zweihäusig

1942 Dioxin

dioxine

مادة كيميائية من صنع اإلنسان، تتكون خالل تصنيع مواد كيميائية
األخرى وأثناء حرق مواد عضوية. تشري الدراسات إىل أن

الديوكسني هو أقوى مادة مسرطنة للحيوانات مت اختبارها، فهي
تسبب خسارة كبرية يف الوزن، مشاكل يف الكبد، مشاكل يف الكلى

وتشوهات خلقية، واملوت.

ديوكسني

Dioxin

1943 Dioxins

dioxines

عائلة تظم 75 من مركبات اهليدروكربونات املكلورة السامة
املختلفة، اليت تتشكل كمنتجات ثانوية يف التفاعالت الكيميائية اليت
تنطوي على الكلور واهليدروكربونات، وعادة يف درجات حرارة

عالية. و"أول" عضو، واألكثر مسية على األرجح، من عائلة
الديوكسينات هو 2،3،7،8-رباعي الكلور ثنائي برتو-بارا-

ديوكسني. على الرغم من أن هلذه املركبات ضغط خبار منخفض
نسبيا وقابلية ذوبان يف املاء ضعيفة، فأن دورا متر من الوسط املائي
- حيث يتم إيداعها عند حرق النفايات، وحرق اخلشب، وتبييض
عجينة الورق، وصهر املعادن، وغريها .-  إىل الغالف اجلوي يف

سلسلة خطوات صغرية، والبقاء حمموال ومتنقال يف الغالف اجلوي،
لفترات قصرية من الزمن. مت العثور على الديوكسني يف بعض

الكائنات احلية يف مجيع قارات األرض.

ديوكسينات

Dioxine

1944 Dioxins

dioxines

اسم عام يطلق على مركبات ثنائي برتول- بارا- ديوكسني متعددة
الكلور.

ديوكسينات

Dioxine
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1945 dip slip/ normal fault

dip slip / faille normale

صدوع بتراجع انزالقي هي كسور مائلة حيث يكون انتقال معظم
الكتل عموديا. إذا كانت كتلة الصخور فوق صدع مائل تتحرك
نزوال، ينعت الصدع بالعادي، يف حني إذا كانت الصخور فوق
الصدع تتحرك صعودا، فيطلق على هذه احلالة صدع االجتاه

املعاكس. صدع متداخل هو صدع عكسي مع ميل من 45٪ أو
أقل. للصدوع املنحرفة االنزالق مكونات هامة من أمناط انزالق

خمتلفة.

تراجع انزالقي / صدع عادي

dip slip / normale Verwerfung

1946 Diploid

diploïde

وجود الصبغات (الكروموسومات) كأزواج يف النواة. تكون
الكروموسومات مثلية يف زوج حبيث يصبح عددها ضعف العدد يف

الصيغة الفردية.

ثنائي الصيغة الصبغية

diploid

1947 Dipped plants

plantes trempées

تتم معاجلة النباتات الصنوبرية بعدد من املبيدات ذه الطريقة قبل
غرسها يف مواقع إعادة اإلنبات.

نباتات مبللة

getauchte Pflanzen

1948 Direct Air Capture

capture directe à partir d'air

عملية كيميائية اليت يتم من خالهلا إنتاج تيار من ثاين أكسيد الكربون
النقي (CO2) من خالل التقاط CO2 من اهلواء احمليط.

استخالص مباشر من اهلواء

Direkt von der Luft einfangen

1949 Direct Charges

charges directes

رسوم يدفعها مستعمل اخلدمة. ترتبط الرسوم مباشرة حبجم
االستخدام. تستخدم طريقة االحتساب يف جمال إدارة ومعاجلة

النفايات الصلبة البلدية على نطاق واسع يف حالة النفايات التجارية
والصناعية، وأقل من ذلك بالنسبة للنفايات املرتلية.

رسوم مباشرة

direkte Gebühren

1950 Direct drilling

semis direct

زرع بذور احملاصيل واملراعي مباشرة يف التربة دون معاجلة سابقة
للتربة (حرث أو غري ذلك). وميكن استخدام مبيدات األعشاب للحد

من منافسة النباتات املوجودة.

زرع مباشر

Direktsaat

1951 Direct haul

transport direct

عندما تقوم شاحنات مجع النفايات الصلبة بنقلها من منطقة اجلمع إىل
مرفق التخلص مباشرة.

نقل مباشر

Direkttransport

1952 Direct landfill

enfouissement direct

حيث يتم تفريغ النفايات دون معاجلة مسبقة.

مكب مباشر

Direkte Deponierung

1954 Direct use values

valeurs d'usage direct

خدمات النظم اإليكولوجية املباشرة االستهالكية (عندما يتم تقليل
كمية السلع املتاحة للمستهلكني اآلخرين) أو املستعملة ألغراض غري
استهالكية (دون أي اخنفاض يف الكمية املتوفرة). حصاد املنتجات

الغذائية واألخشاب للوقود أو البناء، واملنتجات الطبية، وصيد
احليوانات لالستهالك من النظم اإليكولوجية الطبيعية أو اليت تتم

إدارا، كلها أمثلة من االستخدام االستهالكي. وتشمل
االستخدامات غري االستهالكية خدمات النظم اإليكولوجية كالتتمتع

باملرافق الترفيهية والثقافية، مثل احلياة الربية ومراقبة الطيور،
والرياضات املائية، واملرافق الروحية واالجتماعية اليت ال تتطلب

حصاد املنتجات.

قيم االستعمال املباشر

Direkte Nutzungswerte
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1955 Directive on access 
to environmental 
information

directive sur l'accès à l'information 
environnementale

املذكرة التوجيهية EEC / 90/313 لالحتاد األورويب. إا تطلب
من السلطات العمومية نشر وتزويد العموم بإمكانات الوصول إىل
املعلومات البيئية اليت لديهم. جيب تقدمي املعلومات إىل أي شخص
طبيعي أو اعتباري بناء على طلبه، ودون احلاجة إىل إثبات مصلحة

وعلى أبعد تقدير يف غضون شهرين من تاريخ تقدمي الطلب.

مذكرة توجيهية  متعلقة بالوصول
إىل املعلومات البيئية

Richtlinie über den Zugang zu Umweltinformationen

1956 Direct-use value

valeur d'usage direct

مكون من إمجايل القيمة االقتصادية: املوارد البيئية والطبيعية اليت
تستخدم مباشرة كمواد خام ومنتجات مادية لإلنتاج واالستهالك

والبيع.

قيمة االستعمال املباشر

Direct-Gebrauchswert

1957 Direkte CO2-
Emissionen

émissions directes de co2

إا االنبعاثات املباشرة لثاين أكسيد الكربون املتولدة مبحطات حتويل
الطاقة من املصادر األحفورية أو بعمليات صناعية يف إطار األنشطة
االقتصادية داخل البلد الواحد. من بني حمدداا، مستوى إنتاج

ومستوى استهالك األسر. من حيث احلجم، فإن حجم االنبعاثات
املباشرة لثاين أكسيد الكربون هو جمموع االنبعاثات املباشرة مبختلف

قطاعات الصناعة وعند األسر.

انبعاثات مباشرة لثاين أكسيد
الكربون

Direkte CO2-Emissionen

1958 Direkte CO2-
Emissionen je 
Erwerbstätigen

émissions directes de co2 par employé

نسبة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون يف قطاع اقتصادي إىل عدد
العاملني يف هذا القطاع داخل البلد.

انبعاثات مباشرة لثاين أكسيد
الكربون للعامل الواحد

Direkte CO2-Emissionen je Erwerbstätigen

1959 Direkte spezifische 
CO2-Emissionen

émissions spécifiques directes de co2

انبعاثات مباشرة لثاين أكسيد الكربون لقطاع معني باملقارنة مع
إمجايل القيمة املضافة اليت حيققها.

انبعاثات نوعية مباشرة لثاين أكسيد
الكربون

Direkte spezifische CO2-Emissionen

1960 Direkter 
Energieverbrauch im 
Inland

consommation d'énergie directe dans le pays

استهالك الطاقة املباشر هو استهالك املوارد الطاقية واملواد اخلام اليت
حتتوي على طاقة واليت تستخدم حمليا ومباشرة يف األنشطة االقتصادية
(اإلنتاج واالستهالك)، بغض النظر عن احلالة املادية للمصدر الطاقي.

من بني حمددات االستهالك الطاقي: مستوى اإلنتاج الصناعي
ومستوى استهالك األسر. تتم حسابات االستهالك املباشر للطاقة
بالقطاعات االقتصادية واملساكن اخلاصة يف البلد يف إطار منظور

احلسابات اإلمجالية للمحيط االقتصادي على أساس موازين الطاقة.
من الناحية الكمية، يكون االستهالك املباشر للطاقة يف بلد (جمموع
استهالك الطاقة يف قطاعات الصناعة ويف املساكن) مطابق لكمية
الطاقة األولية املستهلكة واحملصل عليها عن طريق موازين الطاقة.

استهالك مباشر للطاقة داخل البلد

Direkter Energieverbrauch im Inland

1961 Direkter 
Energieverbrauch je 
Erwerbstätigen

consommation directe d'énergie par employé

استهالك الطاقة يف قطاع اقتصادي باملقارنة مع عدد العاملني يف كل
أعمال القطاع يف البلد.

استهالك مباشر للطاقة لكل عامل

Direkter Energieverbrauch je Erwerbstätigen
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1962 Direkter 
Materialeinsatz (DMI)

entrée matériel direct (dmi)

تقيس املدخالت املادية املباشرة تعبئة واستغالل املواد األولية يف
األنشطة االقتصادية مثل اإلنتاج واالستهالك. وعلى النقيض من

الكمية اإلمجالية للمواد املستخدمة (TMI) فإن املدخالت املادية
املباشرة ال تأخذ بعني االعتبار املواد األولية املعبئة اليت مل يتم

استغالهلا. وعلى النقيض من استهالك املواد اخلام، فإنه يتم احتساب
املواد اخلام غري احليوية واحليوية والشحن ضمن املدخالت املادية

املباشرة. كما أن املدخالت املادية املباشرة - باملقارنة مع االستهالك
احمللي للمواد - مناسبة للتحليل على مستوى عمليات اإلنتاج

واالستهالك، مثل اهليكل االقتصادي وروابط اإلنتاج.

(DMI) مدخالت مادية مباشرة

Direkter Materialeinsatz (DMI)

1963 Disaster

désastre

اضطراب خطري يف سري جمتمع حملي أو على نطاق أوسع، يسبب
خسائر بشرية أو مادية، اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق، تتجاوز
قدرة اتمع أو اتمع املتضرر على مواجهتها باستخدام موارده
اخلاصة. الكارثة هي نتيجة ملنظومة اخلطر، أا تنتج عن مزيج من
األخطار، وظروف اهلشاشة وعدم كفاية القدرة أو التدابري املتخدة

للحد من اآلثار السلبية احملتملة للخطر.

كارثة

Desaster

1964 Disaster Management

gestion des catastrophes

مجيع جوانب التخطيط واالستجابة حلاالت الطوارئ والكوارث.

إدارة الكوارث

Katastrophenschutz

1965 Disaster Plan

plan de catastrophe

برنامج حيدد ويوثق كل األعمال، على مستوى البلد، اليت قد تكون
مطلوبة يف حالة حدوث طوارئ أو كوارث كربى.

خطة الكوارث

Katastrophen-Plan

1966 Disaster 
Preparedness

préparation aux catastrophes

جممل املعارف والقدرات اليت حتضرها وتضعها احلكومات،
واملؤسسات املهنية ومنظمات اإلنعاش واتمعات واألفراد الستباق،
ومواجهته، ومعاجلة، آثار أو ظروف أحداث املخاطر احملتملة، أو

وشيكة الوقوع أو حالية.

تأهب للكوارث، استعداد للكوارث

Katastrophenvorsorge

1967 Disaster Response 
Planning

planification des interventions lors de 
catastrophes

يتطلب التأهب الصحيح للكوارث خطة مواجهة تشمل، على سبيل
املثال، ختطيط للوقاية قدر اإلمكان من الطوارئ، التقليل من اآلثار

السلبية على األشخاص واليت ميكن أن حتدث نتيجة لإلفراج عن مواد
كيميائية خطرة، وسامة / مواد ميكن أن تنبعث عن طريق اخلطأ أثناء

الكوارث الطبيعية.

ختطيط ملواجهة الكوارث

Katastropheneinsatzplanung

1968 Disaster Risk

risques de catastrophes

اخلسائر احملتملة للكوارث يف األرواح، واحلالة الصحية، وسبل العيش
واألصول واخلدمات اليت ميكن أن حتدث يف جمتمع معني مباشرة أو
خالل أو بعد فترة زمنية مقبلة حمددة. تعريف خماطر الكوارث يعرب

عن مفهوم الكوارث بوصفه نتيجة استمرار الظروف احلالية مبا حتمله
من خماطر. اخلسائر احملتملة للكوارث أنواع خمتلفة ومنها خسائر
حمتملة اليت غالبا ما يصعب قياسها كميا. ومع ذلك، مع معرفة

املخاطر السائدة وأمناط عيش السكان ومستوى التنمية االجتماعية
واالقتصادية، ميكن تقييم وتعيني خماطر الكوارث بعبارات عامة على

األقل.

خماطر الكوارث

Katastrophenrisiko
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1969 Disaster Risk 
Management

gestion des risques de catastrophe

عملية منهجية تستخدم التوجيهات اإلدارية والتنظيمات واملهارات
والقدرات التشغيلية لتنفيذ االستراتيجيات والسياسات وحتسني تعامل
القدرات من أجل التخفيف من اآلثار السلبية للمخاطر واحلد من

إمكانية حدوث الكارثة يعرف بإدارة خماطر الكوارث. هذا املصطلح
هو امتداد ملصطلح أكثر عمومية "إدارة املخاطر"، ملعاجلة مسألة حمددة
من خماطر الكوارث. ودف إدارة خماطر الكوارث إىل جتنب، ختفيف
أو نقل اآلثار السلبية للمخاطر من خالل األنشطة والتدابري للوقاية

والتخفيف منها والتأهب هلا.

إدارة خماطر الكوارث

Katastrophenrisikomanagement

1970 Disaster Risk 
Reduction

réduction des risques de catastrophe

احلد من خماطر الكوارث هو اإلطار املفاهيمي أو النظري للعناصر اليت
تعترب ألن هلا إمكانيات للحد من نقاط اهلشاشة وخماطر الكوارث يف
مجيع أحناء اتمع، لتجنب (الوقاية) أو احلد (التخفيف والتأهب) من
اآلثار السلبية للمخاطر، يف السياق الواسع للتنمية املستدامة. ويتكون

إطار احلد من خماطر الكوارث من حقول العمل التالية: الوعي
باملخاطر والتقييم مبا يف ذلك حتليل املخاطر واهلشاشة / حتليل
القدرات؛ تطوير املعرفة مبا يف ذلك التعليم والتدريب والبحوث
واملعلومات؛ التزام علين وأطر مؤسساتية، مبا يف ذلك التنظيمي

والسياسي والتشريعي والعمل اتمعي. نظم اإلنذار املبكر مبا يف ذلك
التنبؤ، ونشر التحذيرات، تدابري التأهب وقدرات التفاعل.

احلد من خماطر الكوارث

Reduzierung des Katastrophenrisikos

1971 Disaster Risk 
Reduction Plans

plans de réduction des risques des catastrophes

وثيقة أعدت من قبل سلطة أو قطاع أو منظمة أو مؤسسة، تضع
أهداف وغايات حمددة للحد من خماطر الكوارث جنبا إىل جنب مع
اإلجراءات ذات الصلة لتحقيق هذه األهداف. وينبغي أن تسترشد
،(Hyogo هيوغو) خطط احلد من خماطر الكوارث بإطار عمل
وأن يتم التنسيق ضمن خطط التنمية ذات الصلة، وختصيص املوارد
وأنشطة الربنامج. حتتاج خطط على املستوى الوطين إىل أن تكون

حمددة على كل مستوى من املسؤولية اإلدارية وجيب أن يتم تكييفها
مع الظروف االجتماعية واجلغرافية املختلفة اليت تكون سائدة يف موقع
التطبيق. وينبغي أن حيدد اإلطار الزمين ومسؤوليات التنفيذ ومصادر
التمويل يف اخلطة. وينبغي أن يتم الربط ، حيثما أمكن، مع خطط

التكيف مع تغري املناخ.

خطط للحد من خماطر الكوارث

Pläne zur Reduzierung des Katastrophenrisikos

1972 Discard/release 
mortality

jeter / mortalité de libération

نسبة األمساك اليت متوت نتيجة التخلص منها بعد أن مت صيدها.
يصعب يف كثري من األحيان تقييم وفيات الصيد الذي مت إرجاعه قيد
احلياة  إىل البحر والذي قد ميوت يف وقت الحق نظرا آلثار القبض

عليه.

صيد مرجع / وفيات اإلفراج

Verwerfen / Freigabe Sterblichkeit

1973 Discards

rejets

جزء الصيد الذي يعاد إىل البحر، إما حيا أو ميتا. يتكون يف املقام
األول من الصيد العرضي ولكن ميكن أن يشمل األحداث واملتضررين

أو أفراد غري مناسبني لألنواع املستهدفة.

صيد مرجع

Rückwurf

1974 discharge

débit; décharge

عملية تفريغ شحنة من باخرة أو قطار أو شاحنة أو بطارية أو ... ،
أو إفراغ خزان مائي (سد أو غري ذلك) جزئيا أو كليا من حمتواه

بصبيب معني.

صبيب، تفريغ

Entladung -   Entlastung
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1975 Discharge Standard / 
Release Limit

décharge standard / limite de libération

احلد األقصى لإلفراج املقبول من امللوثات من مصدر معني إىل وسط
معني يف ظل ظروف حمددة.

معايري التفريغ / حدود االنبعاث

Entladungsstandards / Freisetzungsbegrenzung

1976 Disclosure

divulgation

تشري املادة 29 إىل جوانب جتارية من حقوق امللكية الفكرية املتعلقة
باإلفصاح عن االختراع بطريقة واضحة وكاملة مبا فيه الكفاية حبيث
يكون بإمكان شخص من أهل املهنة القيام به، ورمبا يطلب من مقدم
الطلب بيان أفضل طريقة معروفة عند املخترع يف تاريخ اإليداع، أو

يف احلالة اليت تطلب فيها األولوية، يف تاريخ تقدمي طلب األولوية.
يرتبط اإلفصاح يف اتفاقية التنوع البيولوجي، باملادة 8 (j) واملادة

15. مبادئ بون التوجيهية تقدمي املبادئ التوجيهية الطوعية لتحسني
االتفاقات تقاسم الوصول واالستفادة (ABS)، وتوصي بأن

.ABS األطراف تشجع اإلفصاح عن املنشأ كآلية لالمتثال ملتطلبات

إفصاح

Bekanntgabe

1977 Discount Rate

taux d'actualisation

إىل أي مدى يتم حتيني (خفض) القيمة النقدية املستقبلية بالنسبة إىل
القيمة احلالية. التحليل االقتصادي تفترض عموما أن وحدة معينة من
منفعة أو تكلفة كلما كانت معاشة حاليا فإا ستحدث يف املستقبل.
الدرجة اليت تعطي األمهية املتعلقة بتغري املكاسب واخلسائر يف املستقبل
تعرف بأسعار خمفضة. احلاضر هو أكثر أمهية نظرا لنفاد الصرب، وعدم
اليقني، وإنتاجية رأس املال. الفائدة اليت يدفعها بنك خاص للحصول

على قرض من احلكومة.

معدل اخلصم

Diskontsatz

1978 Discounted Cash Flow

actualisation des flux financiers

طريقة أساسية تسمح مبقارنة تيارات تكلفة خمتلفة من استراتيجيات
بديلة (تقنيات أو استثمارات خمتلفة) على أساس مشترك. وهذا
ينطوي على خصم التدفقات النقدية املستقبلية والتعبري عنها كقيم

حالية معادلة، مما جيعلها قابلة للمقارنة. يتم حساب متوسط التكاليف
للطن الواحد بقسمة القيمة احلالية للتدفقات النقدية على القيمة احلالية

لتيار النفايات ذات الصلة.

تدفق نقدي خمصوم

abgezinster Zahlungsstrom

1979 Discounted utility

services publics à prix réduits

مبا يف ذلك القيمة املخصومة مستقبال من القيمة احلالية للسلعة.

خدمة عمومية بأسعار خمفضة

Ermäßigtes-Dienstprogramm

1980 Discounting

actualisation

عملية إجياد القيمة احلالية لتيار من الفوائد يف املستقبل، وذلك
باستخدام معدل خصم. يتم احلصول على القيمة احلالية بضرب
تكلفة أو االستفادة املستقبلية يف الصيغة (؟)، حيث i هي سعر

اخلصم و n هي السنة يف السؤال.

خصم

Abzinsung

1981 disease

maladie

حالة وظيفة مل تعد تنجز بشكل جيد أو جزء من جسم مل يعد يف
حالة صحية جيدة.

مرض

Krankheit

1982 Disease regulation

régulation des maladies

تأثري النظم اإليكولوجية على تواجد ووفرة مسببات األمراض
البشرية. على سبيل املثال، بعض الغابات السليمة تقلل من تكون املياه
الراكدة - منطقة خصبة لتكاثر البعوض – وهكذا ميكن أن تقلل من

انتشار املالريا.

تنظيم املرض

Erkrankungsregulierung
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1983 Disequilibrium

déséquilibre

الكمية املطلوبة ال تساوي الكمية املعروضة بالسعر احلايل.

اختالل التوازن

Ungleichgewicht

1984 Disharmony

dysharmonie

يدل على الفروق يف االرتفاع النسيب ألصناف خمتلفة أو مستويات
تغذية يف أوساط جمتمعات اجلزر مقارنة مع تلك املوجودة على الرب

الرئيسى القريب.

عدم انسجام

Disharmonie

1985 Disincentive 
(economic)

désincitation (économique)

عقوبة مادية يف مقابل التصرف بطريقة معينة  ضارة باهلدف احملدد.

مثْبِط (اقتصاديا)

Abschreckung (wirtschaftliche)

1986 disinfecting

désinfectant; désinfection

عملية متكن من القضاء على معظم الكائنات احلية الدقيقة والتخلص
من امللوثات املوجودة على األسطح (أرضية الغرفة أو التجهيزات اليت
نستعملها أو كل ما ميكن أن نلمسه) واليت ميكن أن تسبب العدوى

أو املرض.

مطهر، تعقيم

Desinfizieren

1987 Disinflation

désinflation

تباطؤ يف معدل التضخم.

ختفيض معدل التضخم

Inflationsabbau

1988 disintegration

désintégration

تفتت الصخور واملعادن إىل أجزاء أصغر وصغرية حتت تأثري عوامل
فيزيائية مثل تأثري الصقيع.

احنالل

Zerfall

1989 Dispersal

dispersion

انتشار األفراد بعيدا عن بعضهم البعض، على سبيل املثال، انتقال
النسل بعيدا عن آبائهم ومن املناطق ذات الكثافة العالية إىل املناطق

املنخفضة الكثافة. (انتشار تناظري كما حدث عند دخول أو إدخال
خنفساء البطاطس إىل أوروبا).

انتشار

Zerstreuung

1990 Dispersible soil

sol dispersible

التربة اليت تتناثر اجلسيمات املكونة هلا (الطني والطمي والرمل)
بسهولة يف املاء، وغالبا ما يرجع هذا إىل احتوائها على مستويات

عالية من الصوديوم.

تربة قابلة للتشتت

dispergierbare Boeden

1991 Disposable Income

revenu disponible

مقدار دخل الفرد الذي يتبقى بعد خصم الضرائب على الدخل.

دخل قابل للتصرف

Verfügbares Einkommen

1992 Disposables

jetables

منتجات استهالكية، وغريها من السلع، ومواد التعبئة والتغليف اليت
تستخدم مرة واحدة أو عدد حمدود من املرات مث يتم التخلص منها.

مستهلكات

Einwegartikel

1993 Disposal

disposition

1. املوقع النهائي للتخلص من النفايات البلدية الصلبة اليت مل يتم
استردادها أو إعادة تدويرها. 2. العملية األخرية للتخلص من
النفايات البلدية الصلبة يف موقع لطمر النفايات. 3 التخلص من

النفايات البلدية الصلبة هي العملية النهائية اليت يتم من خالهلا التخلص
من النفايات البلدية الصلبة يف موقع بطريقة تقنية مقبولة مع و / أو

بدون حتضري سابق و / أو معاجلة و / أو إعادة التدوير.

ختلص

Entsorgung
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1994 Disposal Facilities

installations d'élimination

مستودعات للنفايات الصلبة مبا يف ذلك املدافن ووحدات احلرق،
املخصصة الحتواء دائم أو لتدمري مكونات النفايات. يستثين يف هذا

املصطلح حمطات النقل ومرافق التحويل إىل مساد.

مرافق ختلص

Entsorgungsanlagen

1995 Disposal licensing

délivrance d'une autorisation d'exploitation; 
autorisation de décharge

ترخيص يسلم من السلطات املختصة لطالبيه عند استيفاء الشروط
احملددة لذلك. يسمح الترخيص للحاصلني عليه بالقيام باألنشطة
املتعلقة جبمع و/أو معاجلة و/أو التخلص من نفايات معينة وحبجم

أعلى حمدد يف موقع معني خالل فترة زمنية حمددة.

ترخيص التخلص

Entsorgungsgenehmigung

1996 Disposal/Tipping Fee

redevance d’elimination / déversement

أو رسوم البوابة / رسوم مفروضة على كمية النفايات اليت تلقى يف
مطرح النفايات.

رسوم التخلص / املطرح

Entsorgung / Kippen -Gebühr

1997 Disservices

mauvais services

آثار سلبية وغري مرغوب فيها (بالنسبة لإلنسان) تنتج عن خدمات
نظم إيكولوجية.

خدمة سيئة

schlechte Dienstleistungen

1998 Dissipative Verluste

pertes dissipatives

تندرج حتت خسائر مبددة، يف إطار احملاسبة البيئية، املواد اليت يتم
انبعاثها يف البيئة من خالل استخدام املركبات. املواد اليت يتم احتساا

يف هذا الصدد تشمل اخلسائر املبددة املترتبة عن تآكل اإلطارات
ومكونات الفرامل.

خسائر مبددة

Dissipative Verluste

1999 Dissipativer 
Gebrauch von 
Produkten

utilisation dissipative de produits

يشمل االستخدام الناشر للمنتجات مجيع املدخالت من املواد اليت يتم
نشرها عن قصد يف البيئة وعادة ميكن افتراض حتقيق منافع اقتصادية
أو اجتماعية، على سبيل املثال زيادة خصوبة التربة أو حتسني السالمة
على الطرق. قد تتفاعل هذه املواد وتتغري وقد يتم استيعاا كليا يف
البيئة. تقسم مواد االستخدام الناشر إىل جمموعات خمتلفة: األمسدة

العضوية واألمسدة املعدنية الصناعية واملبيدات والبذور وملح النشر.

استخدام ناشر للمنتجات

Dissipativer Gebrauch von Produkten

2000 Dissolved Oxygen 
(DO)

oxygène dissous

أكسجني حر متوفر يف املياه. كمية األوكسجني املذاب يف تيار النهر،
أو يف مياه البحرية، هو مؤشرا على درجة الصحة البيولوجية للتيار
وقدرته على دعم نظام بيئي مائي متوازن. األكسجني يأيت من
الغالف اجلوي عن طريق الذوبان ومن التمثيل الضوئي للنباتات

املائية. ويعرف أكرب قدر تركز ممكن من األكسجني الذي ميكن أن
يوجد ذائبا يف تيار مائي بتركيز التشبع. يتغري تركيز التشبع بتغري

درجة احلرارة، وكلما ارتفعت درجة احلرارة، تراجع تركز التشبع.
ومن املعتاد للتعبري عن تركيزات األكسجني كنسبة مئوية من تركيز

التشبع املقابل يف نفس الظروف، درجة احلرارة وغريها. تركيز التشبع
هو أيضا دالة يف الضغط اجلوي وتركيز األمالح الذائبة. ونتيجة هلذا
العامل األخري، حتتوي مياه البحر على كمية من األكسجني أقل من

املياه العذبة يف نفس درجة احلرارة وظروف التشبع.
 

تفريغ نفايات عضوية، مثل مياه الصرف الصحي، يف تيار مائي
يفرض طلبا أكسجني على التيار. إذا كانت هناك كمية زائدة من
املواد العضوية، فإن أكسدة النفايات عن طريق الكائنات الدقيقة

ستستهلك األكسجني بسرعة أكرب مما ميكن جتديده. وعندما حيدث
ذلك ويتم استنفاد األكسجني الذائب فإن النتائج ستكون هي وفاة
أشكال أعلى للحياة. يف احلاالت القصوى، يصبح النهر ال هوائي،

وتتوقف عمليات األكسدة، وتنبعث روائح ضارة وكريهة من الوسط
املائي.

أكسجني مذاب

GeIöster Sauerstoff
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2001 Distributed 
Collaborative 
Intelligence

intelligence collaborative distribué

ذكاء تعاوين موزع هو عمل مجاعي ضمن اال الظاهري للتفاعل،
حيث أعضاء اموعة ميكن أن يتفاعلون يف الوقت احلقيقي على
الرغم من أم ال يتواجدون ضمن نفس احليز املادي. ومن األمثلة
على ذلك إمكانات الرسائل الفورية، وكذلك إمكانية التحاور

اجلماعي عرب شبكة االنترنت. للطرق اجلديدة للتعاون دون احلاجة إىل
السفر فوائد كبرية لبيئتنا وتسمح للناس يف مجيع أحناء العامل بالتفاعل

والتعاون حيث كان من قبل مستحيال.

ذكاء تعاوين موزع

Verteilte kollaborative Intelligenz

2002 Distributed 
Generation

production décentralisée

توليد الطاقة يف حمطات متعددة صغرية، مثل طواحني اهلواء أو األلواح
الشمسية، بدال من حمطات الطاقة الكبرية.

إنتاج غري ممركز

Dezentrale Erzeugung

2003 Distribution

distribution

توزيع األنواع يف نطاق مكاين، وعادة مبفهوم جغرايف مبساحات
شاسعة، لكن يف بعض األحيان على نطاق أصغر، أو ترتيب أو منط

مكاين لنوع يف بيئته.

توزيع

Verteilung

2004 District Energy

système énergétique de quartier

يتكون نظام طاقة احلي من احملطة املركزية اليت تنتج البخار واملاء
الساخن، أو املاء املربد، لتوفري تدفئة البنايات وتسخني املياه املرتلية،

وتكييف اهلواء. يتم توزيع املاء أو البخار من خالل شبكة من
األنابيب املدفونة واملعزولة حراريا على جمموعة من الزبائن باملباين
التجارية والصناعية، و/أو السكنية. ونتيجة لذلك، ال حتتاج املباين
الفردية إىل شراء مراجل خاصة م، وأفران، وأنظمة تربيد ويوفرون
املال والطاقة. عندما تكون املنظومة مصممة إلنتاج احلرارة والكهرباء

فإنه يصبح بإمكان املنظومة توفري الكهرباء أيضا.

نظام طاقة احلي

Bezirksenergiesystem

2005 Disturbance

perturbation

يدل يف علم البيئة اتمعية، على احلدث الذي يزيل كائنات حية
ويفتح الفضاء الستقرار وسكن أفراد من نفس النوع أو من أنواع

أخرى.

اضطراب

Störung

2006 Disturbance Regime

régime de perturbation

يستعمل املصطلح للداللة على تواتر، وشدة، وأنواع من االضطرابات
مثل احلرائق وتفشي احلشرات أو اآلفات والفيضانات واجلفاف.

نظام اضطراب

Störungsregime

2007 Disturbed ecosystems

écosystèmes perturbés

النظم البيئية اليت تدهورت نتيجة ألنشطة بشرية أو لكوارث طبيعية.

نظم بيئية مضطربة

gestörte Ökosysteme

2008 Disturbed Land

sol perturbé

األرض اليت مت احلفر فيها أو قد مت إيداع أعباء عليها، أو كليهما.

تربة مضطربة

gestörter Boden

2009 disturbing noise

bruit perturbateur

من امللوثات املعترف ا عامليا "الضجيج". مستوى التشويش أو
اإلزعاج يتوقف على مستوى الضجيج، على الفرد وعلى عدة عوامل
أخرى. يف البداية حيد الضجيج من جودة التواصل ومن القدرة على
التركيز. كما ميكن أن يتسبب يف األرق وما يتلوه من إجهاد للقلب

وللدورة الدموية وأعراض معقدة... 

ضجيج مشوش

störender Lärm
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2010 Diurnal ozone 
concentration

concentration d'ozone diurne

تركيز األوزون يف طبقة التروبوسفري يرتبط مباشرة بامللوثات املتواجدة
يف اهلواء والوقت من اليوم. على سبيل املثال، خالل الساعات األوىل

من اليوم يتم إطالق العديد من امللوثات يف اهلواء. مع مرور
الساعات، تصبح أشعة الشمس أكثر قوة وتركيزا. يؤدي هذا
اإلشعاع الشمسي إىل تفاعالت كيميائية حتلل امللوثات األولية

فينخفض تركزها، يف حني يرتفع تركيز األوزون. يف اية املطاف
(اية اليوم) يتراجع تركيز األوزون لتنطلق العملية من جديد يف اليوم

التايل.

تركيز األوزون النهاري

Diurnal Ozonkonzentration

2011 Diurnal temperature 
range

fourchette de températures diurnes

الفرق بني احلد األعلى واحلد األدىن لدرجة احلرارة على مدى 24
ساعة.

نطاق درجة حرارة اليومي

Tagaktives Temperaturbereich

2013 Diversion

diversion

من إجراءات التعامل مع النفايات، التحويل هو أي تركيبة من وسائل
وطرق جتنب النفايات (ختفيض املصدر)، إعادة التدوير، إعادة

االستخدام أو التحويل إىل مساد اليت ختفض من حجم النفايات.
ويتحقق التحويل من خالل تنفيذ برامج التحويل.

حتويل

Diversion

2014 Diversion bank

barrage de diversion

حاجز أرضي، مع قناة متدرجة على اجلانب العلوي للمنحدر ،
مصمم لتحويل املياه بعيدا عن املنطقة أو أخدود بتآكل نشط يف

أعاله.

حاجز حتويل

Ablenkungsdam

2015 Diversion program

programme de déjudiciarisation

أي نشاط تقره مؤسسة قضائية لتحويل النفايات الصلبة من التخلص،
مبا يف ذلك احلد عند املصدر (جتنب تكوين النفايات)، إعادة

االستخدام، إعادة التدوير، إنتاج مساد. جيب أن تكون أنشطة حتويل
وفقا جلميع املتطلبات الوطنية واإلقليمية واحمللية املعمول ا.

برنامج حتويل

Diversionprogramm

2016 Diversion Rate

taux de diversion

النسبة املئوية ملكونات النفايات اليت مت حتويلها من مسارات التخلص
التقليدية مثل الطمر أو احلرق إىل مسارات إعادة التدوير، التسميد،

أو إعادة االستخدام.

معدل حتويل

Diversionsrate

2017 Dividends

dividendes

أرباح الشركة اليت توزع على املستثمرين (املسامهني).

أرباح املسامهني

Dividenden

2018 Division of Labor

répartition du travail

إسناد مهام حمددة للعمال وللموارد اإلنتاجية؛ إنه انعكاس للتخصص
االقتصادي.

تقسيم العمل

Arbeitsteilung

2019 DNA 
(deoxyribonucleic 
acid)

adn (acide désoxyribonucléique)

سلسلة مزدوجة من النوكليوتيدات املترابطة (واليت حتتوي على
الديوكسرييبوز كسكريات). ومتثل املادة األساسية املكونة للجينات.

د ن ا (احلمض النووي الريبوزي
DNA (املنقوص األكسجني

DNA (Desoxyribonukleinsäure)
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2020 DNA Help Desk

bureau d'assistance pour l'and

مبادرة لدعم السلطة الوطنية املعينة ولتقدمي املشورة والدعم مع تقدمي
مقترحات ألمناط وتوجهات أساسية، توصيات م تكنولوجيات
الطاقة املتجددة لالستعماالت الصغرية وعن اإلضافة التلقائية، أو
عوامل انبعاثات الشبكة. ودف املبادرة إىل مساعدة السلطات

الوطنية املعينة بالبلدان األقل منوا ودول اجلزر الصغرية ودول افريقية،
أو األطراف اليت هلا أقل من 10 مشاريع مسجلة بتاريخ 31 ديسمرب

2010. ومن املمكن، على املشاركني يف املشروع والكيانات
التشغيلية املعينة التنسيق مع السلطة الوطنية املعينة لتقدمي طلب نيابة

عنهم.

مكتب مساعدة السلطة الوطنية
املعينة

DNA Assistenzbüro

2021 Dobson units

unités dobson

وحدة قياس لتحديد الكمية اإلمجالية من األوزون املوجودة يف العمود
الرأسي من اهلواء فوق سطح األرض. طبقة اهلواء بسمك 1 مم يف
ضغط جوي 1013 هكتوبسكال ودرجة حرارة K 298 تعادل

100 وحدة دوبسون.

وحدات دوبسون

Dobson-Einheiten

2022 doldrums

calmes équatoriaux

منطقة بالقرب ومن حول خط االستواء تتميز بضغط منخفض ورياح
ضعيفة متحولة.

ركود استوائي

Kalmen

2023 Dolloping

dolloping

نوع من طرق حتضري مواقع غرس األشجار، واليت يتم إنشاؤها عادة
من قبل حفارة، لتوفري املثارة، وترتع األعشاب من تل تربة الزراعة.

يشيع استخدام هذه الطريقة يف األرض الرطبة.

حتضري موقع غرس شجرة

Dolloping

2024 dolomite

dolomite

صخور رسوبية كربونية تتكون من أكثر من 50 يف املائة من
.(CaMg(CO3)2) كربونات الكالسيوم واملغنيسيوم املعدنية

دومليت

Dolomit

2025 Domestication

domestication

عملية اليت يتم من خالهلا، دفع ومساعدة نباتات، أو حيوانات أو
ميكروبات، خمتارة من الربية، على التكيف مع موئل خاص حضر من

قبل البشر، وبذلك تصبح األنواع الربية حتت إدارة اإلنسان. يف
السياق اجليين، العملية اليت يتم من خالهلا تغيري يف ترددات اجلينات

لكائنات احلية من أجل احلصول على صفات مستهدفة.

تدجني

Domestizierung

2026 Dominant

dominant

1. سائد من األليالت، حيث التأثري فيما يتعلق بصفة معينة هو نفسه
يف البويضات املتغايرة التلقيح ويف املتماثلة التلقيح. العكس هو
األليالت املتنحية. 2. حيوان سائد داخل جمموعة، هو الذي له
األولوية يف احلصول على الغذاء واألصحاب، وما إىل ذلك، قبل

اآلخرين من نوعه، بسبب جناحه يف مواجهات عدوانية سابقة. 3.
سائد بني أنواع حيوانية أو نباتية، الكائن األكثر وفرة بشكل واضح

ومميز يف مكان معني أو بيئة معينة.

سائد

Dominant

2027 Doming

mise en forme de coupoie, bombement

1. عند األخذ بعني االعتبار خلصائص وشروط التسيري اجليد للمكب
وكذلك خلصائص املوقع، فإن تغطية النفايات وكذلك املواد املستعملة
للتغطية (الوسيطة والنهائية) جيب أن جتعل مثال مركز املساحة املغطاة
أعلى من حميطه مما يساعد على جريان املياه السطحية، وبالتايل تقليل

دخول املاء إىل املكب.
 

2. قد يشكل مستوى سطح املياه داخل املكب قبة نتيجة للتخلص
من كميات كبرية من النفايات السائلة يف املكب واختالف يف نفاذية

املواد اليت مت طمرها.

تغطية مقببة

Kuppelabdeckung, Kuppel

2028 Donor Agency

agence donatrice

وكالة تنمية دولية أو وطنية (ثنائية)، تدير منح أو تقوم بتمويل ميسر
أو مساعدة تقنية.

وكالة ماحنة، وكالة تعاون

Entwicklungsgesellschaft (Entwicklungsbank)
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2029 Dorsal fin

nageoire dorsale

زعنفة تقع على اجلذع أو ما قبل الذيل أو كليهما، زعنفة بني الرأس
والزعنفة الذيلية. معظم أمساك القرش هلا اثنني من الزعانف الظهرية،

وبعض الشفنينيات ليست هلا زعانف ظهرية أو واحدة فقط.

زعنفة ظهرية

Rückenflosse

2030 Dosage

dosage

اجلرعة هي الكمية اإلمجالية من مادة اليت تعطى للكائن احلي يف حني
أن املعايرة تأخذ بعني االعتبار مسة من مسات الكائن احلي، عادة وزن
اجلسم أو سطح املنطقة، وأا ميكن أن تكون ذات صلة بالكائنات

احلية األخرى.

معايرة

Dosierung

2031 Dose

dose

1. قياس كمية الطاقة اليت أودعها اإلشعاع يف اهلدف
 

2. اجلرعة املمتصة، اجلرعة املكافئة املعبأة، اجلرعة الفعالة املعبأة،
اجلرعة الفعالة، اجلرعة املكافئة أو جرعة اجلهاز، وذلك حسب

السياق.

جرعة

Dosis

2032 Double counting of 
services

double comptage des services

عد ألكثر من مرة، عن طريق اخلطأ، لنفس خدمات النظم
اإليكولوجية يف التحليل االقتصادي.

عد مضاعف للخدمات

Doppelzählung von Dienstleistungen

2033 Dow Jones 
Sustainability Index

indice dow jones de sustainabilité

املؤشر الذي أنشئ يف عام 1999 هو أحد املؤشرات العاملية األوىل
اليت تراقب الشركات الرائدة يف األداء املايل مع التركيز على

االستدامة يف القدرات االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ويؤكد املؤشر
على أداء الشركات على املدى الطويل وإجيابية املخاطر / العائدات.
ويتم التدقيق يف املؤشر باستخدام إطار خاص من جملس معايري التدقيق
،(ISAE 3000) ويسمى اإلطار ،(IAASB) والتأمني الدويل
واملصمم لضمان التعاقدات األخرى غري مراجعة املعلومات املالية

التارخيية، على سبيل املثال،:
 

• التقارير البيئية واالجتماعية واملتعلقة باالستدامة
 

• نظم املعلومات، والرقابة الداخلية، وعمليات حوكمة الشركات
 

• التوافق مع شروط املنح والعقود واللوائح.

مؤشر داو جونز لالستدامة

Dow Jones Nachhaltigkeitsindex

2034 Downcycle

cycle baissier/downcycle

أغلب املدخالت الصناعية (املواد املصنعة) املعاد تدويرها، تفقد جزءا
من جدواها أو من قيمتها يف عملية إعادة التدوير. وهذا يعين أا ال
ميكن إعادة االستخدام إال يف شكل أقل قيمة من استعماهلا األصلي.
على سبيل املثال، ورقة كتابة بيضاء مستعملة، غالبا ما يتم تدويرها
إلنتاج ورق مقوى مثال، لكن ال ميكن استخدامها إلنتاج ورق

الكتابة املتميز.

دورة تراجعية

Downcycle

2035 Downed woody debris

débris ligneux

خشب من األشجار أو الفروع اليت تقع على أرض الغابة، حيث يوفر
املوائل الصغرية اهلامة ويؤدي وظائف خمتلفة يف جمال تدوير املغذيات.
يتم عادة تصنيف احلطام اخلشيب الساقط حسب احلجم و/أو اخلشونة

(خشن أو ناعم).

حطام خشيب

Abgestürztes Totholz
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2036 Downscaling

downscaling

تقليص النطاقات هو األسلوب الذي يستمد املعلومات على النطاقني
احمللي واإلقليمي (عادة 100 كم أو أصغر) من مناذج أو حتليل
بيانات واسعة النطاق. توجد طريقتان رئيسيتان: تقليص دينامي

للنطاقات وتقليص جترييب / إحصائي للنطاقات. يستخدم األسلوب
الديناميكي نتائج مناذج املناخ اإلقليمية، ومناذج عاملية مع حتليل مكاين
متغري أو مناذج عاملية عالية الدقة. الطرق التجريبية / اإلحصائية تطور
العالقات اإلحصائية اليت تربط بني املتغريات اجلوية املتسعة النطاق مع
املتغريات املناخية احمللية / اإلقليمية. يف مجيع احلاالت، جودة تقليص

النطاق تعتمد على نوعية منوذج االنطالقة.

تقليص النطاق

Downscaling

2037 downwelling

plongée d'eau

عملية تراكم وغوص املياه الدافئة على طول منطقة ساحلية. تغيري
تدفق اهلواء من الغالف اجلوي ميكن أن يؤدي إىل غرق أو غوص مياه

سطحية دافئة. االخنفاض الناتج يف توفر املواد الغذائية بالقرب من
سطح احمليط يؤثر على إنتاجية احمليطات وحالة األرصاد اجلوية

للمناطق الساحلية يف منطقة غوص املياه.

غوص املياه

abwärtsgerichtete Wasserströmung

2038 Downzoning

bas zonage

أي تغيري يف تصنيف تقسيم املناطق إىل استخدام أقل كثافة و/أو
تنمية.

تقسيم ألسفل

hinab Zonierung

2039 Dozer, Bulldozer, 
Crawler

bulldozer sur chenilles

آليات جتريف وتسوية األرض تتحرك على سالسل. مصممة للدفع أو
احلفر وليس للرفع.

آليات جتريف وتسوية

Bulldozer, Planierraupen, Raupen

2040 Drafting Group

groupe de rédaction

جمموعة صغرية يعينها الرئيس أو رئيس هيئة االتفاقية لتعمل بشكل
منفصل وعلى انفراد إلعداد مشروع نص. هذا النص املقترح جيب أن
يوافق عليه رمسيا يف وقت الحق يف جلسة عامة. عموما، ال حيضر

املراقبون اجتماعات فريق الصياغة.

فريق الصياغة

Redaktionsgruppe

2041 Drainable sludge

boues drainables

محأة ميكن جتفيفها بسهولة.

محأة قابلة للتجفيف

Entwässerbarer Schlamm

2042 Drainage

drainage

التصريف أو الصرف هو إزالة طبيعية أو اصطناعية لفائض املياه
السطحية واجلوفية واألمالح الذائبة من أي منطقة من أجل تعزيز منو
احملاصيل. يف حالة الصرف الطبيعي تدفق املياه الفائضة من احلقول إىل
البحريات واملستنقعات واجلداول واألار. يف نظام االصطناعي تتم
إزالة فائض املياه اجلوفية أو السطحية عن طريق قنوات اصطناعية أو

طبيعية حتت أو على سطح األرض.

تصريف

Dränage

2043 Drainage (soil)

drainage (sol)

يدل صرف التربة للمياه على تواتر وطول فترات عدم تشبع التربة.
املصطلحات (الفرعية) املرتبطة هي: تربة بصرف مفرط للمياه،

صرف جيد، معتدل، ناقص، وسيئ أو ضعيف.

صرف سطحي للمياه

Entwässerung (Boden)

2044 Drainage depression

dépression de drainage

منخفض ضحل مع مقطع عرضي مقعر وسلس، ينقل اجلريان
السطحي فقط أثناء أو مباشرة بعد فترات من األمطار الغزيرة. قد
ختضع منخفضات التصريف لتشبع التربة باملياه املومسية أو للنشاط

الربيعي، ونوع الغطاء النبايت يدل يف كثري من األحيان على وجود بيئة
صغرية أكثر رطوبة من املناطق احمليطة ا.

منخفض تصريف

Entwässerungsdepression
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2045 Drainage line

ligne de drainage

قناة مياه سطحية حيث يتجمع املاء بشكل طبيعي ويتدفق، ويسيل
فقط أثناء أو مباشرة بعد (ساعات أو أيام) فترات من األمطار الغزيرة
- خطوط تصريف املياه هلا أحد أو كال امليزتني التاليتني اليت متيزها

عن منخفضات التصريف:
 

(أ) دليل على تآكل أو ترسب نشط - على سبيل املثال وجود سرير
احلصى، الصخور أو الرمال. أو

 
(ب) قناة حمفورة بعمق يفوق 30 سم مع سرير وجوانب واضحة

املعامل.
 

كثريا ما يعتمد مالك األراضي على خط تصريف كاخدود أو خط
تدفق.

خط تصريف

Entwässerungsleitung

2046 Drawn-up

tiré vers le haut

األشجار اليت منت قريبة من بعضها أو غرست بشكل كثيف، تكون
هناك إعاقة نسبية لنموها ويكون قطرها صغريا، وتظهر طويلة القامة.
يف الواقع األشجار اليت منت على مقربة من بعضها ال تكون أطول من

أشجار منت يف جمال مفتوح.

مسحوب إىل أعلى

Gezogen nach Oben

2047 drip line

ligne des gouttes

خط على األرض، ميثل احلافة اخلارجية اليت يصلها انتشار فروع
شجرة (أو نبات آخر). يشري خط التنقيط عادة إىل تغيري يف املناخ

احمللي، حيث املنطقة حتت الشجرة، اليت ترى هطوال أقل من األمطار
ومن أشعة الشمس، والرياح، ورمبا تكون أيضا عرضة للمنافسة من

جذور شجرة (انظر منطقة اجلذر)، وجتتمع يف منطقة ليست حممية من
الشجرة.

خط التنقيط

Tropflinie

2048 Driver (direct or 
indirect)

driver (directe ou indirecte)

أي عامل طبيعي أو من صنع اإلنسان، يسبب بشكل مباشر أو غري
مباشر تغري يف النظام البيئي.

حمرك/مؤثر (مباشر أو غري مباشر)

Driver (direkt oder indirekt)

2049 Drivers of emissions

pilotes d'émissions

أو موجهات انبعاثات، تدل على العمليات واآلليات واخلصائص اليت
تؤثر على االنبعاثات من خالل عوامل. تشمل العوامل الشروط

املؤثرة على حتلل االنبعاثات. للعوامل واملوجهات تأثري رجعي على
السياسات والتدابري واملوجهات األخرى.

حمركات االنبعاثات

Emissionentreiber

2050 Dropline fishing.

pêche à ligne profonde

هناك طريقة لصيد األمساك يف املياه العميقة باستخدام خيط يرتل
عموديا يف البحر به العديد من صفوف السنانري.

صيد عميق بالسنارة

Tiefsee Angeln

2051 Drop-Off

retour

طريقة جلمع املواد القابلة إلعادة التدوير، يقوم فيها األفراد حبمل هذه
املواد إىل موقع مجع حمدد.

إعادة

Rückgabe

2052 Drop-Off Centre

déchèterie

طريقة جلمع املواد القابلة للتدوير أو التحويل إىل مساد، حيث يأخذ
األفراد هذه املواد إىل مواقع مجع ويتخلصون منها يف حاويات معينة.

مركز جتميع

Wertstoffhof

2053 Drought

sécheresse

ظاهرة حتدث بشكل طبيعي عندما يكون هطول األمطار أقل بكثري
من املستويات العادية املسجلة، وهو ما يتسبب يف اختالالت
هيدرولوجية تؤثر سلبا على نظم إنتاج وعلى موارد املنطقة.

جفاف

Trockenheit
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2054 drought resistant

résistantes à la sécheresse

غالبا ما توصف النباتات اليت ميكن أن تتحمل قلة املاء أو فقدانه
لفترات طويلة، والنباتات اليت لديها متطلبات منخفضة نسبيا من
املياه، أو النباتات اليت تكيفت بشكل جيد مع املناخ اجلاف بأا
نباتات مقاومة للجفاف أو تتحمله. ومع ذلك، ألن االحتياجات

املائية ختتلف اختالفا كبريا من نبتة إىل أخرى ومن منطقة إىل أخرى،
وظروف التربة، والتعرض لتأثريات احمليط، ودرجة االكتظاظ، وطول
الفترة بدون ماء، وعوامل أخرى تؤثر أيضا على احتياجات النبات

من املياه، ومظهره، وبقائه.

مقاومة للجفاف

Dürreresistent

2055 de-certification

retrait de la certification

سحب الشهادة بسبب التعدي على مستوى معني من االمتثال.

سحب الشهادة

Entzug der Zertifizierung

2056 Drum

tonneau

وعاء عادة من الصلب الطري أو من البالستيك، والذي يستعمل
لتخزين النفايات.

برميل

Fass

2057 drumlin

drumlin

تل ممدود من الرواسب اجلليدية أودعت موازية لتدفق اجلليد.

دروملني

Drumlin

2058 dry adiabat (lapse 
rate)

air sec; Gradient adiabatique d’air sec

تغري درجة حرارة كتلة هواء جاف عند انتقاهلا عموديا (إىل أعلى أو
إىل أسفل) دون تبادل للحرارة مع حميطها.

هواء جاف، تغري أديبايت هلواء جاف

Trockene adiabatische Abfallrate

2059 Dry and semi·dry gas 
cleaning systems

épuration des gaz par voie sèche et demi-sèche

جزء أو مرحلة من مراحل نظام تنظيف الغاز باستخدام مسحوق
جاف أو عجائن من اجلري الرطب. هذه املرحلة تقوم بتحييد منتجات

االحتراق الغازية احلمضية.

أنظمة تنظيف جافة وشبه جافة للغاز

Trockene und halbtrockene Gasreinigungssysteme

2060 Dry Lands

terres sèches

مناطق قاحلة وشبه قاحلة وشبه رطبة أو جافة، تقع نسبة املتوسط
السنوي هلطول األمطار إىل املتوسط السنوي احملتملة للتبخروالنتح فيها

بني 5 و 65 يف املائة. تعترب املناطق مع نسبة أقل من 5 يف املائة
صحاري قاحلة للغاية.

أراضي جافة

trockene Gebiete

2061 Dry Landscape 
Reclamation (oil 
sands)

réhabilitation sec du paysage (sables bitumineux)

ج استصالح ينطوي على إزالة املياه أو إدماج خملفات صلبة دقيقة
كوديعة متكن من استصالح املوقع وحتويله إىل أراضي يابسة أو

أراضي رطبة.

استصالح جاف ملواقع طبيعية
(رمال نفطية)

Trockene Landschaft Rückgewinnung (Ölsand)

2062 Dry valley

vallée sèche

وادي دون ر، يتكون عموما من صخور مسامية وهلا نفاذية، مثل
الصخور الطباشريية واجلريية. تشكل نتيجة لتراجع منسوب املياه

اجلوفية أو أثناء مناخ بارد جدا، حيث كانت األرض املتجمدة وغري
منفذة، مما جعل مياه الذوبان الربيعي جتري على السطح؛ حاليا،

أصبح الوادي جافا ألن املياه تتسرب وتنتقل حتت سطح األرض.

وادي جاف

trockenes Tal

2063 Drying zone

zone de séchage

قسم من الفرن حيث يتم جتفيف جزئي للنفايات الصلبة بواسطة
الغازات الساخنة من احتراق املواد يف منطقة احلرق ، وبفعل احلرارة

املخزنة يف التبطني احلراري لألفران.

منطقة جتفيف

Trocknungszone

2064 Dryland

terre aride

أراضي حيث يتحدد اإلنتاج النبايت حسب توافر املياه؛ االستخدامات
السائدة هي الرعي، الثدييات الكبرية العاشبة، مبا يف ذلك رعي

املاشية، والزراعة.

أرض جافة

Trockengebiet
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2065 Dryland salinity

salinité des terres arides

تراكم امللح يف التربة السطحية، وعادة ما يرجع ذلك إىل ارتفاع
منسوب املياه اجلوفية وتبخرها وتسرب املتبقي من املياه عند اخنفاض
املنسوب يف وقت الحق. تشري ملوحة األراضي اجلافة إىل أن املناطق

غري مروية.

متلح األراضي اجلافة

Salinität der trockenen Gebieten

2066 Dry-summer 
maritime subalpine 
climates (Csc)

climats subalpine maritime avec été sec (csc)

يوجد هذا املناخ يف مناطق مرتفعة، متامخة ملناطق املناخ الساحلي،
حيث النفوذ البحري القوي مينع نزول املتوسط الشهري لدرجات
احلرارة يف فصل الشتاء حتت -C ° 3. هذا املناخ هو نادر للغاية
ويوجد فقط يف مناطق معزولة من سلسلة جبال الشالالت وجبال
األنديز، حيث ميتد املناخ اجلاف يف الصيف صوب القطب يف

األمريكتني أكثر من أي مكان آخر.
 

    األمثلة على ذلك:
 

        بلماسيدا، شيلي
 

       جبال بوهيميا، والية أوريغون.

مناخات حبرية دون ألبية بصيف
جاف

Trocken-Sommer maritime subalpine Klima (CSC)

2067 Dry-summer 
subtropical or 
Mediterranean 
climates ©

subtropical sec de l'été ou climats 
méditerranéens

عادة ما يتحقق هذا املناخ على اجلانب الغريب من القارات بني خطي
عرض 30 ° و 45 °. هذه املناخات توجد يف املنطقة األمامية
القطبية يف فصل الشتاء، وبالتايل فإن لديها درجات حرارة معتدلة

وطقس متقلب وممطر. صيف حار وجاف، نظرا هليمنة أنظمة الضغط
العايل شبه االستوائية، ما عدا يف املناطق الساحلية املباشرة، حيث

الصيف أكثر برودة بسبب وجودها قرب تيارات احمليطات الباردة اليت
قد جتلب الضباب ولكن متنع املطر. يف إطار تصنيف كوبني-جيجر،
فإن املناخ شبه استوائي واجلاف صيفا (Csb)، ميتد إىل مناطق أخرى

ال ترتبط عادة مع املناخ النمودجي للبحر األبيض املتوسط، مثل
العديد من مناطق مشال غرب احمليط اهلادئ، وكذلك من جنوب

الشيلي، وأجزاء من غرب ووسط األرجنتني، وجماالت بشمال اسبانيا
والربتغال. أن العديد من هذه املناطق تكون على سواحل احمليطات

(Cfb)، باستثناء أمناط الصيف اجلاف حسب قيم عتبات احلد األدىن
للمناخ املتوسطي لِ كوبني. مناطق إضافية باملرتفعات شبه استوائية
وتليب متطلبات املناخ املتوسطي، على الرغم من ذلك فأا ال تدرج

عادة مع املناخات املتوسطية.

مناطق شبه استوائية جافة صيفا أو
مناخ حوض املتوسط

Trocken-Sommer subtropisches oder mediterranes 
Klima

2068 Due care

diligence requise

درجة الرعاية اليت شخص عادي ومعقول من عادته، أو يف ظل
ظروف مماثلة للوضع املعين، أن ميارسها اجتاه ممتلكاته. يستخدم

مفهوم العناية الواجبة كاختبار للمسؤولية عن اإلمهال. كما يدعى
الرعاية العادية أو العناية املعقولة.

عناية واجبة

gebotene Sorgfalt
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2069 Due diligence

vérifications nécessaires

1. عموما: التدابري اليت من احلكمة واملسؤولية واحلرص يتوقع أن
ميارسها عادة عاقل وحكيم يف ظل املعطيات الظرفية.

 
2. األعمال: واجب مديري الشركة وموظفيها أن يتصرفوا حبكمة يف

تقييم املخاطر املرتبطة جبميع املعامالت.
 

3. االستثمار: جيب على املستثمر مجع املعلومات الالزمة عن املخاطر
الفعلية أو احملتملة اليت ينطوي عليها االستثمار.

 
4. التفاوض: جيب على كل طرف أن يؤكد لآلخر التوقعات

والتفامهات ، والتحقق بشكل مستقل من قدرات اآلخر على االلتزام
الكامل بشروط ومتطلبات االتفاق.

 
كما يدعى "عناية معقولة".

فحوصات الزمة

2070 Due diligence 
(system) (FLEGT)

vigilance nécessaire (système flegt)

جيب على املشتغلني مبوجب نظام األخشاب لالحتاد األورويب بناء
نظام للعناية الواجبة. جوهر فكرة "الفحوصات الالزمة" هي أنه على
املشتغلني إجراء عملية إدارة املخاطر وذلك للتقليل من خطر إدخال
اخلشب املقطوع بطريقة غري مشروعة أو منتجات خشبية حتتوي على

األخشاب احملصودة بصورة غري قانونية، يف سوق االحتاد األورويب.
 

العناصر الرئيسية الثالثة يف "نظام الفحوصات الالزمة" هي: املعلومات
وتقييم املخاطر والتخفيف من املخاطر.

فحوصات الزمة (نظام: إنفاذ قانون
الغابات، احلكامة والتجارة

(FLEGT

erforderliche Überprüfung (System FLEGT)

2071 Dump

décharge publique

موقع يستخدم للتخلص من النفايات البلدية الصلبة دون إدارة و/أو
ضوابط البيئية.

مطرح نفايات

Müllkippe

2072 Duplex soils

sols duplex

تربة باختالف واضح وحاد لنسيجها بني الطبقتني السطحية
والسفلى.

تربة بطابقني

Duplex Böden

2073 Durable Goods

biens durables

بضائع توفر اخلدمة على مدى عدد من السنني، مثل السيارات
واألجهزة الرئيسية، واألثاث.

سلع معمرة

langlebige Güter

2074 Dusseldorf test

test de dusseldorf

اختبار حتليلي موحد، جيرى على بقايا من حمرقة للنفايات الصلبة من
أجل التعرف على مدى االحتراق وخصوصا حتديد احملتوى من البقايا

القابلة للتعفن.

اختبار دوسلدورف

Düsseldorf-Test

2075 Dust

poussières

جسيمات دقيقة من مواد صلبة ميكن أن تظل عالقة يف اهلواء وحني
تترسب بفعل اجلاذبية تترسب ببطء.

غبار

Staub

2076 Dust Bowl

bassin de poussière

منطقة شبه جافة، تزيد مساحتها عن 300 ألف كم مربع وتقع يف
منطقة السهول العظمى بالواليات املتحدة األمريكية. هذه املنطقة

شهدت جفافا وتآكال للتربة يف أواخر العشرينيات و خالل
الثالثينيات من القرن العشرين، وهو ما يعرف بعملية التصحر األوىل
يف العصر احلديث واليت كان سببها االستخدام غري املناسب للموارد
الطبيعية، وإزالة الغابات والتربية املكثفة للماشية. ويعترب هذا التصحر
القوة الدافعة وامللهمة وراء الدراسات العلمية األوىل بشأن تدهور

األراضي يف القرن العشرين.

حوض عواصف الغبار

Staubsturmbecken
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2077 Dust burden (or dust 
loading)

concentration des poussières

تركيز جسيمات صلبة يف غازات االحتراق عند دخول الغازات
مرحلة التنظيف. وغالبا ما تقاس احلمولة على أساس وزن/حجم،

ولكن يفضل أن يكون القياس على أساس وزن/وزن، والذي يسمح
بتقييم أكثر دقة لالنبعاثات.

محولة غبار

Staubbelastung

2078 Dustless loading 
system

dispositif de chargement étanche aux poussières

نظام ميكانيكي لتفريغ صناديق النفايات يف شاحنة اجلمع دون
السماح بتسرب الغبار.

نظام حتميل بال غبار

Staubfreies Beladungssystem

2079 Duty of care

responsabilité civile des exploitants d'entreprises 
de déchets; Devoir de diligence

مفهوم قانوين يعين ضمنيا أنه من واجب مجيع األشخاص، املشاركني
يف إدارة صناعة النفايات، اختاذ كل االحتياطات املعقولة يف مجيع

ظروف التعامل مع النفايات، من إنتاجها وحىت التخلص منها ائيا.
واجب الرعاية هذا يتعلق بكل املراحل: باإلنتاج والتخزين والنقل

واملعاجلة والتصدير واالسترياد، والتخلص من النفايات.

واجب الرعاية

Sorgfaltspflicht

2080 dwarf varieties

variétés naines

أصناف مت انتقاءها لتنمو أصغر من النباتات األم. قد تفقد النباتات
القزمة قدرة اآلباء على إنتاج الفواكه (قزم التوت الربي بيلي، رباطية
ثالثية الفصوص). قد ال تشبه املهجنات القزمية لوالديهم (قزم شجرة

تنوب ألربتا، التنوب الرمادي).

أصناف قزمة

Zwerg Sorten

2081 Dyeing Stumps

teinture des souches

يغطي سطح موقع قطع حديث من جذع الصنوبريات مبحلول اليوريا
الذي مينع انتشار فطريات تعفن اخلشب واليت ميكن أن تنتشر من
جذوع األشجار املصابة إىل األشجار القريبة. يتم تلوين احمللول

لتسهيل االستعمال.

تلوين جذوع

färben der Stümpfe

2082 Dynamic equilibrium

equilibre dynamique

حالة نظام بيئي تؤدي فيه العمليات احليوية للمجموعات النباتية
واحليوانية إىل نظام مستقر.

توازن ديناميكي

dynamisches Gleichgewicht

2083 Dynamics

dynamique

دراسة تأثري القوة على األجسام والتغريات اليت تطرأ على احلركة اليت
تنتجها.

ديناميكا

Dynamik

2084 Dynamite fishing

pêche à la dynamite

طريقة من طرق الصيد املدمرة باستخدام املتفجرات لقتل ومجع
األمساك. وكثريا ما تستخدم حول الشعاب املرجانية، مما يتسبب يف

تدمري املوائل.

صيد بالديناميت

Dynamitfischen

2085 Dystrophic

dystrophique

وسط/ مادةغنية باملواد العضوية، ولكنها منخفضة يف حمتواها من
املغذيات وغري منتجة.

حثَلي

dystrophisch

2117 de-commodification

de-marchandisation

يأيت حذف التسليع، كمفهوم، من فكرة أنه يف ظل اقتصاد السوق
تعترب السلع املتداولة والعمل كلها سلع. حذف تسليع هي عملية

عرض املرافق كحق من احلقوق واملواد الغذائية كناقل وحامل للحياة
والقيم االجتماعية والثقافية، وليس كمنتج نقدي.

حذف التسليع

Ent-Kommerzialisierung

2147 direct retail; direct 
 
selling

détail directe; vente directe

تسويق السلع واخلدمات للمستهلكني مباشرة من خالل خدمة
التوصيل إىل املنازل أو التحصيل املباشر من املزرعة.

بيع مباشر بالتجزئة؛ بيع مباشر

Direkt Einzelhandel; Direktverkauf
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2158 diversified 
 production; mixed 

cropping; 
 
polyculture

diversification de production; culture mixte; 
polyculture

مزيج خمتلف من احملاصيل واألشجار واحليوانات واألمساك لضمان
تنوع يف املواد الغذائية واألعالف ومصادر األلياف واالستخدام

املتكامل للموارد الطبيعية. كما أا جتلب املزيد من االستقرار البيئي.
الزراعة املختلطة هو نظام زرع اثنني أو ثالثة حماصيل معا على نفس

األرض، أحدها ميثل احملصول الرئيسي والباقون منتجات تابعة.

تنويع اإلنتاج، زراعة خمتلطة، زراعة
أنواع متعدد

diversifizierte Produktion; Mischkulturen; Polykultur

2182 drought-resistant 
 crop; drought-

tolerant crop

culture résistante à la sécheresse; culture  
tolérante à la sécheresse

حماصيل ميكن أن تعيش يف ظروف نقص املياه. يتم اختيار احملاصيل
املقاومة للجفاف لقدرا على مقاومة اجلفاف. مع اشتداد اجلفاف

الناتج عن تغري املناخ، فإن تربية احملاصيل املقاومة للجفاف تزداد أمهية
يف عالقة مع األمن الغذائي. توفر احملاصيل احمللية القاعدة اجلينات
الالزمة الختيار األصناف األكثر تكييفا مع الزراعة حتت ظروف

اجلفاف.

حماصيل مقاومة للجفاف، حماصيل
متحملة للجفاف

dürreresistente Kulturpflanzen; trockentolerante 
Kulturpflanzen
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1546 Epicormics

epicormics (gourmand)

أغصان تنطلق مباشرة من الساق الرئيسي.
Epicormics (Geiztrieb)

2086 Early Warning 
System (EWS)

système d'alerte précoce (ews)

يقوم بتوفري معلومات فعالة يف الوقت املناسب، من خالل مؤسسات
حمددة، حىت تسمح لألفراد املعرضني للخطر باختاذ إجراءات لتجنب
أو تقليل املخاطر واالستعداد الستجابة فعالة. وتشمل نظم اإلنذار
املبكر سلسلة من اخلكوات ةالشروط، وهي: التفاهم ورسم خرائط
املخاطر؛ الرصد والتنبؤ باألحداث الوشيكة. حتضري ونشر حتذيرات
مفهومة للسلطات السياسية والسكان، وتعهد اإلجراءات املناسبة يف

الوقت املناسب ردا على التحذيرات.

(EWS) نظام اإلنذار املبكر

Frühwarnsystem (EWS)

2087 Earth Check™ 
indicators

indicateurs de test de la terre

Green Globe / 21 نظام مسجل لصاحل (الكوكب األخضر
21)، والذي يستخدم مؤشرات خمتارة بعناية لقياس اآلثار الرئيسية

املرجعية البيئية واالجتماعية، فضال عن الكفاءة التشغيلية.

مؤشرات اختبار األرض

Erde Prüfindikatoren

2088 Earth Overshoot Day

jour de dépassement des ressources de la terre

هو اليوم من كل سنة تقوميية الذي عنده يتجاوز الطلب البشري
للموارد الطبيعية اليت نستهلكها وانبعاثات ثاين أكسيد الكربون اليت
نتسبب فيها قدرة كوكب األرض على جتديد هذه املوارد وإعادة

استيعاب انبعاثات الكربون املتولد خالل نفس السنة التقوميية.
 

يتم حسابه سنويا من قبل الشبكة العاملية للبصمة البيئية وكان قد
وضع يف األصل من قبل مؤسسة االقتصاد اجلديد.

يوم جتاوز موارد األرض

Erdüberlastungstag

2089 Earth Science 
Enterprise (ESE)

earth science enterprise

برنامج حبوث دولية لفهم بيئة كوكبنا كنظام. والتحدي الكبري الذي
يواجهه الربنامج هو مراقبة، وفهم، ومنذجة، وتقييم، وأخريا التنبؤ
بالتغري العاملي. ومواجهة هذا التحدي تساعد على تقييم تأثريات

النشاط البشري (مثل إزالة الغابات وحرق الوقود األحفوري) على
بيئتنا، والتمييز بني التغريات اليت يسببها اإلنسان وآثار األحداث

الطبيعية (مثل االنفجارات الربكانية، والتآكل).
 

تستخدم الوكالة األمريكية لألحباث الفضائية يف إطار الربنامج
قياسات بتجهيزات باألقمار الصناعية وبالطائرات، وكذلك جتهيزات
أرضية لتوفري األساس العلمي لفهم التغري العاملي. الربنامج سوف ينتج

خرائط عاملية على املدى الطويل للغيوم ولألرض وللغطاء النبايت
وللمحيط، ولألوزون يف الغالف اجلوي، ولدرجة حرارة سطح
البحر، والعمليات العاملية األخرى الالزمة لفهم حالة األرض

وللكشف عن كل أمناط التغري. وستكون هذه املعلومات متاحة
للعلماء والسياسيني وصناع القرار من خالل نظام بيانات رصد

.(EOSDIS) األرض ونظام معلومات

(ESE) مؤسسة علوم األرض

Earth Science Enterprise

2090 earth slide

glissement de la terre; glissement de terrain

ظاهرة جيولوجية طبيعية حتدث حتت تأثري اجلاذبية يف خمتلف األوساط
الربية والبحرية والشاطئية. لكن األنشطة البشرية، خصوصا غري

املدروسة بشكل جيد، ميكن أو تساهم بشكل كبري يف حدوث العديد
من االيارات ويف تفاقم أضرارها.

انزالق التربة

Erdrutsch

2091 Earth Summit

sommet de la terre

أيضا قمة ريو أو مؤمتر ريو 92. مؤمتر عقد يف ريو دي جانريو
(14-03 يونيو، 1992) دف التوفيق بني التنمية االقتصادية يف
مجيع أحناء العامل مع ما هو معروف حبماية البيئة ويعرف مبؤمتر قمة

األرض. وكان هذا أكرب جتمع لزعماء العامل يف التاريخ حبضور 117
من رؤساء الدول وممثلي 178 دولة.

قمة األرض

Erdgipfel
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2092 Earth system

système terrestre

اعتبار األرض مبثابة نظام موحد لتفاعل خمتلف املكونات، مبا يف ذلك
األرضي (التربة)، والغالف اجلوي (اهلواء)، الغالف املائي (املياه

واجلليد)، واحمليط احليوي (احلياة).

نظام األرض

System Erde

2093 earth’s field

champ terrestre

إىل جانب جمال اجلاذبية الذي يربط األجسام باألرض، أحد أسس
احلياة، لألرض جمال آخر مغناطيسي حيمي الكائنات من الرياح

الشمسية (الدرع املغناطيسي) احململة جبسيمات مشحونة كهربائيا وهلا
طاقة كبرية. اصطدام هذه اجلسيمات مبكونات الغالف اجلوي ينتج

ظاهرة األضواء القطبية " أورورا".

جمال أرضي

Feld der Erde

2094 earth-flow

écoulement de la terre

تدفق لزج عرب منحدر خلليط من املواد على شكل حبيبات دقيقة
وناعمة(طينية، رملية، ... )  مشبع باملاء، يتحرك حتت تأثري اجلاذبية.
حسب نوعية املواد الصلبة، ميل املنحدر ونسبة املاء تتغري فترة زحف

اخلليط اللزج حىت أسفل املنحدر من دقائق إىل سنوات.

زحف التربة

Erdefluss

2095 earthquake

tremblement de terre

مصطلح يصف كل انزالق مفاجئ لصفيحة على مستوى صدع،
فتهتز األرض نتيجة لذلك، وتنبعث الطاقة السيزمية الناجتة عن

االنزالق، أو نتيجة لنشاط بركاين أو لتدفق مواد منصهرة (نشاط
جممايت)، أو غريها من التغريات املفاجئة يف الضغط والتوتر باألرض.

زلزال

Erdbeben

2096 earthquake hazard

danger de tremblement de terre

خطر الزالزل، هو كل شيء يرتبط مع وقوع زلزال وميكن أن يؤثر
على األنشطة العادية لإلنسان. ويشمل هذا تصدع السطح، واهتزاز
األرض وااليارات األرضية والتدفق الركامي، والتشوه التكتوين

والتسونامي، واحنسار املياه.

خطر زلزال

Erdbebengefahr

2097 earthquake risk

risque de tremblement de terre

خماطر زلزال هي األضرار اليت حيتمل أن تصيب املباين، وعدد األفراد
املتوقع أن يصابوا أو يقتلوا يف حالة حدوث زلزال حمتمل يف منطقة
صدع معني. أحيانا يتم استعمال خماطر زلزال عوض خطر زالزل

بشكل غري صحيح.

خماطر زلزال

Erdbebenrisiko

2098 Earthworks

travaux de terrassement

أعمال هندسية مرتبطة مع حتريك التربة (جتريف و/أو تسوية).

أعمال ترابية

Erdarbeiten

2099 easterly wave

onde d'est

اضطراب يف الغالف اجلوي ينتقل بشكل موجي مع الرياح الشرقية
االستوائية. املوجات (الرحيية) الشرقية قد يكون هلا تفاعل تكثيفي يف
بعض األحيان مع األعاصري املدارية. وتسمى أيضا موجات استوائية.

موجة شرقية

östlich Welle

2100 E-CELL 
(Elektroantrieb)

e-cell (moteur électrique)

دخول مؤسسة داميلر للسيارات يف عصر التنقل احمللي اخلايل من
االنبعاثات. وقد مت جتهيز مجيع املركبات ببطارية ليثيوم أيون ذات
الكفاءة العالية. مثال على ذلك هو الناقلة األوىل يف العامل ملرسيدس
برت فيتو خبلية كهربائية (Vito E-CELL)، واليت يتم توفريها يف

سلسلة صغرية من املصنع للنقل التجاري يف املناطق احلضرية.

خلية كهربائية (حمرك كهربائي)

E-CELL (Elektroantrieb)
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2101 echo

écho

ظاهرة ارتداد موجة صوتية على سطح حاجز (من األسطح الصلبة)
يسبب انعكاسها وعودا إىل نقطة انطالقها. وتسمع أذن اإلنسان
الصدى إذا كانت املدة اليت تفصل بني املوجة الصوتية املباشرة

وانعكاسها على سطح احلاجز تفوق 0,1 ثانية، أي على مسافة أكرب
من17 متر (سرعة الصوت تقارب 340 متر يف الثانية)؛ وإذا

تعددت احلواجز اليت ترتطم ا املوجات يكون الصدى مضاعفا.
 

وتستغل ظاهرة الصدى يف عدد من اآلالت ويف عدد من ااالت،
خاصة آالت السرب (السونار) والرادارات؛ حيث متكن من حتديد
مكان احلواجز، الثابتة واملتحركة، انطالقا من املوجات الصوتية

املنعكسة.

صدى

Echo

2102 eclipse

éclipse

تغطية جزئية أو كلية للشمس عندما يتواجد القمر بني الشمس
واألرض (كسوف الشمس)، أو تغطية القمر (خسوف القمر) عندما

يكون القمر كامال يف ظل األرض.

كسوف

Eklipse

2103 Eco tax

écotaxe

تسن الضرائب البيئية دف التأثري على سلوك اإلنسان (السلوك
االقتصادي على وجه التحديد) ليسري يف اجتاه مسار مالئم بيئيا.

ضريبة بيئية

Ökosteuer

2104 Ecoagriculture

écoagriculture

يتم تعريف الزراعة االيكولوجية على أا الزراعة وإدارة املوارد
الطبيعية املرتبطة ا بشكل مستدام. وتشمل يف وقت واحد تعزيز
اإلنتاجية وحتسني سبل املعيشة الريفية وخدمات النظام اإليكولوجي

و(خاصة الربية) واحلفاظ على التنوع البيولوجي.

زراعة ايكولوجية

Öko-Landwirtschaft

2105 Eco-capacity

eco-capacité

قدرة األرض على استيعاب األنشطة االقتصادية. من الصعب حساا
ولكن من الواضح أننا وصلنا إىل (أو جتاوزنا) حدودها.

قدرة البيئة

Eco-Kapazität

2106 ecoclimate

écoclimat

املناخ عامل بيئي يساهم يف حتديد الظروف اليت تسمح بتطور احلياة.
يف حالة املسامهة اإلجيابية يعترب املناخ حيويا، وعكس ذلك يكون

املناخ غري حيوي.

مناخ حيوي

Öko-Klima

2107 Eco-efficiency

éco-efficacité

عرض البضائع واخلدمات اليت تليب احتياجات اإلنسان وتساهم يف
حتسن نوعية احلياة بأسعار تنافسية، مع التقليل بصورة مطردة من
اآلثار اإليكولوجية وكثافة املوارد طوال دورة احلياة، إىل مستوى

يتماشى مع قدرة حتمل األرض.

كفاءة إيكولوجية

Öko-Effizienz

2108 Eco-efficiency 
indicator

indicateur d'éco-efficacité

على مستوى الشركات، ميكن استخدام مؤشرات الكفاءة البيئية
لتقييم كفاءة املؤسسة يف استخدام املوارد، أي كيف يتم حتويل

املوارد، الطاقة واملياه واملواد األساسية، إىل منتجات قابلة للتداول.
ويقترح جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة أن يتم التعبري عن

الكفاءة البيئية كنسبة قيمة املنتج أو اخلدمة إىل التأثري البيئي.

مؤشر الكفاءة اإليكولوجية

Öko-Effizienzindikator
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2109 Eco-Industrial Park

eco-parc industriel

عمليتان صناعيتان، أو أكثر، تتشاركان يف املوقع للحصول على منفعة
متبادلة، وحتقيق عالقات تكافلية تدار على أساسها القضايا البيئية
واملوارد لكل مشارك (مبا يف ذلك الطاقة واملياه واملواد والنفايات)
بطريقة حتسن األداء البيئي واالقتصادي. هذه املناطق قد تستخدم

بعض السمات، مثل:
 

• حتويل النفايات إىل مدخالت ذات قيمة
 

• اإلنتاج املزدوج للطاقة
 

• التقليل من سيل املواد.

منطقة صناعية ايكولوجية

Öko-Industriepark

2110 Eco-innovation

éco-innovation

يدل االبتكار البيئي على إدماج االستدامة البيئية يف األنشطة التجارية
الرئيسية عن طريق ضمان أخد العوامل البيئية يف تصميم املنتجات
بعني االعتبار. االبتكار البيئي هو كل شكل من أشكال االبتكار
يهدف إىل تقدم كبري وملموس من أجل حتقيق هدف التنمية

املستدامة، من خالل احلد من التأثريات على البيئة أو حتقيق استخدام
أكثر كفاءة ومسؤول للموارد الطبيعية، مبا يف ذلك الطاقة.

ابتكار إيكولوجي

Öko-Innovation

2111 Eco-Label, Type I

eco-label, de type i

،(ISO 14024) النوع األول للبطاقة البيئية، حيدده املعيار الدويل
ويدل على املوافقة الطوعية على معايري متعددة السمة وحمددة سلفا،
واليت حتدد املنتجات املفضلة بيئيا ضمن فئة منتجات معينة، استنادا إىل
اعتبارات دورة احلياة. ويتم منح البطاقة البيئية نوع 1 من قبل طرف
ثالث عمومي أو من وكاالت خاصة. ومن أمثلة  البطاقة البيئية نوع

1 : جبعة الشمال واملالك األزرق يف أوروبا.

بطاقة بيئية، نوع 1

Umweltzeichen, Typ I

2112 Eco-Label, Type II

eco-label, de type ii

ميكن أن تعتمد البطاقة البيئية من النوع 2 لطرف أول وثان، أو جلهة
ثالثة ويكون التركيز يف املطالبات على مسة بيئية واحدة مثل استهالك

الطاقة أو نوعية اهلواء يف األماكن املغلقة، أو احملتوى املعاد تدويره.
ومن األمثلة على ذلك: جنمة الطاقة، حتسس املياه، احلارس األخضر،

و احملتوى املعاد تدويره اخلاضع لنظام علمي إلصدار الشهادات
.(SCS)

بطاقة بيئية، نوع 2

Umweltzeichen, Typ II

2113 Eco-Label, Type III

eco-label, de type iii

النوع الثالث من البطاقات، وغالبا ما يشار إليها على أا إعالنات
املنتج البيئي (EPDs)، وتوفر معلومات شاملة عن املنتجات على
أساس تقييم كمي لدورة احلياة. هناك القليل من التطبيقات يف

الواليات املتحدة هلذا النوع من البطاقات البيئية يف الوقت احلاضر،
على الرغم من أا مطلوبة على حنو متزايد يف أوروبا. وتشمل بعض
األمثلة على النوع الثالث من البطاقات اإليكولوجية جهود الكشف
عن (مفهوم مت إنشاؤها من قبل طالب (Presidio)) والنظام

.(SCS) العلمي إلصدار الشهادات

بطاقة بيئية، نوع 3

Umweltzeichen, Typ III
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2114 Eco-Labels

eco-labels

بطاقة بيئية أو إعالن يوفر معلومات حول منتج أو خدمة من حيث
طابعها البيئي الشامل، بالنسبة جلانب معني أو عدد من اجلوانب

البيئية. وميكن استخدام هذه املعلومات لإلعالم أو للتأثري على قرارات
الشراء. قد تأخذ البطاقة البيئية شكل بيان، رمز، أو رسم وميكن

العثور عليها، يف جزء من، أو على املنتجات أو على التعبئة والتغليف
ويف املنشورات ذات الصلة باملنتجات أو يف اإلعالنات.

 
ويتم دعم البطاقة البيئية من طرف أول، أو ثان، أو من خالل

التصديق من طرف ثالث. مطالبات الطرف األول هي اإلعالنات
الذاتية اليت مل يتم اختبارها أو التحقق منها بشكل مستقل. قد تنطوي

مطالبات الطرف الثاين على تضارب يف املصاحل (مثل العالمات
التجارية وبائع التجزئة للمنتجات). تعتمد مطالبات الطرف الثالث
على اختبارات مستقلة والتحقق من قبل هيئة إصدار الشهادات اليت
تضمن: ال نزاع مايل أو تعارض مصاحل استشارية وعمليات شفافة

ومعايري لضمان تقييم حمايد وعلى قدم املساواة.
 

أصدرت املنظمة الدولية لتوحيد القياسي املعايري اليت حتدد أنواع
البطاقات البيئية: النوع األول، النوع الثاين، والنوع الثالث.

بطاقات بيئية

Umweltzeichen

2115 ecological amplitude

amplitude écologique

جمال ميكن أن تتغري فيه العوامل واملؤثرات البيئية مع حفاظ كائن حي
معني على قدرته على احلياة والنمو والقيام بكل أنشطته الطبيعية.

سعة بيئية

ökologische Amplitude

2116 Ecological Asset 
Inventory and 
Management 
(EcoAIM)

inventaire et gestion des actifs écologiques

أداة للقيام بِ (1) جرد اخلدمات البيئية واملساعدة يف اختاذ القرارات
املتعلقة بالتنمية، واملعامالت، واستعادة النظم اإليكولوجية؛ (2) وضع
تقديرات حمددة خلدمات نظام إيكولوجي يف سياق ببعد جغرايف، و
(3) توفري وسائل لتقييم مقايضات خدمات النظم إيكولوجية ناجتة

عن قرارات خمتلفة إلدارة األراضي أو املوارد.

جرد وإدارة أصول ايكولوجية

Inventur und Management ökologischer Anlagen

2118 Ecological Community

communauté écologique

منطقة حيددها غطاؤها النبايت السائد باستخدام، مثال، التصنيف
الدويل للمجتمعات البيئية.

جمتمع بيئي

ökologische Gemeinschaft

2119 ecological disaster

catastrophe écologique

حادت يسبب تدهور بيئيا كبريا ووفاة العديد من الكائنات احلية،
والتاريخ احلديث حافل ذه الكوارث (سيفيزو، تشرينوبيل، أموكو

كاديز، ... ).

كارثة بيئية

ökologische Katastrophe

2120 Ecological Economics

economie ecologique

إطار متعدد التخصصات يسعى إىل دمج حقلني منفصلني تارخييا:
االقتصاد والبيئة. فإنه يفترض أن:

 
1) وجود ارتباط متأصل بني صحة النظم اإليكولوجية األرضية

والنظام االقتصادي الذي مت إنشاؤه من قبل البشر.
 

2) أن االقتصاد هو نظام فرعي من النظام البيئي لألرض. و
 

3) من خالل فهم كيفية تدفق كل نظام إىل داخل أو خارج النظام
اآلخر، وميكن لكل منهما أن يزدهر.

 
االقتصاد اإليكولوجي خيتلف عن االقتصاد البيئي يف أنه يضع االقتصاد
الكلي يف نطاق النظام البيئي لألرض، يف حني أن االقتصاد البيئي مييز

بينهما.

اقتصاد بيئي

ökologische Ökonomie

2121 ecological effects

conséquences écologiques; effets écologiques

تتوقف التأثريات على العامل املؤثر ونسبة تغريه، فالنشاط البشري
يؤثر، حسب حجمه، على خمتلف مكونات حميطه من كائنات حية
وغري حية، وتراجع مستوى التنوع األحيائي يؤثر حسب مستوى

التراجع على باقي املكونات وعلى استقرار الوسط ككل.

عواقب بيئية، تأثريات بيئية

ökologische Auswirkungen
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2122 Ecological evaluation

evaluation écologique

حتديد قيمة شيء ما، على سبيل املثال، قيمة الوظائف الطبيعية اليت
يوفرها نظام بيئي للمجتمع.

تقييم بيئي

ökologische Bewertung

2123 ecological factors

facteurs écologiques

أي عامل، أحيائي (كائنات حية) أو ال أحيائي (عوامل فيزيائية
وكيميائية)، يؤثر إجيابا أو سلبا على الوسط اإلحيائي والكائنات احلية

املتواجدة يف الوسط.

عوامل بيئية

ökologische Faktoren

2124 Ecological footprint

empreinte écologique

تشري البصمة اإليكولوجية إىل تأثري النشاط البشري على النظم
اإليكولوجية من حيث املساحات الالزمة لتوفري اخلدمات اليت

يستخدمها الفرد أو اتمع،.

بصمة إيكولوجية

Ökologischer Fußabdruck

2125 Ecological 
infrastructure

infrastructure écologique

جممل اخلدمات اليت توفرها النظم اإليكولوجية الطبيعية (مثل احلماية
من العاصفة اليت تقوم ا أشجار املانغروف والشعاب املرجانية أو
تنقية املياه عن طريق األراضي الرطبة)، وكذلك النظم اإليكولوجية
اليت تدخل اإلنسان يف إنشائها (مثال تنظيم املناخ احمللي بواسطة

املنتزهات احلضرية).

بنية حتتية بيئية

ökologische Infrastruktur

2126 Ecological Integrity

intégrité écologique

(1) جودة النظام البيئي الطبيعي، دون أو مع تدخل بشري، حيث
حيافظ على استمرارية العمليات اإليكولوجية الطبيعية، مع ضمان

الوراثية واألنواع وتنوع النظم اإليكولوجية للمستقبل.
 

(2) جمموعة حرجة من التقلبات يف التنوع البيولوجي والعمليات
واهلياكل البيئية، والسياق اإلقليمي والتارخيي، واملمارسات الثقافية

املستدامة.

تكامل بيئي، سالمة بيئية

ökologische Integrität

2127 Ecological legislation

législation écologique

أدوات السياسة البيئية، واليت دف إىل تنظيم أو تشجيع استخدام
التربة واألنشطة اإلنتاجية على النحو الذي حيمي البيئة، واحلفاظ

واستغالل املستدام للموارد الطبيعية من خالل حتليل اجتاهات التدهور
واحتماالت االستغالل.

تشريعات بيئية

ökologische Gesetzgebung

2128 Ecological 
Management

gestion écologique

(1) استخالص السلع أو اخلدمات من املنظومة البيئية أو من جزء
منها بطرق حتترم السالمة البيئية. وهو ج يركز على البعد احليوي

الستخدام املوارد، اليت يتم فيها تلبية احتياجات اإلنسان دون أن يكن
هناك خطر على قدرة النظام البيئي على إدارة نفسه، مع التركيز على
إدارة األنشطة البشرية بقوة أكثر من املكونات األخرى للنظام البيئي.

 
(2) استخالص السلع أو اخلدمات من املنظومة البيئية أو من جزء
منها بطرق تأخذ بعني االعتبار، (يعتقد) أال تؤثر بشكل جدي على
السالمة البيئية. إدارة النظم اإليكولوجية هو ج حموره استخدام

املوارد لصاحل اإلنسان، والذي يهدف من خالل التعامل مع مكونات
النظام البيئي احلصول على معرفة كافية عن كيفية عمل النظام البيئي.

إدارة بيئية

Umweltmanagement

2129 Ecological memory

mémoire écologique

بعد حوادث أو تغيريات كارثية، تصبح بقايا (الذاكرة) النظام السابق
نقط منو وجتديد وإعادة تنظيم اجتماعي - بيئي. تتكون الذاكرة

البيئية من املوروثات البيولوجية اليت بقيت قائمة بعد االضطراب، مبا
يف ذلك األنواع املتنقلة واملتكاثرة اليت تستعمر وتعيد تنظيم املواقع

املضطربة واملالجئ اليت تدعم مثل هذه املوروثات والوصالت النقالة.

ذاكرة بيئية

ökologischer Erinnerung

2130 ecological monitoring

surveillance écologique

مراقبة ومتابعة التغريات اليت حتدث بني البيئة الطبيعية واملادية يف
املنظومة اإليكولوجية وتفاعالا.

رصد بيئي

ökologisches Monitoring
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2131 ecological niche

niche écologique

حيز حمدود يف مساحته، تتكامل به وتتفاعل فيه مكونات حية
وعوامل كيميائية وفيزيائية للحصول على منظومة حية متيزه وقادرة

على احلياة داخله ال خارجه.

مكان بيئي مالئم

ökologische Nische

2132 Ecological phase shift

décalage de phase écologique

حتول نظام بيئي من حالة توازن إىل حالة أخري حتت تأثري اضطراب.

مرحلة انتقال إيكولوجي

Ökologische Phasenverschiebung

2133 Ecological production 
function

fonction de la production écologique

العالقة بني املدخالت واملخرجات البيئية عند إنتاج السلع واخلدمات.

دالة اإلنتاج البيئية

Ökologische Produktionsfunktion

2134 Ecological Receptor

récepteur écologique

كائن، غري اإلنسان، مت التعرف عليه ككائن حيتمل أن يعاين من اآلثار
السلبية النامجة عن التعرض للتربة امللوثة سواء بشكل مباشر من خالل
االتصال أو بشكل غري مباشر من خالل انتقال امللوثات عرب السلسلة

الغذائية.

مستقبل بيئي

ökologischer Rezeptor

2135 Ecological regulation

réglementation écologique

أدوات السياسة البيئية، واليت دف إىل تنظيم أو تشجيع استخدام
التربة واألنشطة اإلنتاجية على النحو الذي حيمي البيئة، واحلفاظ

واستغالل املستدام للموارد الطبيعية من خالل حتليل اجتاهات التدهور
واحتماالت االستغالل.

تنظيم بيئي

ökologischen Regelung

2136 Ecological resistance

résistance écologique

قدرة نظام بيئي على حتمل اضطرابات دون أن مير مبرحلة التحول أو
يفقد هيكلته أو وظيفتة.

مقاومة بيئية

ökologischer Widerstand

2137 Ecological Restoration

restauration écologique

عملية مساعدة االنتعاش البيئي وإدارة السالمة البيئية.

ترميم إيكولوجي

ökologische Restaurierung

2138 Ecological state of 
equilibrium

état écologique de l'équilibre

وضع حتت تأثري قوى متعددة ينتج توازنا مستقرا، مما يؤدي إىل عدم
حدوث أي تغيري عرب الزمن.

حالة توازن بيئي

Ökologischer Gleichgewichtszustand

2139 Ecological 
steppingstone.

tremplin écologique

جمال بيئي مناسب أو موئل عبور واستعادة نشاط بني املناطق احملمية
أو غريها من املوائل اهلامة، يوفر موئال مؤقتا للطيور املهاجرة وأنواع

أخرى.

نقطة استراحة بيئية

ökologisches Sprungbrett

2140 Ecological threshold

seuil écologique

النقطة (أو مستوى)، جممل خصائص وشروط نظام بيئي، اليت ينطلق
عندها حتول نظام بيئي من حالته إىل حالة جديدة.

عتبة بيئية

ökologische Schwelle

2141 Ecological threshold 
of irreversibility

seuil d'irréversibilité écologique

درجة تضرر نظام إيكولوجي، واليت عندما يتم جتاوزها، يصبح من
الصعب جدا على النظام استرداد حالته السابقة دون تدخل بشري.

عتبة الالرجعة البيئية

Ökologische Unumkehrbarkeitsschwelle

2142 Ecological value

valeur écologique

تقييم غري نقدي لسالمة النظام البيئي، وصحته، أو مرونته، وكلها
مؤشرات هامة لتحديد العتبات احلرجة ومتطلبات احلد األدىن لتوفري

خدمات النظم اإليكولوجية.

قيمة ايكولوجية

Ökologischer Wert
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2143 Ecological Waste 
Management

gestion écologique des déchets

مقاربة متكاملة لتحسني التخلص من النفايات يف البلدان ذات الدخل
املنخفض يف املدى القصري واملتوسط. جتمع بني التخلص التدرجيي من
اإلغراق واالستعاضة عنه باستعمال املطارح املراقبة مع تقدمي وسائل
مناسبة إلعادة التدوير، إنتاج السماد ونظم معاجلة أخرى، دف رفع

نسبة النفايات الصلبة املتخلص منها مبرور الوقت.

إدارة بيئية للنفايات

Ökologische Abfallwirtschaft

2144 Ecology

écologie

دراسة علمية لكيفية تفاعل الكائنات احلية مع بيئتها ومع بعضها
البعض، واآلليات اليت توضح توزيع ووفرة الكائنات.

علم البيئة

Ökologie

2145 Ecology

écologie

دراسة الكائنات احلية يف عالقتهم وتفاعلهم مع حميطهم.

علم البيئة

Ökologie

2146 Ecology Pattern

modèle de l'ecologie

أمناط حملية من منطقة معينة - على أساس املقياس، االرتفاع، توزيع
املكونات، وفسيفساء املوائل.

منط بيئي

Ökologiemuster

2148 Eco-Management and 
Audit Scheme (EMAS)

schéma d'eco-gestion et d'audit

برنامج االحتاد األورويب لالعتراف باملنظمات اليت تعمل على حتسني
األداء البيئي بشكل مستمر مبا يتجاوز ما هو مطلوب قانونا. منظمات

تصدر بانتظام تقارير تتضمن بيانات التوافق واألداء. عندما يتم
التحقق من ذلك، يسلم للمنظمة شعار EMAS كشهادة على

عملها.

خطة اإلدارة والتدقيق البيئي

Umweltmanagement und Prüfungsschema

2149 EcoMetrix

eco-metrix

آلية  قياس ومنذجة بيئية تدعم البنية التحتية املستدامة، ومشاريع
الترميم، واختاذ قرارات الربنامج على مستوى املؤسسة. تقيس مناذج
القياس البيئي التغريات يف النظام البيئي، لتمكني املستخدمني من تقييم
اآلثار اإلجيابية أو السلبية لسيناريوهات خمتلفة وتصاميم بديلة خلدمات

النظم اإليكولوجية.

قياس بيئي

Eco-Metrix

2150 Ecomorphology

écomorphologie

شكل وبنية الكائنات احلية يف عالقتها مع بيئتها.

مورفولوجيا بيئية

Ökomorphologie

2151 Ecomorphs

écomorphes

أنواع اليت تكيفت شكليا مع بيئتها.

شكل بيئي

Ökomorphs

2152 Economic analysis

analyse économique

يدرس آثار املشاريع والربامج والسياسات على التكاليف والفوائد اليت
تعود على اتمع ككل، تقدر قيمتها وفقا لألسعار االقتصادية أو

ألسعار الظل.

حتليل اقتصادي

wirtschaftliche Analyse

2153 Economic and Social 
Commission for Asia 
and the Pacific 
(ESCAP)

commission économique et sociale pour l'asie et 
le pacifique (cesap)

اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ التابعة لألمم
املتحدة هي ذراع التطوير اإلقليمي لألمم املتحدة ملنطقة آسيا واحمليط
اهلادئ. تتكون من 53 دولة عضوا و 9 األعضاء املنتسبني، ومتتد
على النطاق اجلغرايف من تركيا يف الغرب إىل جزر أمة الكرييبايت
باحمليط اهلادئ يف الشرق، ومن االحتاد الروسي يف الشمال إىل

نيوزيلندا يف اجلنوب، املنطقة هي موطن حلوايل ثلثي سكان العامل.
وهذا جيعل هذه اللجنة، اللجنة األكثر مشوال بني اللجان اإلقليمية

اخلمس لألمم املتحدة.

جلنة اقتصادية واجتماعية آلسيا
واحمليط اهلادئ

Wirtschafts- und Sozialkommission für Asien und den 
Pazifik (ESCAP)
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2154 Economic Evaluation

évaluation économique

الطريقة الرئيسية لتحديد ما إذا كان االستثمار املقترح له ما يربره
ولالختيار بني بدائل للمشروع. ويتعلق األمر بقرار االستثمار وليس
بقرار التمويل. كما يتعلق التقييم مبدى تلبية معايري االستثمار اليت

حتددها عموما السلطات احلكومية املركزية يف البلدان النامية، فضال
عن تلك اليت قد تكون مطلوبة من قبل وكاالت التمويل الدولية.

تقييم اقتصادي

wirtschaftliche Bewertung

2155 Economic Growth

croissance économique

زيادة مطردة يف الناتج اإلمجايل أو نصيب الفرد من ناتج االقتصاد
على مدى فترة طويلة من الزمن.

منو اقتصادي

Wirtschaftswachstum

2156 economic growth

croissance économique

زيادة قدرة االقتصاد على إنتاج السلع واخلدمات خالل فترة زمنية
حمددة باملقارنة مع فترة زمنية سابقة. يتم قياس النمو االقتصادي من
حيث القيمة االمسية، واليت تشمل التضخم، أو من حيث القيمة

احلقيقية، حيث يتم أخد التضخم بعني االعتبار. للمقارنة بني الواقع
االقتصادي ومنوه بني بلد وآخر، يتم استعمال مؤشر الناتج احمللي
اإلمجايل أو الناتج القومي اإلمجايل للفرد الواحد. فهذا املؤشر يأخذ

بعني االعتبار االختالفات يف تعداد السكان بني البلدان.
 

حيظى باهتمام متزايد ربط النمو االقتصادي بتحسن نوعية حياة
املواطنني، وكمقاربة يف هذا االجتاه ميكن اعتبار مؤشر الناتج القومي

اإلمجايل للفرد الذي يأخذ بعني االعتبار تعادل القوة الشرائية.

منو اقتصادي

Wirtschaftswachstum

2157 Economic impact

impact economique

مقياس للنشاط االقتصادي املتولد من خالل استعمال خدمة نظام
بيئي. األثر االقتصادي مييل إىل أن يكون الشيء الذي اعتادت

احلكومات والشركات على قياسه - إنه يشمل، على سبيل املثال،
املسامهة يف الناتج اإلمجايل احمللي أو الكلي، فرص العمل اليت خيلقها

النشاط.

تأثري اقتصادي

wirtschaftliche Auswirkunge

2159 Economic Production

production économique

الناتج من نظام.
 

خمرجات منظومة اقتصادية، سلع و/أو خدمات جيدة، اليت هلا قيمة
ويساهم يف حتقيق منفعة األفراد.

إنتاج اقتصادي

wirtschaftliche Produktion

2160 Economic Rate of 
Return

taux de rentabilité économique

مقياس ملدى تقبل املشروع أو رحبيته: معدل العائد الداخلي لتدفق
املنافع الصافية للمشروع عندما يتم تقييم مجيع التكاليف والفوائد

بأسعار اقتصادية أو أسعار الظل.

معدل العائد االقتصادي

Wirtschaftliche Ertragsrate

2161 Economic Regulation

réglementation économique

شكل من أشكال التدخل احلكومي الذي يهدف إىل التأثري على
سلوك الشركات واألفراد يف القطاع اخلاص.

تنظيم االقتصاد

Wirtschaftsregulierung

2162 Economic Rents

rente économique

املدفوعات اليت تؤدى ملعامل واليت تزيد عما هو مطلوب للحصول
على إمدادات من هذا املعامل.

ريع اقتصادي

ökonomische Renten

2163 Economic 
Specialisation

spécialisation économique

تركيز النشاط يف عدد قليل من مهام معينة أو يف إنتاج عدد قليل من
املكونات فقط.

ختصص اقتصادي

wirtschaftliche Spezialisierung

2164 economic 
sustainability

durabilité économique

تسمح االستدامة االقتصادية احلضرية لألفراد واتمعات الذين
يعيشون يف املدن باحلصول على شغل ودخل ميكن االعتماد عليه.

استدامة اقتصادية

wirtschaftliche Nachhaltigkeit
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2165  Economicvalues

valeurs économiques

قيم تقاس بالتكلفة احلقيقية أو باملنفعة لالقتصاد، وعادة يتم حذف
املدفوعات التحويلية وتقييم مجيع البنود يف تكلفة الفرصة البديلة

بالنسبة للمجتمع.

قيم اقتصادية

wirtschaftliche Werte

2166 Economic/monetary 
valuation

évaluation économique / monétaire

حتديد قيمة اقتصادية للعوامل واالعتبارات البيئية. وهذا يساعد على
إعطاء وزن هلذه االعتبارات حيث أا، يف خالف ذلك، قد ال تؤخذُ
بعني االعتبار. يتطلب التقييم الكامل معلومات هامة والوقت واملوارد.
وميكن أن تستند منهجيات التقييم إىل معطيات األسواق الفعلية، أو

األسواق البديلة أو أساليب غري أساليب السوق.

تقييم اقتصادي/نقدي

wirtschaftliche / monetäre Bewertung

2167 Economics

sciences économiques

دراسة اخليارات واختاذ القرارات يف عامل مبوارد حمدودة.

علم االقتصاد

Wirtschaftswissenschaften

2168 Economics of Land 
Degradation (ELD)

économie de la dégradation des terres

مبادرة لدراسة عاملية حول الفوائد االقتصادية لألراضي وللنظم
اإليكولوجية الربية. مبادرة تسلط الضوء على قيمة اإلدارة املستدامة
لألراضي وتوفر مقاربة عاملية لتحليل اقتصاديات تدهور األراضي.

فهي دف جلعل اقتصاد تدهور األراضي جزءا ال يتجزأ من
استراتيجيات السياسات واختاذ القرارات من خالل زيادة الوعي

السياسي والعام للتكاليف والفوائد من األراضي والنظم اإليكولوجية
الربية.

اقتصاديات تدهور األراضي

Wirtschaft der Landdegradierung

2169 Economies of Scale

économies d'échelle

ختفيضات يف تكلفة الوحدة من إنتاج سلعة أو تقدمي خدمة املترتبة عن
إنتاج/تسليم على نطاق متزايد.

اقتصاديات احلجم

Skaleneffekte

2170 Economizer

economiseur

مبادل حراري يف نظام املراجل، يوجد بني املرجل ومضخة مياه
التغذية. يتم استخراج احلرارة املتبقية من غازات االحتراق اليت مرت
من خالل املرجل يف املقتصد لرفع درجة حرارة مياه تغذية املرجل

وبالتايل حتسني الكفاءة احلرارية للنظام.

مقتصد

Speisewasservorwärmer

2171 Ecoregion

écorégion

منطقة جغرافية تظْهِر أوجه تشابه وصالت ببيئة معينة وثقافة خاصة،
الشيء الذي يسمح بتحديد كيان متماسك.

منطقة بيئية

Ökoregion

2172 Eco-regional planning

planification écorégionale

التخطيط البيئي الذي يتم القيام به وتطبيقه على أساس بيئة إقليمية
وليس على أساس بعد وطين.

ختطيط بيئي إقليمي

Eco-Regionalplanung

2173 ecosphere

écosphère

يستعمل بشكل حمدود وعموما كمرادف لِ (انظر: غالف حيوي
.(biosphere

غالف حيوي، غالف إيكولوجي

Ökosphäre

2174 ecosystem

écosystème

منظومة متكاملة من املكونات احلية واملصادر الطبيعية، مبا يف ذلك
الطاقة واملاء، املتواجدة يف حيز حمدود، قد يكون بركة ماء أو منطقة
صحراوية مترامية األطراف، واملتفاعلة مع بعضها البعض يف إطار

تكاملي ومتوازن بني السيول اليت تدخل أو خترج من احليز والدورات
الطبيعية للمكونات.

نظام بيئي

Ökosystem

2175 Ecosystem accounting

comptabilité de l'écosystème

عملية بناء نظام حماسبايت رمسي للنظم اإليكولوجية.

نظام حماسبايت للنظم البيئية

Ecosystemsrechnungswesen
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2176 Ecosystem Approach

approche écosystémique

استراتيجية لإلدارة املتكاملة لألراضي واملياه واملوارد املعيشية، إدارة
تعزز احلفظ واالستخدام املستدام بطريقة منصفة. وهكذا، فإن تطبيق

مقاربة النظام اإليكولوجي تساعد على التوصل إىل توازن بني
األهداف الثالثة لالتفاقية: احلفظ؛ استخدام املستدام؛ والتقاسم العادل
واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية. وتستند املقاربة

على تطبيق املنهجيات العلمية املناسبة اليت تركز على مستويات
التنظيم البيولوجي الذي يشمل اهليكل والعمليات والوظائف

والتفاعالت األساسية بني الكائنات احلية وبيئتها. وهي تعترف بأن
البشر، مع التنوع الثقايف، هم جزء ال يتجزأ من العديد من النظم

اإليكولوجية.

مقاربة نظام إيكولوجي

Ökosystem-Ansatz

2177 Ecosystem 
association

association des écosystèmes

منطقة لديها القدرة على دعم جمتمعات نباتية مع تعاقب متماثل
لتطورها واالنتماء إىل نفس اموعة من النباتات، ضمن نظام

التصنيف اجلغرايف احليوي املناخي.

نظام بيئي مجاعي

Vereinigung der Ecosysteme

2178 Ecosystem benefits

avantages de l'écosystème

توفر النظم اإليكولوجية فوائد للمجتمعات احمللية اليت هلا قيمة
اقتصادية، مبا يف ذلك محاية وأمن الغذاء واملأوى والدخل.

فوائد نظام بيئي

Ecosystemsvorteile

2179 ecosystem boundary

limite de l'écosystème

املكان الذي تتواجد فيه عدة انقطاعات متزامنة، على سبيل املثال يف
توزيع الكائنات احلية وأنواع التربة وأحواض التصريف، أو عمق

وسط مائي.

حدود نظام بيئي

Ökosystemgrenze

2180 Ecosystem 
degradation

dégradation des écosystèmes

اخنفاض مستمر يف قدرة النظم اإليكولوجية على توفري خدماا.

تدهور نظم ايكولوجية

Ökosystemdegradierung

2181 Ecosystem 
dependency (econ)

dépendance d'écosystème

تدل على اعتماد الشركات على خدمات النظم اإليكولوجية، خدمة
ميكن أن تتحقق كمدخل، أو إذا أمكن، أن تعزز، أو تدل على تأثري

ظروف بيئية الزمة لنجاح أداء الشركات.

تبعية للنظام البيئي

Ecosystem Abhängigkeit

2183 Ecosystem function

fonctionnement de l'écosystème

العملية اليت من خالهلا يتم التبادل والتفاعل بني العناصر، احلية وغري
احلية، املكونة للنظم اإليكولوجية.

وظيفة النظام اإليكولوجي

Ökosystemfunktion

2184 Ecosystem goods and 
services

biens et services écosystémiques

(أو بضائع وخدمات طبيعية) - أغذية، ووقود، أو غريها من
املنتجات ذات القيمة االقتصادية أو الثقافية اليت يتم توفريها من قبل
النظم اإليكولوجية، والعديد من اخلدمات ذات القيمة االقتصادية اليت

تقدمها النظم اإليكولوجية للبشر، مثل احلد من ماء الفيضانات
والسيطرة على تآكل التربة، كل ذلك دون تكاليف اإلنتاج أو
الصيانة. وتشمل اخلدمات العمليات الرئيسية، مثل التلقيح، نثر

البذور، اخل.

سلع وخدمات نظام إيكولوجي

Ökosystemgütern und -dienstleistungen

2185 Ecosystem health

santé d'écosystèmes

حالة النظام البيئي اليت تعرب عن مسات التنوع البيولوجي ضمن نطاقات
"طبيعية"، بالنسبة إىل مرحلة التطور البيئي. صحة النظم اإليكولوجية

تعتمد يف مجلة أمور على مرونة النظم اإليكولوجية وقدرا على
املقاومة.

صحة النظام اإليكولوجي

Ecosystemgesundheit

2186 Ecosystem integrity

intégrité de l'écosystème

قدرة نظام على دعم واحلفاظ على توازن وتكامل جمتمع الكائنات
املكونة له وقادر على التكيف، وله تركيبة من األنواع وتنوع وتنظيم

وظيفي مشابه لذلك املوجود يف املوائل الطبيعية باملنطقة.

تكاملية نظام إيكولوجي

Ecosystemintegrität
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2187 Ecosystem process

processus de l'écosystème

أي تغيري أو رد فعل أو نشاط حيدث داخل النظم اإليكولوجية، إما
فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي. وتشمل عمليات النظم اإليكولوجية
التحلل، واإلنتاج، وتدوير املغذيات، وتدفقات املواد الغذائية والطاقة.

عملية نظام بيئي

Ökosystemprozess

2188 Ecosystem restoration

restauration des écosystèmes

استرداد هيكل، وظيفة وعمليات النظام اإليكولوجي األصلية.

إصالح نظام إيكولوجي

Wiederherstellung der Ökosysteme

2189 Ecosystem services

services des écosystèmes

الفوائد اليت حيصل عليها الناس من النظم اإليكولوجية. وتشمل هذه
اخلدمات التزويد بالغذاء واملياه؛ تنظيم اخلدمات مثل السيطرة على

الفيضانات واألمراض؛ اخلدمات الثقافية مثل الفوائد الروحية
والترفيهية، والثقافية؛ ودعم اخلدمات، مثل تدوير املغذيات، اليت

حتافظ على شروط احلياة على األرض.

خدمات نظام إيكولوجي

Ökosystemdienstleistungen

2190 Ecosystem Services 
Review

examen des services d'ecosystem

تتألف من منهجية منظمة تساعد املديرين على تطوير استراتيجيات
استباقية إلدارة خماطر األعمال والفرص الناشئة عن ارتباط شركام
بالنظم اإليكولوجية وتأثريها عليها. إنه أداة لتطوير االستراتيجية،

وليس فقط للتقييم البيئي.

مراجعة خدمات النظام اإليكولوجي

Bewertung der Ökosystemdienstleistungen

2191 Ecosystem structure

structure d'écosystème

يتكون من األفراد واتمعات احمللية من النباتات واحليوانات اليت
يتكون منها النظام البيئي، سنهم والتوزيع املكاين، واملوارد الطبيعية

غري احلية املتاحة.

هيكل نظام بيئي

Ökosystemstruktur

2192 Ecosystem trajectory

trajectoire d'écosystème

مفهوم بديل أو مكمل للمفاهيم املقترحة خالل الثالثينيات
والسبعينيات من القرن العشرين، منظور بتعاقب، أكثر أو أقل خطية،

لتطور النظم اإليكولوجية حنو ذروا. إنه املسار الذي يسري عليه
النظام البيئي (أو املقذوف) بالدينامية اليت متليها القوى املؤثرة

املختلفة، داخلية أو خارجية.

مسار نظام بيئي

Ecosystementwicklungsbahn

2193 Ecosystem variability

variabilité d'écosystème

يتكون التقلب من التغريات يف خمزون أو التدفقات مبرور الوقت نتيجة
للعوامل التصادفية، اجلوهرية، واخلارجية، واليت جيب فصلها عن

بعضها لفهم سلوك النظام بشكل صحيح.

تقلب النظام البيئي

Ökosystemsvariabilität

2194 Ecosystem-based 
adaptation

adaptation écosystémique

استخدام التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي كجزء من
استراتيجية شاملة للتكيف وملساعدة املواطنني على التكيف مع اآلثار

السلبية لتغري املناخ.

تكيف قائم على نظم إيكولوجية

Ökosystembasierte Anpassung

2195 Ecosystem-based 
 management(EBM)

gestion écosystémique

عملية تدمج العوامل البيولوجية واالجتماعية واالقتصادية يف إطار
استراتيجية شاملة دف إىل محاية وتعزيز االستدامة والتنوع وإنتاجية

املوارد الطبيعية. وتؤكد هذه اإلدارة على محاية بنية النظام
اإليكولوجي واشتغاله والعمليات الرئيسية؛ ويعتمد، حسب املكان،

على التركيز على نظام بيئي معني وجمموعة من األنشطة اليت تؤثر فيه؛
ويأخذ بعني االعتبار الترابط بني النظم، مثال بني اجلو والرب والبحر؛
ويدمج وجهات نظر بيئية واجتماعية واقتصادية ومؤسساتية، انطالقا

من أمهية وقوة االرتباط بينها.

إدارة قائمة على نظم إيكولوجية

Ökosystembasiertes Management
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2196 Ecotone

écotone

موائل خمتلطة تشكلت مبناطق التداخل أو مبناطق انتقالية بني اثنني من
املوائل. قطاع انتقايل يفصل بني جمتمعني.

منطقة بيئية انتقالية

Ökoton

2197 ecotope

écotope

أصغر وحدة مستعملة عند رسم خرائط املناظر الطبيعية بنظام تصنيف
بيئي. متثل مساحة متجانسة نسبيا مبالمح ووظيفية واضحة ومتميزة.

منطقة بيئية

Ökotop

2198 Ecotour

ecotour

جولة دف إىل التركيز على احلفاظ على البيئة باملناطق احلساسة
بيئيا.

جولة بيئة

Ecotour

2199 Eco-Tourism

eco-tourisme

سفر مسؤول إىل مناطق هشة، مناطق بكر وحممية عادة. سفر يسعى
إىل أن يكون له تأثري منخفض و(غالبا) على نطاق صغري (كبديل

للسياحة اجلماعية). الغرض هو تثقيف املسافر؛ توفري األموال الالزمة
للحفاظ على البيئة؛ يعود بفائدة مباشرة على التنمية االقتصادية
والتمكني السياسي للمجتمعات احمللية؛ ويساهم يف تعزيز احترام

الثقافات املختلفة وحقوق اإلنسان.

سياحة بيئة

Öko-Tourismus

2200 ecotype

écotype

تكَيف مع ظروف بيئية حمددة حيافظ على قابلية جني الكائن مع
غريه من الكائنات من البيئة املتامخة جغرافيا دون فقدان اخلصوبة أو

احليوية.

احنراف تطوري، تباين بيئي

Ökotyp

2201 Ecotypic variation

variation écotypique

تباين يف تفرعات األنواع تبعا الختالف الظروف البيئية. التباين البيئي
النموذجي ممكن، لكن ليس بالضرورة على أساس جيين.

تباين بيئي منوذجي

ökotypische Variation

2202 Ecovar

ecovar

نسل أنواع أصلية يف مناطق إيكولوجية حمددة خمتارة على أساس
قدرا على البقاء والتكاثر. يتم االختيار دون التركيز على حتسني

اخلصائص الزراعية. األنواع البيئية يكون تنوعها الوراثي (اجليين) أكرب
من تنوع األصناف املختارة غري األصيلة.

نوع بيئي

Ecovar

2203 ectoderm

ectoderme

الطبقة األساسية اخلارجية من األنسجة عند احليوانات ذات األنسجة
احلقيقية. عند الفقاريات، على سبيل املثال، خيتلف األدمي الظاهر عند
اجلنني عن اجللد عند الكائن املكتمل ونفس الشيء بالنسبة للجهاز

العصيب.

أدمي ظاهر

Ektoderm

2204 ectohumus

humus externe

نتيجة تراكم مواد عضوية على سطح التربة دون أي اختالط أو مع
اختالط ضئيل مع املواد املعدنية واملكونات األخرى للتربة.

دبال خارجي

externer Humus

2205 edaphic

édaphique

عوامل مترتبة عن التربة، أو متعلقة ا.

عوامل تربة، تأثري التربة

edaphisch

2206 edaphic factor

facteur édaphique

جزء العوامل غري احليوية اخلاص بالتربة يف منظومة إيكولوجية،
ويتمثل يف بنيتها وحجم اجلسيمات واحلبيبات املكونة هلا وحمتواها من

الدبال واملركبات الكيماوية القابلة للذوبان وغري ذلك.

عامل تريب، عامل تأثري التربة

bodenbedingter Faktor

2207 edaphon

édaphon

جمموع الكائنات احلية النشطة يف التربة واملتفاعلة فيما بينها ومع
احمليط وتساهم يف تكوين وحياة املنظومة اإلحيائية. هذه الكائنات هي

حيوانات وحشرات ونباتات وفطريات وغري ذلك.

تريب، كائنات التربة

Bodenorganismen

252



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةE

2208 Edge city

ville satellite

مدينة على حافة منطقة حضرية كربى مع وضع اجتماعي واقتصادي
مستقل. مثال لوس اجنليس.

مدينة هامشية

Satellitenstadt

2209 edge effect

effet de lisière

يف منطقة بيئية انتقالية، أي على احلافة بني منطقتني إحيائيتني خمتلفتني،
يكون هناك اجتاه حنو ارتفاع مستوى التنوع والكثافة األحيائية.

تأثري احلافة

Randeffekt

2210 Edge effects

effets de bord

أي تغيري يف تركيبة األنواع، الظروف املادية أو العوامل البيئية على
احلدود بني منطقة حممية ومنطقة غري حممية. درجة هذه التغيريات

ختتلف تبعا حلجم املنطقة احملمية.

آثار احلافة

Randeffekte

2211 edge sites for 
exchanges

sites d'échange sur bordures

حتتوي ااالت البيئية االنتقالية، أي الشرائط بني منطقتني إحيائيتني
خمتلفتني، على مواقع تستعملها الكائنات القدرة على احلياة يف

املنطقتني، لالنتقال بني املنطقتني.

مواقع التبادل على احلواف

Randplätze für den Austausch

2212 edging

bordure

قطع معدنية أو خشبية أو من األحجار، توضع جنب بعضها لتحديد
أحواض األغراس أو املساحات العشبية وأيضا فوق وجنب بعضها

ملنع التربة من االنزالق يف حالة احلدائق اليت ا احندار كبري.

حافة

2213 Education

éducation

األنشطة اليت دف إىل توفري املعرفة وتنمية احلس بالقيم وفهم املبادئ
املعمول ا يف مجيع مناحي احلياة، بدال من نقل املعرفة واملهارات

املتعلقة حبقل حمدود من النشاط املهين فقط.

تربية

Erziehung

2214 Effect on production 
valuation methods

effet sur les méthodes d'évaluation de la 
production

تقنية مقاربة لدالة اإلنتاج لتقييم النظم اإليكولوجية أو املوارد البيئية
ولتحديد مقدار العالقة بني التغريات يف نوعية أو كمية سلعة أو خدمة

بيئية معينة والتغريات يف قيمة اإلنتاج بالسوق.

تأثري على طرق تقييم اإلنتاج

Auswirkung auf die Produktionsbewertungsmethoden

2215 Effective

efficace

تكون التكنولوجيات والنظم فعالة عندما متكن من حتقيق املعايري الدنيا
حلماية الصحة العامة والبيئة واألداء التقين املطلوبة.

فعال

wirksam

2216 Effective Climate 
Sensitivity

sensibilité effective du climat

مقياس لقدرات ردود الفعل يف وقت معني وميكن أن ختتلف حسب
اإلجبار لعوامل التاريخ وحالة املناخ. يتم التقييم انطالقا من خمرجات

منودج لتطور ظروف عدم التوازن.

حساسية املناخ الفعلية

Effektive Klimasensitivität

2217 Efficiency

efficacité

ختصيص البضائع إىل استخداماا اليت هلا أعلى قيمة نسبية.

كفاءة

Effizienz

2218 Efficiency Markets 
Theory

théorie efficacité des marchés

نظرية حيث تنعكس كل املعلومات املتاحة يف السعر احلايل لألصول.

نظرية كفاءة األسواق

Effizienz Markt Theorie

2219 Efficiency Wage

salaire d'efficience

األجر الذي يتم عنده حتقيق احلد األدىن إلمجايل تكاليف اليد العاملة.

أجر الكفاءة

Effizienzlohn
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2220 Efficiency Wage 
Theory

théorie du salaire d'efficience

النظرية القائلة بأن دفع أجور أعلى (إىل حد ما) خيفض من جمموع
تكاليف اإلنتاج، على سبيل املثال من خالل دفع اليد العاملة إىل

إنتاجية أكرب.

نظرية أجر الكفاءة

Effizienzlohntheorie

2221 Efficient

efficient

تكون التكنولوجيات والنظم مناسبة وفعالة عندما تكون يف املتناول
حمليا وتوفر مزايا اقتصادية مثلى عند تصميمها وتنفيذها بشكل

صحيح.

فعالة

effizient

2222 Effluent

effluent

نفايات سائلة يتم تصريفها يف البيئة اخلارجية.

نفايات سائلة

Abwasser

2223 Effluent Fee

frais effluents

معدل حمدد للضريبة على كل وحدة (لتر أو كيلو غرام) من
االنبعاثات. ويسمى أيضا رسوم االنبعاثات أو ضرائب االنبعاثات.

رسوم النفايات السائلة

Abwassergebühr

2224 effluent water

eau effluente; eaux usées

مياه عادمة أو مياه الصرف الصحي أو نفايات سائلة، انظر (نفايات
.(effluent ،سائلة

ماء فياض، مياه عادمة

Abwasser

2225 egger (oak egger or 
oak moth)

bombyx du chène

حشرة تصيب أشجار البلوط. الكبار، وهي فراشة بلون أمسر إىل
رمادي أو فضي وميكن أن يصل طوهلا إىل حوايل 5 سنتيمترات.

عث البلوط

Eichenspinner

2226 egg-killer

ovicide

مادة كيماوية صناعية أو طبيعية، قادرة على قتل بيض احلشرات أو
احليلولة دون اكتمال منوه. تستخدم للقضاء أو للحد من التأثري السليب
للحشرات يف الزراعة والبستنة والغابات، ويف بعض احلاالت يف الطب

البشري أيضا.

مبيد البيض

Ei-killer

2227 egg-laying

ovipare

كائن يتكاثر عن طريق وضع البيض الذي يكتمل منوه ويفقس خارج
جسم األنثى.

بيوض

Eierlegend

2228 e-horizon

horizon-e

من الطبقات العليا للتربة، يوجد أسفل األفق ا يف املناطق الغابوية
وينعدم يف املناطق الرعوية والزراعية، حيتوي على نسب ضعيفة من

الدبال وأكاسيد األملونيوم واحلديد وما يذوب يف املاء.

طبقة، أفق ه €

E-Horizont

2229 einheimisch/indigen

natif / indigène

أنواع احليوانات والنباتات اليت تتواجد بشكل طبيعي يف منطقة أو
هاجروا إليها من دون مشاركة البشر.

أصلي

einheimisch/indigen

2230 Einschlagsgebühren

droits de coupe

الدخل من بيع األخشاب بعد احتساب جمموع النفقات على مشروع
معني / موقع أو منطقة غابوية. يعرب عنه بوحدات [العملة] / لكل متر

مكعب من األخشاب القائمة.

رسوم القطع

Holzeinschlagsgebühren
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2231 El Niño

el niño

ارتفاع درجة حرارة املياه السطحية لشرق احمليط اهلادئ االستوائي
والذي حيدث على فترات غري منتظمة من 2 إىل 7 سنوات، وعادة
ما تستغرق الظاهرة من سنة إىل سنتني. على طول الساحل الغريب
ألمريكا اجلنوبية، تعزز الرياح اجلنوبية صعود املياه الباردة، والغنية
باملغذيات، واليت حتافظ على أسراب الكبرية من األمساك، وبالتايل
حتافظ على طيور حبرية وفرية، وهو ما يدعم صناعة األمسدة من

فضالت هذه الطيور. قرب اية كل سنة، يقوم تيار دافئ من املياه
االستوائية، فقرية من ناحية املغذيات بتعويض تيار املياه الباردة، الغنية
باملغذيات. ألن هذه الظاهرة غالبا ما حتدث حوايل عيد امليالد، مسيت
النينيو (باإلسبانية الطفل الصغري، يف إشارة إىل السيد املسيح الطفل).
يف معظم السنوات يستمر ارتفاع درجة حرارة فقط بضعة أسابيع أو
شهر، وبعد ذلك تعود أمناط الطقس إىل وضعها الطبيعي ويتحسن
الصيد. لكن، عندما تستمر ظاهرة النينيو لعدة شهور، يصبح ارتفاع
درجة حرارة احمليطات أكثر مشوال والنتائج االقتصادية ميكن أن تصبح
هي األخرى كارثية. وقد مت ربط النينيو بالطقس ، شتاء أكثر برودة
يف الواليات املتحدة؛ صيف أكثر حرارة وأكثر جفافا يف أمريكا

اجلنوبية وأوروبا؛ وجفاف يف أفريقيا.

النينيو

El Niño

2232 El Niño Southern 
Oscillation

oscillation australe el niño

ENSO اختصار لظاهرة النينيو-التذبذب اجلنويب، صيغت يف بداية
الثمانينيات من القرن العشرين لالعتراف بالصلة الوثيقة بني أحداث
النينيو والتذبذب اجلنويب. فقبل أواخر الستينيات كان ينظر إليها على
أا ظاهرتني ال صلة بينهما. احمليط العاملي - ظاهرة الغالف اجلوي

اليت ينطبق عليها هذا املصطلح يشار إليها أحيانا باسم دورة
ENSO.

النينيو والتذبذب اجلنويب

El Niño Southern Oscillation

2233 Elasticity

élasticité

مقياس االستجابة ملتغري عند تغيري يف متغري آخر، تعرف عادة كنسبة
مئوية للتغري. على سبيل املثال، مرونة العالقة بني سعر سلعة والطلب
عليها هي النسبة املئوية للتغري يف الكمية املطلوبة من السلعة لتغيري ٪1
يف سعرها. وتشمل قياسات أخرى شائعة للمرونة مرونة العالقة بني

العرض والدخل.

مرونة

Elastizität

2234 Elasticity of Demand

élasticité de la demande

ناتج قسمة النسبة املئوية للتغري يف الكمية املطلوبة على النسبة املئوية
للتغري يف السعر.

مرونة الطلب

Elastizität der Nachfrage

2235 Electrical conductivity

conductivité électrique

السهولة اليت ميكن أن ينتقل ا تيار كهربائي خالل مادة. تستخدم
كمؤشر على تركيز بعض الشوائب يف املاء.

موصلية كهربائية

Elektrische Leitfähigkeit

2236 electrical energy

énergie électrique

أحد أنواع الطاقة املتواجدة بالطبيعة. واليت طور اإلنسان إنتاجها
خالل الفرن العشرين وأصبحت من أهم حوامل الطاقة حاليا. وهي
أمثل وسيط بني املصادر األولية للطاقة القابلة للنقل وغري القابلة للنقل

أو اخلطرة واملستهلك.

طاقة كهربائية

elektrische Energie

2237 Electrolysis

électrolyse

مرور تيار كهربائي من خالل حملول (موصل أيوين) مع تفاعالت
أكسدة واختزال اليت حتدث على سطح أقطاب موصلة للكهرباء
ومنغمسة يف احمللول. وقد مت تطبيق هذه العملية لتدمري باألكسدة

لنفايات السيانيد السائلة ولفصل خليط النفط واملياه.

حتليل كهربائي

Elektrolyse
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2238 Electrostatic 
precipitator

électrofiltre

جهاز يقلل من التلوث املنبعث من املداخن. أنه يعطي اجلسيمات
املتواجدة يف الدخان شحنة كهربائية، مث يتم مجع اجلسيمات املشحونة
على مرشحات لديها شحنة معاكسة وبالتايل إزالة اجلسيمات من تيار

غازات االنبعاثات.

مرشح إلكتروستايت

Elektrofilter

2239 Elektrolyt,-e

électrolyte

يف معظم احلاالت سائل ويف بعض األحيان صلب. حيتوي اجلسم
البشري على كهارل، وتسمى أيضا مواد معدنية. حيدد توزيع

األمحاض والقواعد واألمالح ما يسمى التوازن الكهريل. وحيدد وينظم
توزيع كمية املياه داخل وخارج اخلاليا يف اجلسم. باإلضافة إىل ذلك،
تلعب الكهارل دورا هاما يف نقل احملفزات يف األعصاب والعضالت.

يف حالة فقدان السائل، على سبيل املثال، عن طريق التعرق فإن
الوضع الكهريل حييد عن التوازن.

ناقل أيوين للكهرباء/كهرل

Elektrolyt,-e

2240 Eleocharis dulcis

châtaigne d'eau

.  

قَسطَل املاء

Wasserkastanie

2241 Elephant Trade 
Information System 
(ETIS)

système d'information sur le commerce des 
éléphants

قاعدة بيانات لتجميع بيانات تنفيذ القانون على املضبوطات ومصادرة
عينات الفيلة.

نظام املعلومات املتعلق بتجارة الفيلة

Elefantenhandelsinformationssystem (ETIS)

2242 elster glaciation

glaciation d’elster

حقبة التجلد الثاين خالل العصر الرباعي يف مشال أوروبا واململكة
املتحدة وامتدت من سنة - 650000 إىل - 350000، وكانت
هي األكثر حدة خالل املليوين سنة األخرية. إلْستر ر يف شرق أملانيا

كان فد جتمد خالل هذه احلقبة.

جتلد الستر

Elster Vereisung

2243 Elutriation

séparation par décantation

طريقة لفصل اجلزيئات باستخدام اختالفات الوزن النوعي بني
اجلسيمات عندما تكون عالقة يف السوائل. يف املمارسة العملية، عادة
ما يسمح الفرق يف الوزن النوعي للجزيئات "الثقيلة" بالتحرك ضد

تدفق تصاعدي للموائع (مثل املاء أو اهلواء) لتستقر يف القاع، يف حني
تظل املواد الغرامة عالقة ويتم سحبها مع اجلسم املائع، على سبيل

املثال املصنفات اهلوائية املستخدمة يف إنتاج الوقود املشتق من النفايات
تعتمد هذا املبدأ لفصل املواد القابلة لالحتراق اخلفيفة عن املواد غري

القابلة لالحتراق الثقيلة.

تصويل

Schlämmung, Auswaschung

2244 Eluvial

éluvial

مواد من التربة اليت يتم نقلها كعالقة أو مذابة من أفق تربة إىل آخر
أسفله عرب احلركة اهلبوطية للماء.

مواد متنقلة

eluvial

2245 eluvial horizon

horizon éluvial

أفق تربة تكون نتيجة ذوبان بعض مكوناته يف مياه عابرة، أو انتقاهلا
عالقة ذه املياه.

أفق فاقد

eluvialer Horizont

2246 eluviation

éluviation

عملية انتقال مواد مكونة للتربة إما عالقة أو ذائبة يف املاء عرب آفاق
التربة مع احلركة اهلبوطية أو اجلانبية للماء.

عملية غسيل

Auswaschung

2247 emanation

émanation

انبعاث غاز أو رائحة أو ضوء من جسم ما، دون تغيري ظاهر لشكل
أو حجم اجلسم.

انبثاق

Emanation
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2248 Embrytoxicology

embryotoxicité

احتمال متكن مادة من إحداث تأثريات ضارة على الكائن خالل
الفترة األوىل من احلمل بني اإلخصاب ومرحلة اجلنني.

مسوم للجنني

Embryotoxizität

2249 Emerald Network

réseau emeraude

شبكة الزمرد هي شبكة بيئية تتكون من جماالت حفظ خاصة. مت
إنشاؤها من قبل جملس أوروبا كجزء من أنشطته مبوجب اتفاقية برن.
وهي تشمل مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب، وتطبق أساسا

معايري ناتورا 2000، مع معايري إضافية للدول خارج االحتاد
األورويب اليت هي طرف يف اتفاقية برن.

شبكة الزمرد

Smaragd-Netzwerk

2250 emergence

émergence

نشوء وضع خبصائص أو قدرات متطورة متثل حالة متقدمة نوعيا
باملقارنة مع جمموع التفاعالت واملدخالت املؤدية إليه.

بروز

Entstehung

2251 Emergency 
Management

gestion des urgences

تنظيم وإدارة املوارد واملسؤوليات ملعاجلة مجيع جوانب حاالت
الطوارئ، وخباصة التأهب واالستجابة وإعادة التأهيل إلدارة

الطوارئ.

إدارة الطوارئ

Notfallmanagement

2252 Emergency response

réponse d'urgence

عمل منظم يف مواجهة كارثة وشيكة أو فعلية.

استجابة حلالة طارئة

Notfallmaßnahme

2253 Emergency Services

services d'urgence

جمموعة من الوكاالت املتخصصة اليت لديها مسؤوليات وأهداف
حمددة يف خدمة ومحاية األشخاص واملمتلكات يف حاالت الطوارئ.

خدمات الطوارئ

Notdienste

2254 Emergency Situations

situations d'urgence

جيب على السلطات العمومية أن توفر فورا للعموم كل املعلومات اليت
حبوزا واليت ميكن أن متكن العموم من اختاذ التدابري الالزمة ملنع أو

ختفيف الضرر الناشئ عن ديد وشيك على صحة اإلنسان أو البيئة.

حاالت طارئة

Notfallsituationen

2255 Emigration

émigration

مغادرة عدد من األفراد موعتهم األصلية أو انتقال من جمال إىل
آخر.

هجرة

Auswanderung

2256 Emission

émission

إطالق املواد (الغازات والغبار) أو الطاقة (اإلشعاع واحلرارة
والضوضاء) يف البيئة، وعادة يف الغالف اجلوي (انظر تساقط امللوثات

من اهلواء).

انبعاث

Emission

2257 Emission

émission

كمية امللوثات اليت يتم تفريغها يف وحدة الزمن. أو كمية امللوثات
لكل وحدة حجم من غاز أو سائل منبعث أو يتم تفريغه.

انبعاث

Emission

2258 Emission Charges

frais d'émission

معدل حمدد للضريبة على كل وحدة (لتر أو كيلو غرام) من
االنبعاثات. ويشار إليها أيضا برسوم النفايات السائلة أو ضرائب

االنبعاثات.

رسوم االنبعاثات

Emissionsabgaben

2259 Emission Factor

facteur d'émission

ميثل العالقة بني كمية التلوث الناتج وكمية املواد اخلام اليت متت
معاجلتها. على سبيل املثال، إن معامل انبعاث لعملية تصنع وتلحيم
اإلطارات احلديدية يكون هو عدد الكيلوجرامات (األرطال) من

اجلسيمات أو الغبار لكل طن من املواد اخلام.

معامل االنبعاث

Emissionsfaktor
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2260 Emission Inventory

inventaire des émissions

عملية حتديد حسب قائمة مصادر التلوث لكميات ملوثات اهلواء اليت
يتم تصريفها يف الغالف اجلوي. تستخدم نتائج احلصر لوضع معايري

االنبعاثات.

حصر االنبعاثات

Emissionsinventar

2261 Emission or Exposure 
Control

contrôle des émissions ou l'exposition

اإلجراءات الفنية واإلدارية املطبقة للحد أو القضاء على االنبعاثات من
املصدر أو من التعرض عند اهلدف.

مراقبة االنبعاثات أو التعرض

Emissions oder Expositionskontrolle

2262 Emission quota

quotas d'émission

جزء من إمجايل االنبعاثات املسموح ا واملخصصة لبلد أو جمموعة
من البلدان يف إطار احلد األقصى من إمجايل االنبعاثات.

حصص االنبعاثات

Emissionsquoten

2263 Emission reduction 
unit (ERU)

unité de réduction des émissions (ure)

وحدة معتمدة يف بروتوكول كيوتو وتساوي 1 طن متري من مكافئ
CO2. يتم حتقيق وحدات خفض االنبعاثات عند خفض االنبعاثات

أو عمليات إزالة االنبعاثات يف مشاريع التنفيذ املشترك.

وحدة خفض االنبعاثات

Emissionsreduktionseinheit (ERU)

2264 Emission source

source d'émission

أي مصنع، فرن، عملية كيميائية، وما إىل ذلك، اليت تتخلص من
ملوثات بإطالقها يف اهلواء. مصدر ممركز: مصنع حيث إمجايل انبعاث
امللوثات كبري مبا فيه الكفاية لتربير النظر إليه بشكل منفصل يف جرد
االنبعاثات. (كمية انبعاثات انطالقا من حوايل 100 طن أو أكثر يف

السنة قد يؤدي إىل اعتبار احملطة اليت جيري النظر فيها مصدرا ممركزا).
يف الواليات املتحدة األمريكية، وعادة ما يعترب كل جممع مصدرا

ممركزا. جممعات مع انبعاثات تتجاوز 100 طن سنويا، تتعترب مصادر
ممركزة رئيسية.

مصدر انبعاث

Emissionsquelle

2265 Emission Standard

norme d'émission

مستوى انبعاث، ال جيوز جتاوزه مبوجب القانون أو مبوجب اتفاق
طوعي. العديد من املعايري تستخدم عوامل االنبعاثات يف وصفاا،

وبالتايل ال تفرض حدود للكمية املطلقة لالنبعاثات.

معيار انبعاث

Emissionsnorm

2266 Emission standard

norme d'émission

كمية امللوثات اليت على منتج أو مصدر للنفايات عدم جتاوزها عند
التفريغ. ويعرب على معايري االنبعاثات للملوثات، سائلة، صلبة، أو

غازية، عادة بطريقة أو أكثر من الطرق التالية:
 

1. كتلة امللوثات على مدى فترة زمنية معينة: مثال كجم يف الساعة،
أوطن يف اليوم، أو رطل يف الساعة الواحدة.

 
2. قياس كمية امللوثات لكل وحدة كتلة من املواد اهزة أو املصنعة:

على سبيل املثال 20 كجم (ملوثات) لكل طن من اإلنتاج (٪2).
 

3. كتلة امللوثات لكل وحدة حجم من الغاز املنبعث يف شروط
حمددة من درجة احلرارة والضغط مثال: ملغرام لكل متر مكعب، أو

اجلسيمات لكل قدم مكعب.
 

4. تركيز حمدد، أي حجم امللوثات (إذا كانت غازية) لكل وحدة
حجم من الغاز املنبعث، وذلك يف ظروف معينة من درجة احلرارة

والضغط.

معيار انبعاث

Emissionsnorm

2267 emission standard

teneur limite d'émission; norme d'émission

معايري تصدرها املؤسسات املختصة واليت حتدد مستويات انبعاث
ملوثات يف اال البيئي املفتوح بقطاعات النقل والطاقة والصناعة أو
حيث ما وجد االنبعاث. هذه املعايري تتغري مع تطور التقنيات واملعرفة

بأضرار امللوثات.

إرسال حمدود، معيار االنبعاثات

Abgasstandard
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2268 Emission Standard 
(chem)

norme d'émission

هذه القيمة التنظيمية هي احلد الكمي النبعاث أو تفريغ مادة حيتمل
أن تكون سامة من مصدر.

انبعاث معياري

Emissionsnorm

2269 Emission Taxes

taxes d'émission

معدل حمدد للضريبة على كل وحدة (لتر أو كيلو غرام) من
االنبعاثات. ويشار إليها أيضا برسوم النفايات السائلة أو رسوم

االنبعاثات.

ضرائب االنبعاثات

Emissionssteuern

2270 Emission trajectories

trajectoires d'émission

توقعات ملسارات تطور انبعاثات يف املستقبل، أو أمناط انبعاثات
مرصودة.

مسارات انبعاثات

Emissionstrajektorien

2271 Emissions (climate 
change)

émissions (changement climatique)

يف سياق تغري املناخ، تدل "انبعاثات" على انطالق غازات دفيئة و/أو
سالئفها وهباء جوي يف الغالف اجلوي فوق منطقة حمددة وخالل

فترة زمنية حمددة.

انبعاثات (تغري املناخ)

Emissionen (Klimawandel)

2272 Emissions Direct / 
Indirect (climate 
change)

émissions direct / indirectes (changement 
climatique)

انبعاثات مباشرة أو "نقطة أو مركز انبعاث"، هي موقع يف سلسلة
الطاقة حيث يتم إطالق االنبعاثات. وتنسب االنبعاثات إىل هذه

النقطة يف سلسلة الطاقة، سواء كانت قطاعا، أو تقنية أو نشاط. على
سبيل املثال، تعترب االنبعاثات من حمطات الطاقة اليت تعمل بالفحم

انبعاثات مباشرة من قطاع إمدادات الطاقة. انبعاثات غري املباشرة أو
االنبعاثات "املخصصة لقطاع االستخدام النهائي" تشري إىل استخدام
الطاقة يف قطاعات االستخدام النهائي، ومتثل االنبعاثات املرتبطة
بإنتاج الطاقة املستخدمة يف قطاع االستخدام النهائي. على سبيل

املثال، ميكن أن تعزى بعض االنبعاثات املرتبطة بتوليد الكهرباء لقطاع
املباين اعتبارا حلجم استخدام قطاع البناء من الكهرباء.

انبعاثات مباشرة / غري مباشرة (تغري
املناخ)

Direkte / Indirekte Emissionen (Klimawandel)

2273 Emissions Permit

permis d'émissions

خمصص غري قابل للتحويل وغري قابل للتداول، مينح من قبل السلطة
اإلدارية (منظمة حكومية دولية، وكالة احلكومة املركزية أو احمللية)
إىل كيان إقليمي (بلد، إقليم) أو قطاعي (منشأة معينة) حيدد الكمية

املسموح بانبعاثها من مادة معينة.

ترخيص انبعاث

Emissionsgenehmigung

2274 Emissions Quota

quota des émissions

تعين جزء من إمجايل االنبعاثات املسموح ا واملخصصة لبلد أو
جمموعة من البلدان يف إطار احلد األقصى اإلمجايل لالنبعاثات

وخمصصات املوارد االلزامية.

حصة انبعاث

Emissionsquoten
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2275 Emissions Scenario

scénario des émissions

تقدمي حمتمل للتطور املستقبلي النبعاثات املواد اليت حيتمل أن تكون
نشطة إشعاعيا (مثل الغازات الدفيئة واهلباء)، استنادا إىل جمموعة

متجانسة ومتناسقة داخليا من االفتراضات حول القوى املؤثرة (مثل
التطور الدميوغرايف والتنمية االجتماعية واالقتصادية، والتغري
التكنولوجي) والعالقات الرئيسية الرابطة بينها. وتستخدم

سيناريوهات تركيز مستمدة من سيناريوهات انبعاثات كمدخل إىل
منوذج مناخي حلساب اإلسقاطات املناخية. تستخدم اللجنة الدولية

للتغريات املناخية جمموعة من سيناريوهات االنبعاثات كأساس
لتوقعات املناخ. ويشار مثال إىل سيناريوهات االنبعاثات لسنة

.IS92 ا سيناريوهات1992على أ

سيناريو انبعاثات

Emissionsszenario

2276 Emissions Tax

impôt d'émissions

ضريبة تفرضها احلكومة على كل وحدة من انبعاثات ثاين أكسيد
الكربون أو ما يعادهلا من مصدر خيضع للضرائب. باعتبار أن تقريبا
كل الكربون املوجود يف الوقود األحفوري ينبعث يف اية املطاف
على شكل ثاين أكسيد الكربون، فإن فرض ضريبة على حمتوى

الكربون بالوقود األحفوري يعادل فرض ضريبة على االنبعاثات الناجتة
عن احتراق الوقود األحفوري.

ضرائب االنبعاثات

Emissionssteuer

2277 Emissions trading

échange d'émissions

إحدى آليات كيوتو الثالث، اليت متكن األطراف املدرجة يف املرفق
األول من نقل وحدات بروتوكول كيوتو إىل، أو احلصول على
وحدات من طرف آخر من املرفق األول. جيب على األطراف

املدرجة يف املرفق األول تلبية متطلبات األهلية احملددة للمشاركة يف
التداول باالنبعاثات.

تداول االنبعاثات

Emissionshandel

2278 Emissions, 
agricultural

émissions, agricole

االنبعاثات املرتبطة بالنظم الزراعية - يف الغالب امليثان (CH4) أو
أكسيد النيتروز (N2O). وتنتج هذه االنبعاثات عن التخمر املعوي
عند املواشي احمللية، واستعمال السماد، وزراعة األرز، واحلرائق (أيضا

اإلرادية) يف السافانا واألراضي العشبية، وعن التفاعالت يف التربة.

انبعاثات، زراعية

Emissionen, landwirtschaftliche

2279 Emissions, 
anthropogenic

émissions, anthropogénique

انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري (الغازات الدفيئة)،
واهلباء، والسالئف لغازات دفيئة الناجتة عن األنشطة البشرية. وتشمل
هذه األنشطة حرق الوقود األحفوري وإزالة الغابات والتغريات يف
استخدام األراضي (LUC)، واإلنتاج احليواين، والتسميد، وإدارة

النفايات، والعمليات الصناعية.

انبعاث، بشرية املنشأ

Emissionen, anthropogene

2280 Emissions, direct

émissions, directes

االنبعاثات اليت تنشأ فعليا عن األنشطة ضمن حدود واضحة املعامل،
على سبيل املثال، منطقة، قطاع اقتصادي، شركة، أو عملية.

انبعاثات، مباشرة

Emissionen, direkte

2281 Emissions, embodied

émissions, incarnaient

االنبعاثات اليت تنشأ عن إنتاج وتقدمي سلعة أو خدمة أو إنشاء بنية
حتتية. تبعا حلدود النظام املختار، وغالبا ما تتضمن هذه االنبعاثات
انبعاثات املنبع (على سبيل املثال: االنبعاثات الناجتة عن استخراج

.(LCA) املواد اخلام). انظر أيضا تقييم دورة احلياة

انبعاثات، متجسدة

Emissionen, verkörperte
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2282 Emissions, indirect

émissions, indirectes

االنبعاث املرتبط بأنشطة داخل حدود واضحة املعامل، على سبيل
املثال، منطقة، قطاع اقتصادي، شركة أو عملية، ولكن حيدث خارج
احلدود املقدمة. على سبيل املثال، يتم وصف االنبعاثات بغري املباشرة
ملا ترتبط باستخدام احلرارة ولكن تنشأ فعليا خارج حدود منطقة
املستعمل للحرارة، أو ملا ترتبط بإنتاج الكهرباء ولكن تنشأ فعليا

خارج حدود قطاع إمدادات الطاقة.

انبعاث، غري مباشر

Emissionen, indirekte

2283 Emissions, territorial

émissions, territoriale

االنبعاثات اليت حتدث داخل أراضي والية قضائية معينة.

انبعاث، إقليمي

Emissionen, territoriale

2284 emissive power

pouvoir émissif

كمية الطاقة املنبعثة من وحدة املساحة يف وحدة الزمن عند درجة
حرارة معينة على شكل موجات كهرمغناكيسة من جسم ما.

قدرة انبعاثية

Emissionsvermögen

2285 emissivity

émissivité

نسبة اإلشعاع املنبعث من سطح إىل اإلشعاع املنبعث من جسم أسود
يف نفس درجة احلرارة.

انبعاثية

Emissionsvermögen

2286 Empowerment

autonomisation

التمكني هو عملية زيادة قدرة األفراد أو اجلماعات على اختاذ
خيارات وحتويل تلك اخليارات إىل اإلجراءات والنتائج املطلوبة.

أساسي يف هذه العملية هي اإلجراءات اليت، على حد سواء، تساهم
يف تكوين األصول الفردية واجلماعية، وحتسني كفاءة ونزاهة السياق

التنظيمي واملؤسسي الذي حيكم استخدام هذه األصول.

تمكين

Stärkung der eigenen Rolle

2287 Enabling framework

cadre favorable

مزيج من السياسات واملؤسسات واألعراف االجتماعية واالتفاقات
اجلماعية اليت ميكن استخدامها منفردة أو جمتمعة، من قبل احلكومة
وقطاع األعمال واجلهات املعنية األخرى، لتعزيز أعمال التنوع

البيولوجي وأنشطة أخرى مفيدة اجتماعيا. وميكن أن يشمل إطار
مالئم كال من احلوافز الطوعية ومتطلبات إلزامية.

إطار مالئم

förderliche Rahmenbedingungen

2288 Enactment

promulgation

عملية النشر الرمسي لقانون مما يؤدي إىل إلزامية االمتثال والتنفيذ.

إصدار قانون

Inkraftsetzung

2289 Encapsulation

enrobage

1. تعليب أو تغليف النفايات داخل مواد ذات نفاذية منخفضة.
 

2. عملية حبس نفايات غري عضوية سامة يف مصفوفة خاملة
منخفضة النفاذية.

تغليف (كَبسلَة)

Einkapselung

2290 enclave

enclave

منطقة حمدودة تتميز خبصائص طبيعية وإحيائية ختتلف عن الوسط
احمليط ا، جزيرة بيئية توجد يف كنف وسط مغاير. يف أغلب احلاالت

ال تساير خصائصها اخلصائص العامة للموقع اجلغرايف.

مكتنفة

Enklave

2291 encroachment (of the 
desert)

empiétement (du désert)

يدل على العمليات واألنشطة اليت تساهم يف زحف هامش الصحراء
قدما حنو األراضي الصاحلة للزراعة.

زحف (الصحراء)

Vordringen (der Wüste)
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2292 end moraine

moraine terminale

أو ركام 'حمطة أخرية' هو سلسلة من التالل من املواد املودعة من
طرف ر جليدي نشط عند ايته. يتراوح ارتفاع الركام بني 1 و
100 متر، وقد تراكم بفعل نشاط النهر اجلليدي من ناحييت اإلغراق

والدفع.

ركام النهاية

Endmoräne

2293 End user

utilisateur final

مرفق يشتري أو يؤمن مواد مستردة دف إعادة تدويرها. أمثلة على
ذلك: حمطات إعادة التدوير ومرافق التحويل إىل مساد. تستثين مرافق

التخلص املبذر.

مستخدم ائي

Endbenutzer

2294 Endangered species

espèces en voie de disparition

أي نوع من األنواع يواجه خطر االنقراض ككل أو جلزء كبري من
جمموعته.

أنواع مهددة باالنقراض

Gefährdete Arten

2295 Endangered Species 
Act

loi sur les espèces en voie de disparition

قانون صدر يف الواليات املتحدة يف السبعينيات من القرن العشرين،
دف العمل على محاية األنواع النباتية واحليوانية اليت تعترب قريبة من
أو عرضة لالنقراض، وحتديدا نتيجة آلثار النمو االقتصادي والتنمية.
وقد قام بدور قاطرة جلهود احملافظة على البيئة يف الواليات املتحدة.

قانون األنواع املهددة باالنقراض

Artenschutzgesetz

2296 endangered taxa

espèce menacée

كائنات تواجه خطر االنقراض، عموما بسبب النشاط البشري، أو
تدهور التوازن مفترس – فريسة، أو التغريات يف املناخ أو أسباب

أخرى، وشخصت ذلك جهات خمتصة حكومية أو دولية.

ساللة مهددة

bedrohte Spezies

2297 endemic

endémique

كائن (نبات أو حيوان) يستوطن منطقة جغرافية حمددة، واضحة
املعامل وال يتواجد خارجها.

متوطن

endemisch

2298 Endemic species

espèces endémiques

أنواع أصلية يف املنطقة، واليت يقتصر جمال انتشارها على موقع صغري.

أنواع متوطنة

endemische Arten

2299 Endemit

endémique

أنواع ال توجد إال يف جمال حمدود جدا.

متوطن

Endemit

2300 ending (final) book  
inventory

stock final

جرد لوضع كائن معني (نبات أو حيوان) أو موعة من الكائنات أو
موع الكائنات املمثلة للتنوع البيولوجي واليت تستوطن منطقة

جغرافية يف تاريخ معني للتمكن من التعرف على التغريات بعد فترة
من الزمن.

جرد خمزون ائي

Endbestand

2301 endoderm

endoderme

أعمق طبقة أساسية من األنسجة عند احليوانات ذات األنسجة
احلقيقية. تشكل القناة اهلضمية ومشتقاا: وتشمل يف الفقاريات،

الكبد والقصبة اهلوائية، والرئتني.

أدمي الباطن

Endoderm

2302 endoenergic

endoénergétique

.(endothermic ماص للحرارة) انظر

ماص الطاقة

endothermisch
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2303 Endogeic

endogé

الفقاريات تعيش يف التربة، على سبيل املثال، ديدان األرض، وتساهم
بفعالية يف التنشيط البيولوجي للموئل.

كائنات ترابية

endogäisch

2304 Endolithic algae

algues endolithique

طحالب حتفر يف الصخور اجلريية أو الشعاب املرجانية.

طحالب حجرية داخلية

endolithische Algen

2305 endoparasite

endoparasite

طفيلي يعيش داخل جسم الكائن احلي املصاب به.

طفيلي داخلي

Endoparasit

2306 endophyte

endophyte

كائن حي، بكتريي أو فطري، يعيش على األقل جزءا من دورة حياته
داخل جسم نبات مضيف. أحيانا ال يسبب هذا الوضع أية تأثريات

سلبية للنبات وقد يكون يف بعض احلاالت مفيدا له.

طفيلي داخلي، طفيلي نبايت داخلي

Endophyt

2307 Endorheic

endoréique

نظام دون أي تدفق. مثال حبرية مغلقة هي مسطح من املياه ال يوجد
لديه تدفق إىل خارج حدوده، ولكن ميكن أن تصب فيه جداول. أنه

يعمل أساسا بوصفه حوض صرف داخلي. معظم تصريف املياه
يكون عن طريق التبخر، وتكَون حبريات ماحلة.

حوض مغلق

Endorheisch/abflusslos

2308 endosmosis

; endosmose

مرور سائل عرب غشاء نصف نفوذ من وسط بتركيز معني حنو وسط
بتركيز أكرب. بالنسبة للكائن احلي، هو مرور املاء عرب غشاء اخللية من

.(exosmosis انظر: تناضح خارجي) الوسط احمليط إىل داخلها

تناضح داخلي

Endosmose

2309 Endothermic

endothermique

تفاعل كيميائي ميتص احلرارة من اال الذي حوله.

ماص للحرارة

endothermisch

2310 Endothermic 
(reaction)

endothermique

تفاعل كيميائي مصحوب بامتصاص للطاقة احلرارية.

ماص للحرارة (تفاعل)

Endotherm (Reaktion)

2311 endotoxin

endotoxine

جزيئات كبرية موجودة يف الغشاء اخلارجي للبكترييا، تصبح مؤثرة
عند حتلل البكترييا وتسبب التهابات قوية وحادة للكائن احلامل هلذه

البكترييا.

مسوم داخلية

Endotoxin

2312 Endowment effect

effet de dotation

زيادة يف القيمة اليت يعطيها الناس لسلعة أو خدمة عندما حيصلون على
حق ملكيتها.

أثر احليازة

Besitztumseffekt

2313 Endowment fund

fonds de dotation

حمفظة مالية تتم إدارا بشكل حيافظ على / أو ينمي رأس املال، ويف
نفس الوقت توفر دخال من االستثمارات.

صندوق اهلبات

Stiftungsfonds

2314 End-use market

marché d'utilisation finale

شركة أو جمموعة من الشركات اليت تشتري املواد املعاد تدويرها
الستخدامها كمادة أولية يف تصنيع منتجات جديدة.

سوق االستخدام النهائي

Endverbrauchermarkt

2315 Energy

énergie

القدرة على أداء مهام كيميائية، ميكانيكية، كهربائية أو حرارية.

طاقة

Energie
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2316 Energy

énergie

القدرة على القيام بعمل. الطاقة لديها العديد من األشكال:
امليكانيكية والكيميائية واحلرارية (احلرارة)، والنووية والكهربائية.

ومن املمارسات الشائعة اعتبار الطاقة من مصادر حرارية، مثل احلرارة
املنبعث من احتراق الوقود األحفوري أو االنشطار النووي، طاقة

أولية ألنه ميكن أن تستخدم ألغراض التدفئة وجيب حتويلها عن طريق
حمرك مثل التوربينات البخارية قبل أن تتمكن من القيام بعمل.

طاقة

Energie

2317 Energy access

accès à l'énergie

احلصول على خدمات الطاقة النظيفة واملوثوقة وبأسعار معقولة
ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة واالتصاالت واالستخدامات

املنتجة.

وصول إىل الطاقة

Zugang zu Energie

2318 Energy analysis

bilan énergétique

كل عملية أو نشاط، كاستخراج املواد األولية من باطن األرض،
مصادر طاقية أو معادن، عمليات تعدين وتصنيع أو تكرير، أو

عمليات حتويلية أو نقل، أو بناء أو إنتاج أية أداة أو آلة، ينطوي على
استخدام الطاقة. وبالتايل، فكل شيء يتطلب إنفاق الطاقة ليصل إىل

حيز الوجود، وأيضا إنفاق الطاقة للتخلص منه.
 

من املمكن دراسة تفاصيل العمليات اليت يتم من خالهلا تصنيع منتوج
معني وحتديد كمية الطاقة الالزمة إلنتاجه. وهذا يعين مجع كميات

الطاقة الالزمة لتصنيع كل جزء من األجزاء وكذلك الطاقة الضرورية
لتجميع األجزاء وبناء املنتج. والطاقة الالزمة لكل جزء، هي الطاقة

الالزمة لتشكيله والطاقة الالزمة لتوفري خمتلف املواد الضرورية
لتصنيعه، وكذلك الطاقة اليت استهلكتها اآلالت اليت استعملت يف

العمليات اإلنتاجية املختلفة. وهذا ما يسمى "حتليل الطاقة عن طريق
حتليل العملية.". 

حتليل طاقي

Energieanalyse

2319 Energy and 
Biodiversity Initiative

initiative énergie et biodiversité

اختذ مركز رواد البيئية يف إدارة األعمال (الدولية للحفظ) هذه
املبادرة، ومجع بني "الشركات الرائدة يف جمال الطاقة ومنظمات
احلفاظ على البيئة لتطوير وتعزيز إطار ألفضل املمارسات إلدماج
حفظ التنوع البيولوجي عند تطوير حقول النفط والغاز. حضر

الشركاء جمموعة من املبادئ التوجيهية واألدوات العملية للحد من
اآلثار على التنوع البيولوجي وحتقيق أقصى قدر ممكن من املسامهات
يف احملافظة على البيئة حيثما متت تعبئة موارد النفط والغاز. وتتناول
املبادئ التوجيهية مجيع مراحل دورة حياة املشروع – من التنقيب
األويل إىل وقف تشغيل - وصممت لتكون متكاملة مع وقابلة

لإلدماج يف نظم إدارة الشركة احلالية.

مبادرة الطاقة والتنوع البيولوجي

Energie und Biodiversitätsinitiative

2320 Energy Audit

audit énergétique

جرد وتسجيل وصفي جلميع اخلصائص وامليزات اليت تؤثر على
استخدام الطاقة يف املبىن. وهذا يشمل، ولكن ليس على سبيل احلصر،
مجيع أوصاف مكونات البناء، مجيع أوصاف كل املعدات واألجهزة

اليت تستخدم الطاقة وأوصاف كافة خصائص الطاقة املستخدمة.

تدقيق طاقي

Energie-Audit

2321 Energy balance

bilan énergétique

معادلة لتقدير التبخر من املسطحات املائية املفتوحة، أو التبخر التعرقي
من سطح األرض، حيث التغري يف املخزون الطاقي للوسط املائي هو
الفرق املتبقي بني كمية الطاقة الواردة (اإلشعاع الشمسي، األشعة
حتت احلمراء من الغالف اجلوي) إىل الوسط والطاقات املنبعثة منه
(اإلشعاعات الشمسية املنعكسة، األشعة حتت احلمراء املنبعثة من

الوسط املائي، وطاقة التبخر، والطاقة اليت يفقدها الوسط عن طريق
التوصيل احلراري، والطاقة اليت حيملها معه املاء املتبخر.

ميزان الطاقة

Energiebilanz
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2322 energy balance in soil

équilibre d’énergie terrestre

توازن بني كمية الطاقة اليت تصل األرض والكمية اليت تغادرها. هذا
التوازن يستقر عندما تستقر العوامل احملددة له. نظرا لالرتفاع املستمر
لالحنباس احلراري، أحد هذه العوامل، خالل العقود األخرية، اختل
هذا التوازن وأخذ متوسط درجة حرارة سطح األرض يف االرتفاع

تبعا لذلك.

توازن الطاقة باألرض

Energiebilanz im Boden

2323 Energy budget

budget de l'énergie

وصف كمي للتبادل الطاقي لنظام مادي أو بيئي. وتتضمن امليزانية
كميات اإلشعاع، والتوصيل، واحلمل احلراري، واحلرارة الكامنة،

بالنسبة ملصادر وبالوعات للطاقة.

ميزانية الطاقة

Energiehaushalt

2324 Energy carrier

support de l'énergie

أو حامل الطاقة، عبارة عن مادة أو ظاهرة ميكن استخدامها لقيام
بأعمال ميكانيكية أو حرارية أو لتشغيل عمليات كيميائية أو فيزيائية.

ناقل الطاقة

Energieträger

2325 Energy Conservation

conservation de l'énergie

على الرغم من أنه يف كثري من األحيان يتم اخللط بني حفاظ الطاقة
وكفاءة الطاقة، فإن األمر خمتلف متاما. كالمها ينطوي على ختفيض

استخدام الطاقة عموما، ولكن حتقيق هذا اهلدف يكون بطرق خمتلفة.
احلفظ ينطوي على خفض هدر الطاقة يف حني كفاءة الطاقة ال. على
سبيل املثال، ميكننا استبدال مكيف اهلواء القدمي جبديد أكثر كفاءة يف
استخدام الطاقة، ولكن هدر الطاقة يستمر عن طريق تشغيل املكيف
عندما ال نكون يف املرتل. وقد نكون قادرين على توفري املزيد من
الطاقة عن طريق تغيري سلوكنا أو برجمة  منظم احلرارة بدال من

استبدال املكيف.

حفظ الطاقة

Energieerhaltung

2326 Energy Conservation 
Measure (ECM)

mesure de conservation d'énergie

عنصر من بناء أو منتج يؤثر تأثريا مباشرا على استخدام الطاقة يف
املبىن.

تدبري حافظ للطاقة

Maßnahme zur Energieeinsparung

2327 Energy efficiency

optimisation des ressources energetiques; 
Efficacité énergétique

االستخدام الرشيد ملوارد الطاقة كجزء من سياسة شاملة للحد من
الطلب على الطاقة.

كفاءة الطاقة

Energienutzung (Energieeffizienz)

2328 Energy Efficiency

efficacité énergétique

استخدام كميات أقل من الطاقة لتحقيق نفس النتيجة. على سبيل
املثال، فإن حتسني عزل مرتل ميكن من احلفاظ على املرتل دافئا رغم

استخدام قدر أقل من الطاقة.

كفاءة الطاقة

Energieeffizienz

2329 Energy Efficiency 
Ratio (EER)

taux d'efficacité énergétique

مقياس لكفاءة الطاقة اللحظية ملعدات التربيد، وتستخدم عادة فقط
للتكييف الكهربائي للهواء.  نسبة كفاءة الطاقة هي نسبة صايف قدرة

التربيد يف وحدة حرارية بريطانية يف الساعة إىل املعدل اإلمجايل
للمدخالت الكهربائية بالواط، يف ظل ظروف معينة. قيمة نسبة
كفاءة الطاقة يعرب عنها بوحدة من الوحدة احلرارية الربيطانية لكل

واط ساعة.

نسبة كفاءة الطاقة

Energiewirkungsgrad

2330 Energy Flow in 
Ecosystems

flux d'énergie dans les écosystèmes

مع ارتفاع املستوى الغذائي، تتراجع كمية الطاقة املتاحة للمفترس.

تدفق الطاقة يف األنظمة البيئية

Energiefluss in Ökosystemen
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2331 Energy Intensity

intensité énergétique

شدة الطاقة هي نسبة إمجايل استهالك الطاقة إىل الناتج احمللي اإلمجايل
وتقاس بوحدة الطاقة (اجلول مثال) إىل وحدة الناتج احمللي اإلمجايل
(الدوالر مثال). هي مؤشر الطلب، وكانت يف األصل تستعمل
كمؤشر لكفاءة استخدام الطاقة يف البالد، وقد مت تكييفها لقياس

كفاءة استخدام الطاقة يف املدن والشركات. شدة الطاقة هي مؤشر
إمجايل مطبق يف سيناريوهات صناعة القرار بكل من القطاعني العام
واخلاص، يتالءم مع جماالت خمتلفة احلجم، مما يسمح للمستخدمني

باالستفادة منه يف طائفة واسعة من معايري صنع القرار على املستويات
احمللية واإلقليمية والوطنية والدولية.

 
وكانت الشركة األوىل اليت خفضت بشكل كبري شدة الطاقة يف
غضون فترة زمنية من سنة واحدة هي فولفو: مصنعها اجلديد بِ
(River Valley)، الذي ينتج جمموع شاحنات فولفو بأمريكا
الشمالية، فقد خفض شدة الطاقة بنسبة 30٪، من 79،64 مليون

وحدة حرارية بريطانية لكل شاحنة يف سنة 2009 إىل 60،42
مليون وحدة حرارية بريطانية للشاحنة يف عام 2010.

شدة الطاقة

Energieintensität

2332 energy of light

énergie de la lumière

طاقة األمواج الكهرمغناطيسية اليت تتفاعل مع شبكية عني اإلنسان، أو
عني أي كائن آخر، واليت يقع طوهلا مابني حوايل 380 نانومتر
(الضوء البنفسجي) وحوايل 750 نانومتر (الضوء األمحر). كمية

الطاقة اليت تصل املستقبل متناسبة مع شدة اإلشعاع ومتناسبة عكسيا
مع طول املوجة.

طاقة الضوء

Lichtenergie

2333 Energy Pyramid

pyramide de l'énergie

العالقة بني مستويات طاقة التغذية املختلفة املشاركة يف سلسلة غذائية
معينة؛ الذاتية التغذية (يف القاعدة) متثل أكرب قدر من الطاقة املتاحة؛
احليوانات العاشبة هي التالية؛ مث احليوانات آكلة اللحوم األولية؛

واحليوانات آكلة اللحوم الثانوية؛ وما إىل ذلك؛ توجد أهرامات مماثلة
للكتلة واحلجم والعدد أيضا يف اتمعات الطبيعية.

هرم الطاقة

Energie-Pyramide

2334 Energy recovery

recuperation d'énergie

استرداد موارد أو كميات من الطاقة عن طريق حرق جزء من
النفايات القابل هلذا النوع من املعاجلة أو استرداد الطاقة احلرارية
املصاحبة ملنتجات أو نفايات. االستفادة من هذه الطاقة املستردة

ختتلف باختالف الكمية ومستوى احلرارة احملصل عليه، من التدفئة إىل
إنتاج الكهرباء.

استعادة الطاقة

Energierückgewinnung

2335 Energy recovery

récupération d'énergie

احلصول على الطاقة من النفايات البلدية الصلبة من خالل جمموعة
متنوعة من العمليات (احلرق مثال).

استعادة الطاقة

Energierückgewinnung

2336 Energy Service 
Company (ESCO)

entreprise de services énergétiques

الشركة اليت تقترح خفض تكاليف الطاقة على الزبون، يف كثري من
األحيان عن طريق رأمسلة مسبقة النفقات وتقاسم التوفري الناتج يف

التكاليف املستقبلية مع الزبون. أا أنشئت أصال على موطئ قدم يف
إطار هياكل تنظيمات اخلدمة العمومية من خالل مساعدة املؤسسات
الكبرية على ختفيض استهالكها من الطاقة. تعرف أيضا باسم مقدمي
خدمات كفاءة الطاقة، وهي شركات مهمة لتحقيق االستدامة، حيث
أا متكن الشركات اليت عادة ال ميكنها أن تتحمل تكاليف االستثمار
مقدما، لتصبح أكثر كفاءة وأكثر رحبية، وتقليل البصمة البيئية. وعند

تنفيذها بشكل صحيح وناجح فإا حتقق الربح للجانبني.

شركة خدمات الطاقة

Energiedienstleistungsunternehmen

2337 energy solar

énergie solaire

طاقة األمواج الكهرمغناطيسية اليت تصل األرض واملنبعثة من الشمس.
هي أساس احلياة، فبدوا ليس هناك متثيل ضوئي وال مواد غذائية وال
دفئ. تعامل اإلنسان معها منذ األزل. يف العقود األخرية تكثف هذا
التعامل وطور اإلنسان تقنيات جديدة تسمح بتوسيع وتنويع جماالت

استعماهلا.

طاقة مشسية

Solarenergie
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2338 Energy Tax

taxe sur l'énergie

ضريبة الطاقة هي ضريبة على حمتوى الوقود من الطاقة، فرضها يقلل
من الطلب على الطاقة، ويقلل بالتايل من انبعاثات ثاين أكسيد

الكربون من استخدام الوقود األحفوري.

ضريبة الطاقة

Energiesteuer

2339 Enforcement

application d'une loi

عملية تنفيذ القانون. ختتلف إجراءات التنفيذ تبعا الختالف القوانني
البيئية باختالف ااالت واختالف املساطر املرتبطة بتنفيذ املتطلبات
التنظيمية، وطبيعة املخالفة اليت يتعلق ا التنفيذ: على سبيل املثال، قد
يتم حتذير الشخص املخالف أو املؤسسة املخالفة، أو حتديد فترة زمنية

معينة الختاذ إجراءات معينة، أو يطلب املثول أمام حمكمة قانونية.

تطبيق

Gesetzesanwendung

2340 Enhanced due 
diligence

vigilance nécessaire renforcée

يعترب األشخاص البارزون سياسيا عمالء ميكن أن ميثلوا خطر أعلى
للمؤسسات املالية، وبالتايل، وبالنسبة هلؤالء العمالء، يتوقع من البنوك
إتباع بعض التدابري اإلضافية لتحديد اهلوية، وفقا للتوصيات 40 لفرقة

العمل املعنية باإلجراءات املالية.

عناية واجبة معززة

Erhöhte erforderliche Überprüfung

2341 enhanced 
greenhouse effect

effet de serre renforcé

تعززت ظاهرة االحتباس احلراري الطبيعي عن طريق انبعاث غازات
دفيئة بشرية املنشأ. زيادة تركيزات ثاين أكسيد الكربون، وامليثان،

وأكسيد النيتروز، مركبات الكربون الكلورية الفلورية،
واهليدروكربونات املشبعة بالفلور، والغازات األخرى اليت هلا نشاط
ضوئي-كيميائي مهم واليت تنتج عن األنشطة البشرية مثل استهالك
الوقود األحفوري أو تنبعث من النفايات، متتص املزيد من األشعة
حتت احلمراء، وبالتايل متارسة تأثري احتراري على املناخ. انظر تغيري

املناخ واالحترار العاملي.

ظاهرة احتباس حراري معززة

verstärkter Treibhauseffekt

2342 Enhanced Vegetation 
Index (EVI)

indice de végétation renforcée

مؤشر حمسن أو"األمثل" للغطاء النبايت لالستخدام مع بيانات
االستشعار عن بعد، على غرار (املؤشر املعياري للفرق يف الغطاء
النبايت NDVI). وهو مصمم لتعزيز إشارة النباتات مع حتسني

احلساسية يف مناطق الكتلة احليوية العالية.

مؤشر معزز للغطاء النبايت

Verbesserter Vegetationsindex

2343 enhancement of the 
environment

assainissement du milieu; amélioration de 
l'environnement

يشمل النهوض بالبيئية التطهري وهو إزالة ملوثات موجودة وكذلك
احلد من انبعاث ملوثات يف الوسط املفتوح وأيضا إعادة توطني أنواع
منقرضة وغري ذلك من العمليات اليت تقرب البيئة من الوضع الطبيعي

األصلي وعموما املستدام.

تطهري البيئة، حتسني البيئة

Verbesserung der Umwelt

2344 enriched uranium

uranium enrichi

حيتوي اليورانيوم الطبيعي على حوايل 0.7 ٪ من وزنه من النظري
235U القابل لالنشطار. للتمكن من استعماله تعتمد تقنيات
التخصيب، أي رفع هذه القيمة. يتم التخصيب يف حدود 3 ٪
بالنسبة لالستعمال يف العديد من مفاعالت إنتاج الكهرباء، ويف

حدود 20 ٪ بالنسبة لالستعمال يف القنابل الذرية.

يورانيوم خمصب

angereichertes Uran

2345 Enrichment planting

plantation d'enrichissement

غرس أنواع األشجار املطلوبة يف غابة طبيعية مت تعديلها أو غابات
ثانوية أو منطقة غابوية دف إنشاء غابة يمن عليها األنواع

املرغوب فيها (أي احمللية و/أو ذات القيمة العالية).

غرس إغناء

Bereicherungspflanzung
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2346 ENSO (El Niño-
Southern Oscillation)

enso (el niño-oscillation australe)

تفاعل بني مكونات نظام عاملي واحد من تقلبات املناخ. إنزو هي
مصدر معروف ألبرز تقلب يف الطقس واملناخ يف مجيع أحناء العامل،
ولكن ال ميس كل املناطق. التذبذب اجلنويب (SO) هو تأرجح على
نطاق جغرايف واسع جدا يف الضغط اجلوي بني اندونيسيا / مشال

أستراليا، وجنوب شرق احمليط اهلادئ. خالل أحداث احترار النينيو
الرئيسية ميتد االحترار على جزء كبري من مناطق احمليط اهلادئ

االستوائية ويصبح مرتبطا بشكل واضح بنمط التذبذب اجلنويب.
العديد من الدول األكثر تضررا من األحداث إنزو هي بلدان نامية

ذات اقتصاديات تعتمد إىل حد كبري على القطاعات الزراعية والصيد
البحري كمصدر رئيسي إلمدادات الغذاء والتشغيل، وللحصول على
العمالت األجنبية. قدرات جديدة للتنبؤ ببداية ظاهرة إنزو ميكن أن
يكون هلا تأثري عاملي. ميثل إنزو جزء طبيعي من مناخ األرض، هل
تأثرت شدته أو تغري تردده نتيجة لظاهرة االحتباس احلراري؟ فهذا

موضوع دراسة مهمة.

إنزو (النينيو-التذبذب اجلنويب)

ENSO (El Niño-Südliche Schwingung)

2347 entamoeba

entamoeba (entamoebidés)

كائنات دقيقة طفيلية مسببة لعدد من األمراض، وهي أنواع تصيب
خمتلف مكونات اجلهاز اهلضمي. منها ما يصيب اللثة ويعيش يف

الفراغات بني األسنان ومنها ما يصيب األمعاء الغليظة.

انتاميبا

Entamoeba

2348 enteric emission

émissions entériques

يتكون وينبعث غاز امليثان كناتج ثانوي لعملية اهلضم عند املاشية.
تعمل امليكروبات املتواجدة باجلهاز اهلضمي للحيوان على ختمر

األعالف املستهلكة من قبل احليوانات. عملية التخمري هذه، واملعروفة
أيضا باسم التخمر املعوي، تنتج غاز امليثان كمنتوج ثانوي. مث يتم

التخلص من امليثان عن طريق املخرج ومع الروث أو مع الزفري.
املاشية اترة (البقر واجلاموس واألغنام واملاعز) هي املصدر الرئيسي
هلذه االنبعاثات. (اخلنازير واخليول) هي أقل أمهية من السابقة الذكر

يف هذا اال.

انبعاث معوي

enterische Emissionen

2349 Entitlements

droits

املدفوعات التحويلية احلكومية املبذولة ألفراد هلم خصائص و/أو
ظروف معينة، مثل السن أو احلاجة.

استحقاقات

Berechtigungen

2350 Entomogamous

entomogamous

نباتات تتطلب نظم تكاثرها تلقيحا بواسطة احلشرات.

تلقيح حشرايت

Entomogamous

2351 entomology

entomologie

فرع من فروع علم احليوان وخيتص بدراسة عامل احلشرات، العامل
األكثر تنوعا يف الطبيعة.

علم احلشرات

Entomologie

2352 entomophilous

entomophile

نباتات تعتمد على احلشرات يف عملية التلقيح، حيث تنتقل احلشرات
بني األزهار وتنقل معها حبوب اللقاح. وأشهر حشرة يف هذا اال

هي النحلة.

نبات حشري اإللقاح

Entomophil

2353 entozoon

entozoaire

كائنات طفيلية، كدودة األمعاء مثال، اليت تعيش داخل اجلسم
املصاب.

طفيل داخلي، طفيلي داخلي

Entozoon

2354 Entry into Force

entrée en vigueur

املوعد الذي يصبح عنده اتفاق حكومي دويل ملزم قانونا. يصل
املوعد بعد فترة مساح حمددة من قبل، واليت تبدأ بعدما يكتمل نصاب
التصديقات من جانب البلدان. النصاب املطلوب بالنسبة التفاقية تغري

املناخ هو 50 تصديقا لتدخل حيز التنفيذ. تسري االتفاقية على
املوقعني اجلدد (املصادقون بعد دخول االتفاقية حيز التنفيذ) انطالقا

من 90 يوما بعد مصادقتهم على االتفاقية.

دخول حيز التنفيذ

Inkrafttreten
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2355 Entry into Force (law)

entrée en vigueur

عادة ما تكون االتفاقات املتعددة األطراف غري ملزمة من الناحية
القانونية إال بعد التصديق عليها من قبل عدد معني من البلدان. على
سبيل املثال: اعتمدت اتفاقية مكافحة التصحر يف 17 يونيو 1994
ودخلت حيز النفاذ يف 26 ديسمرب 1996 بعد أن صادقت عليها

50 دولة.

دخول حيز التنفيذ

Inkrafttreten

2356 enumeration

comptage

.  

تعداد

Aufzählung

2357 enumeration survey

dénombrement des arbres; sondage de 
recensement

طريقة إحصائية لتعداد احلاالت املمكنة وتقييم املسح انطالق من
جمموعة معينة وطريقة انتقاء حمددة.

تعداد األشجار، مسح تعدادي

Aufzählungserhebung

2358 Environment

environnement

جمموع الظروف اخلارجية اليت تؤثر على احلياة والتنمية وبقاء الكائن
احلي.

بيئة

Umwelt

2359 environment  hygiene

hygiène de l'environnement

قيام الفرد بكل ما حيافظ على صحة حميطه ألنه صحته من صحة
حميطه. إن نظافة املرتل يف إطار الصحة البيئية ليست هي إخراج

النفايات ونقلها إىل املطارح وإمنا يف احلد من إنتاجها والعمل على
إعادة استعمال ما ميكن إعادة استعماله وتدوير ما ميكن تدويره،

ومعاجلة مناسبة الستعمال جديد وقس على ذلك.

صحة البيئة

Umwelthygiene

2360 environment assets

valeurs de l'environnement

إن املاء النقي واهلواء املنعش والتربة الصاحلة والشاطئ والبحر النظيفني
(وثروات طبيعية حقيقية أخرى كثرية) متثل قاعدة وجودنا، وقد بدأنا
نستوعب بعض الشيء قيمتها ألا أخذت تنساب بني أيدينا. فهل
سننتظر فقداا ملعرفة قيمتها وأمهيتها؟ سيكون الوقت متأخرا جدا،

ألننا سنكون قد فقدنا أنفسنا.

قيم البيئة

Umweltswerte

2361 environment 
conscious

conscient de l'importance de l'environnement

الشخص (أو املؤسسة أو اإلدارة أو املسؤول أو ... ) الذي على بينة
من حيوية البيئة السليمة ومن التأثريات السلبية املترتبة عن التصرفات
السابقة  واحلالية اإلنسان، الشخص الذي يترجم هذا الوعي يف العمل

قدر املستطاع، الشخص الذي يعمل على احلد من تأثريه السليب
ويساعد اآلخرين على السري يف نفس االجتاه.

واعٍ بأمهية البيئة

Umweltbewusst

2362 Environment Impact 
Auditing

audit d'impact environnemental

تقييم ملدى التزام اإلدارة البيئية وأداء األعمال املشتغلة مع متطلبات
محاية البيئة، ومع ممارسة بيئية سليمة بشكل عام، ومع مبادئ التنمية
املستدامة. التدقيق البيئي ال يكون إلزاميا إال يف احلاالت اليت ينص

عليها القانون.

تدقيق األثر البيئي

Umweltfolgenprüfung

2363 Environment Impact 
Monitoring

surveillance de l'impact environnemental

هو الرصد املنتظم حلالة البيئة والعوامل املؤثرة فيها. أهدافه الرئيسية
هي توقع التغيريات على حالة البيئة وتوفري البيانات األولية لوثائق
التخطيط والربامج واملشاريع. حتدد إجراءات الرصد البيئي مبوجب

القانون.

رصد األثر البيئي

Umweltauswirkungsüberwachung
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2364 environment plannig 
(planning)

planification de l'environnement

ختطيط يأخذ بعني االعتبار كل العوامل االجتماعية والسياسية
واالقتصادية مع إعطاء العوامل البيئية االهتمام الذي تستحقه، ويعمل

على االقتراب أكثر ما ميكن من هدف التنمية املستدامة.

ختطيط بيئي

Umweltplanung

2365 Environmental 
accounting/full cost 
accounting

comptabilité environnementale / 
comptabilisation du coût complet

احملاسبة البيئية هي عملية تقييم الطيف الكامل للتكاليف والفوائد
املرتبطة بتنفيذ تدابري منع التلوث وإجراءات أخرى صديقة للبيئة.

حماسبة بيئية / حماسبة التكاليف
الكاملة

Umweltbilanz / Vollkostenrechnung

2366 ecological balance

équilibre écologique

حالة من التوازن الديناميكي داخل جمتمع من الكائنات، حيث
املعطيات الوراثية واألنواع وتنوع النظم اإليكولوجية تبقى مستقرة

نسبيا، ختضع لتغيريات تدرجيية من خالل التعاقب الطبيعي.

توازن بيئي

ökologisches Gleichgewicht

2367 Environmental and 
Social Impact 
Assessment (ESIA) 
and Strategic Impact 
Assessments (SIAs)

évaluation environnementale et sociale d'impact 
(eies) et les évaluations d'impact stratégiques 
(avs)

يوفر تقييم األثر البيئي واالجتماعي (ESIA) (ويسمى أيضا تقييم
األثر االستراتيجي (SIAs)) األساليب املنهجية لتقييم اآلثار البيئية

واالجتماعية احملتملة للتطورات والربامج والسياسات.

تقييم األثر البيئي واالجتماعي
(ESIA) وتقييم األثر
(SIAs) االستراتيجي

Umwelt- und Soziale Folgenbeurteilung (ESIA) und 
Strategische Folgenbeurteilung (SIA)

2368 Environmental 
assessment (US, 
Environmental 
Impact Assessment)

étude d'impact sur l'environnement

حتليل بيئي شامل يتعلق حبالة معينة، على سبيل املثال: وضع قائم، أو
برنامج حتسني البيئة، أو التأثري على البيئة لتطبيق خمطط معني. أمثلة
ألنشطة بشرية مهمة من ناحية األثر البيئي احملتمل: برامج أو مشاريع

تنطوي على التصنيع، مبا يف ذلك العمليات الصناعية، والنقل،
والتحضر. وميكن أن تشمل العوامل اليت تدخل يف التقييم اهلواء واملاء

واألرض، والضوضاء، واجلوانب االجتماعية والثقافية. بيان األثر
البيئي هو تقرير على التقييم البيئي.

تقييم التأثري البيئي

Umweltverträglichkeitsprüfung

2369 Environmental audit

audit d'impact sur l'environnement

نظام تقييم يستعمل من قبل الشركات املصنعة يف ما يتعلق باملنتجات
وآثارها على البيئة. يشمل التقييم سياسات استخدام الطاقة واملواد

وتكون النفايات وآثار هذه النفايات على البيئة. تعترب إجراءات املراقبة
اليت تسمح باحلصول على السلع واخلدمات السليمة بيئيا عند االقتناء،

كجزء من التقييم البيئي. أحد فروع التقييم البيئي خيص جمال
النفايات، حيث يقوم منتج النفايات بتسجيل تكوين وحجم النفايات
املنتجة ومسارات التخلص املستخدمة. هذه املمارسة: من 'املهد إىل

اللحد "، تعتمد على نطاق واسع يف الواليات املتحدة.

تقييم بيئي

Umweltprüfung

2370 Environmental Audit

audit environnemental

فحص (مستقل يف بعض األحيان، وداخلي يف بعض األحيان) للفرد،
شركة، مؤسسة أو منتج أو خدمة أو عملية أو تأثري احلكومة على
البيئة. حاليا، هناك معايري قليلة إلجراء التقييمات البيئية ولكن هناك

ISO 14000 بروتوكوالت تدقيق ناشئة، مثل األدوات
و14001. على أقل تقدير، ميكن تدقيق االمتثال للقوانني البيئية
املتوفرة. ومع ذلك، تركز عمليات التدقيق األكثر تطورا على األثر

البيئي الشامل حىت عندما ال يقتضيه النظام.

تدقيق بيئي

Umweltprüfung
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2371 Environmental Audit 
(econ)

audit environnemental

تقييم مستقل للحالة الراهنة للبيئة ومدى امتثال أو تالؤم طرف فاعل
أو فعل مع املتطلبات البيئية املعمول ا.

تدقيق بيئي

Umweltprüfung

2372 environmental 
contamination

contamination de l'environnement

تواجد مواد دخيلة على احمليط "ملوثات"، واليت هلا تأثريات سلبية على
النظام البيئي. آثارها تتجاوز "بشاعة" املنظر والرائحة الكريهة، فهي
تسبب تدهور جودة التربة واملاء واهلواء. وهناك ملوثات ال تفقد
فعاليتها وتتراكم يف السلسلة الغذائية لتصل إىل املستهلك األخري،

اإلنسان، بتركز وتأثري كبريين.

تلوث البيئة

Umweltkontaminierung

2373 Environmental 
Degradation

dégradation environnementale

أي تغيري أو اضطراب للبيئة (طبيعي أو من صنع اإلنسان) ينظر إليه
على أنه ضار أو غري مرغوب فيه.

تدهور بيئي

Umweltzerstörung

2374 environmental 
disease

maladies déterminées par le milieu

أمراض تنتج عن التعرض لتأثري بيئة ملوثة. من األمراض البيئية الشائعة
أمراض اجلهاز التنفسي واجللد وزيادة احلساسية، وقد تصل إىل

السرطان وتشوهات األجنة.

أمراض بيئية

Umwelterkrankungen

2375 Environmental 
education

éducation environnementale

عمليات التعلم الرمسية وغري الرمسية اليت دف إىل رفع مستوى الوعي
وتعليم القيم اجلديدة واملعارف واملهارات، وذلك لتشجيع سلوك أكثر

استدامة.

تربية بيئية

Umwelterziehung

2376 Environmental 
envelope

enveloppe environnementale

الشروط البيئية اليت داخل إطارها تتواجد النظم االيكولوجية.

ظرف بيئي، إطار بيئي

Umweltumschlag

2377 ecology principle

principe de l'écologie

هذا املبدأ يقوي الزراعة العضوية ضمن املنظومات االيكولوجية احلية.
وهو ينص على أن اإلنتاج جيب أن يقوم على العمليات اإليكولوجية،
وعلى إعادة التدوير. تتحقق التغذية والرفاه من خالل احلفاظ على
البيئة يف حميط إنتاج حمدد. على سبيل املثال، يف حالة احملاصيل هو

التربة النشطة؛ للحيوانات هو النظام البيئي للمزرعة؛ لألمساك
والكائنات البحرية هو البيئة املائية. الزراعة العضوية، و نظم احلصاد
الرعوية والربية ينبغي أن تتناسب والدورات والتوازنات االيكولوجية
يف الطبيعة. هذه الدورات هي أساسا عاملية ولكن عملها يتأثر باملوقع
احملدد. جيب أن تتكيف اإلدارة العضوية مع الظروف احمللية والبيئة

والثقافة واحلجم. ينبغي خفض املدخالت عن طريق إعادة االستخدام
وإعادة التدوير واإلدارة الفعالة للمواد والطاقة من أجل احلفاظ على
البيئة وحتسني نوعيتها واحلفاظ على املوارد. جيب أن حتقق الزراعة
العضوية التوازن البيئي من خالل تصميم النظم الزراعية، وإنشاء

املوائل واحلفاظ على التنوع اجليين والزراعي.

مبدأ البيئة

Ökologieprinzip

2378 environmental 
geoscience

géoscience environnementale

علم يدرس إمكانية مسامهة مبادئ ونتائج أحباث علوم األرض يف حل
املشاكل البيئية ويهدف إىل االقتراب قدر اإلمكان من حتقيق استفادة

مستدامة من الثروات املعدنية.

علم األرض البيئي

ökelogische Geowissenschaft

2379 Environmental 
Governance

gouvernance environnementale

تفاعالت متعددة املستويات (أي حملية ووطنية ودولية / عاملية) بني،
ولكن ليس على سبيل احلصر، اجلهات الثالث الرئيسية، أي الدولة
والسوق واتمع املدين، اليت تتفاعل مع بعضها البعض، بطرق رمسية
وغري رمسية، يف صياغة وتنفيذ السياسات لالستجابة للمطالب املتعلقة
بالبيئة واملدخالت من اتمع. مرتبطة بقواعد وإجراءات وعمليات،

وسلوك مقبول على نطاق واسع؛ متتلك خصائص "احلكامة
الرشيدة". تعمل على حتقيق التنمية املستدامة بيئيا.

حكامة بيئية

Umweltgovernance
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2380 Environmental 
Hazards (health)

risques pour l'environnement (santé)

أية عوامل بيولوجية أو كيميائية أو فيزيائية توجد يف أو تنتقل عن
طريق اهلواء واملاء والغذاء والتربة، والناقالت، أو املواد املصنعة اليت قد
تؤثر سلبا على الصحة البدنية والنفسية واالجتماعية أو رفاهية العموم.

خماطر بيئية (صحة)

Gefahren für die Umwelt (Gesundheit)

2381 Environmental impact

impact environnemental

آثار أنشطة اتمع على البيئة.

تأثري بيئي

Umweltauswirkungen

2382 Environmental 
impact assessment

étude d'impact sur l'environnement

تقييم جممل اآلثار املترتبة عن أية عملية على البيئة احمليطة.

تقييم األثر البيئي

Umweltverträglichkeitsprüfung)

2383 economic policy 
 
instrument

instrument de politique économique

أدوات السياسة اليت ختلق احلوافز االقتصادية للسماح لألفراد بأن
خيتاروا حبرية تعديل أو ختفيض أنشطتهم. أدوات سياسة اقتصادية تأثر

كحوافز أو مثبطات.

أداة سياسة اقتصادية

Instrument der Wirtschaftspolitik

2384 Environmental 
impact statement

déclaration d'impact environnemental

التقرير الناتج عن تقييم األثر البيئي.

بيان األثر البيئي

Umweltverträglichkeitserklärung

2385 Environmental 
indicator

indicateur environnemental

معامل أو قيمة مستمدة من املعايري العامة اليت تصف بطريقة تركيبية
الضغوط، واحلالة والردود و/ أو اجتاهات البيئية واجتاهات الظواهر
االجتماعية البيئية، وللمؤشر داللة أوسع من اخلصائص املرتبطة

مباشرة بقيمة املعامل.

مؤشر بيئي

Umweltindikator

2386 Environmental 
Information

information environnementale

معلومات يف شكل مكتوب أو مرئي، أو مسموع أو إلكتروين أو
على أي حامل آخر عن:

 
(أ) حالة عنصر من عناصر البيئة، مثل اهلواء والغالف اجلوي واملاء
والتربة واألرض واملناظر الطبيعية واملواقع الطبيعية والتنوع البيولوجي
ومكوناته، مبا يف ذلك الكائنات املعدلة وراثيا، والتفاعل بني هذه

العناصر.
 

(ب) العوامل، مثل املواد والطاقة والضوضاء واإلشعاع، واألنشطة أو
التدابري، مبا يف ذلك التدابري اإلدارية، واالتفاقات البيئية والسياسات
والتشريعات واخلطط والربامج، اليت تؤثر أو من احملتمل أن تؤثر على
عناصر البيئة يف نطاق الفقرة الفرعية (أ) أعاله، والتكاليف واملنافع
وغريها من التحليالت االقتصادية واالفتراضات املستخدمة يف صنع

القرارات البيئية.
 

(ج) حالة صحة اإلنسان وسالمته، وظروف احلياة البشرية، واملواقع
الثقافية واهلياكل اليت بنيت، بقدر ما هي أو ميكن أن تتأثر حبالة
عناصر البيئة، أو من خالل هذه العناصر، بالعوامل واألنشطة أو

التدابري املشار إليها يف الفقرة الفرعية (ب) أعاله.

معلومات بيئية

Umweltinformationen

2387 Environmental 
Integrity Group

groupe d'intégrité environnementale

حتالف أو ائتالف للمفاوضات والذي يتكون من املكسيك ومجهورية
كوريا وسويسرا وليختنشتاين وموناكو.

جمموعة السالمة البيئية

Umweltintegritätsgruppe

2388 Environmental 
Investigation Agency 
(EIA)

agence d'investigation environnementale

حتقق الوكالة يف اجلرائم البيئية وتناهض التجارة غري الشرعية للحياة
الربية وتقوم حبمالت للتعريف والتحسيس بالتهديدات اليت تتعرض هلا
بيئتنا العاملية، مما يدفع إىل التغيري يف الطلب يف السوق، وإنفاذ سياسة

احلكومة املتعلقة بالتجارة العاملية يف احلياة الربية واملنتجات البيئية.

وكالة التحقيقات البيئية

Agentur für Umweltuntersuchung
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2389 Environmental Justice

justice environnementale

تستند العدالة البيئية إىل املبدأ: مجيع الناس لديهم احلق يف احلماية من
التلوث البيئي والعيش يف ببيئة نظيفة وصحية والتمتع ا. العدالة البيئية
هي احلماية املتساوية واملشاركة الفعالة جلميع الناس فيما يتعلق بتطوير
وتنفيذ وتطبيق القوانني البيئية واألنظمة والسياسات والتوزيع العادل

للفوائد البيئية.

عدالة بيئية

Umweltgerechtigkeit

2390 Environmental 
Liability Directive 
(European Union)

directive sur la responsabilité environnementale 
(union européenne)

التشريع األورويب األول الذي يهدف إىل تطبيق املبدأ الرئيسي "امللوث
يدفع". هذه املذكرة التوجيهية حتدد إطار مشترك للمسؤولية دف
منع ومعاجلة األضرار اليت حلقت باحليوانات وبالنباتات واملواقع

الطبيعية واملوارد املائية، واألضرار اليت حلقت باألراضي. ويطبق نظام
املسؤولية هذا على بعض األنشطة املهنية احملددة وغريها من األنشطة
يف احلاالت اليت يكون فيها املشغل قد أخطأ أو أمهل. والسلطات

العمومية هي أيضا مسؤولة عن ضمان أن املشغل أو املنتج سيتحمل
املسؤولية أو التمويل الالزم للتدابري الوقائية أو العالجية بأنفسهم.

إطار توجيه املسؤولية البيئية (االحتاد
األورويب)

Directive sur la responsabilité environnementale 
(Union européenne)

2391 Environmental 
Management System 
(EMS)

système de management environnemental (sme)

أداة إلدارة تأثريات أنشطة التنظيمات واملؤسسات على البيئة. وهو
يوفر مقاربة مهيكلة لتخطيط وتنفيذ تدابري محاية البيئة.

 
يدمج نظام إدارة البيئة اإلدارة البيئية يف العمليات اليومية للشركة،

والتخطيط الطويل األجل ونظم أخرى إلدارة اجلودة.

نظام إدارة البيئة

Umweltmanagementsystem

2392 Environmental 
Monitoring

surveillance de l'environnement

(حالة مكبات النفايات). مراقبة مستمرة ومنتظمة لتحديد اآلثار
البيئية لعمليات طمر النفايات، من أجل ضمان االمتثال لشروط
رخصة التخلص من النفايات واملتطلبات القانونية األخرى حول

سالمة البيئية.

رصد بيئي

Umweltüberwachung

2393 environmental 
pollution

pollution du milieu

إدخال ملوثات يف حميط بيئي، الشيء الذي جيعله غري صاحل، جزئيا أو
كليا، للعيش أو ضارا بالكائنات اليت تقطنه. حيدث التلوث بشكل

طبيعي من خالل الثورات الربكانية مثال، أو نتيجة لألنشطة الصناعية
واخلدماتية واملرتلية امللوثة للماء واهلواء والتربة.

تلوث البيئة

Umweltverschmutzung

2394 Environmental 
protection

protection environementale

أي نشاط حيافظ على التوازن البيئي من خالل منع التلوث وتدهور
املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك األنشطة مثل: أ) تغريات يف خصائص
السلع واخلدمات، وتغريات يف أمناط االستهالك؛ ب) تغريات يف
تقنيات اإلنتاج؛ ج) معاجلة النفايات أو التخلص منها يف مرافق

منفصلة حمافظة على البيئة؛ د) إعادة التدوير؛ ه) منع تدهور املشاهد
الطبيعية.

محاية البيئة

Umweltschutz

2395 Environmental Quality

qualité de l'environnement

مقياس حلالة البيئة بالنسبة ملتطلبات كائن واحد أو أكثر و/أو حاجة
لإلنسان أو غرض.

جودة البيئة

Umweltqualität
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2396 Environmental 
Quality Benchmarks

références de qualité de l'environnement

القيم العددية حلماية مستقبالت ايكولوجية حساسة من مواد سامة
حمتملة. تعترب املخاطر البيئية لإلنسان أو للمستقبالت االيكولوجية عند

أية قيمة أقل من ذلك مستبعدة، استنادا إىل تقييم حسب مستوى
املعرفة العلمية املتوفر، بالتنسيق مع القرارات السياسية بشأن مستويات

اآلثار البيولوجية واليت قد تعرض نوعية البيئة للخطر.

معايري جودة بيئية

Umweltqualitätsmaßstäbe

2397 Environmental 
Quality Standard 
(EQS)

norme de qualité environnementale (nqe)

حتدد هذه القيمة التنظيمية أقصى تركيز ملادة سامة ميكن أن يسمح
حبدوثه يف جمال بيئي، وعادة اهلواء أو املاء، على مدى فترة حمددة.

مرادف: معيار الوسط احمليط.

معيار اجلودة البيئية

Umweltqualitätsnorm (UQN)

2398 Environmental 
Refugee

réfugié de l'environnement

أشخاص أجربوا على اهلجرة بعيدا عن وطنهم بسبب التغريات
املفاجئة أو طويلة األجل لبيئتهم احمللية. حيث ينظر إىل اهلجرة على
أا اضطرار وليست مسألة اختيار، باإلضافة إىل ذلك، وحيث يعتقد

أن أسباب اهلجرة تعود إىل كوارث بيئية ذات الصلة باالحتباس
احلراري، ويتم استخدام مصطلح الجئي املناخ يف بعض األحيان.

الجئ بيئي

Umweltflüchtling

2399 Environmental 
Resource Inventory 
(ERI)

inventaire des ressources de l'environnement

جرد ووصف للموارد الطبيعية واخلصائص البيئية العامة ملنطقة
جغرافية معينة.

حصر املوارد البيئية

Umweltressourceninventar

2400 Environmental 
scanning

analyse de l'environnement

عملية مجع املعلومات إلجراء حتليل منهجي للقوات املؤثرة على
التنظيم وحتديد التهديدات والفرص احملتملة مع هدف توليد

استراتيجيات مستقبلية.

مسح بيئي

Umweltanalyse

2401 ecosystem 
externality; 
 
environmental 
 
externality; 
 
environmental 
 
externality

externalité de l'écosystème; externalité 
environnementale

خدمات لنظم إيكولوجية (خارجية إجيابية) بدون تكلفة، أو تأثري
سليب على تقدمي خدمة النظام البيئي (خارجيا سلبية) ال يعاقب. تأثري
خارجي، مثل منفعة بيئية أو تكلفة، واليت مل تدرج يف سعر السوق
للسلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها. أي تكاليف ال يتحملها أولئك

الذين تسببوا فيها، وفوائد مل يدفَع مقابلها من قبل املستفيدين. ويرى
بعض االقتصاديني أن العوامل اخلارجية جيب أن تصبح داخلية، إذا

كانت معروفة، وسيكون هلذلك تأثري كبري على الطلب أو على هيكل
التكاليف للمنتج، وهذه هي التصحيحات اليت ينبغي القيام ا،

للتمكن من إدراج العوامل اخلارجية عند حساب التكلفة احلدية.
وهكذا تصبح التكلفة احلدية تكلفة الفرصة االجتماعية، أو التكلفة

احلقيقية.

تأثريات خارجية لنظام إيكولوجي؛
تأثريات خارجية للبيئية

Ökosystem Externalität; Umwelt Externalität

2402 environmental and 
 
social responsibility

responsabilité environnementale et sociale

املفهوم الذي على أساسه ينظر األفراد أو املنظمات إىل مصاحل اتمع
من خالل حتمل املسؤولية عن تأثري أنشطتهم على اتمعات احمللية
والبيئة يف مجيع جوانب ومراحل النشاط. يف الزراعة العضوية، هناك
تعريف مفصل ملعايري اإلنتاج والتصنيع والتسويق واليت توضح أيضا

املسؤولية البيئية واالجتماعية يف العمليات الزراعية. يتم إدراج
املسؤولية البيئية واالجتماعية للشركات من خالل منح التسمية

العضوية عندما يتم االلتزام مبعايري العضوية.

مسؤولية بيئية واجتماعية

ökologische und soziale Verantwortung
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2403 Environmental 
thresholds

seuils environnementaux

العتبة البيئية هي الوضع الذي عندما يبلغه نظام املوارد الطبيعية حيدث
تغري سريع أو حىت ايار مفاجئ. قد يكون التغيري الذي حيدث على
النظام البيئي وراء العتبة، ال رجعة فيه، مما يؤدي إىل فقدان دائم
للخدمات اليت يقدمها ذلك النظام اإليكولوجي. ومن األمثلة على

ذلك نوعية املياه يف البحريات اليت أثرت عليها املدخالت من املغذيات
ومصائد األمساك البحرية اليت تعاين من الصيد اجلائر.

عتبات بيئية

Umweltschwellen

2404 Environmental 
Toxicology

toxicologie environnementale

ميكن تقسيم التلوث البيئي إىل تلوث مع عواقب مسية لإلنسان،
وتلوث يغري احمليط احليوي وبالتايل خيل بالتوازن البيولوجي، وتلوث

يؤثر على مجاليات البيئة.

علم السموم البيئية

Umwelttoxikologie

2405 Environmental 
valuation

evaluation environnementale

تقدير حلجم أو نوعية البيئة الطبيعية (اهلواء، املاء، التربة) أو التحقيق
حول تأثري وظيفة أو نشاط معني على وظيفة أو نشاط آخر.

تقييم بيئي

Umweltbewertung

2406 environmental 
 footprint; EF; 

ecological footprint

empreinte environnementale; empreinte 
écologique

البصمة البيئية هي مقياس للطلب البشري على النظم االيكولوجية
لألرض. إنه يقارن طلب اإلنسان مع القدرة البيئية لكوكب األرض
على جتديد ذلك. وهو ميثل الكمية املنتجة بيولوجيا يف منطقة برية
وحبرية الزمة لتجديد املوارد اليت يستهلكها السكان، والالزمة

الستيعاب وإبطال مفعول املخلفات املقابلة، يف إطار التكنولوجيا
السائدة وممارسة إدارة املوارد. باستخدام هذا التقييم، يكون من

املمكن تقدير عدد كواكب األرض الضرورية لتغطية طلب اإلنسانية
إذا كان اجلميع يعيش منط حياة معني. مع أن مصطلح البصمة البيئية
يستخدم على نطاق واسع، تظل طرق القياس خمتلفة. ولكن معايري
احتسابه آخذة يف الظهور اآلن وستجعل النتائج أكثر قابلية للمقارنة

ومتسقة.

بصمة بيئية؛ بصمة إيكولوجية

Umweltbelastungsfußabdruck; ökologischer 
Fußabdruck

2407 Environmentally 
friendly

propre, vert; respectueux de l'environnement

مصطلح غري دقيق يستخدم لوصف منتج يعترب أن تصنيعه
واستخدامه، وكذلك التخلص منه، كلها قد متت بتأثري إجيايب أو

سليب ضئيل على صحة اإلنسان والبيئة.

صديق للبيئة

Umweltfreundlich

2408 Environmental 
impact assessment 
(EIA)

évaluation de l'impact environnemental (eie)

إجراء وطين لتقييم األثر احملتمل لنشاط مقترح على البيئة.

تقييم األثر البيئي

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)

2409 Environmentally 
preferable

propre, vert, éco; écologiquement préférables

إجراء أو عملية أو منتج الذي ميثل تفعيله أو استعماله تأثريا سلبيا أقل
من غريه على وضعية البيئة.

أفضل للبيئة

Im Hinblick auf die Umwelt Vorzuziehen
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2410 Environmentally 
Sound Technologies

écotechnologies

التقنيات اليت حتمي البيئة هي أقل تلويثا هلا، وتستخدم مجيع املوارد
بطريقة أكثر استدامة، وتعتمد كثريا عملية إعادة تدوير نفاياا
ومنتجاا، وتتعامل مع النفايات املتبقية بطريقة أكثر قبوال من

التكنولوجيات السابقة، وتتوافق مع األهداف واألولويات الوطنية
االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية.

تكنولوجيات حمافظة على البيئة

Umweltfreundlichen Technologien

2411 Environmentally 
sustainable 
technologies

technologies écologiquement durables

التقنيات اليت هي أقل تلويثا للبيئة، وتستخدم املوارد بطريقة أكثر
استدامة، وتتم إعادة تدوير أكثر نفاياا ومنتجاا، وتتعامل مع

النفايات املتبقية بطريقة أكثر قبوال من التكنولوجيات اليت مت استبداهلا.
بل هي أيضا أكثر توافقا مع األولويات االجتماعية واالقتصادية

والثقافية والبيئية احملددة على املستوى الوطين.

تكنولوجيات مستدامة بيئيا

Ökologische nachhaltige Technologien

2412 Enzyme

enzyme

بروتني يقوم بدور حمفز حيوي.

إنزمي

Enzym

2413 Eolian Deposit

dépôt éolien

رمل أو طمي، أو كليهما، أودعتها الرياح، مبا يف ذلك الرواسب
الطفالية والكثبان الرملية.

ترسب رحيي

Windabscheidung

2414 eolien (wind turbine)

éolienne

جهاز يقوم بتحويل الطاقة احلركية للرياح إىل طاقة ميكانيكية (اليت
تستعمل عموما لضخ املاء)، ويف أغلب احلاالت يقوم اجلهاز أيضا

بتحويل الطاقة امليكانيكية إىل طاقة كهربائية.

حمرك هوائي

Windkraftanlage

2415 eozoic

éozoique

حقبة من عصر "قبل الكمربيان" واليت ظهرت خالهلا احلياة للمرة
األوىل على األرض.

حقب احلياة األولية، حقبة احلياة
األولية

Eozoic

2416 Ephemerals

ephémères

كائنات حية بعمر قصري جدا، وخاصة النباتات القصرية األجل. عادة
ما توجد يف الصحراء أو مناطق مناخ البحر األبيض املتوسط القاحلة،

يكون اإلنبات خاصة بعد اطل أمطار تتجاوز حوايل 25 ملم.

عوابر

Ephemere

2417 Epibenthic

épibenthique

تشمل املنطقة قاع البحر واال الذي يقع مباشرة فوق القاع.
واألنواع القاعية هي اليت تعيش يف أو بالقرب من القاع.

أحياء قاعية

epibenthische

2418 epicenter

épicentre

مركز الزلزال هو نقطة على سطح األرض، تقع عموديا فوق مركز
(أو بؤرة) انطالق الزلزال، نقطة يف القشرة األرضية حيث يبدأ

التصدع الزلزايل.

مركز الزلزال

Epizentrum

2419 environmental 
stability

stabilité de l'environnement

ميكن فهم املصطلح العام استقرار بطريقتني. االستقرار العام للسكان
وهو مقياس يفترض أن االستقرار يكون أعلى إذا كانت هناك فرص
أقل لالنقراض. يقاس هذا النوع من االستقرار عادة عن طريق قياس
التغري يف خصائص اتمع الكلي، مثل تغري إمجايل الكتلة احليوية، مع

مرور الوقت. تعريف آخر لالستقرار، يرتبط بالبيئة أو النظم
اإليكولوجية، هو مقياس للصمود واملقاومة، حيث يعترب النظام

اإليكولوجي القادر على أن يعود بسرعة إىل التوازن بعد االضطراب
أو القادر على مقاومة غزو أكثر استقرارا من نظام ال يستطيع ذلك.

استقرار بيئي

Umweltstabilität
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2420 epidemic

épidémie

انتشار سريع ملرض معد وإصابة العديد من األفراد يف منطقة.

وباء

Epidemie

2421 Epidemiology

epidémiologie

دراسة توزيع وحمددات احلالة أو أحداث ذات صلة بالصحة
السكانية، وتطبيق هذه الدراسة للسيطرة على املشاكل الصحية.

علم األوبئة

Epidemiologie

2422 epidermis

épiderme

الطبقة اخلارجية من اخلاليا أو اجللد. هذا النسيج غالبا ما حيتوي على
خاليا متخصصة يف الدفاع، وتبادل الغازات، واإلفراز.

بشرة

Oberhaut

2423 Epiflora and epifauna

épiflore et épifaune

نباتات وحيوانات تعيش على أو مباشرة فوق قاع البحر.

نباتات وحيوانات قاعية

Epiflora und Epifauna

2424 epigenetic ice

glacis épigenitique; glace épigénétique

إسفني من اجلليد يتكون يف شقوق مناطق التجمد الدائم (يف العمق
فالطبقة العليا تنصهر جزئيا خالل فصل الصيف) ويزداد مسكه مع كل

فترة صقيع جديدة.

جليد سطحي النشأة

epigenetisches Eis

2425 epigenitic 
(epigenetic) drainage

drainage épigénitique; drainage épigénétique

عملية جتفيف التربة أو صرف فائض أمطار باالعتماد على تسرب
املياه من التربة إىل قنوات سطحية لصرفها والتخلص منها.

صرف سطحي

epigenetische Entwässerung

2426 epiphyte

épiphytes

نباتات تنمو عالقة بغريها (عموما أشجار) لكنها ليست طفيلية. إا
حتصل على املاء من رطوبة اهلواء ومن األمطار والندى، واألمالح من

الغبار الذي حتمله الرياح واألمطار ومن الدبال الذي يتجمع عند
موقع االرتباط بالشجرة املضيفة.

نباتات عالقة

Epiphyt

2427 epithermal

épithermique

مياه جوفية درجة حرارا بني 50 و 300 درجة مئوية.

فوق احلراري

epithermisch

2428 Equal opportunities

opportunités égales

هي احلالة اليت يكون فيها لدى الرجال والنساء تكافؤ الفرص إلبراز
وحتقيق ذام فكريا وجسديا وعاطفيا، ملتابعة وحتقيق األهداف اليت
وضعوها يف احلياة، وتنمية قدرام احملتملة، بغض النظر عن النوع أو

الطبقة أو اجلنس أو السن أو الدين واالنتماء العرقي.

فرص متساوية

Chancengleichheit

2429 Equal treatment

égalité de traitement

تفترض وجود احلق يف تساوي الظروف االجتماعية والسالمة
واألجور وظروف العمل للنساء والرجال على حد سواء.

مساواة يف املعاملة

Gleicheit in der Behandlung

2430 Equality

égalité

حالة شيء واحد مشاة حلالة شيء آخر من حيث الطبيعة والشكل
واجلودة والكمية. حتقيق هدف املساواة يتجاوز جمرد حظر أو القضاء

على التمييز.

مساواة

Gleichheit
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2431 Equator Principles

principes de l'équateur

مبادئ وضعت يف عام 2002 من قبل جمموعة من البنوك، هذه
املبادئ التوجيهية تقدم إطارا ملعاجلة املخاطر البيئية واالجتماعية يف

متويل املشروع. الغرض من املبادئ هو أن حتجب مشاريع تؤثر سلبيا
على البيئة أو اإلنسان من أجل احلفاظ على اتمعات واملوائل

الطبيعية. املؤسسات املالية اليت وقعت على املبادئ توافق على عدم
متويل املشاريع اليت تفشل يف تلبية الشروط املطلوبة. هذه املبادئ

تصنف املشاريع يف ثالث فئات اعتمادا على هذه اآلثار واحلاجة إىل
معاجلتها.

مبادئ خط االستواء

Äquator-Prinzipien

2432 equatorial climate

climat équatorial

مناخ جزء من املنطقة بني مداري اجلدي والسرطان، أساسا جبوار
خط االستواء. من مميزات املنطقة استقرار متوسط احلرارة خالل

السنة، الغابات املطرية وأار ضخمة (تنبع منها أو تنبع وجتري فيها):
النيل،األمازون والكوجنو.

مناخ استوائي

äquatoriales Klima

2433 equatorial current

courant équatorial

تيار مائي سطحي باملناطق االستوائية من احمليطات يتجه من الشرق
إىل الغرب.

تيار استوائي

Äquatorialstrom

2434 equatorial plate

plaque équatoriale

منطقة بني قطيب خلية يف مرحلة االنقسام، إليها تنتقل الكروموزومات
للمرور بعد ذلك إىل املراحل املتبقية إلمتام انقسام اخللية.

صفيحة استوائية

Äquatorialplatte

2435 equatorial rain-forest

forêt équatoriale

نظام بيولوجي يتواجد يف املنطقة االستوائية، على جانيب خط
االستواء، ويتميز بارتفاع متوسط درجات احلرارة وأمطار غزيرة

وتنوع أحيائي كبري جدا.

غابة مطرية استوائية

Äquatorialer Regenwald

2436 equatorial trough

basse pression équatoriale

حزام ضغط جوي منخفض، يشمل تقريبا كل حميط الدائرة االستوائية
ويقع بني حزامي الضغط املرتفع باملناطق شبه االستوائية لنصفي الكرة

األرضية الشمايل واجلنويب.

منخفض جوي استوائي

äquatorialer Niederdruck

2437 Equilibrium

équilibre

كمية اإلنتاج املتوفرة تساوي الكمية املطلوبة. يف حالة توازن، ال متيل
األسعار بالسوق ال إىل االرتفاع وال إىل االخنفاض ولكن تستقر على

حاهلا.

توازن

Gleichgewicht

2438 Equilibrium Climate 
Experiment

expérience d'équilibre climatique

"جتربة مناخ التوازن"، هي جتربة تسمح لنموذج مناخي بضبط كامل
(وضع توازن) مقابل تغيري يف التأثري اإلشعاعي. توفر مثل هذه

التجارب معلومات عن الفرق بني احلالة األولية والنهائية للنموذج،
ولكن ال تقدم معلومات عن زمن االستجابة التابعة.

جتربة مناخ التوازن

Gleichgewichtsklimaversuch

2439 Equilibrium Climate 
Sensitivity

sensibilité de l'équilibre climatique

تدل حساسية توازن املناخ على تغيري متوسط درجة احلرارة السطحية
يف حالة التوازن بعد مضاعفة تركيز ثاين أكسيد الكربون (أو ما

يعادهلا) بالغالف اجلوي. وبشكل أعم، تشري حساسية املناخ التوازن
إىل تغيري التوازن يف درجة حرارة اهلواء السطحي عقب تغيري بقيمة
وحدة يف التأثري اإلشعاعي ( C° / Wm2). يف املمارسة العملية،
يتطلب تقييم حساسية توازن املناخ حماكاة طويلة جدا باعتماد مناذج

الدورات العامة املرتبطة.

حساسية توازن املناخ

Gleichgewichtsklimasensitivität

2440 equilibrium point

point d’équilibre

نقطة حتقق فيها منظومة دينامكية استقرارا أو شبه استقرار. يف احلالة
األوىل تعود املنظومة تلقائيا إىل االستقرار بعد إزاحة، يف احلالة الثانية

ينهار االستقرار عند أية إزاحة.

نقطة توازن

Gleichgewichtspunkt
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2441 Equilibrium Price

prix d'équilibre

السعر عندما تكون الكمية املعروضة والكمية املطلوبة متساويتان مع
بعضهما البعض.

سعر التوازن

Gleichgewichtspreis

2442 Equilibrium response

réponse d'équilibre

استجابة احلالة املستقرة للنظام املناخي (أو منوذج مناخي) على تأثري
إشعاعي مت فرضه.

استجابة توازن

Gleichgewichtsantwort

2443 Equitable benefits

avantages équitables

يدل على األثر النهائي جلهود التنمية بالنسبة لكال اجلنسني. وهذا يعين
أنه جيب أن يكون الوصول إىل النتائج واالستفادة منها على قدم

املساواة من قبل الرجال والنساء. تكافؤ الفرص ال يعين، بالضرورة،
أن كال اجلنسني يتمتعون بنفس املنافع.

منافع متساوية

gerechte Vorteile

2444 environmental 
standard

norme environnementale

املعايري البيئية هي معايري للمواد واملنتجات ولعمليات اإلنتاج،
وتستعمل للتأكد من أن اآلثار السلبية على البيئة ضئيلة أو تظل ضمن

حدود معينة.

معيار بيئي

Umweltsnorm

2445 Equitorial Rain 
Forests

forêts pluviales équatoriales

منطقة غابوية تقع بالقرب من خط االستواء وتغطي سبعة يف املائة من
سطح األرض. تتميز بارتفاع معدل هطول األمطار، مواسم جفاف
غائبة أو قصرية، أشجار عالية ومعدالت النمو اخلضري والرطوبة
عالية، معدالت التمثيل الضوئي عالية هي األخرى وتنوع بيولوجي
كبري جدا. الغابات املطرية االستوائية تنتج الكثري من األوكسجني يف

الغالف اجلوي لألرض ومتتص كميات كبرية من ثاين أكسيد
الكربون من اجلو.

غابات مطرية استوائية

Äquatorial Regen-Wäldern

2446 Equity

équité

دف إىل حتقيق تكافؤ الفرص بني الناس وتنمية القدرات األساسية؛
وهذا يعين أنه ينبغي القضاء على احلواجز اليت تعيق الفرص االقتصادية

والسياسية، فضال عن ضمان احلصول على التعليم واخلدمات
األساسية، حىت يتسىن للشعب (نساء ورجال من مجيع األعمار
والظروف واملواقف) أن يكون قادرة على التمتع ذه الفرص

واالستفادة منها. العدالة؛ هي أن تعطي كل واحد ما هو حق له،
واالعتراف بظروف أو خصائص كل شخص أو جمموعة بشرية حمددة

(اجلنس أو الطبقة أو الدين أو السن)؛ وهو االعتراف بالتنوع
واالختالف، دون أن يكون سببا للتمييز.

عدالة

Gerechtigkeit

2447 equivalence

équivalence

القبول بأن معايري خمتلفة أو قواعد تقنية م نفس املوضوع حتقق
أهداف مشتركة.

تكافؤ

Gleichwertigkeit

2448 Equivalent CO2

équivalent co2

تركيز CO2 الذي من شأنه أن يسبب نفس القدر من التأثري
اإلشعاعي مثل خليط معني من CO2 وغريه من الغازات الدفيئة.

مكافئ ثاين أكسيد الكربون
(CO2)

CO2-äquivalent

2449 Equivalent CO2  
(carbon 
dioxide)mconcentrati
on

concentration équivalente en co2 (dioxyde de 
carbone)

تركيز ثاين أكسيد الكربون الذي من شأنه أن يسبب نفس القدر من
التأثري اإلشعاعي ملزيج معني من ثاين أكسيد الكربون وغريه من

الغازات الدفيئة.

تركيز CO2 (ثاين أكسيد
الكربون) املعادل

Äquivalente CO2 (Kohlenstoffdioxid) Konzentration
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2450 Equivalent Variation

variation equivalent

إنه مبلغ املال الذي يقبل (الفرد) بالتخلي عنه لفائدة مثل اخنفاض
السعر، أو مقدار الدخل الذي سيدفع لتجنب ضرر مثل زيادة
األسعار. املال املطلوب ليحتفظ الفرد بوضعه حيال التغيري

االقتصادي.

تغري معادل

äquivalente Variation

2451 Eradication

éradication

اإلزالة الكاملة جلميع املمثلني الذين يعيشون من نوع أصبح (أو من
احملتمل أن يصبح) غازيا يف منطقة حمددة أو بلد.

استئصال

Ausrottung

2452 Eremean

érémien

(صحراوي) يعيش يف الصحراء، من أصول صحراوية. املنطقة
الصحراوية هي حزام عريض ميتد من موريتانيا إىل شبه اجلزيرة العربية

ومشال غرب اهلند يف آسيا الوسطى.

صحراوي

Eremean

2453 erg

; erg

وحدة لقياس كمية الطاقة، وهي صغرية جدا فاجلول (الوحدة
املستعملة كثريا) يعادل 10 مليون إرج.

إرج

Erg

2454 erg

erg

مساحات شاسعة من كثبان رملية (حبر من الكثبان) بالصحاري،
حيث الكثبان ثابتة يف أساسها و الرمال السطحية هي وحدها اليت
تعيد الرياح توزيعها كل مرة. (انظر: إرج (erg) وحدة طاقة).

عرق

Erg

2455 Erholungsflächen

zones de loisirs

املناطق الترفيهية هي مساحات غري مبنية واليت تستعمل لألنشطة
الرياضية والترفيهية. وتشمل هذه املناطق املالعب الرياضية واحلدائق

العامة وجماالت التخييم.

مناطق ترفيهية

Erholungsflächen

2456 Ericaceous shrubs

éricacées

شجريات من عائلة النباتات اخللنجية ، على سبيل املثال هيذر، توت
بري، وردية.

شجريات خلنجية

Heidesträucher

2457 Erodibility

érodabilité

قابلية حبوب التربة لالنفصال عن بعضها واالنتقال حتت تأثري
مسببات التآكل، مثل جريان املياه.  قابلية التآكل هي نتيجة جمموعة
من اخلصائص امليكانيكية والكيميائية والفيزيائية للتربة. تربة بدرجة

عالية من قابلية التآكل هي تلك اليت تنفصل حبيباا بسهولة.

قابلية التآكل

Erodierbarkeit

2458 Erosion

érosion

إاك سطح التربة وتفتيته وإزالته ونقله من قبل عوامل طبيعية مثل
األمطار واملياه اجلارية والرياح والتغريات يف درجات احلرارة

والبكترييا.

تآكل

Erosion

2459 environmental 
viability

viabilité de l'environnement

تدل على قدرة بيئة طبيعية على البقاء على قيد احلياة، أو القدرة على
العيش والتطور أو اإلنبات حتت ظروف معينة. القدرة البيئية على
البقاء كمقاربة يف جمال الزراعة تدل على االستدامة االيكولوجية.

قدرة نظام بيئي على البقاء

ökologische Tragfähigkeit

2460 erosion pavement

croute d’érosion

طبقة من شظايا الصخور متراكمة على سطح التربة، أو طبقة  من
شظايا الصخور فقدت الغبار واحلبيبات الدقيقة اليت كانت بني

الشظايا. تساهم هذه الطبقة يف محاية ما حتتها من التحات.

قشرة التحات

Erosionspflaster
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2461 Erosion regulation

régulation de l'érosion

يلعب الغطاء النبايت دورا يف احلفاظ على التربة. على سبيل املثال:
الغطاء النبايت، مثل العشب واألشجار، مينع فقدان التربة بسبب الرياح

واألمطار، وحيد من ترسب الطمي يف الطرق املائية.

تنظيم التآكل

Erosionregulierung

2462 erosion surface

érosion de surface

سطح مستو نسبيا أنتجته عوامل التحات والتعرية، وميثل جزءا كبريا
من سهول أفريقيا مثال.

سطح التحات

Erosionsfläche

2463 erratic

erratique

كتلة صخرية كبرية ومعزولة خلفها ر جليدي.

شارد

erratisch

2464 Erwerbstätige

employé

يعترب أشخاصا مستخدمني األشخاص الذين هم يف عالقة عمل (على
سبيل املثال موظفي اخلدمة املدنية واجلنود واملوظفني واملتدربني)،

والذين يعملون حلسام اخلاص يف التجارة أو يف املزرعة، وميارسون
مهنة حرة أو يساعدون كأعضاء من األسر بدون أجر، بصرف النظر
عن أمهية الدخل من هذا النشاط بالنسبة ملعيشتهم، ودون النظر إىل

فترة العمل الفعلية أو املتعاقد عليها.

مستخدم

Erwerbstätige

2465 Escarpment

escarpment

بروز طبقات صخور مائلة مع اية حادة (جرف) من جهة، واحندار
لطيف (تراجع) من اجلهة األخرى، حيدده ميل السهل الذي يوجد به

الربوز.

جرف

Steilhang

2466 esker

esker

تراكمات من الرواسب اجلليدية أودعت من قبل تيار يتدفق يف وحتت
ر جليدي آخذ يف الذوبان.

إيسكر

Esker

2467 Espoo-Konvention

convention d'espoo

اتفاقية لتقييم اآلثار البيئية يف سياق عابر للحدود (1991).

اتفاقية إسبو

Espoo-Konvention

2468 Essential climate 
variable

variable climatique essentielle

حددت اخلطة التنفيذية للنظام العاملي لرصد املناخ 13 متغريات
مناخية أساسية أرضية: البياض (االنعكاسية)؛ الكتلة احليوية؛ احلرائق؛
امتصاص جزء من اإلشعاع النشط يف جمال التمثيل الضوئي؛ األار
والقمم اجلليدية؛ املياه اجلوفية؛ مستويات البحريات؛ الغطاء األرضي
(مبا يف ذلك تنوع الغطاء النبايت)؛ مؤشر مساحة األوراق (النباتات)؛
األراضي الدائمة واملومسية التجمد؛ تصريف األار؛ الغطاء الثلجي

واستخدام املياه.

متغري مناخ أساسي

wichtige Klimavariablen

2469 Establishment

établissement

مرحلة (ما بني اإلدخال والتجنيس) يف التوطني (التدرجيي) لألنواع يف
منطقة جديدة حبيث تصبح قادرة على التكاثر من دون مساعدة

اإلنسان.

تأسيس

Einrichtung

2470 Establishment

établissement

الفترة األوىل من 5 إىل 10 سنوات أو الفترة التكوينية اليت تنتهي
عندما تنمو األشجار لتصل إىل حجم كاف يعطيها محاية مناسبة،

ويصبح من املرجح أن تظل على قيد احلياة وتنمو بالشكل املطلوب.
مرحلة يف منو املغروسات تنتهي عندما تصبح الشجريات يف غري حاجة

للعناية اخلاصة أو إزالة األعشاب الضارة من حوهلا.

تأسيس

Einrichtung

2471 estuary

estuaire

مصب على شكل خليج تكون عندما غمرت املياه وادي ر واسع
بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر أو اخنفاض الساحل.

مصب النهر، خور النهر

Ästuar / Flussmündung
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2472 ESValue

esvalue

أداة لدعم اختاذ القرارات االستراتيجية واليت تدمج املعلومات العلمية
واالقتصادية إلظهار أثر وقيمة االستراتيجيات البديلة إلدارة البيئية
على خدمات النظم اإليكولوجية. واهلدف من هذه األداة دمج

املعلومات املوجودة ورأي اخلرباء مع قيم أصحاب املصلحة بكفاءة
وفعالية لتحديد اآلثار الرئيسية اخلاصة باملوقع البيئي وما ينتج عنها من

تغري يف القيمة االقتصادية تبعا الستراتيجيات خمتلفة لإلدارة.

قيمة اقتصادية وعلمية

ESValue

2473 etang

étang

مسطح من املياه الراكدة (جتدد املياه ضعيف باملقارنة مع حجمها)
وعمق بسيط يسمح بوصول أشعة الشمس إىل قعر الربكة ومنو

النباتات املائية ا.

بركة

Teich

2474 Ethane

éthane

مركب هيدركاربوري، صيغته الكيميائية: CH3CH3، وهو من
اهليدروكربورات املوجودة يف الغالف اجلوي. تفاعالته األولية تقع مع
اجلذور احلرة مثل الكلور وأكسيد النيتروز. وهذا من شأنه أن حيد من

تفاعل هذه اجلذور مع األوزون الذي يعترب ضروريا يف طبقة
الستراتوسفري ملنع األشعة فوق البنفسجية من الوصول إىل سطح

األرض.

إيثان

Ethan

2475 Ethical Accounting

comptabilité éthique

العملية اليت من خالهلا جتري الشركة حوارا مع أصحاب املصلحة
الرئيسيني لتقدمي تقرير عن األنشطة السابقة دف احلصول على

رأيهم يف تشكيل األنشطة املستقبلية.

حماسبة أخالقية

ethische Buchhaltung

2476 Ethical Auditing

audit éthique

مراجعة وقياسات منتظمة وكاملة وموثقة لالمتثال للسياسات
واإلجراءات املنشورة من طرف الشركة.

تدقيق أخالقي

ethische Wirtschaftsprüfung

2477 Ethical Book-Keeping

tenue éthique des livres

احلفاظ بشكل منهجي على مصداقية وإمكانية الوصول إيل السجالت
عن أنشطة الشركات واليت تعكس تصرفها وسلوكها.

متابعة أخالقية للدفاتر

Ethische Buchhaltung

2478 environmentally 
 friendly agriculture

agriculture respectueuse de l'environnement

تشمل الزراعة الصديقة للبيئة كل نوع من أنواع املقاربات الزراعية
الذي يسعى للحد من التلوث وتدهور املوارد الطبيعية.

زراعة صديقة للبيئة

umweltfreundliche Landwirtschaft

2479 EquiTool

equitool

أداة وضعها اتمع العضوي لتحديد التكافؤ بني معايري اإلنتاج
العضوي واملعاجلة. إا حتتوي على عناصر وإجراءات، مبا يف ذلك
خيار لتقييم مستوى العضوية استنادا إىل املعايري الدولية وخيار لتقييم

التكافؤ بني اثنني أو أكثر من معايري العضوية الفردية.

أداة التكافؤ

EquiTool

2480 ethology

éthologie

يهتم بدراسة سلوك أنواع احليوانات املختلفة يف بيئتها الطبيعية بني
أفراد نفس النوع وإزاء األنواع األخرى.

أخالقيات احليوان، علم سلوكيات
احليوان

Ethologie
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2481 Ethonomics

ethonomie

وفقا لشركة (فاست Fast) اليت تصف اية النظام املايل احلديث
كما نعرفه ومتهد الطريق لعصر االقتصاد األخالقي، فإننا حنن نعيش يف
عامل حمدودة املوارد ولكن غين بالرباعة واإلبداع. وهكذا ظهر جيل
من رجال األعمال الذين يقومون بأنشطة جيدة للعامل وكذلك مرحبة

ملؤسسام. إم ميارسون التغيري االجتماعي من خالل التنشيط
احلضري، الزراعة املستدامة، وتكنولوجيا معلومات خضراء، والطاقة
البديلة واستثمار الطاقات اجلماعية عرب اإلنترنت. كل نشاط يريد أن
يكون مستداما حقا ومبتكرا، ينبغي أن يكون فعاال على حنو متزايد
يف جمايل الطاقة واملوارد الطبيعية ويتسم بالشفافية وخاضعا للمساءلة،
وحيقق التوازن بني خمتلف الكائنات احلية، البشر وغري البشر. االقتصاد

األخالقي هو مزيج من التكنولوجيا، والتصميم، واملسؤولية
االجتماعية.

اقتصاد أخالقي

Ethonomie

2482 Ethyl Acrylate

acrylate d'éthyle

صيغته الكيميائية: C5H8O2، معروف أيضا باسم إيثيل استر
محض بروبيونيك 2-، وهو سائل شديد التطاير، يستخدم يف إنتاج
البوليمرات. قابل للذوبان يف معظم املذيبات العضوية ويف املاء أيضا،

لكن بكمية فليلة فقط. يتفاعل يف احلالة الغازية مع جذور
اهليدروكسيل، ذرات الكلور، واألوزون. التفاعل مع األوزون ميكن
أن يؤدي مثال إىل الفورمالديهايد (ألدهيد النملي) و/أو مركبات

أخرى حتتوي نسب مهمة من األوكسجني مثل إيثيل غليوكسيالت.

إيثيل أكريليت

Ethylacrylat

2483 EU FLEGT Action Plan

plan d'action flegt de l'ue

خطة عمل االحتاد األورويب إلنفاذ قانون الغابات واحلكامة والتجارة
واليت حتدد جمموعة من التدابري اليت دف إىل مكافحة القطع والتجارة

غري القانونية لألشجار.

خطة العمل لنظام: إنفاذ قانون
الغابات، احلكامة والتجارة

(FLEGT) لالحتاد األورويب

EU FLEGT-Aktionsplan

2484 EU Resource and 
Energy Analysis 
Programme 
Application 
(EUREAPA)

application du programme d'analyse des 
ressources et de l'énergie de l'ue (eureapa)

أداة متوفرة على االنترنت لنمذجة السيناريوهات وتقييم السياسات،
مت تطويرها لشبكة اقتصاد كوكب واحد. وتستخدم كنموذج

اقتصادي متطور مبدخالت وخمرجات لفهم الضغوط البيئية املرتبطة
بأنشطة استهالكية.

تطبيق برنامج حتليل املوارد والطاقة
(EUROPE) لالحتاد األورويب

EU Rohstoff- und Energieanalyse-Programm-
Anwendung (EUREAPA)

2485 EU Timber Regulation

réglementation de l'ue sur le bois

ينص إطار تنظيم األخشاب باالحتاد األورويب على منع بيع اخلشب أو
منتجات اخلشب غري املشروعة باالحتاد األورويب. ومبوجب هذا
اإلطار، حيظر االحتاد األورويب على املشتغلني يف القطاع باالحتاد
األورويب إدخال اخلشب املقطوع بطرق غري مشروعة واملنتجات

املشتقة من األخشاب غري املشروعة إىل سوق االحتاد األورويب. دخل
اإلطار حيز التنفيذ يف 3 مارس 2013.

إطار تنظيم األخشاب باالحتاد
األورويب

EU-Holzverordnung

2486 EU Waste Framwork 
Directive

directive-cadre de l'eu sur les déchets

حتدد املذكرة التوجيهية، رقم 98 لسنة 2008 لالحتاد األورويب
(EC/2008/98) بشأن النفايات، املفاهيم والتعاريف األساسية
املتعلقة بإدارة النفايات، مثل تعريف النفايات والتدوير واالستعادة.

توجيه إطار باالحتاد األورويب متعلق
بالنفايات

EU-Abfallrahmenrichtlinie

2487 EU Water Framework 
Directive

directive cadre sur l'eau de l'ue

املذكرة EC / 2000/60 الصادرة عن الربملان األورويب و الس
األورويب املتعلقة بإنشاء إطارا لعمل اموعة يف جمال السياسة املائية
تلزم الدول األعضاء بالتحسني النوعي والكمي للمسطحات املائية.
وتشمل املياه البحرية اليت تصل إىل 1 ميل حبري من الشاطئ. وقد
أدى هذا التوجيه إىل نشر العديد من الوثائق اهلامة، مثل خطة إدارة

أحواض األار.

مذكرة إطار للمياه باالحتاد األورويب

EU-Wasserrahmenrichtlinie
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2488 Eukaryote

eucaryota

كائن وحيد اخللية أو متعدد اخلاليا، اليت لديها نواة بغشاء حقيقي
وغشاء حييط بالعضيات.

حقيقي النواة

Eukaryoten

2489 Euphotic

euphotique

عمق املياه يف حبرية أو يف حميط الذي تصله كمية كافية من أشعة
الشمس لتحقيق عملية التمثيل الضوئي.

عمق املاء املُضاء

euphotische

2490 euphotic

euphotique

جمال ميتد من سطح احمليط أو البحر أو البحرية إىل العمق الذي يصله
ما يكفي من أشعة الشمس لتحقيق تفاعالت التركيب الضوئي.

حسن التوضئة، إضاءة كافية (جمال)

euphotisch

2491 Euramerica

euramerica

قارة عمالقة، كانت موجودة يف أواخر احلقبة السيلورية من العصر
الديفوين، واليت تشكلت نتيجة اصطدام (الصفائح/القارات القدمية)

بلطيقيا، لورانسيا، وأبالونيا. ومشلت أمريكا الشمالية احلديثة
وغرينالند واسكندنافيا، وأوروبا؛ وتسمى أيضا "القارة القدمية

احلمراء" تبعا للون األمحر لترسبات مؤكسدة.

أورو-أمرييكا

Euramerica

2492 Europareservat

europareservat

اسم مينح من طرف الس األملاين للحفاظ على الطيور للمناطق ذات
األمهية األوروبية يف احملافظة على الطيور.

حممية أوروبية

Europareservat

2493 European 
Communities

communautés européennes

املصطلح اموعات األوروبية هو مصطلح مجاعي يشمل: جمموعة
الفحم والصلب األوروبية (ECSC)، اليت تأسست يف عام
1951، واموعة االقتصادية األوروبية (EEC) واموعة

األوروبية للطاقة الذرية (EURATOM أو EAEC)، اليت
تأسست يف عام 1957. واالحتاد األورويب، الذي أنشأته معاهدة
ماسترخيت (1993)، مل جيعل اموعات األوروبية ختتفي. إا

تشكل اإلطار املؤسسي. وال يزال االحتاد ينبين على أساس
اموعات، على أن تستكمل وتعزز من قبل سياسات وأشكال

التعاون اليت تساهم ا املعاهدة.

جمموعات أوروبية

Europäische Gemeinschaften

2494 European Diploma of 
Protected Areas

diplôme européen des espaces protégés

الدبلوم األورويب للمناطق احملمية هو جائزة دولية مرموقة، متنح منذ
عام 1965 من قبل جلنة وزراء جملس أوروبا للمناطق الطبيعية وشبه
الطبيعية واملواقع الطبيعية اليت هلا أمهية األوروبية استثنائية من أجل

احلفاظ على التنوع البيولوجي واجليولوجي واملناظر الطبيعية وإدارا
بطريقة مثالية. مينح الدبلوم للمناطق احملمية بسبب الصفات العلمية أو

الثقافية أو اجلمالية املتميزة، ولكن جيب أيضا أن تكون موضوع
برنامج حفاظ مناسب.

دبلوم أورويب للمناطق احملمية

Europäisches Diplom für geschützte Gebiete

2495 European Forest 
Institute EFI

institut européen des forêts

املعهد األورويب للغابات هو منظمة دولية أنشأا الدول األوروبية،
جتري األحباث وتقدم املشورة يف جمال السياسات بشأن القضايا

املتصلة بالغابات.

معهد أورويب للغابات

Europäisches Institut für Wälder
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2496 European Topic 
Center (ETC)

centre thématique européen (etc)

املركز املوضوعايت األورويب للتنوع األحيائي (ETC / BD) هو
تنظيم دويل يعمل مع الوكالة األوروبية للبيئة يف إطار اتفاق شراكة.
املهام الرئيسية للمركز املوضوعايت هي: مساعدة الوكالة األوروبية
للبيئة يف مهمة حتضري التقارير عن البيئة يف أوروبا من خالل معاجلة
احلالة واجتاهات تطور التنوع البيولوجي يف أوروبا. توفري املعلومات
ذات الصلة لدعم تنفيذ سياسات التنمية البيئية املستدامة يف أوروبا،
وعلى وجه اخلصوص سياسات االحتاد األورويب املتعلقة بالطبيعة
وبالتنوع البيولوجي. بناء القدرات لتقدمي التقارير عن التنوع

البيولوجي يف أوروبا، وذلك أساسا من خالل شبكة رصد املعلومات
.(Eionet) أوروبية

مركز موضوعايت أورويب

Europäisches Themenzentrum (ETC)

2497 European Union (EU)

union européenne (ue)

جمموعة من الدول األوروبية اليت اختارت دمج العديد من األنشطة
االقتصادية، مبا يف ذلك تشكيل االحتاد اجلمركي وتنسيق العديد من
القواعد واملراسيم اخلاصة م. عرب مراحل السوق األوروبية املشتركة
واموعة األوروبية (EEC وEC). اعتبارا من أغسطس 2012،

أصبح االحتاد األورويب يضم 27 دولة.

(EU) (ال)احتاد األورويب

Europäische Union (EU)

2498 EUROSILVA

eurosilva

شبكة من مؤسسات البحث العلمي توجد ب17ِ دولة أوروبية واليت
تقوم بأحباث يف جمال النظم اإليكولوجية للغابات.

(EUROSILVA) أوروسيلبا

EUROSILVA

2499 Euryhaline

euryhaline

أنواع مقاومة لِ (هلا قدرة على حتمل) تغريات كبرية يف امللوحة على
مدى دورة مواسم أو حياة.

وسيع امللوحة

euryhaline

2500 Eurythermic

eurythermique

كائنات تتحمل تغريات كبرية يف درجة حرارة حميطها.

وسيع احلرارة

Eury-thermisch

2501 Eustatic changes

changements eustatiques

تغيري مستمر يف مستوى سطح البحر، الذي ميس احمليطات، يف مجيع
أحناء العامل.

تغيريات سطح البحر الشاملة

eustatischen Änderungen

2502 Eutrophic

eutrophe

بيئة مائية مع مستويات عالية من املغذيات، وتتميز بإزهار ومنو كثيف
للطحالب والنباتات املائية األخرى.

غين باملغذيات

eutroph

2503 eutrophic waters

eaux eutrophes

.(eutrophic وافر الغذائيات) انظر

ماء حائل باملواد املغذية، ماء وافر
الغذائيات

eutrophe Gewässer

2504 Eutrophication

eutrophisation

إثراء وسط مائي باملغذيات النباتية (فوسفور ونيتروجني)، مما يؤد
عادة إىل جمتمع يمن عليه العوالق النباتية.

تشبع باملغذيات

Eutrophierung

2505 eutrophication of 
water

eutrophisation de l'eau

الداللة اللغوية للمصطلح إجيابية، لكن املصطلح يستعمل مبفهوم
قدحي " توفري مفرط للتغذية" له تأثريات سلبية متعددة (أنظر: توفري

.(eutrophication مفرط للتغذية

عملية تغذية املياه، توفري مفرط
للتغذية مبجال مائي

Eutrophierung von Gewässern

2506 Evacuation

évacuation

اإلبعاد املؤقت والسريع للناس من منطقة يف حالة الطوارئ لتجنب أو
احلد من التعرض لإلشعاع على املدى القصري.

إخالء

Evakuierung
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2507 Evaporation (water 
cycle)

évaporation (cycle de l'eau)

عملية تتحول من خالهلا املادة من احلالة السائلة أو الصلبة إىل احلالة
الغازية. على العكس من التكثيف. يف جمال األرصاد اجلوية، عادة ما
يقتصر استخدام مصطلح "التبخري" لتحول املاء من سائل إىل غاز، يف
حني يتم استخدام التسامي للداللة على التحول من صلب إىل غازي

وكذلك من غازي إىل صلب.

تبخر

Verdampfung (Wasserkreislauf)

2508 evaporite

évaporites

مترسبات من األمالح (على سبيل املثال، اهلاليت واجلبس
واأليدريت) اليت خلفها تبخر مياه البحر، وتشكلت عادة يف جمال

أحواض مغلقة جزئيا أو كليا.

متبخرات

Evaporitlagerstätten

2509 Evapotranspiration

évapotranspiration

يصف الفعل املشترك بني الرشح (التعرق) والتبخر، ويدل بالتايل على
تبخر املاء من الكائنات النباتية واحليوانية، وكذلك من سطح التربة.

تبخر بالرشح

Evapotranspiration

2510 Even-aged silviculture

sylviculture équienne

نظم زراعة غابات يف مدرجات من أشجار هلا تقريبا نفس العمر
واحلجم وتغرس وحتصد يف وقت واحد. ميكن يف إطار هذا النظم

القيام بتخفيف / حصاد متوسط لبعض األشجار قبل احلصاد النهائي،
أو حصاد "التجديد"، وعندما يتم تأسيس فئة جديدة من األشجار هلا
نفس العمر. حصاد جتديد هو حصاد مت تصميمه إلزالة كل أو معظم
األشجار ضمن فئة عمرية / حجم حمدد، أو لتحويل موقع حيتوي

على جمموعة أشجار متنوعة من خمتلف األعمار واألحجام، أو األنواع
إىل موقع أكثر انسجاما. ويطلق على توقيت حصاد جتديد "عمر

التناوب" ملوقع األخشاب. وتشمل نظم زراعة الغابات بسن موحدة
القطع الشامل، أشجار-البذور، خشب املأوى، زراعة الغابات

بعمرين خمتلفني، ونظم احتفاظ متغري. قد حتتوي زراعة غابات السن
املوحد على أكثر من فئة سن واحدة / حجم واحد من األشجار على
نفس املوقع يف وقت من األوقات لدواعي عملية زراعة الغابات أو
لتعزيز البيئة. عند القطع الكالسيكي خلشب املأوى وشجر البذور

حيتفظ باألشجار الناضجة مبوقع احلصاد خالل إنشاء احملصول القادم
من األشجار، ولكن يتم أخذ هذه العينة خالل حصاد "إزالة" لترك

عمر واحد / فئة حجم إلدارة املستقبل.

غرس غابات هلا نفس السن

gleiches Alter Waldbau

2511 Even-aged stand

peuplement équienne

نوع من املواقع أو الغابات، اليت ال اختالف (أو اختالفات صغرية
نسبيا) بني سن األشجار داخلها، عادة ما يكون االختالف أقل من

٪20 من طول عمر الدورة.

غابات موحدة السن

gleiches Alter Stand

2512 Evergreen

feuillage persistant

نباتات معمرة وحتمل أوراق تعيش على مدار السنة.

دائم اخلضرة

immergrün

2513 Evergreenness

durabilité de verdure

خاصية نباتات هلا أوراق قادرة على القيام بعملية التمثيل الضوئي على
مدار السنة.

دميومة اخلضرة

Nachhaltigkeit von Grün
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2514 Evolution

évolution

تغيريات يف الترددات اجلينية داخل جمموعة سكنية مع مرور الزمن.

تطور

Evolution

2515 Evolutionary 
convergence

convergence évolutive

تطور ينتج تشابه متزايد يف الشكل أو ميزات مظهرية أخرى بني
جمموعات من الكائنات احلية اليت ليست عندها عالقة وراثية عرقية.

تقارب تطوري

evolutionäre Konvergenz

2516 Evolutive Adaptation

evolutive adaptation

حتديد على أساس جيين عند تفضيل املوائل ونوعية اإلنارة البيئية
(مباشرة – غري مباشرة) الناتج عن االنتقاء والقدرة على التكيف

(تطور).

تكيف تطوري

evolutive Anpassung

2517 E-waste

e-déchets

معروفة أيضا حتت اسم: خردة إلكترونية ، أو قمامة تكنولوجيا فائقة،
وتعترب نفايات خطرة.

 
النفايات اإللكترونية حتتوي على معادن ضارة مثل الرصاص

والكادميوم، والزئبق. عندما يتم التخلص من هذه العناصر يف مدافن
النفايات فإا تتسرب إىل التربة مت إىل فرشة املياه. اآلثار الصحية هلذه
السموم على البشر (الدماغ والقلب والكبد والكلى) خطرة وتشمل
العيوب اخللقية وتلف نظام اهليكل العظمي أيضا. كما أن هلا تأثريا

سلبيا كبريا على اجلهاز العصيب واإلجنايب لإلنسان.

نفايات إلكترونية

E-Abfälle

2518 Excavator

trancheuse, foreuse

آلة لتحريك التربة مصممة حلفر التربة حيث ال يسمح الفضاء
باستخدام جرافة مكشطة، أو حيث عمق احلفر كبري بالقياس إىل

مساحته. بعبارات بسيطة، تكون مغرفة احلفر مرتبطة بذراع متحرك
طويل (قابل لتعديل الطول وله مفاصل)، يتم تشغيل، سواء املغرفة أو
الذراع بآليات توجد على اإلطار الرئيسي لآللة (البيت)، والذي

حتمله قاعدة جمرترة.

حفارة

Bagger

2519 Excess activated 
sludge

excès de boues activées

كمية احلمأة املنشطة اليت تتجاوزا حاجيات تشغيل وحدة املعاجلة
واليت تتم إزالتها من نظام احلمأة املنشطة دف التخلص النهائي.

محأة منشطة زائدة

Überschussbelebtschlamm

2520 Excess sludge

excès de boues

محأة منتجة خالل إعادة تدوير يف حمطة معاجلة احلمأة املنشطة، اليت
ليست هناك حاجة لالحتفاظ ا وإعادا إىل أحواض التهوية، وهلذا

تسحب ائيا من التداول ويتخلص منها.

محأة زائدة

Überschussschlamm

2521 Exchange

échange

نقل طوعي حلقوق استخدام البضائع.

تبادل

Austausch

2522 Exchange Rate

taux de change

سعر عملة مقابل عملة أخرى.

سعر الصرف

Wechselkurs

2523 Exchange Value

valeur d'échange

القوة الشرائية لوحدة العملة من السلع واخلدمات يف السوق.

قيمة الصرف

Tauschwert
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2524 Exchangeable 
Sodium Percentage 
(ESP)

pourcentage de sodium échangeable

يشيع استخدام هذه النسبة كمقياس الحتواء التربة على الصوديوم.
نسبة الصوديوم التباديل، هي نسبة الصوديوم اليت متتص على أسطح
املكونات الطينية إىل إمجايل قدرة تبادل األيونات املوجبة، معربا عنها

كنسبة مئوية.

نسبة الصوديوم التباديل

Austauschbare Prozentsatz des Sodiums

2525 Exclusion Principle

principe d'exclusion

صاحب سلعة أو بضاعة ميكنه منع اآلخرين من استخدامها ما مل
يدفعوا املقابل.

مبدأ االستبعاد

Ausschlussprinzip

2526 Exclusive Economic 
Zone (EEZ)

zone économique exclusive (zee)

منطقة حتت الوالية الوطنية (يصل عرضها إىل 200 ميل حبري)، هذا
التحديد يستجيب ألحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار لسنة
1982، الذي أعطى احلق للدولة الساحلية يف استكشاف واستغالل

ومسؤولية حفظ وإدارة واملوارد احلية وغري احلية ذه املنطقة.

منطقة اقتصادية خالصة

Ausschließliche Wirtschaftszone (AWZ)

2527 Exclusive list

liste des matières dangereuses (établie par 
exclusion)

وسيلة لتحديد ما ميكن أن يشكل نفاية خطرة باستخدام قائمة من
النفايات اليت ال حتتاج ملعاجلة مهمة على املدى القصري، أو أخطار
بيئية على املدى الطويل، ومن مث حتديد النفايات اخلطرة عن طريق

اإلقصاء، أي مثل أية نفاية غري املدرجة.

قائمة حصرية

Überschussliste

2528 Excretion

excrétion

التفريغ أو التخلص من مادة كان قد مت امتصاصها أو مادة ذاتية، أو
نفاية، من خالل بعض أنسجة اجلسم على شكل بول وبراز، أو
غريها من املنتجات اليت تغادر اجلسم عادة. التخلص من املركبات

الكيميائية من اجلسم حيدث أساسا عن طريق الكلى واألمعاء. بالنسبة
للمركبات الطيارة، فإن للزفري دور مهم يف التخلص منها. إفراز

العرق ودور الشعر واألظافر قد تكون هلم أيضا أمهية يف ظل ظروف
خاصة. إفرازات عرب اجلهاز اهلضمي ميكن أن تتم من خالل طرق

خمتلفة مثل الصفراء، وسفك اخلاليا املعوية، والنقل عن طريق الغشاء
املخاطي املعوي.

إفراز

Ausscheidung

2529 Executive Board of 
the Clean 
Development 
Mechanism

conseil exécutif du mécanisme de 
développement propre

جلنة مكونة من 10 أعضاء منتخبني يف املؤمتر 7 ألطراف اتفاقية
األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ واليت تشرف على آلية التنمية

النظيفة.

جملس تنفيذي آللية التنمية النظيفة

Vorstand des Clean Development Mechanism

2530 Exfoliation

exfoliation

عملية يتم من خالهلا إزالة أو حذف أو تقشري أو إذابة الطبقات
اخلارجية من الصخور، يف كثري من األحيان بسبب عملية الترطيب،
من خالل التبليل/التجفيف املتناوبني أو منو بلورات امللح داخل مسام

الصخور.

تقشري

Exfoliation
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2531 Existence Value

valeur d'existence

قيمة معرفة وجود السلع البيئية مستقلة عن االستخدام أو قيمة اخليار.
إذا فقدنا أحد األنواع من الربية، مثل منر البنغال، وعدد قليل جدا منا
من ستتأثر رفاهيته بشكل مباشر من خالل عدم التمكن من رؤية منر
البنغال، تصويره أو مساع صوته. أن "قيمة االستخدام" صغرية جدا.
لكن الكثري من الناس سوف تفقد خيار القيام بذلك يف املستقبل،
جيب أن يهتم بذلك. اقتصاديون يدعون هذا "قيمة اخليار". وعالوة
على ذلك، فكثري من الناس يف مجيع أحناء العامل تستفيد من معرفة أن

النمور البنغالية موجودة يف الربية. وهذه هي "قيمة الوجود".

قيمة الوجود

Existenzwert

2532 exoderm

exoderme

طبقة خارجية للجلد.
 

طريقة تعتمد مراهم لتحسني مظهر بشرة الوجه دون اللجوء إىل
عمليات جراحية.

بشرة ظاهرية

Exoderm

2533 exogenetic

exogène

عمليات وتفاعالت تقع على أو بالقرب من سطح األرض وتساهم يف
تكوين التضاريس والشكل الظاهر للقشرة األرضية، مثل التعرية،
والتآكل، والترسبات. وهي أيضا مصادر تصل سطح األرض لكن

أصلها من خارج األرض، كاإلشعاع الشمسي، والنيازك.

خارجي املنشأ

exogen

2534 Exon

exon

جزء من جينات حقيقية النواة الذي يتم نسخه كجزء من النسخة
األولية والذي يتم االحتفاظ به، بعد املعاجلة، مع إكسونات أخرى
لتشكيل جزيء (م رنا mRNA) وظيفي. وتتكون العديد من

اجلينات حقيقية النواة من فسيفساء اإلكسونات و(إنترونات
.(introns

خرجون، اكسون

Exon

2535 Exoreic

exoréique

نظام متوازن من خالل تدفق وتصريف املياه. مثال املياه اليت تصب يف
البحرية هي أكثر أو أقل من ناحية احلجم من املياه املتدفقة منها.

حوض مفتوح

Exoreic

2536 exoskeleton

exosquelette

جهاز خارجي، يف كثري من األحيان صلب، يغطي أو يغلف اجلسم
ويوفر له الدعم واحلماية.

هيكل خارجي

Exoskelett

2537 exosmosis

exosmose

مرور سائل عرب غشاء نصف نفوذ من وسط بتركيز معني حنو وسط
بتركيز أقل. بالنسبة للكائن احلي، هو مرور املاء عرب غشاء اخللية من
.(endosmosis انظر: تناضح داخلي) داخلها إىل الوسط احمليط

تناضح خارجي

Exosmosis

2538 exosphere

exosphère

الطبقة العليا من الغالف اجلوي، وتتواجد حدودها السفلى على
ارتفاع بني 500 كم و 1000 كم فوق سطح األرض. تتكون
اإلكزوسفري من غازات الغالف اجلوي أسفلها، اليت متكنت بشكل

ملموس، من اهلروب إىل الفضاء اخلارجي.

إكزوسفري

Exosphäre

2539 Exothermic

exothermique

تفاعل كيميائي يصاحبه انبعاث للطاقة، أو حبرارة يتم التخلص منها
يف املناطق احمليطة بالتفاعل.

طارد للحرارة، مولد للحرارة

exotherm

2540 Exothermic (reaction)

exothermique (reaction)

تفاعل كيميائي أو بيولوجي الذي ينتج من بني منتجاته طاقة حرارية.

منتح للحرارة (تفاعل)

Exotherm (Reaktion)
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2541 Exothermic aerobic 
decomposition

décomposition aerobie exothermique

حترير احلرارة من طرف كائنات حية دقيقة (بكترييا) خالل عمليات
حتليل النفايات عن طريق عمليات األيض اهلوائية. هذه العمليات

جتري يف أوساط حمتوية على األوكسجني.

حتلل هوائي منتح للحرارة

Exothermer Aerober Abbau

2542 exotic

exotique

كائن، نبات، حيوان، حشرة أو كائن دقيق دخيل أو غريب على
احمليط. من املؤكد أن النبتة والزهرة الغريبة يف مزهرية تزيد البيت

مجاال ورونقا، لكن يف الطبيعة ميكن أن جتد الكائنات الدخيلة ضالتها
من الظروف املالئمة فتتكاثر وتغزو املنطقة وتصبح وباءا قد يقضي

على كائنات متأصلة يف املنطقة.

دخيل

exotisch

2543 Exotic

exotique

شجرة (نباتات) مت جلبها من مناطق من وراء البحار.

غريب

exotisch

2544 exotic river

rivière exotique

ر يف بلد (النيل يف مصر ودجلة يف العراق والدانوب الذي يعرب عددا
من دول أوروبا الشرقية) ومنابعه يف بلد آخر. عموما حالة األار اليت

تعرب عدة دول.

ر غريب

exotischer Fluss

2545 Exotic species

espèces exotiques

أنواع مدخلة، غري أصلية وغري متوطنة يف املنطقة املعنية.

أنواع غريبة

exotische Arten

2546 expansible

extensible; expansible

يعين أن حجم املادة قابل للتغيري، وهي خاصية م أساسا الغازات.

مدود، قابل للتمديد

ausdehnbar

2547 expansion

expansion

يعين الزيادة يف حجم مادة سائلة أو صلبة بسبب ارتفاع درجة
احلرارة، أو الزيادة يف حجم مادة غازية بسبب ارتفاع درجة احلرارة
و/أو تراجع الضغط. (يف العلوم السياسية واالقتصادية واالجتماعية

تستعمل توسع عوض متدد).

متدد

Ausdehnung

2548 erosion control

contrôle d'érosion

السيطرة على تآكل التربة هي املمارسة املتمثلة يف منع أو السيطرة
على التعرية بفعل الرياح أو املياه يف الزراعة، وتطوير األراضي والبناء.
عادة ما تنطوي هذه العملية على إنشاء نوع من احلواجز املادية، مثل
األشجار أو حواجز حجرية، الستيعاب جزء من طاقة الرياح أو املاء
اليت تسبب التآكل. ضوابط تآكل فعالة متثل تقنيات مهمة يف الوقاية

من تلوث املياه وفقدان التربة.

سيطرة على التآكل

Erosionskontrolle

2549 Expert Group on 
Technology Transfer 
(EGTT)

groupe d'experts de transfert de technologies 
(gett)

مت تكوين فريق اخلرباء يف املؤمتر 7 ألطراف (COP 7) االتفاقية
اإلطار دف تعزيز تنفيذ املادة 4.5 من االتفاقية، من خالل حتليل

وحتديد سبل تيسري وتعزيز أنشطة نقل التكنولوجيا مبوجب االتفاقية.
أكمل فريق اخلرباء أعماله يف عام 2010.

فريق اخلرباء املعين بنقل التكنولوجيا

Expertengruppe für Technologietransfer (EGTT)

2550 Expert Review Teams

experts des équipes d'évaluation

جمموعات من اخلرباء، الذين ترشحهم األطراف، والذين يقومون
مبراجعة التقارير الوطنية املقدمة من األطراف املدرجة يف املرفق األول

لالتفاقية اإلطار بشأن تغري املناخ وبروتوكول كيوتو.

فرق خرباء املراجعة

Sachverständigengruppe für Revisionen
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2551 expiration

expiration

جزء من دورة التنفس (شهيق وزفري) ويدل على التخلص من هواء
الشهيق بعد تفاعله داخل الرئة وتغري مكوناته (انظر: شهيق

.(inhalation

زفري

Ausatmung

2552 Exploration

exploration

عمليات يف وعلى األرض أو البحر لتحديد اخلصائص اجليولوجية
و/أو غريها ملوقع معني أو التعرف على وحتديد خصائص خمزونات
معدنية. وحتتاج هذه العمليات إىل تصريح أو ترخيص أو موافقة.

استكشاف

Exploration

2553 explosion

explosion

تفاعل كيميائي سريع جدا بني مواد صلبة أو سائلة أو غازية ينتج
عموما حجما كبريا من الغازات تصاحبها كمية كبرية من احلرارة،
أي تفاعل كيميائي، ميكن التحكم يف انطالقته لكن، بسبب سرعته
فإنه ال ميكن التحكم يف مساره التفاعلي لكن ميكن يف بعض احلاالت

التحكم وتوجيه تأثرياته.

انفجار

Explosion

2554 Exporter

exportateur

أي شخص، يف إطار القوانني اجلاري ا العمل، يقوم بتنظيم وتصدير
نفايات خطرة أو غريها من النفايات.

مصدر

Exporteur

2555 ethical responsibility

responsabilité éthique

تسعى املسؤولية األخالقية إىل تعزيز الرعاية االجتماعية من خالل
معايري وقواعد السلوك اليت تنطوي على أبعاد مثل حقوق اإلنسان

والعدالة البيئية واالجتماعية واملعاجلة اجلينية.

مسؤولية أخالقية

ethische Verantwortung

2556 Exposition

exposition

يشري إىل تعرض البشر للتأثريات البيئية العاملية، وخصوصا التأثريات
الضارة.

تعرض/معرض

Exposition

2557 exposure

exposition

قسم علوم البيئية والصحة املهنية الذي يدرس العمليات اليت حتدث يف
جمال التفاعل بني الوسط الذي حيتوي على ملوثات والكائن احلي

املتواجد يف هذا الوسط.

تعرض

Ausgesetztsein

2558 Exposure

exposition

كمية عامل بيئي اليت وصلت للفرد (جرعة خارجية) أو اليت مت
استيعاا من طرف الفرد (جرعة داخلية، جرعة ممتصة).

تعرض

exponierung

2559 Exposure Assessment

évaluation de l'exposition

التقييم الكمي ملقدار إمكانية التعرض للخطر بالنسبة للفرد أو
للجماعة.

تقييم التعرض

Expositionsbewertung

2560 Exposure Limit 
(Toxicity Reference 
Value)

limite d'exposition (valeur de toxicité de 
référence)

بالنسبة ملادة كيميائية غري مسببة للسرطان، فإن احلد األقصى للجرعة
املقبولة (لكل وحدة وزن من اجلسم ووحدة من الوقت) من املادة

الكيميائية هي اليت ميكن ملستقبل حمدد أن يتعرض هلا، دون تطوير آثار
ضارة. بالنسبة ملادة كيميائية مسببة للسرطان، فاحلد األقصى جلرعة
مقبولة من مادة كيميائية هي اليت ميكن أن يتعرض هلا مستقبل، على
افتراض خطر حمدد (على سبيل املثال، 1 يف 100000). وميكن

التعبري عنها كجرعة مرجعية ملواد غري مسببة للسرطان (رد فعل دون
عتبة) أوجرعة خبطر حمددة (RsD) للمواد الكيميائية املسببة

للسرطان.

حدود التعرض (قيمة مرجعية
للسمية)

Expositionsgrenzwert (Toxizitätbezugswert)
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2561 expressivity

expressivité

تدل يف علم الوراثة على االختالف يف املستويات الفردية لصفة
مظهرية بني أفراد حيملون نفس التركيب الوراثي.

تعبريية

Expressivität

2562 exsiccation

assèchement

عملية إزالة الرطوبة من جسم ما، عموما بتبخري ماء الرطوبة. بالنسبة
للمستنقعات واألراضي الرطبة يتم التجفيف غالبا باستعمال الصرف

السطحي.

جتفيف

Austrocknung

2563 ex-situ

ex-situ

خارج النطاق الطبيعي النتشار النوع.

خارج النطاق

ex-situ

2564 ex-situ conservation

conservation ex situ

احملافظة على مكونات التنوع البيولوجي خارج موائلها الطبيعية، على
سبيل املثال، يف حدائق احليوانات / حدائق النباتات، وبنوك اجلينات،

وحمطات تربية احليوانات.

حمافظة خارج النطاق

ex situ-Erhaltung

2565 exstipulate leaf

feuille non stipulée

أوراق نباتات ال حتمل على سويقاا زوائد مسطحة.

ورقة ال أذنية

exstipulate Blatt

2566 Extended 
Concentration 
Pathways (ECPs)

chemins de concentration étendues

تصف امتدادات لعينة مسارات تركيز متثيلية (انظر: مسارات تركيز
متثيلية) 2100-2500 اليت يتم حساا باستخدام قواعد بسيطة مت
حتضريها على أساس مشاورات مع املهتمني وأصحاب املصلحة. ال

متثل هذه احلسابات سيناريوهات متناسقة متاما.

مسارات تركيز ممددة

Erweiterte Konzentrationspfade

2567 ethical trade

commerce éthique

التجارة اليت تضمن تطبيق معايري العمل املعترف ا دوليا، وال سيما
حقوق اإلنسان األساسية يف مكان العمل، وذلك يف مجيع مراحل

إنتاج وتداول السلع.

جتارة أخالقية

ethischer Handel

2568 extensive cropping

culture extensive

طريقة إلنتاج احملاصيل تعتمد توسيع املناطق الزراعية لزيادة اإلنتاجية.
وغالبا ما يترافق توسيع املناطق الزراعية مع إزالة الغابات واألشجار

الكتساب مزيد من األراضي الصاحلة للزراعة.

زراعة واسعة النطاق

umfangreiches Anbau

2569 extensive culture

culture extensive

تعين يف االقتصاد الزراعي، نظام زراعة يستخدم عدد حمدود نسبيا من
العمالة ورأس مال قليل باملقارنة مع مساحة األراضي اليت يتم

استغالهلا.

زراعة واسعة

extensive Landwirtschaft

2570 Extensive Risk

risque vaste

خماطر على نطاق واسع مرتبطة بتعرض السكان املشتتني لظروف
اخلطر تكرار أو باستمرار وبكثافة منخفضة أو متوسطة، وغالبا ذات
طبيعة حملية للغاية، واليت ميكن أن تؤدي مع التراكم إىل آثار كارثية
منهكة. خماطر واسعة النطاق هي أساسا من مسات املناطق الريفية

واهلوامش احلضرية، حيث تتعرض اتمعات احمللية اهلشة، للفيضانات
احمللية املتكررة وااليارات األرضية والعواصف أو اجلفاف. وكثريا ما

ترتبط املخاطر الواسعة النطاق مع الفقر والتحضر والتدهور البيئي.

خماطر واسعة النطاق

umfangreiches Risiko

2571 Extensivierung

extensification

مع التقليل من استخدام املوارد لتعزيز اإلنتاج (مثل األمسدة واملبيدات)
وختفيض يف كثافة استخدام (على سبيل املثال الثروة احليوانية لكل

هكتار) و/أو العمل يف وحدة املساحة.

توسيع املساحة الزراعية

Extensivierung
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2572 Extent of occurrence

zone d'occurrence

املنطقة، اليت تشمل أدىن حدود التواجد املستمر لألصناف، واليت
تشمل أيضا كل مواقع التواجد احلايل واملتوقع املعروفة، باستثناء

حاالت التشرد. هذا التحديد قد يستبعد انقطاعات أو التباينات داخل
التوزيعات اإلمجالية لألصناف (على سبيل املثال مناطق واسعة غري

مناسبة بشكل واضح كموئل).

مدى التواجد

Ausmaß des Vorkommens

2573 external forcing

forçage externe

قوة خارجية تأثر على النظام األرضي (أو أحد مكوناته) مثل اإلشعاع
الشمسي أو تأثري األجسام القادمة من خارج األرض مثل النيازك.

قوة خارجية

externer Zwang

2574 External 
impacts/externalities

impacts externes / externalités

اآلثار الناجتة عن تغري املناخ (أو أي تغري بيئي آخر) اليت ال ميكن
تقييمها من قبل سوق تنافسية بسبب نقص املعلومات و/أو عدم

القدرة على التصرف يف تلك املعلومات.

تأثريات خارجية / عوامل خارجية

Externe Einflüsse / Externalitäten

2575 external medium

milieu extérieur

وسط (عموما سائل) الذي توجد فيه املواد الذائبة و/أو تسبح فيه
املواد املشتتة العالقة.

وسط خارجي

externen Medium

2576 Externalities

externalités

النتيجة اإلجيابية أو السلبية لنشاط االقتصادي، اليت حتصل أو تتحمل
من قبل أطراف ثالثة ال عالقة هلا بالنشاط االقتصادي املتسبب، واليت
ال تنعكس يف أسعار السلع واخلدمات اليت يتم إنتاجها واليت ال يدفع

أو حيصل أي تعويض عنها.

عوامل خارجية

Externalitäten

2577 Extinct in the wild

éteint à l'état sauvage

تعترب األصناف منقرضة يف الربية عندما يعرف أا ال زالت موجودة
فقط يف حدائق التربية، يف األسر أو يف جمال، خارج موطنها التارخيي،
حيث مت توطينها بشكل جيد. يعترب الصنف منقرضا يف الربية عندما
تفشل عمليات مسح شامل، يف املواطن املعروفة و/أو املتوقعة يف

األوقات املناسبة (اري، مومسية، سنوي)، يف مجيع أحناء جمال وجوده
التارخيي، يف تسجيل فرد. ينبغي أن تستمر الدراسة والبحث خالل

فترة زمنية مناسبة لدورة حياة النوع وشكل حياته.

منقرض يف الربية

Ausgestorben in der Wildnis

2578 extinct volcano

volcan en extinction

بركان مل يسجل له أي نشاط خالل 10000 سنة األخرية.

بركان خامد

erloschener Vulkan

2579 Extinction

extinction

عملية ال رجعية، حيث خيتفي نوع أو جمموعة متميزة بيولوجيا من
الوجود وإىل األبد.

انقراض

Aussterben

2580 extinction point

point d’extinction

.(extinction :انقراض) أنظر

نقطة االنتهاء، نقطة االنقراض

Extinktionspunkt

2581 Extirpation

extirpation

اختفاء األنواع من جزء من جماهلا. يطلق على االنقراض احمللي:
استئصال.

استئصال

Extirpation

2582 extracellular

extracellulaire

ما يقع أو ما حيدث أو ما يتواجد خارج اخللية.

خارج اخللية

extrazellulär
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2583 Extract (CITES)

extrait (cites)

مادة يتم احلصول عليها بشكل مباشر من املواد النباتية بطرق فيزيائية
أو كيميائية وبغض النظر عن عملية التصنيع. قد تكون املادة

املستخلصة صلبة (مثل البلورات، والراتنج، أو جسيمات دقيقة أو
اخلشنة)، أو شبه الصلبة (مثل اللثة، والشمع) أو سائلة (مثل احملاليل،

واألصباغ، والزيوت (للتغذية) والزيوت األساسية والعطرية).
ويستخدم هذا املصطلح يف مرفقات االتفاقية، فيما يتعلق بزراعة

األصناف.

مستخلص (اتفاقية التجارة الدولية
يف األنواع املهددة باالنقراض)

Extract (CITES)

2584 Extraction

extraction

إبعاد األخشاب املقطوعة إىل جانب طريق الغابات.

استخالص

Extraction

2585 Extractive Industries 
 Transparency 

Initiative (E.I.T.I.)

initiative de transparence des industries 
extractives (itie)

مبادرة دف إىل زيادة الشفافية بشأن املدفوعات واإليرادات يف
قطاع الصناعات االستخراجية يف البلدان اليت تعتمد اعتمادا كبريا

على هذه املوارد.

مبادرة الشفافية يف جمال الصناعات
االستخراجية

Transparenzinitiative der extraktiven Industrien

2586 extrafloral

extrafloral

جسم ال يشكل جزءا من الزهرة، لكن يساهم يف جلب احلشرات
امللقحة.

خارج الزهرة

extraflorale

2587 Extraneous Residue 
Limit

limite de résidus d'origine externe

حدود بقايا دخيلة لسلعة معينة، هو احلد األقصى للتركيز املقبول من
الناحية السمية لبقايا ال ميكن جتنبها والناشئة من مصادر أخرى غري

استخدام مباشر أو غري مباشر للمبيدات عند إنتاج تلك السلعة.

حد بقايا دخيلة

Fremdrückstandsgrenze

2588 extrapolation

extrapolation

يف العلوم التجريبية ويف الرياضيات، تقدير قيمة متغري يف نقطة يف جمال
خارج جمال القيم التجريبية املتوفرة على مسار ال توجد دالة لوصفه،
انطالقا من القيم املتوفرة ومن فرضية أن الظاهرة املدروسة مستمرة

على نفس مسار القيم التجريبية وبدون انكسار.

استكمال

Extrapolierung

2589 extreme climate

climat extrême

أحداث مناخية متطرفة (متثل أرقام قياسية) مثل موجات حرارة أو
برودة، أعاصري، فيضانات أو جفاف. تنتج عن هذه األحداث

تأثريات، أحيانا كارثية، على البيئة واتمع.

مناخ طريف، مناخ متطرف

extremes Klima

2590 Extreme weather 
events

événements météorologiques extrêmes

ظروف مناخية قاسية، نادرة احلدوث نسبيا، مثل اجلفاف أو
الفيضانات أو األعاصري املدارية. ويتوقع أن تصبح أكثر تكرارا وأكثر

شدة نتيجة لتغري املناخ.

ظواهر جوية متطرفة

Extreme Wetterereignisse

2591 extremes of 
temperature

température extrême

قيم قصوى، عليا ودنيا، سجلتها وتسجلها مصاحل األرصاد اجلوية
واملعاهد املتخصصة ملواقع خمتلفة واليت تنشرها املنظمة العاملية لألرصاد

اجلوية.

درجتا احلرارة القصوى و الدنيا،
قيم قصوى لدرجة احلرارة

Extremen der Temperatur

2592 Extremophile

extrémophile

ميكروبات تزدهر بشكل إجيايب يف بيئات من شأا أن تقتل كائنات
حية أخرى.

يتحمل ظروف قصوى

Extremophilen
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2593 Extrinsic Factor

facteur extrinsèque

لغويا، هو العوامل املؤثرة من اخلارج. يف علم البيئة، امليزات الفيزيائية
والكيميائية للبيئة والكائنات احلية األخرى، كلها عوامل خارجية

مؤثرة على الكائن احلي.

عامل خارجي

extrinsischer Faktor

2594 Extrinsic Factors of 
species vuölnerability 
(CITES)

facteurs extrinsèques de la vulnérabilité des 
espèces (cites)

انتقائية عمليات اإلزالة (ميكن أن تكون ضارة بالتجديد)
 

 التهديدات من األنواع الغريبة الغازية (التهجني، ونقل األمراض،
والنهب، وغريها)

 
 تدهور املوائل (التلوث، وتآكل التربة، والتعديالت اليت تسببها

األنواع الغريبة الغازية، وما إىل ذلك)
 

 فقدان / تدمري املوئل
 

 جتزئة املوائل
 

 الظروف البيئية القاسية
 

 ديدات األمراض
 

 التغري البيئي السريع (على سبيل املثال حتوالت النظام املناخي)
 

 األحداث العشوائية.

عوامل خارجية هلشاشة األنواع
(اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع

املهددة باالنقراض)

Extrinsische Faktoren der Artenverwundbarkeit 
(CITES)

2595 Extrinsic variability

variabilité extrinsèque

تقلب ناتج عن تأثري قوى من خارج النظام، وتشمل املومسية يف النظم
املعتدلة ويف أنظمة املناخ على املدى الطويل توجد دورات النينيو

والنينيا مثال.

تقلب خارجي

extrinsische Variabilität

2596 extrusion

extrusion

عملية يتم خالهلا حتت ضغط مناسب إخراج معادن أو مواد
بالستيكية أو مواد غذائية مبقاطع ثابتة الشكل عرب فوهات بثق هلا

شكل املقطع املطلوب.

طفح/نبط، بثق

Extrusion

2597 extrusive rock

roche extrusive

صخور جمماتية غري متبلورة ألن خروج الصهارة إىل السطح
ومالمستها للهواء أو املاء جعلها تربد وتتجمد بسرعة ال تسمح بنمو

جيد للبلورات.

صخر طفح، صخر متطفح

Lavagestein

2598 exudation

exsudation

إفراز سائل من األوعية الدموية (أو قنوات السوائل بالنباتات) يف
مناطق االلتهاب أو اليت أصاا ضرر، يتجمد ويغطي (وحيمي) املوقع
املصاب. خيتلف تكوين السائل حسب اجلسم املصاب ونوع وموقع

اإلصابة.

نضح

Ausscheidung

2599 exuvia

dépouille

غشاء اجلسم (جلد أو هيكل خارجي)، صلب أو غري قابل للتمدد،
تطرحه بشكل دوري عدد من احليوانات والعديد من احلشرات خالل

حياا لتتمكن من النمو وتغيري حجمها.

جلد منسلخ

Exuvia
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2600 exuvial gland

glande exuviale

غدة تفرز هرمونا يعطي إشارة انطالق عملية تغيري اجللد أو القشرة
عند احليوانات اليت تغري بشكل دوري الغشاء اخلارجي جلسمها.

غدة االنسالخ

Mauser-Häutung Drüse

2601 exuviation

exuvie

عملية التخلص من اجللد أو القشرة بالنسبة للحيوانات اليت تغري
الغالف اخلارجي جلسمها.

جترد

Häutung

2602 eyot

îlot; Waard

جزيرة صغرية وسط مياه جارية أو راكدة.

جزيرة صغرية

Werder

2610 experimental farm

ferme expérimentale

تقدم املزرعة التجريبية مقاربات حللول مبتكرة لتطوير زراعة بديلة
(مثال عضوية) من خالل إشراك املزارعني يف جمال البحث. ينبغي أن
يكون املزارع، أو جمموعة من املزارعني، يف أغلب احلاالت قادرا
بشكل مستقل على حتديد ومعاجلة املشاكل الزراعية من خالل
التجارب اليت يقوم بتصميمها وتنفيذها على مستوى املزرعة. مع

التركيز بشكل خاص على أن يتم دمج التجارب على مستوى املزرعة
يف العمليات التطبيقية، ويستعمل املزارع معداته اخلاصة.

مزرعة جتريبية

Versuchsfarm

2614 export-oriented 
 organic agriculture

agriculture biologique orientée vers l'exportation

نظم الزراعة العضوية اليت تنتج السلع املوجهة لألسواق اخلارجية.
عادة، ال تم كثريا باألمن الغذائي احمللي وتطوير السوق احمللية؛

وتكون اهتماماا الرحبية أقوى من االهتمام بالتقدم البيئي
واالجتماعي، والنظم املوجهة للتصدير تلتزم فقط بأدىن معايري

العضوية احملتملة. هذا ميكن أن يؤدي إىل تعويض مدخالت وإىل
الزراعات األحادية العضوية.

زراعة عضوية موجهة للتصدير

exportorientierte ökologische Landwirtschaft

2618 extension service

service de vulgarisation

خدمات اإلرشاد هي كيانات يف البلد مسؤولة عن نقل املعلومات
والتكنولوجيا واملشورة بشأن حتسني املمارسات الزراعية، مبا يف ذلك

اإلنتاج واملناولة والتخزين وتسويق السلع الزراعية.

خدمة إرشادية

Beratungsdienst
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1555 Factor income

revenu des facteurs

العوائد املُحصلة على عوامل اإلنتاج.

دخل عوامل اإلنتاج

Faktor-Einkommen

2603 fabric of rocks

édifice des roches

يف علم اجليولوجيا، وصف لترتيب ومكونات الصخور يف موقع
معني.

نسيج صخري، بنية صخرية

Gesteinsgefüge

2604 face of the earth

face de la terre

مظهر سطح األرض كما تراه العني مبختلف مكوناته املادية غري
األحيائية واألحيائية. متثل منتجات اخلرائطية وما حققته من تطور

تعبريا ملدا تعرف اإلنسان على هذا الوجه.

وجه األرض، سحنة األرض

Antlitz der Erde

2605 facet

facette

جزء من السطح اخلارجي لعني بعض احلشرات كما يدل على سطح
مستو صغري حمدد بأضلع، يكون مع أسطح صغرية مشاة جماورة

سطح جسم المع براق (جموهرات مثال).

وجه

Facette

2606 facial

facial

شيء خيص السطح اخلارجي عموما، كما يستعمل املصطلح للداللة
على ما يهم بشرة الوجه.

سطحي

Gesichts-

2607 facies

faciès

يف اجليولوجيا، جمموعة من الصخور الرسوبية مع خصائص حمددة
وموحدة، ومظهر خارجي (سحنة) يدل على ظروف تشكل
الترسيب، ويعكس ظروف بيئية سادت خالل فترة التكون.

سحنة

Fazies

2608 Factor 4

facteur 4

اهلدف هو مضاعفة اإلنتاجية مع استهالك نصف املوارد (املواد
والطاقة) فقط، مما يؤدي إىل املعامل 4 يف حتسن الكفاءة. بدال من
ذلك، ميكن حتقيق نفس اهلدف باملمارسات اليت حتقق نفس حجم

اإلنتاج مع استهالك ربع املوارد فقط أو باملمارسات اليت هي 4
مرات أكثر فعالية مع نفس املوارد أيضا. قُدم هذا املفهوم يف كتاب
"معامل 4" عام 1998، الذي كتبه هنتر لوفيرت وأموري لوفيرت من
معهد روكي ماوننت، وارنست فون فايتسكر، مؤسس معهد فوبرتال
للمناخ والبيئة والطاقة. يشرح ويبني الكتاب كيف أنه من السهل

نسبيا على الشركات حتقيق هذه النتائج باالعتماد على التكنولوجيات
املتوفرة. ويقدم العديد من األمثلة ملشاريع من العامل احلقيقي اليت

متكنت من توفري املال واحلد من التلوث يف وقت واحد. طريقة أخرى
لصياغة مكاسب الكفاءة حسب املعامل 4 هو أنه يقلل من استخدام
الطاقة واملواد بنسبة 75٪. بينما املعامل 4 هو مصطلح شائع وهو ما
ميثل زيادة يف اإلنتاجية قدرها أربعة أضعاف كحد أدىن، فإن املعامل
عشرة يدل على عشرة أضعاف اإلنتاجية من نفس املدخالت (حتقيق
نفس اإلنتاجية بعشرة يف املائة من املوارد) - ميثل حتديا أكرب. عامل

عشرة يعادل اخنفاضا بنسبة 90٪ يف استخدام املوارد.

معامل 4

Faktor 4

2609 Factor Demand

facteur de la demande

كمية مدخل مطلوب من قبل الشركة، نظرا ألسعار املدخالت
وكمية اإلنتاج اليت يتم إنتاجها; يكون مدخال مطلوبا إىل أن يصل إىل

النقطة حيث قيمة الناتج احلدي للمدخل تساوي سعر املدخل.

عامل الطلب

Factor Nachfrage

2611 factor of 
proportionality

facteur de proportionnalité

قيمة التناسب بني كميتني متغريتني لكن مع احلفاظ على نفس النسبة
بني قيمتيهما.

عامل التناسب، معامل التناسب

Proportionalitätsfaktor
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2612 factors of growth

facteurs de croissance

عوامل تؤثر بشكل مباشر أو غري مباشر على منو وتطور الكائن احلي
أو غري احلي كاملنظومة االقتصادية أو االجتماعية أو الثقافية أو غري

ذلك.

عوامل مساعدة على النمو، عوامل
النمو

Wachstumsfaktoren

2613 factors of production

facteurs de production

مكونات، مادية وغري املادية، تدخل يف عمليات إنتاج السلع ومتكن
من القيام باخلدمات.

عناصر اإلنتاج

Produktionsfaktoren

2615 fahrenheit degree

fahrenheit (échelle k thermomètre); degré 
Fahrenheit

وحدة قياس لدرجة حرارة تستمد امسها من اسم مقترحها العامل
األملاين فهرايت. يف مستوى الضغط اجلوي املرجعي، يتجمد املاء

النقي عند 32 درجة فهرايت ويغلي عند 212 درجة فهرايت.

درجة فراتية، درجة فهرايت

Fahrenheitsgrad

2616 fahrenheit 
thermometer

thermomètre fahrenheit

يعترب أول حمرار حديث، مصنوع من الزجاج وحيتوي على الزئبق.
اخترعه دانيال غابرييل فارايت (1686-1736) سنة 1714.

مقياس احلرارة الفرايت، حمرار
فارايت

Fahrenheit-Thermometer

2617 Fair Labour 
Association (FLA )

association de travail équitable

مؤسسة تستخدم معايري العمل األساسية ملنظمة العمل الدولية لتقييم
ممارسات عمل عادلة يف سالسل توريد شركة.

مجعية العمل املنصف

Verband für gerechte Arbeit

2619 factory farming

élevage industriel

مؤسسة زراعية حيث تتم تربية احليوانات على نطاق واسع باستخدام
أساليب مكثفة ومعدات حديثة. يستخدم هذا النوع من تربية

احليوانات، حيث كثافة الرأمسال عالية، يف تربية الدجاج والديك
الرومي، واألبقار والعجول واخلنازير وإنتاج البيض، حيث يتم تقييد
احليوانات يف بيئة داخلية مراقبة ويتم جلب طعامهم هلم. تأخذ مباين

احلظائر شكل وحدات صناعية.

معامل تربية الدواجن

Massentierhaltung

2620 fair price

bon prix

يف قضايا مكافحة اإلغراق، السعر الذي تتم مقارنته بسعر التصدير،
وهو إما السعر الذي يستعمل يف السوق الوطنية احمللية للمصدر أو
تقدير لتكلفتها، مع تعديلها لتشمل تكلفة النقل والتعرفة الالزمة

لدخول سوق البلد املستورد. وينبغي أن يقوم السعر العادل ليس فقط
بتغطية تكلفة اإلنتاج ولكن جيب أن يكون أيضا عادال اجتماعيا

وميكن من إنتاج صديق للبيئة.

سعر عادل

fairer Preis

2621 Fair trade

commerce équitable

يصف شراكة جتارية مبنية على احلوار والشفافية واالحترام واليت
تسعى إىل حتقيق أكرب قدر من العدالة يف التجارة الدولية. إا تساهم
يف التنمية املستدامة من خالل توفري شروط جتارية أفضل، وتأمني

حقوق املنتجني والعمال املهمشني، وخاصة يف دول اجلنوب. تشارك
منظمات التجارة العادلة، املدعومة من قبل املستهلكني، بنشاط يف

دعم املنتجني والتوعية واحلمالت إلجراء تغيريات يف قواعد
وممارسات التجارة الدولية التقليدية.

جتارة عادلة

Fairer Handel

2622 fair way (fairway)

chenal de navigation

ممر مائي صاحل للمالحة ميكن أو يكون طبيعيا (جزء من ر) أو
اصطناعي يصل ميناءا داخليا بالبحر عرب منطقة ضحلة أو عرب اليابسة.

ممر مالحي

Fahrrinne
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2623 fair trade certified 
 
product; Fairtrade 
 
certified product

commerce équitable de produits certifiés

منتجات معتمدة على أساس معايري التجارة العادلة.

جتارة عادلة ملنتج معتمد

fairer Handel mit zertifiziertem Produkt

2624 fair wage

salaire équitable

وفقا التفاقية منظمة العمل الدولية (ILO) بشأن محاية األجور لعام
1949، يعين مصطلح أجر األجور أو األرباح، ولكن حمددة أو

حمسوبة، ميكن التعبري عنها مبوحدات من املال وحمددة عن طريق اتفاق
متبادل أو قوانني أو مراسيم وطنية، واليت تدفع مبقتضى عقد عمل
مكتوب أو غري مكتوب من قبل صاحب العمل للشخص املستخدم

لقيامه بعمل أو الذي يتعني القيام به أو خدمات مقدمة أو اليت
ستقدم. تنص اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لألجور
لسنة 1992 على أن األجر العادل ينبغي أن يكون كافيا لتحقيق

مستوى الئق من املعيشة للعمال وأسرهم. وتشري صفة عادل
ملمارسات أجور عمل عادلة وكرمية ملستويات أجور الئقة.

أجر عادل

fairer Lohn

2625 fairness principle

principe de l'équité

يتميز اإلنصاف بالعدالة واالحترام والرعاية يف عامل مشترك، سواء
فيما بني الناس وكذلك يف عالقام بالكائنات احلية األخرى. ويؤكد

هذا املبدأ على أنه جيب على املتدخلني يف الزراعة العضوية إجراء
العالقات اإلنسانية بطريقة تضمن العدالة على مجيع املستويات وجلميع
األطراف - املزارعني والعمال واملعاجلني بالصناعة واملوزعني والتجار
واملستهلكني. جيب أن تقدم الزراعة العضوية لكل من يشارك فيها

نوعية جيدة من احلياة، ومسامهة يف االكتفاء الغذائي واحلد من الفقر.
إا دف إىل إنتاج كمية كافية من الغذاء اجليد وغريها من

املنتجات. يصر هذا املبدأ بالنسبة للحيوانات على أنه جيب أن توفر هلا
ظروف وفرص احلياة اليت تتفق مع علم وظائف األعضاء والسلوك

الطبيعي والرفاه. وينبغي أن تدار املوارد الطبيعية والبيئية اليت تستخدم
لإلنتاج واالستهالك بطريقة عادلة اجتماعيا وبيئيا وينبغي أيضا أن

حيافظ عليها لصاحل لألجيال القادمة.

مبدأ اإلنصاف

Fairness-Prinzip

2626 Fairtrade 
 Certification; fair 

trade certification

certification du commerce équitable

تستند شهادة التجارة العادلة إىل املعايري اليت وضعتها جلنة املعايري
(منظمة وضع بطاقة تعريف (عالمة) التجارة العادلة FLO)، اليت
(FLO) ينتمي إليها أصحاب املصلحة من املنظمات األعضاء يف
ومنظمات املنتجني والتجار واخلرباء اخلارجيني. وعلى النقيض من
مدونات قواعد السلوك والعالمات االجتماعية األخرى، فمعايري

التجارة العادلة والرتيهة ليست جمرد جمموعة من املعايري الدنيا لإلنتاج
والتجارة املسؤولة اجتماعيا، ولكن تذهب أبعد من ذلك من خالل
ضمان حد أدىن للسعر يعترب عادال للمنتجني. أا توفر للمنتج عالوة

التجارة العادلة اليت عليه أن يستثمرها يف مشاريع تعزيز التنمية
االجتماعية واالقتصادية والبيئية. إا تسعى لعالقات جتارية مفيدة
للطرفني على املدى الطويل. إن الشهادات تضع حد أدىن واضح
ومعايري وأهداف تنموية لتحقيق االستدامة االجتماعية واالقتصادية
والبيئية. حتتاج معايري التجارة العادلة لتلبيتها إىل مسامهة كل من
املنتجني ومنظمام والتجار الذين يتعاملون مع منتجات التجارة

العادلة.

شهادة التجارة العادلة

fairer Handel Zertifizierung

2627 falaise (cliff)

falaise

منحدر حاد ال تنمو عليه نباتات على ساحل البحر أو إىل جانب
جمرى مائي.

جرف خفيض، جرف

Klippe

2628 fall

chute

Niagara :عموما سقوط واصطالحا شالل مياه (شالالت نياجرا
.(Falls

سقوط

fallen

2629 fall of pressure

baisse de la pression atmosphérique

باملقارنة مع متوسط الضغط العادي باملنطقة يعين، وكقاعدة عامة
تقريبية جدا، أن املنطقة تعيش جو غائم وممطر، وكلما أخنفض

الضغط أكثر ازدادت سرعة الرياح وتدهورت أحوال الطقس باملفهوم
العام.

اخنفاض الضغط اجلوي

Druckabfall
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2630 fall of temperature

baisse de la température

تنخفض درجة احلرارة ألسباب كثرية ومتعددة، منها: غروب
الشمس وحلول الظالم، عند االنتقال من مناطق مدارية إىل مناطق
قطبية، عند االنتقال من مناطق منخفضة إىل أعايل اجلبال، وعند

االنتقال من فصل الصيف إىل فصل الشتاء، وغري ذلك.

اخنفاض درجة احلرارة

Temperaturabfall

2631 falling bodies

corps en chute

أجسام أرضية ساقطة، متثل، حسب الكمية واحلجم، أحيانا مشاهد
طبيعية خالبة (شالالت عرب العامل) وأحيانا خطرية إىل كارثية

(ايارات ثلجية أو صخرية).

أجسام ساقطة

fallende Körper

2632 fall-line

ligne de chute

شريط يصل بني منطقة مرتفعة (هضبة) وسهل أقل ارتفاعا. ذا
الشريط تصبح األار القادمة من اهلضبة إما سريعة اجلريان أو تكون
شالالت. وهو أيضا إسم شريط ذه املواصفات، مواز للساحل

الشرقي للواليات املتحدة، بني هضبة االباالشيا والسهل الساحلي.

خط الشالالت

Fall - Linie

2633 fall-out

retombées radionucléides

غبار يسقط من اجلو وحيتوي على مواد مشعة، والذي وصل إىل اجلو
نتيجة انفجار سالح نووي أو حادث مبنشأة نووية إلنتاج الكهرباء.

تساقط إشعاعي، تساقطات مشعة

Fallout

2634 fall-out radioactive

retombées radioactives

.(fall-out تساقطات مشعة) انظر

غبار متساقط مشع، تساقطات
مشعة نوويا

radioaktiver Fallout

2635 fallow

jachère

أراضي زراعية عموما مستغلة واليت تركت دون حرث وزراعة ملوسم
أو أكثر لالستراحة.

أرض مستحالة

Brache

2636 Fallowing

mise en jachère

العملية اليت تتمثل يف ترك املواقع، اليت تستخدم عادة إلنتاج،
الستراحة ملدة تستمر جلزء من موسم منو أو موسم بأكمله.

إراحة

Stilllegung

2637 Falls

chutes

نوع من حركة تكتالت مواد صخرية اليت حتدث فجأة عندما يصبح
ارتباطها جبرف أم منحدر ضعيفا نتيجة جتوية، فتنهار وتتجمع أسفل

املنحدر على شكل حصى.

ايار

Sturz

2638 false bedding

fausse enrochement

تراكم رواسب حبيبية (عادة رمل أو حصى) وتكوين طبقات مائلة
(احندار طفيف).

تطابق زائف للصخور

Schrägschichtung

2639 Familie

famille

مستوى تصنيفي للكائنات يضم جمموعة أجناس متعددة ذات صلة.

عائلة

Familie

2640 family characteristics

; caractéristiques de la famille

فصيلة (عائلة)، مرتبة تصنيفية يف علم األحياء، وتشمل عددا من
أجناس الكائنات احلية ذات األصل املشترك، وتتجمع عدة فصائل يف
رتبة. كائنات الفصيلة لديها خصائص مشتركة مثل املظهر، طريقة
التكاثر ورعاية الصغار، القدرة وطريقة التنقل وأحيانا الترحال،
القاعدة الغذائية، وغري ذلك من اخلصائص اليت جتمع عموما أفراد

نفس لعائلة.

خصائص الفصيلة

Familienmerkmale
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2641 Family Forest (also 
Small Forest) (FSC)

forêt famille (également petite forêt) (fsc)

غابة تصل مساحتها إىل 2470 فدان ، كما هي حمددة من قبل
برنامج جملس رعاية الغابات بالواليات املتحدة بالنسبة لغابة األسرة
(إدارة غابات صغرية أو منخفضة الكثافة SLIMF) بإجراءات

مبسطة للحصول على الشهادة.

غابة األسرة (أيضا غابة صغرية)
(جملس رعاية الغابات)

Familien Wald (auch Kleinwald) (FSC)

2642 family of 
characteristics

famille des caractéristiques

جمموع املميزات واخلصائص اليت جتمع بني عدد من الكائنات ومتكن
من تصنيفها يف رتبة تصنيفية معينة (نوع، فصيلة، أو غري ذلك).

عائلة مميزات

Familie von Charakteristiken

2643 FAO Model Scheme 
on Port State 
Measures

dispositif type de la fao sur les mesures des 
états du port

اخلطة النموذجية بشأن تدابري دولة امليناء ملكافحة الصيد غري القانوين
ودون إبالغ ودون تنظيم - أقرا جلنة مصايد األمساك يف عام

.2005

خطة منوذجية ملنظمة األغذية
والزراعة بشأن تدابري دولة امليناء

FAO Modell Schema über Hafenstaatmaßnahmen

2644 far point

point lointain

أبعد نقطة تكون صورا واضحة على الشبكية بالنسبة لكائن عادي
البصر يف وضع مريح للعني. نظريا تقع هذه النقطة يف ما ال اية،
لكن عموما تستعمل مسافة من حوايل 6 أمتار عند فحص العني.

نقطة املدى البعيدة للعني

Fernpunkt

2645 farad

farad

وحدة السعة الكهربائية يف إطار النظام الدويل للقياس، وهي سعة
جهاز، إذا شحن بكمية كهربائية قدرها 1 كولوم ارتفع فرق اجلهد

بني طرفيه بواحد فولت.

فاراد

Farad

2646 farm

ferme

مساحة، كبرية أو صغرية، من األرض أو املاء (عند تربية وإنتاج أحياء
مائية) اليت تستخدم للحصول على منتجات غذائية (نباتية وحيوانية)

أو صناعية (ألياف، وقود، ... ).

مزرعة

Farm

2647 farm

ferme

مساحة، كبرية أو صغرية، من األرض أو املاء (عند تربية وإنتاج أحياء
مائية) اليت تستخدم للحصول على منتجات غذائية (نباتية وحيوانية)

أو صناعية (ألياف، وقود، ... ).

مزرعة

Farm

2648 farm equipment

équipement agricole

جمموع اآلالت املستخدمة يف املزرعة للقيام مبختلف األشغال. أشهر
مثال عرب آالف السنني هو احملراث. ساهم تطور هذه التجهيزات يف
توسيع املساحات املستغلة ويف الرفع من املردود ومن حجم اإلنتاج

وهو ما مكن من مسايرة تطور الطلب.

معدات زراعية

Landmaschinen
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2649 Fairtrade minimum 
 
price; fair trade 
 
minimum price

prix minimum du commerce équitable

الثمن الذي على من يشتري منتجات التجارة العادلة دفعه كحد أدىن
للمنظمة املنتجة كمقابل ملنتجاا. إنه ليس سعرا ثابتا، ولكنه يعترب

أدىن سعر ممكن عند انطالق مفاوضات السعر بني املنتج واملشتري.
وهو يقع عند املستوى الذي يضمن للمنتجني احلصول على السعر
الذي يغطي تكاليف اإلنتاج املستدام ملنتجام. هذا يعين أنه يعمل
أيضا مبثابة شبكة أمان للمزارعني يف بعض األحيان عندما تنخفض
األسعار باألسواق العاملية دون مستوى السعر املستدام. لكن، عندما
يكون سعر السوق أعلى من احلد األدىن لسعر التجارة العادلة، جيب

على املشتري أن يدفع سعر السوق. باإلضافة إىل ذلك، ميكن
للمنتجني والتجار التفاوض على سعر أعلى، على سبيل املثال على
أساس اجلودة؛ بالنسبة لبعض املنتجات،  فمنظمات عالمة التجارة

العادلة حتدد أسعار خمتلفة للمحاصيل العضوية، أو لدرجات معينة من
املنتجات.

سعر األدىن للتجارة العادلة

Fairer Handelsmindestpreis

2650 farm land

terrain agricole

أراضي مستعملة يف اإلنتاج الفالحي أو صاحلة هلذا االستخدام.

أرض زراعية

Ackerland

2651 farmayard 
(farmyard) manure

fumier

خليط يتكون أساسا من روث احليوانات الداجنة ونسب من القش
والتنب ومواد علفية مستعملة لتغذية احليوانات. يضاف إىل التربة

لتحسني خصوبتها.

مساد عضوي

Stallmist

2652 farmer

agriculteur

شخص يعمل يف الزراعة وتربية الكائنات احلية دف إنتاج مواد
غذائية لإلنسان واحليوان أو أزهار للزينة أو أعشاب عطرية أو توابل
أو أعشاب طبية أو مواد أولية لصناعة املالبس أو الورق أو غريها.

مزارع

Landwirt

2653 Fairtrade premium; 
 fair trade (price) 

 premium; Fairtrade 
 (price) premium; 

 fair trade premium; 
 fair trade premium

commerce équitable (prix) bonus

يتميز نظام التجارة العادلة عن خمططات أخرى بتداول أخالقي،
حيث أنه يوفر املنتجني اثنني من املنافع النقدية الكربى: حد أدىن

للسعر وعالوة التجارة العادلة. يف حني أن احلد األدىن للسعر بالتجارة
العادلة هو سعر مضمون يغطي تكاليف اإلنتاج املستدام، فإن عالوة
التجارة العادلة هي مدفوعات منفصلة خمصصة للتنمية االجتماعية

واالقتصادية يف اتمعات املنتجة. واملنتجني أنفسهم هم الذين يقررون
كيفية إنفاق هذه األموال. كجزء من معايري التجارة العادلة، فإن

املنتجني املسجلني لدى املنظمة العاملية لعالمة التجارة العادلة
مسؤولون أمامها يف ما يتعلق باستخدام هذه األموال. وهي تستخدم
عادة إلدخال حتسينات يف جماالت الصحة والتعليم واملرافق االجتماعية

األخرى، على الرغم من أا ميكن أن تستخدم أيضا لتنفيذ
مشروعات تنموية حمددة لتمكني املزارعني من حتسني اإلنتاجية أو
تقليل اعتمادهم على سلعة أساسية بعينها. ومن اجلدير بالذكر أن
عالوة التجارة العادلة واحلد األدىن لسعر التجارة العادلة ال يؤديان

بالضرورة إىل زيادة كبرية يف األسعار النهائية اليت يدفعها املستهلكون
للمنتج.

عالوة (سعر) التجارة العادلة

fairer Handel (Preis)-Prämie

2654 farm gate price; farm-
 
gate price

prix à la ferme

السعر األساسي عند باب املزرعة كنقطة للتسعري، وهو سعر املنتج
املتوفر يف املزرعة، مع استبعاد أي فواتري منفصلة للنقل أو التسليم.

سعر املزرعة

Ab-Hof-Preis
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2655 farmer field school; 
FFS

école d'agriculteur de terrain

املدرسة احلقلية للمزارعني هو شكل من أشكال تعليم الكبار، واليت
تطورت من مفهوم أن املزارعون يتعلمون على النحو األمثل من

املراقبة امليدانية والتجريب. وقد مت تطويرها ملساعدة املزارعني على
تكييف ممارسات اإلدارة املتكاملة لآلفات (IPM) مع الظروف

البيئية املتنوعة واملتغرية.  املدرسة احلقلية هي عملية التعلم القائم على
اموعة اليت تدمج املفاهيم واألساليب من الزراعة اإليكولوجية

والتعليم التجرييب وتنمية اتمع.

مدرسة حقلية للمزارعني

Bauernfeldschule

2656 farmers' association; 
 
farmers’ organization

association des agriculteurs; organisation des 
agriculteurs

غالبا ما تستخدم املصطلحات: مجعيات املزارعني أو منظمات املنتجني
الزراعيني بالتبادل. يشمل تعبري املنتجني الزراعيني واملزارعني صغار
املزارعني واملتوسطني والكبار، واألسر باملزارع األسرية، والفالحني
بدون أراضي، ومزارعي الكفاف واملزارعني املستأجِرين لألراضي،

املزارعني املستأجرين والسكان األصليني وغريهم من الذين يعملون يف
األرض. وكثريا ما يستخدم مصطلح "منتجني زراعيني" مبعىن واسع
ليشمل الصيادين والعاملني بالغابات. يصف االحتاد الدويل للمنتجني
الزراعيني (IFAP) اجلمعيات األعضاء بأا املنظمات اليت ميلكها
ويسريها املزارعون واليت تعمل لصاحل املزارعني. فهي منظمات

املزارعني للمزارعني. وتشمل احتادات املزارعني والتعاونيات الزراعية
وغرف الزراعة. االنتخابات العادية املنتظمة أمر بالغ األمهية ملصداقية

وأصالة متثيلية منظمات املزارعني.

مجعية املزارعني;  منظمة املزارعني

Bauernverband; Bauernorganisation

2657 Farmscaping

farmscaping

ممارسة زراعة بتصميم وصيانة للموائل واليت جتذب وتدعم الكائنات
النافعة، وتستخدمها لتحسني تلقيح احملاصيل والسيطرة على أنواع من

اآلفات.

مزرعة مبقاربة بيئية

Farmscaping

2658 farmstead

exploitation agricole

أراضي زراعية مع البنيات التحتية التابعة هلا، مبا يف طلك املباين
السكنية واإلسطبالت وحظائر اآلليات.

مزرعة فالحية، بنايات املزرعة

Bauernhofanlage

2659 farmer-scientist 
 
partnership; farmer 
 
participatory research

partenariat entre agriculteur et scientifique; 
recherche avec participation de fermier

تسعى شراكة املزارعني والعلماء لتطوير واختبار التقنيات الزراعية من
خالل املزارعني. هذا النهج يشمل أحباث متنوعة وأنشطة متعلقة
باألحباث اليت تتراوح من استطالعات غري رمسية مع عدد قليل من
املزارعني، إىل إجراء البحوث مبشاركة املزارعني، لتمكني اتمع
احمللي، وتطوير التكنولوجيا ونشرها عن طريق خدمات اإلرشاد
واملؤسسات اإلمنائية األخرى. كما تدعى أيضا أحباث مبشاركة

املزارعني، ويستند هذا النهج على احلوار بني املزارعني والباحثني من
أجل تطوير وحتسني التقنيات اليت هي عملية وفعالة ومرحبة، وتساهم

يف التغلب على عدد من معوقات اإلنتاج الزراعي اليت مت حتديدها.

شراكة املزارعني مع العلماء؛ أحباث
مبشاركة املزارعني

Bauer -Wissenschaftler Partnerschaft; Bauer 
partizipative Forschung

2660 fast breeder reactor

réacteur générateur rapide

مفاعل نووي يستعمل يف حمطات إنتاج الطاقة الكهربائية، لكنه قادر
أيضا على إنتاج مواد انشطارية أكثر مما يستهلك من عناصر قابلة

للتحول إىل مواد انشطارية يتوفر عليها.

مفاعل مولِّد سريع

Schneller Brutreaktor

2661 fast fission

fission rapide

حيدث االنشطار الذي ينعت بالسريع عندما متتص ذرة ثقيلة نيوترونا
ذو طاقة عالية (نيترون سريع)، هذه الذرة ال تنشطر عندما تتفاعل مع

نيترون أقل سرعة (نيترون حراري).

انشطار سريع

schnelle Spaltung
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2662 fast fission factor

facteur de fission rapide

نسبة صايف عدد النيوترونات السريعة اليت تنتجها كل االنشطارات إىل
عدد النيوترونات السريعة الناجتة عن االنشطارات احلرارية.

عامل االنشطار السريع، معامل
االنشطار السريع

Faktor schneller Spaltung

2663 fast neutron

neutron rapide

نيوترون ناتج عن انشطار نووي وله طاقة حركية تتجاوز (0,1)
مليون إلكترون فولت.

نترون سريع

schnelle Neutronen

2664 fast reactor

réacteur rapide

نوع (تقنية) من املفاعالت النووية الذي يعتمد للحفاظ على سري
سلسلة التفاعل االنشطاري على النيوترونات السريعة. هذا املفاعل ال

حيتاج إىل وسط المتصاص جزء من الطاقة الزائدة للنيوترونات.

مفاعل سريع

schneller Reaktor

2665 Fast-start Finance 
(FSF)

financement du démarrage rapide

يف املؤمتر ال15 لألطراف (COP-15) التفاقية اإلطار يف
كوبنهاغن يف عام 2009، تعهدت الدول املتقدمة بتوفري موارد

جديدة وإضافية، تقترب من 30 مليار دوالر للفترة
2012-2010، ومع توزيع متوازن بني التخفيف والتكيف مبا يف
ذلك الغابات واالستثمارات. ويعرف هذا االلتزام اجلماعي باسم "

متويل انطالقة سريعة".

متويل انطالقة سريعة

Schnellstartfinanzierung

2666 fat

gras

أحد املواد الغذائية الرئيسية الثالث (دهون، كربوهدرات، بروتينات)
وهي نوعان نباتية وحيوانية. يتم احلصول على الدهون احليوانية إما
مباشرة من الدهون املتواجدة بأجسام احليوانات (شحوم احليوانات،
زيت السمك) أو من احلليب (الزبدة). أما الزيوت النباتية فيحصل
عليها من النباتات أو البذور عن طريق الضغط أو استخالصها

باستعمال البخار أو املذيبات الكيماوية.

دهن

Fett

2667 fathom

brasse (= 6 feet =1m.829)

وحدة قياس طول يف نظام الوحدات االجنليزي، تستعمل عموما يف
قياس األعماق. تعادل 6 أقدام أو مترا واحدا و83 سنتمترا.

قامة

Klafter

2668 fathom lines

courbes isobathes

خط متعرج باخلرائط البحرية ويصل بني النقاط اليت على نفس العمق
بالنسبة لسطح املاء وميثل بالتايل أحد صفات قاع احمليط.

خطوط األعماق املتساوية

Tiefen Isolinien

2669 fathometer

appareil pour mesurer les fonds

جهاز لقياس األعماق البحرية يستعمل األمواج ما فوق الصوتية.

مقياس األعماق البحرية

Echolot

2670 fatty acid

acide gras

مركبات عضوية هلا سلسلة كربونية طويلة، حتتوي على 4 إىل 28
(استثناءا إىل 36) ذرة كربون. وتوجد من بينها أمحاض مشبعة

وأخرى غري مشبعة.

محض دهين

Fettsäure

2671 fault

faille

كسر يف صفيحة أو خط التقاء صفيحتني، حيث ميكن للكتل
الصخرية على جانيب الصدع التحرك بالنسبة إىل بعضها بالتوازي مع

الصدع.

صدع

Verwerfung

2672 fault line

ligne de faille

خط كسر يف الصخور، حيث ميكن للكتل الصخرية أن تتحرك
بالنسبة إىل بعضها.

خط الصدع

Verwerfungslinie
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2673 fault line scarp

escarpement de ligne de faille

نتيجة حترك عمودي للقشرة األرضية على أحد جانيب الصدع باملقارنة
مع الوضع باجلانب اآلخر وتقع على خط مسار الصدع.

حافة خط االنكسار، حافة خط
الصدع

Klippe an der Bruchlinie

2674 fault line valley

plan de faille (d'une vallée)

واد يتبع خط صدع وتطور يف ارتباط معه.

حافة واد انكساري، حافة واد
صدعي

Bruchlinie-Tal

2675 fault mountain

fausse montagne

عندما يكون الضغط والتوتر املسببان للتصدع كبريان جدا فإن كتل
صخرية ميكن أن ترتفع كثريا باملقارنة مع حميطها لتكون تالال وأحيانا

جباال.

جبل انكساري، جبل تصدع

Bruchberg

2676 fault plain

fausse plaine

حيث يكون اجتاه حركة الكتل الصخرية على أحد جانيب الصدع
عكس اجتاه حركة الكتل الصخرية على اجلانب اآلخر.

سطح انكساري، مستوى الصدع

Bruchebene

2677 fault spring

source de faille

عندما مير صدع بطبقة مائية، فإن املاء جيد له طريق عرب مستوى
الصدع وخمرجا أو خمارج على خط الصدع ويتكون ينبوع (أو

ينابيع) يف املوقع.

ينبوع انكساري

Bruchquelle

2678 fault zone

zone de faille

جمال توجد به عدة صدوع صغرية متقاربة أو ما يسمى صدع
مشتت.

نطاق انكساري

Bruchzone

2679 fault-block

faille en bloc

كتلة صخرية تغطي مساحة كبرية، تسببت األنشطة التكتونية (تكون
الصدوع) يف فصلها عن حميطها وتغيري علوها باملقارنة مع علو ما

جاورها.

كتلة صدعية

Bruchmasse

2680 fault-scarp

escarpement de faille

جرف شديد االحندار نشأ نتيجة حترك عمودي للقشرة األرضية على
أحد جانيب الصدع باملقارنة مع الوضع باجلانب اآلخر.

حافة الصدع

Klippe an der Bruchstelle

2681 Fauna

faune

احليوانات أو احلياة احليوانية ملنطقة حمددة أو حقبة معينة.

حيوانات

Fauna

2682 Feasibility Study

étude de faisabilité

. حتليل الصفة العملية لالقتراح. عادة ما توصي دراسة اجلدوى
باختيار بديل أكثر فعالية من حيث التكلفة. 2. حتقيق على نطاق

صغري من مشكلة للتأكد ما إذا كان منهج البحث املقترح هو املرجح
لتوفري بيانات مفيدة.

دراسة اجلدوى

Machbarkeitsstudie

2683 Fecundity

fécondité

القدرة اإلجنابية احملتملة واإلنتاجية لكائن حي أو موعة من السكان.

خصوبة

Fruchtbarkeit

2684 Feebate

taxation avec remise

أي نظام للضرائب على األنشطة واملنتجات غري مرغوب فيها
اجتماعيا مع استخدام املال احملصل عليه لدعم األنشطة واملنتجات

املرغوب فيها. على سبيل املثال، ضرائب أو رسوم النقل على البرتين
تستعمل كثريا لدعم النقل العمومي الذي له تأثري سليب أقل على البيئة

وخيفف االزدحام على الطرق.

ضرائب ومساعدات

Besteuerung mit Rabatt
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2685 Feedback cycle

cycle de rétroaction

يدل على زيادة املدخالت يف النظام، اليت تؤثر بشكل سليب أو إجيايب
يف خمرجات نظام مبكونات متشابكة؛ فهو يصف عودة جزء أو تأثري
املخرجات على املدخالت. تتضمن دورة ردود فعل إجيابية مقترحة
انبعاث غاز ثاين أكسيد الكربون من احمليطات: مبا أن قابلية ذوبان

ثاين أكسيد الكربون يف املاء تتناقص مع ارتفاع درجة احلرارة ومبا أن
ثاين أكسيد الكربون هو أحد الغازات الدفيئة، فإن دورة ردود فعل
إجيابية (ورمبا مجوح) قد تنطوي على  ما يلي: زيادة ظاهرة االحتباس
احلراري بالغالف اجلوي عن طريق امتصاص CO2 الغازي لألشعة
حتت احلمراء - والتدفئة الالحقة للمحيطات - ميكن أن يزيد من

كمية ثاين أكسيد الكربون املنبعثة يف الغالف اجلوي من احمليطات.
وهذا قد يزيد بالتايل يف ظاهرة االحتباس احلراري، اليت من شأا، يف
املقابل، تسخني إضايف للغالف اجلوي وللمحيطات، وما إىل ذلك

على العكس من ذلك، فدورة ردود فعل سلبية كاليت تتمثل يف الزيادة
يف انبعاث ثنائي كربيتيد امليتيل (DMS) من سطح احمليط بواسطة
الكائنات احلية الدقيقة واليت هي نتيجة لزيادة عدد الكائنات احلية
الدقيقة بسبب احترار احمليط. تأكسد DMS يف طبقة التروبوسفري
يؤدي إىل تكون الكربيتات وتشكيل اهلباء اجلوي والذي يكون مبثابة
نواة تكثيف السحاب يف الغالف اجلوي البحري. ومن شأن زيادة

نواة تكثيف السحاب أن تؤدي إىل زيادة البياض السحايب الذي يزيد
من انعكاس اإلشعاع الشمسي، وبالتايل تربيد احمليطات.

دورة ردود الفعل

Feedback-Zyklus

2686 Feedback systems

systèmes de rétroaction

يدل على السيطرة أو تعديل عملية أو نظام من خالل استعمال نتائج
وآثار العملية نفسها.

نظم ردود الفعل

Rückkopplungssysteme

2687 Feed-in tariff (FIT)

tarif de rachat garantis (trg)

سعر كل وحدة من الكهرباء الذي تدفعه مؤسسة توزيع عمومي
للكهرباء ملنتجني خواص عن الكهرباء املتجددة اليت سامهوا ا يف

تغذية الشبكة. تنظم وحتدد هيئة عامة هذه التعريفة.

تعريفة شراء مضمونة

Einspeisevergütung

2688 feldspars

feldspaths

جمموعة من معادن السيليكات، مع هيكل من رباعيات الوجوه من
أربعة ذرات من األكسجني حيث يوجد داخله ذرة (سيلكون،

ألومنيوم)، واليت ترتبط مع بعضها بواسطة البوتاسيوم، الصوديوم،
والكالسيوم.

فيلدسبار

Feldspate

2689 Feller select

abatteur sélectionner

نوع من القطع االنتقائي حيث حيدد الشخص املكلف بالقطع
األشجار أو خيتار مربمج تشغيل آلة حصاد األشجار اليت يراد قطعها.

اختيار احلطاب

Fäller wählen

2690 Felling

abattage

فعل قطع األشجار، وخاصة األشجار الناضجة.

قطع

Fällen

2691 felsic

felsique

مصطلح يستخدم لوصف معادن الفيلدسبار والسيليكا ذات الون
الفاتح املتواجدة يف الصخور الربكانية.

فيلْزِك

felsisch

2692 fen

marécage

مستنقع دائم الرطوبة، تغطية نباتات قصرية. وفرة املياه تؤدي إىل حتلل
غري مكتمل لبقايا النباتات اليت تترسب مكونة طبقة من اخلث تزداد

مسكا مع مرور الزمن.

غور

Sumpf / Moor

2693 Feral

sauvage

احليوانات املستأنسة أو الدجنة اليت ال زالت توجد يف الربية، على
سبيل املثال املاعز.

وحشي

wild
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2694 Feralization

feralization

العملية اليت من خالهلا يتم خروج احليوانات املستأنسة عن سيطرة
اإلنسان لتشكل األنواع الربية من جديد، مع احتمال العودة إىل حياة

األجداد.

توحيش

Feralization

2695 Fermentation

fermentation

تفاعالت كيميائية حيوية تقوم ا ميكروبات عند توفرها على
املغذيات وعندما تكون درجة احلرارة، والضغط، واإلضاءة مناسبة.
املركبات الناجتة عن هذه التفاعالت تتكون عادة من امليثان وثاين

أكسيد الكربون واملاء.

ختمري

Gärung

2696 ferralic horizon

horizon ferralique

أفق حتت سطحي ناتج عن عوامل التجوية الطويلة واملكثفة، حيث
يهيمن على الطني اجلزء املنخفض النشاط من الطني والطمي والرمال،

اليت حتتوي معادن ومركبات مقاومة للغاية، مثل أكاسيد احلديد
واألملنيوم، واملنغنيز والتيتانيوم (النظام الدويل لتصنيف التربة).

أفق حديدي

ferralic Horizont

2697 ferrallitique soil

sol ferrallitique

نوع من أنواع التربة باملناطق املدارية الرطبة، تكونت نتيجة التجوية
الكيميائية. حتتوي على نسبة عالية من مركبات األملنيوم واحلديد.

تربة حديدية

ferrallitique Boden

2698 ferrallitique 
weathering

altération ferrallitique

جتوية حتافظ على مركبات اجلديد يف موقعها، وحتدث يف تربة حتتوي
احلديد عندما تتوفر التساقطات املطرية الكافية إلذابة مركبات املعادن
األخرى القابلة للذوبان وكذلك إمكانية صرف أو انتقال املركبات

الذائبة إىل طبقات أو مواقع أخرى.

جتوية حديدية

ferrallitique Verwitterung

2699 ferralsoil

ferralsol

.(ferrallitic soil) انظر

تربة كثرية احلديد، تربة حديدية

Ferralsol

2700 Ferrous Metals

métaux ferreux

مصطلح يطلق على احلديد وسبائكه، على سبيل املثال، الفوالذ. كما
يستعمل أيضا لوصف جمموعة املواد املعدنية اليت حتتوي على احلديد

والكوبالت والنيكل كمكونات رئيسية.

معادن حديدية

Eisenmetalle

2701 ferruginization

ferruginisation

عملية إغناء التربة أو طبقة من التربة بأكسيد احلديد.

احنداد

Bodenbereicherung mit Eisenoxid

2702 ferruginous 
sandstone

ferrigeneux; grès ferrigeneux

حجر رملي غين بأكسيد احلديد. يساهم أكسيد احلديد يف الرفع من
صالبة احلجر.

حجر رملي حديدي

eisenhaltigen Sandstein

2703 fersiallitique 
(fersiallitic) soil

sol brun fersiallitique

تربة محراء من منطقة مبناخ متوسطي، حيث التباين املناخي القوي بني
الفصول ميكن خالل فترات الرطوبة من إذابة مواد حديدية، لكنها ال
تذهب بعيدا وتعود خالل موسم اجلفاف مع املياه الصاعدة عرب املسام

الشعرية.

تربة دكناء حتددية

Eisenhaltiger dunkler Boden

2704 fersiallitization

fersiallitisation

عملية تراكم مواد حديدية (هيدروكسيد احلديد) ومركبات ألومنيوم
بأفق وسطي من التربة مبناطق مدارية رطبة.

حتدد

Bodenbereicherung mit Eisenoxid
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2705 fertile

fertile

تربة قادرة على إنتاج حماصيل وفرية بانتظام، كائنات (أساسا إناث)
قادرين على توالد وتكاثر عاليني بالنسبة للنوع، نظري غري انشطاري
ميكن أن يتحول إىل انشطاري، باحث له إنتاج فكري متميز، . . .

خصب

fruchtbar

2706 fertile

fertile

تربة قادرة على إنتاج حماصيل وفرية بانتظام، كائنات (أساسا إناث)
قادرين على توالد وتكاثر عاليني بالنسبة للنوع، نظري غري انشطاري
ميكن أن يتحول إىل انشطاري، باحث له إنتاج فكري متميز، . . .

خصب

fruchtbar

2707 fertile material

matière fertile

مادة غري انشطارية، أي ال تصلح كوقود يف املفاعالت النووية، لكن
ميكن أن تتحول إىل مادة انشطارية عند امتصاصها لنيوترونات

باملفاعالت النووية.

مادة خصبة

Brutstoff

2708 fertiliser-water 
irrigation

irrigation fertilisante

تضاف األمسدة املعدنية (القابلة للذوبان) إىل ماء قبل عملية الري.
تستعمل هذه الطريقة أساسا يف حالة الري املوضعي بالتنقيط.

ري مخصب

Düngende-Bewässerung

2709 fertility norm

norme de fertilité

معايري ختتلف حسب النوع وخصائص احمليط. وبالنسبة لإلنسان
تضاف عوامل اجتماعية وثقافية وأحيانا قانونية.

معيار اخلصوبة

Fruchtbarkeitsnorm

2710 fertility rate

taux de fertilité

متوسط عدد األطفال الذين تنجبهم امرأة خالل حياا يف وسط معني
ويف تاريخ حمدد، لكن ميكن أن يتسع ليشمل العامل كله (معدل

خصوبة اإلنسانية).

معدل اخلصوبة

Fruchtbarkeitsrate

2711 farmer-to-farmer 
training

formation mutuelle entre agriculteurs

تبادل املعارف واخلربات بني املزارعني. حيث يتم تنظيم مدرسة حقلية
للمزارعني حتت إشراف مساعد أو مزارع - مدرب بدعم من

مشروع " تدريب متبادل مزارع-مزارع". وهو مفهوم مرن يضم
تبادل الزيارات بني املزارعني وزيارة املزارعني للمزارع النموذجية.
خصوصية املوقع من ناحية الزراعة العضوية هي اليت تفضي إىل

عمليات التعلم القائم على تدريب املزارع للمزارع.

تدريب متبادل مزارع-مزارع

Bauer -Bauer Ausbildung

2712 farmyard manure 
(FYM)

fumier de ferme

فضالت احليوانات (الرباز) املخلوطة بالتنب أو مواد مماثلة نشرت على
أرضية احلظائر أو على ساحات مبيت احليوانات. األمسدة احليوانية
هي مصدر ممتاز من املغذيات النباتية. حوايل 70 إىل 80 % من

النيتروجني، وما يقرب من 60 إىل 85 % من الفوسفور و 80 إىل
90 % من البوتاسيوم اليت كانت موجودة يف األعالف توجد يف

السماد. إذا تعفن (نضج) السماد جيدا قبل االستعمال، فإنه ال يسبب
حرق احملاصيل، وإمنا يزيد من معظم احملاصيل الزراعية وحيسن قدرة

التربة على االحتفاظ باملاء.

مساد احلظائر

Stallmist

2713 fertilizer

engrais

مصطلح يشمل مواد نقية وأخالط، عضوية وغري عضوية، ذات أصل
طبيعي أو اصطناعي، تستخدم يف الزراعة والبستنة الستكمال تزويد

النباتات باملواد املغذية لتحسني اإلنتاج كما وكيفا.

مادة خمصبة، مساد

Düngermittel

2714 fertilizer industry

industrie des engrais

إحدى الصناعات الكربى بالعامل، يفوق حجم املدخالت واملخرجات
400 مليون طن سنويا. من أهم فروعها الصناعة التحويلية

للفوسفاط وصناعة إنتاج األمنياك وصناعة استخالص البوتاس.

صناعة األمسدة

Düngemittelindustrie
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2715 fertilizer programme

programme engrais

برامج تعتمد خصائص التربة، احملصول املراد إنتاجه، واملؤثرات
األخرى لتحدد كمية ونوعية وتوقيت استعمال األمسدة للحصول على
أنتاج جيد ومردود اقتصادي مرتفع. برامج حتسيس بأمهية التسميد
العقالين توجد على خمتلف املستويات الوطنية (خصوصا بالدول
النامية) واإلقليمية (برنامج الشراكة اجلديدة من أجل تنمية أفريقيا

(NEPAD) مثال) والدولية (برنامج منظمة التغذية والزراعة التابعة
هليئة األمم املتحدة).

برنامج أمسدة

Dünger-Programm

2716 fertilizer use

utilisation des engrais

األمسدة توازن النقص يف املواد الغذائية بالتربة ومتكن من رفع اإلنتاج
حىت إىل ثالثة أضعاف. بربنامج ملنظمة األغذية والزراعة (الفاو)

للتوعية بأمهية األمسدة يف 40 بلدا على مدى 25 عاما، كان متوسط
الزيادة يف حمصول القمح، كمثال، هو حوايل 60 %.

استخدام املخصبات، استخدام
األمسدة

Düngemitteleinsatz

2717 fertilizers synthetic

engrais chimiques

أمسدة مت إنتاجها يف املعامل عن طريق تفاعالت كيميائية.

خمصبات اصطناعية، أمسدة اصطناعية

Kunstdünger

2718 Fetch

fetch

املسافة على طول مياه أو أراضي مفتوحة اليت ب عليها الرياح، أو
املسافة اليت تعربها أمواج دون إعاقة.

فيتش

Fetch

2719 Fiber

fibre

اخلشب وغريه من ألياف اخلشب: املنتجات املصنوعة من األشجار
اليت يتم حصادها من النظم اإليكولوجية للغابات الطبيعية واملزارع،
أو األراضي غري الغابوية (مثل األخشاب املستديرة الصناعية، لب

اخلشب، الورق). ألياف أخرى (مثل القطن والقنب واحلرير):
األلياف غري اخلشبية وغري العضوية املستخرجة من البيئة الطبيعية من

أجل جمموعة متنوعة من االستخدامات.

ألياف

Faser

2720 fibreboard

panneaux de fibres

ألواح مصنوعة من ألياف اخلشب أو غريها من املواد السليلوزية
اللجنينة بتماسك أويل مستمدة من التلبيد بني األلياف وخصائص

الصقة كامنة (كما ميكن إضافة املواد الرابطة و/أو إضافة مواد أخرى
خالل عملية التصنيع).

ألواح ألياف

Faserplattens

2721 Fibril

fibrille

جسيمات شعرية دون اهرية تتكون من جزيئات السليلوز، واليت
تعطي الشكل الذي يوجد عليه السليلوز يف جدار اخللية.

ليفية

Fibrille

2722 Fiduciary contract

contrat fiduciaire

عالقة مساءلة متبادلة بني املواطنني والدولة اليت يتم فيها تقدمي
اخلدمات من قبل الدولة يف مقابل احلصول على مسامهات مالية من

املواطنني.

عقد ائتماين

Treuhandvertrag

2723 film water

eau pelliculaire

طبقة رقيقة جدا من املاء تغطي حبيبات التربة وارتباطها ا ضعيف.

ماء جليدي، غشاء مائي

Wasserfilm

2724 Filter press

filtre-presse

رشح مع استعمال ضغط ميكانيكي (عصر) لتحقيق فصل جزئي
لسائل من خليط حيتوي ماء (سائل) ومواد صلبة.

رشح حتت الضغط

Filterpresse

2725 Filtering

filtration

عندما يصبح وسط املدينة متداعيا، فإن أولئك الذين يقدرون على
اخلروج من املدينة يغادروا، وحيل حملهم أناس أقل رغدا.

تصفية

Filtrierung
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2726 Filter-pressed sludge

boues essorées au filtre-presse

محأة مت نزع املاء منها بواسطة جهاز التصفية بالرشح حتت الضغط.

محأة خضعت لرشح بالضغط

Filtergepresster Schlamm

2727 Filtration

filtration

أو ترشيح وهو فصل وإزالة اجلسيمات العالقة من السوائل أو من
الغازات.

تصفية

Filtration

2728 filtring (filtering)

bassin filtrant; filtrage

استعمال حاجز مسامي (يسمح مبرور جسم مائع ومينع مرور املواد
الصلبة العالقة) للفصل بني سائل أو غاز واجلسيمات العالقة.

حوض رشحي، رشح

Filterung

2729 final consumer

consommateur final

حلقة ائية يف سلسلة انتقال املادة املستعملة من عند املنتج إىل
الوسطاء إىل املستهلك النهائي. هذا املستهلك النهائي ميكن أن يكون

شخصا أو شركة أو غري ذلك.

مستهلك أخري، مستهلك ائي

Endverbraucher

2730 final consumption

consommation finale

استهالك املستهلك النهائي.

استهالك أخري، استهالك ائي

Endverbrauch

2731 Final Cover

couverture final

يسمى أيضا غطاء ثانوي. يهدف إىل جعل منطقة املكب مناسبة
لالستعمال املقصود بعد انتهاء االستخدام كمكب. جيب ضغط
الغطاء (باستثناء التربة العليا)، ونشره بشكل موحد، مع احندار

لتسهيل سريان املياه السطحية. جيب أن يصمم الغطاء النهائي بشكل
ميكن من احلد من تسرب املاء إىل داخل املكب، وتشجيع السيالن
السطحي، كما جيب أن يضعف التآكل، أن حيتفظ بالرطوبة لنمو
النباتات، وحيد من تسرب غاز املكب. ختتلف متطلبات العمق

والتصميم من موقع إىل آخر.

غطاء ائي

abschließende Abdeckung

2732 final degree of utility

degré final d'utilité

املنفعة اليت حيصل عليها املستهلك النهائي نتيجة استهالكه (استعماله)
حلجم معني من املنتوج.

درجة املنفعة النهائية

Abschlussgrad der Nützlichkeit

2733 Final Energy

énergie finale

الطاقة املتاحة للمستهلك من أجل حتويلها إىل طاقة مفيدة (مثل
الكهرباء يف مقبس الكهرباء باحلائط).

طاقة ائية

Endenergie

2734 final repository of 
pollution

réceptacle final de toute pollution; réceptacle 
final de la pollution

مصطلح يستعمل يف جمال التقنيات النووية والبحث عن مواقع ميكن
أن تنشأ ا خمازن، تتوفر على كل الضمانات التقنية واألمنية، لتوضع

ا النفايات النووية اخلطرة البعيدة األمد بشكل النهائي.

مستودع ائي لكل التلوثات،
مستودع ائي للتلوث

Endlager der Umweltverschmutzung

2735 final temperature

température maximale; température finale

الدرجة اليت تستقر عندها حرارة منظومة مغلقة عند اية تفاعل
كيميائي أو فيزيائي. قد تكون درجة حرارة قصوى عليا يف حالة

تفاعل منتج للحرارة، أو قصوى دنيا يف حالة تفاعل ممتص للحرارة.

درجة احلرارة القصوى، درجة
حرارة ائية

Endtemperatur

2736 final utility

utilité finale

بالنسبة ملنتوج قابل لعدة استعماالت خمتلفة يف منفعتها (قيمتها)،
ترتب االستعماالت حسب أمهيتها. املنفعة النهائية هي احملصل عليها

عند آخر استعمال يف الالئحة وهي الدنيا.

منفعة ائية

Abschließende Verwendung
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2737 Financial Action Task 
Force (FAFT)

force d'intervention pour action financière

هيئة حكومية دولية هدفها هو تطوير وتعزيز السياسات الوطنية
والدولية ملكافحة غسل األموال ومتويل اإلرهاب. هناك العديد من
اهليئات اإلقليمية اليت تعمل، على غرار فرقة العمل، ودف إىل

مكافحة غسل األموال ومكافحة متويل اإلرهاب.

فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية

Einsatzgruppe für finanzielle Maßnahmen

2738 Financial Additionality

additionnalité financière

إذا كان متويل نشاط مشروع سيكون إضايف إىل متويل مرفق البيئة
العاملية احلالية، فإن االلتزامات املالية األخرى لألطراف املدرجة يف

املرفق األول، املساعدة اإلمنائية الرمسية، وغريها من نظم التعاون يطلق
عليها إضافية متويلية.

إضافية متويلية

finanzielle Zusätzlichkeit

2739 Financial analysis

analyse financière

يدرس آثار املشاريع والربامج والسياسات على التكاليف والفوائد اليت
تعود على اخلواص، أفراد معينني أو جمموعة، وتقدر قيمتها وفقا

لألسعار املالية.

حتليل مايل

Finanzanalyse

2740 Financial Evaluation

évaluation financière

تقييم خيص قرار التمويل. ويهدف إىل حتديد املصادر والتمويالت
الالزمة للوفاء بااللتزامات املالية اليت تترتب خالل كل مراحل التنفيذ

والتشغيل للمشروع.

تقييم مايل

finanzielle Bewertung

2741 Financial Mechanism

mécanisme financier

البلدان املتقدمة (األطراف املدرجة يف املرفق II) مطلوب منها توفري
املوارد املالية الالزمة ملساعدة البلدان النامية على تنفيذ االتفاقية.
ولتيسري ذلك، أنشأت االتفاقية آلية متويلية لتوفري األموال للبلدان
النامية. األطراف املشاركة يف العملية يف إطار االتفاقية املخصصة

لآللية املالية ملرفق البيئة العاملية (GEF) على األسس اجلارية، ختضع
ملراجعة كل أربع سنوات. اآللية املالية هي مسؤولة أمام مؤمتر

.(COP) األطراف

آلية متويلية

Finanzierungsmechanismus

2742 Financial Rate of 
Return

taux de rendement financier

مقياس ملدى تقبل املشروع أو رحبيته: معدل العائد الداخلي لتدفق
املنافع الصافية للمشروع عندما يتم تقييم مجيع التكاليف والفوائد

بأسعار السوق الثابتة.

معدل العائد املايل

Finanzielle Ertragsrate

2743 Financial values

valeurs financières

قيم يتم قياسها بأسعار السوق، قيم على شكل تدفقات خارجة أو
تدفقات إىل شخص معني أو جمموعة.

قيم مالية

Finanzielle Werte

2744 Financing and 
investment 
safeguards

garanties de financement et d'investissement

إجراءات ومبادئ توجيهية أو أنواع أخرى من التوجيه الختاذ قرارات
التمويل واالستثمار. ينبغي على البنوك واملؤسسات املالية اليت تستثمر
يف قطاع الغابات أن تشجع على تطوير إجراءات العناية اليت جيب أن

تأخذ يف االعتبار األثر البيئي واالجتماعي عند اإلقراض يف قطاع
الغابات; مبا يتفق مع التشريعات ذات الصلة. ينبغي تشجيع وكاالت

القروض للتصدير على وضع وتطوير توجيهات بشأن حتسني
إجراءات الفحص ومدونات املمارسات للمشاريع يف قطاع الغابات.

ضمانات التمويل واالستثمار

Finanzierungs- und Investitionsgarantien
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2745 fine powder

poudre fine

مادة صلبة وجافة، تتكون من عدد كبري من اجلسيمات الدقيقة اليت ال
يتجاوز قطرها عموما 100 ميكرومتر واليت قد تتدفق حبرية عند

االهتزاز أو عند إمالة اإلناء.

مسحوق دقيق (ناعم)

feines Pulver

2746 fine sand

sable fin

مادة صلبة وجافة، تتكون من فتات الصخور واملعادن، ال يتجاوز
قطر حبيباا 250 ميكرومتر.

رمل دقيق (ناعم)

feiner Sand

2747 fine spectrum

spectre à structure fine

طيف حمصل عليه عند استعمال مطياف عايل الدقة، والذي ميكن من
التعرف بشكل أفضل على خصائص اهلالة اإللكترونية أو الروابط

باملركبات و/أو بنيتها حسب نوعية املطياف.

طيف دقيق

Feinspektrum

2748 fine structure

structure fine

بنية الطيف الدقيق واليت جتد شرحها وعالقتها خبصائص املركبات
املدروسة يف الفيزياء النسبية وميكانيكا الكم. أو البنية اليت تعطي
التكوين الدقيق واالرتباطات املفصلة بني كل مكونات منظومة.

بنية دقيقة

feine Struktur

2749 fine texture

texture fine

حالة جسم بسطح أملس خال من أية اخلشونة أو جسيمات بارزة.

تركيب دقيق، ملمس ناعم

feine Textur

2750 fine-deposit

limon fin; dépôt fin

ترسبات كالطمي مكونة من حبيبات دقيقة خمتلفة التكوين الكيميائي.

غرين دقيق املسام، ترسب دقيق

feine Abscheidung

2751 fine-pored

à pores fins

جسم صلب دقيق املسام له استعماالت خمتلفة من التصفية والتنظيف
إىل التجفيف وغري ذلك.

دقيق املسام

feinporig

2752 fine-silt

dépôt fin; limon fin

الطمي هو مواد رسوبية اليت حتتوي على حبوب حبجم بني الطني
والرمال وهذا يعين ما بني 2 و 63 ميكرومتر.

غرين دقيق املسام، طمي دقيق

feiner Schluff

2753 finger lake

lac digital

اسم يطلق على جمموعة من البحريات بالواليات املتحدة (والية
نيويورك). شكلها املمدود وشبه املتوازي الذي يوحي بشبه مع أصابع

اليد هو سبب هذا االسم.

حبرية أصبعية

Finger-See

2754 finished humus

humus doux

دبال الغابات املعتدلة النفضية على تربة بنية، حتوالته البيوكيماوية
سريعة نسبيا.

دبال ناعم

fertiger Humus

2755 finished products

produits finis

سلع اكتملت مجيع مراحل تصنيعها ومرة أيضا من مرحلة املراقبة
وأصبحت جاهزة للبيع والتوزيع واالستعمال.

مواد مصنعة، سلع مكتملة

Fertigprodukte

2756 finite population

population limitée

يف الدراسات اإلحصائية ختتار عينات حمددة احلجم من األفراد
الستخالص واستقراء خصائص وآفاق تطور الوضع السكاين ككل.

مجمع سكاين حمدود

Finite-Bevölkerung
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2757 fiord

fiord

وادي ساحلي غارق، جوانبه منحدرات حادة، منحوت من قبل ر
جليدي.

زقاق حبري

Fjord

2758 fire

feu

تدل على تكون هلب أثناء تفاعل االحتراق، مصحوب بانبعاث حرارة
وضوء، شدم ختتلف حسب نوعية املادة احملترقة وظروف االحتراق.
قدرة اإلنسان على التعامل مع النار ميزته عن باقي الكائنات، وشرارة
إشعال النار كانت احملفز الذي مسح مسارا لإلنسانية مغايرا ملسارات

باقي املخلوقات.

نار

Feuer

2759 Fire break

coupe feu

جمال (له شكل طريق) غري مغروس بني املغروسات، أو على
هوامشها، والذي يتم االحتفاظ به خال من النباتات القابلة لالشتعال

يف السنوات األوىل.

فاصل النار

Feuerschneise

2760 fire clay

terre réfractaire

أو طني ناري، جمموعة من أنواع التربة الرسوبية اليت تتحمل معاجلة
حرارية عند درجات مرتفعة دون أن تنصهر، تتكون أساسا من

أكاسيد السيلكون واألملنيوم وتستخدم يف صناعة السرياميك والطوب
الناري.

صلصال حراري

Schamotte

2761 fire stone

lave roche de feu

حجر البرييت (الصوان) استخدم لقدح النار، وهو أيضا صخر رملي
يتحمل احلرارة على درجات عالية ويستعمل يف بناء األفران واملواقع

اليت تتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

صخر ناري

Feuerstein

2762 fire-brick

brique; briques réfractaires

مادة بناء تستخدم يف تبطني األفران واملواقد. ميتاز بتحمل درجات
احلرارة العالية وموصلية حرارية منخفضة وهو ما يساعد على حتسني

كفاءة الفرن.

طوب حراري

Feuer-Ziegel

2763 Fireclay

argile réfractaire

طني رسويب حيتوي على كميات صغرية من الشوائب املساعدة على
االنصهار. حيتوي على نسب عالية يف سيليكات األملونيوم املائية وهو،

بالتايل، قادر على حتمل درجات حرارة عالية. يصنع منه طوب
األفران.

صلصال

Hochfeuerfester Ton

2764 fire-damp

clisou; Grisou

غاز ينبعث من الصخور داخل املناجم، خصوصا مناجم الفحم،
يتكون أساسا من امليثان. تواجد هذا الغاز باهلواء بنسبة بني 5 و15
يف املائة يعطي خليطا سهل االنفجار، وهو املتسبب يف الكثري من

الكوارث املنجمية.

غاز املناجم

Gruben gas

2765 Firn

névé

الثلوج احلبيبية اليت حتملت الصيف دون ذوبان، وميكن أن تتحول إىل
جليد األار اجلليدية.

ثلوج حبيبية

Firn

2766 firth

estuaire; bras de mer

نتيجة تأثري التجلد خالل العصر اجلليدي مت تراجعه يف مناطق مسطحة
أو شبه مسطحة، يضاف إىل هذا تأثري ر، خصوصا إذا كان كبريا.
يف النهاية هناك تأثري املد واجلزر. كل هذا يساهم يف توسيع النهر

وخصوصا مصبه.

لسان حبري

Förde
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2767 Fiscal mechanisms

mécanismes fiscaux

أدوات مالية مستخدمة من قبل احلكومة لتؤثر على السلوك
االقتصادي، على سبيل املثال ضرائب وإعانات أو إنفاق مباشر.

آليات مالية

Geschäftsmechanismen

2768 Fiscal Policy

politique fiscale

السياسات اليت تؤثر يف مستوى اإلنفاق احلكومي والضرائب. سياسة
تشمل اإلنفاق احلكومي والضرائب واالقتراض والقرارات اليت تؤثر

على مستوى النشاط االقتصادي الوطين.

سياسة مالية

Finanzpolitik

2769 fish

poisson

فقاريات مائية بدم بارد (تتغري درجة حرارة اجلسم مع تغري درجة
حرارة املاء)، تتنفس عن طريق اخلياشيم اليت تستخلص األكسجني
الذائب يف املاء، هلا زعانف. توجد يف كل املياه العذبة واملاحلة: من
الينابيع اجلبلية إىل أعماق احمليطات. متثل األمساك مادة غذائية أساسية

يف مجيع أحناء العامل، وحيصل عليها بواسطة الصيد أو بتربيها يف
مزارع األمساك.

مسكة، مسك

Fisch

2770 fish

poisson

فقاريات مائية بدم بارد (تتغري درجة حرارة اجلسم مع تغري درجة
حرارة املاء)، تتنفس عن طريق اخلياشيم اليت تستخلص األكسجني
الذائب يف املاء، هلا زعانف. توجد يف كل املياه العذبة واملاحلة: من
الينابيع اجلبلية إىل أعماق احمليطات. متثل األمساك مادة غذائية أساسية

يف مجيع أحناء العامل، وحيصل عليها بواسطة الصيد أو بتربيها يف
مزارع األمساك.

مسكة، مسك

Fisch

2771 fish culture

pisciculture

تربية األمساك هي أهم جماالت تربية األحياء املائية، وهي عملية جتارية
دف عموما تغطية طلب غذائي. تتم التربية يف خزانات أو أحواض

أو برك أو أقفاص حبرية.

تربية األمساك

Fischzucht

2772 fish kill

destruction des poissons

أو املوت اجلماعي لألمساك، هو مؤشر اضطراب األوضاع البيئية يف
جمال معني. مسببات االضطراب ميكن أن تكون طبيعية، جفاف مثال،

أو من فعل اإلنسان كتلوث كيميائي أو حراري أو غري ذلك.

إبادة األمساك

Fischsterben

2773 fish kill

destruction des poissons

أو املوت اجلماعي لألمساك، هو مؤشر اضطراب األوضاع البيئية يف
جمال معني. مسببات االضطراب ميكن أن تكون طبيعية، جفاف مثال،

أو من فعل اإلنسان كتلوث كيميائي أو حراري أو غري ذلك.

إبادة األمساك

Fischsterben

2774 fish stock

stocks ichtyologiques

كمية األمساك املتوفرة يف حيز مائي معني.

رصيد( أو خمزون) مسكي

Fischbestand

2775 Fish stocks

stocks de poissons

يصف األنواع املستهدفة أو الثانوية على املستوى العام. تسعى إدارة
مصائد األمساك إىل إدارة حجم الصيد السمكي يف إطار يضمن وجود

توازن بني استدامة طويلة األجل للمخزون السمكي والكمية اليت
يصطادها الصيادون خالل فترة معينة، مثل سنة صيد.

أرصدة مسكية

Fischbestände

2776 Fisheries support 
vessels

navires de soutien de pêches

سفينة اليت تدعم أنشطة الصيد، وهي تشمل ناقالت األمساك وناقالت
وقود السفن، والسفن األم.

سفن تدعم سفن الصيد

Fischerei Unterstützungsschiffe

2777 fishery

pêcherie

مكان متارس به عملية صيد األمساك.

مصيد مسك

Fischereizone
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2778 Fishery independent 
survey

enquête indépendante de pêcherie

مسح جترييب أو علمي للوضع احليواين أو لألمساك املصطادة داخل
منطقة، والذي يتم حتقيقه بشكل مستقل عن صناعة صيد األمساك.

دراسة مستقلة للوضع السمكي

Unabhängige Untersuchung der Fischerei

2779 fishery management

aménagement halieutique

يعتمد تدبري مصايد األمساك على نتائج األحباث والدراسات العلمية
وتراكم املعطيات والتجربة اإلنسانية عرب السنني من أجل حتديد

الشروط الكفيلة حبماية املخزون السمكي وحتقيق االستغالل املستدام.

تدبري صيد السمك، تدبري مصايد
األمساك

Fischereimanagement

2780 fishery resources

ressources halieutiques

تشمل موارد الصيد مجيع أنواع األمساك باملنطقة، لكن (مبفهوم موارد
حبرية عند عدد من الباحثني) أيضا األحياء املائية األخرى كالقشريات

والرخويات وكذلك النباتات.

موارد صيد السمك، موارد مصايد
األمساك

Fischereiressourcen

2781 fishery resources

ressources halieutiques

تشمل موارد الصيد مجيع أنواع األمساك باملنطقة، لكن (مبفهوم موارد
حبرية عند عدد من الباحثني) أيضا األحياء املائية األخرى كالقشريات

والرخويات وكذلك النباتات.

موارد صيد السمك، موارد مصايد
األمساك

Fischereiressourcen

2782 Fishing

pêche

القبض أو اصطياد، من خالل استخدام معدات الصيد أو معدات
ذات الصلة، لكائنات مائية حية واليت تتحرك بسرعة معينة.

صيد السمك

Fischen

2783 fishing areas

lieux de pêche

حتددها اجلهات املختصة لكل بلد بالنسبة للحيز البحري اخلاضع هلا.
ويشمل هذا التحديد املساحة املسموح بالصيد فيها، كمية وأنواع
األمساك والطرق املستعملة (نوعية الشباك مثال) وكذلك الفترة

املسموح بالصيد خالهلا.

مواطن الصيد البحري، مناطق
الصيد البحري

Fischfanggebiete

2784 Fishing effort

effort de pêche

كمية الصيد احملققة يف موقع. توصف عادة من حيث نوع العتاد
وتردد االستخدام أو الفترة اليت هي قيد االستخدام.

جمهود الصيد

Fischereiaufwand

2785 fishing gear

engin de pêche

معدات الصيد خمتلفة ومتعددة، هناك معدات الصيد الرياضي أو
الصيد كهواية (منها القصبة واخليط والصنارة). وهناك وسائل الصيد
الساحلي بالقوارب الصغرية وتستعمل الشباك أو عشرات الصنارات
املرتبطة خبيط واحد ميتد مئات األمتار مثال، وهناك تقنيات وآليات
الصيد بأعايل البحار بتجهيزاا لرصد التجمعات السمكية ووسائلها
املتطورة. كما تقسم معدات الصيد إال ثابتة ومنها الفخاخ ومتحركة

ومنها الشباك اليت تقطرها القوارب أو البواخر.

أداة الصيد، معدات الصيد

Fischereiausrüstung

2786 fishing industry

industrie de conserve des poissons; industrie de 
la pêche

تشمل، حسب تعريف منظمة األغذية والزراعة، كل ما يتعلق بصيد،
سواء كان جتاريا أو ترفيهيا، أو تربية أو معاجلة أو حفظ أو ختزين أو
نقل أو تسويق أو بيع األمساك و منتجاا أو منتجات حبرية أخرى

موجهة لالستهالك البشري.

صناعة حفظ األمساك، صناعة صيد
األمساك

Fischereiindustrie
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2787 fishing methods

méthodes de pêche

تشمل التقنيات التقليدية البسيطة، كالصيد بالرمح، والعصرية
املستعملة للبواخر وأجهزة رصد أسراب األمساك. كما تشمل طرق
صيد خمتلف احليوانات املائية األخرى وبقطع النظر عن اهلدف، هل

هو جتاري أم ترفيهي أم رياضي.

طرق الصيد البحري

Fischfangmethoden

2788 Fishing mortality

mortalité par pêche

نسبة األمساك اليت متوت بسبب الصيد؛ ويعرب عنها يف كثري من
األحيان كنسبة مئوية من جمموع  األمساك اليت مت اصطيادها كل عام.

وفيات الصيد

fischerei Sterblichkeit

2789 Fishing vessel

bateau de pêche

سفينة تستخدم لصيد ولنقل األمساك.

سفينة صيد

Fischereischiff

2790 fishing waters

fonds de pêche; fonds de pêche (eaux de pêche)

تشمل أساسا املساحات املائية الداخلية غري املاحلة (أار، حبريات)
fishing : حيث يسمح بالصيد حسب شروط معينة (أنظر

.(areas

أعماق مياه الصيد البحري، مياه
الصيد

Angelgewässer

2791 fissile

fissile

النظائر اليت، بعد امتصاصها لنيوترون، تنقسم إىل نظائر أقل وزنا مع
انبعاث كمية مهمة من الطاقة وعدد من النيوترونات تسمى

بانشطارية. النظري الطبيعي الذي له هذه اخلاصية هو اليورانيوم 235.
النظائر االنشطارية األخرى كلها اصطناعية. املادة اليت حتتوي على

نظري انشطاري تسمى انشطارية.

انشطاري

spaltbar

2792 fissile class

classe de sécurité nucléaire

بعد حادث تشرنوبيل (1986) انطلق سنة 1991 العمل ب "السلم
الدويل للحوادث النووية"، ويشمل الرتب من 0 (ال خطر) إىل 7

(مستوى كوارث تشرنوبيل و فوكوشيما).

صنف انشطاري، تصنيف احلوادث
النووية

Bewertung Atomunfälle

2793 fissility

scissiparité

قابلية مادة لتفاعل نووي انشطاري حتت تأثري نيوترونات بطيئة.

تفكك، انشطارية

Spaltbarkeit

2794 fission

fission

انقسام نواة ذرة ثقيلة قابلة لالنشطار إىل قسمني أو أكثر مع انبعاث
نيوترونني أو أكثر وانبعاث كمية كبرية جدا من الطاقة (عشرات

ماليني أضعاف الطاقة املتولدة خالل تفاعل كيميائي بنفس الكمية من
املادة املتفاعلة).

انشطار

Spaltung

2795 fission  recoils

contre-coups de la fission

آثار اليت حتدثها اجلسيمات واألشعة الناجتة عن االنشطار النووي يف
املادة (غري االنشطارية) احمليطة بالذرة املنشطرة، واليت ترتبط بنوعية

اجلسيمات واألشعة ومستوى طاقتها.

مرتدات انشطار

Spaltungsrückstöße

2796 fission activity

activité des produits de fission

تشكل نواتج االنشطار، عند إخراج نفايات الوقود النووي من
املفاعل، املسامهة األساس يف اإلشعاع. هذه املسامهة تتناقص لتصبح

ثانوية بعد حوايل ألف سنة. أما نشاط بعض النظائر الثقيلة املتكونة يف
املفاعل (كالبلوتونيوم) فيجب انتظار أزيد من مئة ألف سنة قبل أن

يتراجع إشعاعها إىل مستوى إشعاع األورانيوم اخلام.

نشاط ناتج االنشطار

Spaltungsaktivität
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2797 fission chamber

chambre à fission

غرفة جبهاز الكشف عن النيوترونات البطيئة، سطحها الداخلي مغطى
بطبقة رقيقة من اليورانيوم. النيوترون البطيء الذي يدخلها ينتج
انشطارا، شظايا االنشطار مؤينة، ويتم عد هذه األيونات الناجتة.

اجلهاز معروف أيضا باسم "أنبوب عداد االنشطار".

غرفة انشطار

Spaltungskammer

2798 fission counter tube

tube compteur à fission

أنبوب مصمم للكشف عن النيوترونات احلرارية والسريعة وبالتايل
.(fission chamber :غرفة انشطار) عن املصادر املشعة. أنظر

أنبوب عداد االنشطار

Spaltungszählrohr

2799 fission cross section

section efficace de fission

خاصية تستخدم للداللة على احتمال حدوث تفاعل نووي بنواة عند
اصطدامها بأشعة أو جسيمات (نيوترونات مثال). كلما اتسعت

مساحة املقطع ازداد احتمال التفاعل.

مقطع عرضي لالنشطار

Spaltquerschnitt

2800 fission energy

énergie de fission

طاقة متولدة خالل تفاعالت انشطارية مبفاعالت نووية.

طاقة انشطار

Spaltungsenergie

2801 fission fragment

fragment de fission

أحد نواتج االنشطار اليت هي عناصر مشعة قصرية إىل متوسطة األمد
وأخرى طويلة األمد. بعد أقل من ألف سنة يصبح إشعاع العناصر
املتوسطة األمد خامدا عمليا. يتراجع إشعاع نواتج االنشطار الطويلة
األمد تدرجييا ليصل بعد حوايل مئة ألف سنة إىل مستوى إشعاع

االورانيوم اخلام.

شظية انشطار

Spaltfragment

2802 fission gamma 
radiation

rayonnement gamma de fission

إشعاع كهرومغناطيسي بطاقة عالية وقدرة كبرية على اختراق
األجسام الكثيفة، تتولد خالل التفاعالت االنشطارية باملفاعالت

النووية وتنبعث كذلك من النواة غري املستقرة للعناصر املشعة وتوجد
أيضا ضمن األشعة الكونية. أشعة مؤينة مدمرة للخاليا احلية.

شعاع جاما االنشطاري

Gammastrahlung der Kernspaltung

2803 fission gaz

gaz de fission

من بني نتائج االنشطار النووي غاز الكريبتون وغاز الزينون وهي
غازات خاملة من الناحية الكيميائية لكنها نوويا غري مستقرة وتتحول

إىل عناصر أخرى.

غاز انشطار

Spaltgas

2804 fission neutron

neutron fission

تنتج التفاعالت االنشطارية عن اصطدام نواة قابلة لالنشطار بنترون.
ينتج االنشطار نترونات انشطارية جديدة تساهم بدورها يف حتقيق

انشطارات جديدة، هكذا يستمر التفاعل.

نترون انشطاري

Spaltneutronen

2805 fission products

produits de fission

تشمل نواتج االنشطار جسيمات (منها عناصر مشعة قصرية إىل
متوسطة األمد وأخرى طويلة األمد. بعد أقل من ألف سنة يصبح
إشعاع العناصر املتوسطة األمد خامدا عمليا. يتراجع إشعاع نواتج
االنشطار الطويلة األمد تدرجييا ليصل بعد حوايل مئة ألف سنة إىل

مستوى إشعاع االورانيوم اخلام) وأشعة جاما وطاقة حتملها
اجلسيمات.

نواتج االنشطار(النووي)

Spaltprodukte

2806 fission spectrum

spectre de fission

لالنشطار طيفني مهمني: طيف توزيع شظايا االنشطار حسب أوزاا
الذرية، وطيف توزيع النترونات حسب طاقتها احلركية.

طيف االنشطار

Spaltspektrum
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2807 fission yield

rendement de fission

حيسب املردود: بالنسبة لعنصر كيميائي معني (رقم ذري ثابت،
انبعاث نوترونات) بقطع النظر عن عدد النظائر ونسب توفرها، أو
بالنسبة لعدد كتلي معني بقطع النظر عن الرقم الذري. هذا األخري
يسمى مردود السلسلة، ألنه يعطي مردود سلسلة من اخلطوات

.(β) يصاحب كل خطوة انبعاث ألشعة بيتا

مردود االنشطار

Spaltausbeute

2808 fissionable

fissionable

.(fissionable material) أنظر: مادة قابلة لالنشطار

قابل لالنشطار

spaltbares

2809 fissionable material

matière fissionable

املواد القابلة لالنشطار نوعان: مواد تنشطر بعد امتصاصها لنترونات
منخفضة الطاقة (اليورانيوم 235) وهو املمثل الوحيد هلذا النوع
بالطبيعة، مواد ميكن أن ختضع لتفاعالت انشطارية إذا توفرت

نترونات عالية الطاقة ومنها (اليورانيوم 238).

مادة قابلة لالنشطار

spaltbares Material

2810 fissure

fissure (fente dans un mur etc)

شق صخري ضيق يسمح عموما بتسرب السوائل والغازات.

ثلمة

Spalt

2811 fissure eruption

fissure d’éruption

خروج صهارة بركانية على شكل سائل لزج كثيف عرب ثلم يف قشرة
األرض وانتشارها على املساحة احمليطة.

طفح، طفح بركاين

Spalteneruption

2812 fissury structure

structure fissurée

بنية متعددة الشقوق واالنكسارات.

بنية متصدعة

zerklüftete Struktur

2813 Fitness

aptitude

املسامهة الوراثية لكائن حي لألجيال املقبلة، بالنسبة ملسامهات كائنات
حية يف نفس البيئة واليت لديها أمناط جينية خمتلفة.

لياقة

Fitness

2814 Fixation

fixation

تثبيت املغذيات من التربة أو اهلواء.

تثبيت

Fixierung

2815 fixed air

air immobile

اسم أطلق منتصف القرن الثامن عشر على غاز ثاين أكسيد الكربون
باعتبار أنه كان ينبعث من أجسام صلبة (اجلري - كربونات

الكالسيوم) عند معاجلتها حراريا أو بأمحاض.

هواء حبيس

fester Gas

2816 Fixed Costs

coûts fixes

تكاليف ناجتة عن مدخالت ثابتة، وتسمى أحيانا التكاليف العامة.

تكاليف ثابتة

Fixkosten

2817 Fixed Gases

gaz fixes

غازات يف الغالف اجلوي لألرض تعترب مستقرة أو تركيزاا ثابتة.
وتشمل هذه الغازات مثال O2، N2، والغازات النبيلة. أما

الغازات املتغرية فهي مثل CH4 وCO2 اليت تتغري بسبب تفاعل
أو ألن هناك أحواض كبرية ممتصة هلا يف الغالف األرضي مثل الغطاء

.CO2 النبايت يف حالة

غازات ثابتة

fixe Gase

2818 Fixed Inputs

entrées fixes

املدخالت اليت ال تتغري تبعا لكمية اإلنتاج، على األقل على املدى
القصري. املدخالت اليت ال ميكن تغيريها خالل فترة زمنية معينة.

مدخالت ثابتة

feste Eingänge
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2819 fixed limits

limites fixes

هي حدود التعامل مع احمليط الطبيعي اليت تقرها منظمات دولية
والسلطات املختصة الوطنية بالنسبة مثال لالنبعاث جمموعة من املواد
يف الغالف اجلوي (توجد حدود بالنسبة للوسط املائي وغري ذلك).
تترجم هذه احلدود يف قوانني وإجراءات ومعايري االنبعاثات، اليت متثل

جمموعة من القيود احملددة للكمية من ملوثات اهلواء اليت قد يتم
اإلفراج عنها من مصادر معينة على مدى فترات زمنية حمددة. وهي
مصممة عموما لتحقيق معايري جودة اهلواء ومحاية صحة اإلنسان.

حدود ثابتة

festgelegte Grenzen

2820 fixing of nitrogen

fixation du nitrogène

النتروجني عنصر أساسي يف تكوين اخلاليا احلية (األمحاض األمينية
وغريها). النتروجني غاز وفري (80 % تقريبا من الغالف اجلوي)،
لكنه خامل تقريبا. طورت الطبيعة طرقا للتغلب على هذا اخلمول.
استفاد اإلنسان منها وطور تقنيات إضافية (إنتاج األمسدة األزوتية
مثال) إلغناء التربة ولتسهيل حصول اخلاليا احلية على حاجياا.

تثبيت النيتروجني

Stickstoffbindung

2821 fixing of nitrogen

fixation du nitrogène

النتروجني عنصر أساسي يف تكوين اخلاليا احلية (األمحاض األمينية
وغريها). النتروجني غاز وفري (80 % تقريبا من الغالف اجلوي)،
لكنه خامل تقريبا. طورت الطبيعة طرقا للتغلب على هذا اخلمول.
استفاد اإلنسان منها وطور تقنيات إضافية (إنتاج األمسدة األزوتية
مثال) إلغناء التربة ولتسهيل حصول اخلاليا احلية على حاجياا.

تثبيت النيتروجني

Stickstoffbindung

2822 fixing of nitrogen

fixation du nitrogène

النتروجني عنصر أساسي يف تكوين اخلاليا احلية (األمحاض األمينية
وغريها). النتروجني غاز وفري (80 % تقريبا من الغالف اجلوي)،
لكنه خامل تقريبا. طورت الطبيعة طرقا للتغلب على هذا اخلمول.
استفاد اإلنسان منها وطور تقنيات إضافية (إنتاج األمسدة األزوتية
مثال) إلغناء التربة ولتسهيل حصول اخلاليا احلية على حاجياا.

تثبيت النيتروجني

Stickstoffbindung

2823 Flagellum (flagella, 
plural)

flagelle (flagelles, pluriel)

أطراف رقيقة طويلة، موجودة على سطح بعض اخلاليا مثل البكترييا
والطالئعيات، واليت متكنهم من التحرك.

سوط (اجلمع سياط)

Flagellum (Flagellen, plural)

2824 Flagship scheme

régime phare

خمطط تطور رفيع املستوى يهدف إىل تشجيع االستثمار يف املنطقة
وألن يكون منوذجا ومنطلقا ملزيد من التطورات مثل خمطط كناري

وارف (مقاطعة مبدينة لندن).

خمطط رائد

Aushängeschild Schema

2825 Flagship species

espèces phares

أنواع كاريزمية شعبية تكون مبثابة رموز لتحفيز الوعي على احلفظ
والعمل حمليا، وطنيا وإقليميا وعامليا.

أنواع بارزة

Flaggschiff-Arten

2826 flagstone

dalle

حجر مسطح، يستخدم عموما للتبليط، لكن أيضا لتغطية األسقف
واجلدران.

حجر لوحي

Steinplatte

2827 flame

flamme

غازات (وأحيانا ا جسيمات عالقة) ملتهبة أي حتترق مع انبعاث
كمية من احلرارة ترفع درجة حرارة الغاز إىل مستوى التوهج.

هلب

Flamme

2828 flame photometer

photomètre à flamme

جهاز يستعمل يف التحليل الكيميائي لتحديد تركيز عدد من األيونات
الفلزية، كالصوديوم والبوتاسيوم والليثيوم.

مقياس ضوء ذو شعلة

Flammenphotometer
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2829 flame spectrum

spectre de la flamme

طيف أمواج كهرومغناطيسية تنبعث من ذرات، جزيئات أو مواد
عندما توضع يف هلب.

طيف اللهب

Flammenspektrum

2830 flame test

essai de flamme

طريقة للتحليل النوعي والكشف عن عدد من العناصر الكيميائية
باستعمال التسخني بواسطة هلب عدمي اللون. مييز العناصر اللون الذي

تضفيه على اللهب.

اختبار اللهب

Flammentest

2831 Flame-Weeding

désherbage par flame

ممارسة استخدام احلرارة لقتل األعشاب الضارة. وعادة ما تستخدم
شعلة هلب تكوي أنواع األعشاب بطريقة ال تؤثر على أنواع احملاصيل

أو يف وقت تكون أنواع احملاصيل غري موجودة.

هلب إلزالة األعشاب الضارة

jäten mit Flamme

2832 Flammable

inflammable

مادة تشتعل وحتترق وبسهولة.

قابلة لالشتعال

Brennbar

2833 Flaring

torchage

حرق يف اهلواء املفتوح لغازات عادمة وسوائل متطايرة، من خالل
مدخنة. عملية تتم يف مواقع آبار النفط أو احلفارات، يف املصايف أو

مصانع املواد الكيميائية وعلى مقالب القمامة.

حرق

Abfackeln

2834 Flash flood

crue subite

تدفق حجم هائل ومفاجئ وحاد من املياه، واليت تتدفق بسرعة
وتسبب فيضان وتغمر األراضي، وبسبب طبيعته يكون من الصعب

التنبؤ به.

فيضان مفاجئ

Sturzflut

2835 flash-flood

crue subite

يعترب سيل مفاجئ إذا حدث خالل ست ساعات من هطول أمطار
غزيرة. ينتج أيضا عند ايار حاجز (سد أو غريه من املنشآت املنظمة

لتدفق املياه) جتمعت وراءه كميات كبرية من املياه.

سيل، سيل مفاجئ

Sturzflut

2836 flat

plat

مساحة منبسطة مع احندار ضعيف إىل ضعيف جدا أو منعدم.

مسطَّح

flach

2837 flat country

plaine

أرض منبسطة ليست ا تالل أو مرتفعات، احندارها ضعيف
وارتفاعها عن مستوى سطح البحر حمدود.

سهل

Flachland

2838 flattening

aplatissement

انضغاط جسم كروي ليصبح مقطعه إهليلجي على أحد احملاور.
تسطح األرض أي قطرها عند خط االستواء أكرب من قطرها بني

القطبني.

تسطُّح

Abflachung

2839 flaw

fente

أي شيء ينقص من جودة مادة أو صالحية استعمال جهاز.

شق، عيب

Makel

2840 flax

lin

نبتة انطلق استغالهلا منذ آالف السنني، تستعمل أليافها إلنتاج خيوط
ونسج أقمشة، تستعمل البذور يف التغذية كما يستخلص منها زيت

يستعمل معظمه يف صناعة األصباغ.

كتان

Flachs
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2841 flax

lin

نبتة انطلق استغالهلا منذ آالف السنني، تستعمل أليافها إلنتاج خيوط
ونسج أقمشة، تستعمل البذور يف التغذية كما يستخلص منها زيت

يستعمل معظمه يف صناعة األصباغ.

كتان

Flachs

2842 FLEGT licence

autorisation flegt

رخصة صادرة عن بلد منتج لألخشاب ولديه اتفاقية شراكة طوعية
مع االحتاد األورويب. ترخيص بالتحقق من أن األخشاب حصدت

وفق القانون.

رخصة  إنفاذ قانون الغابات،
احلكامة والتجارة

FLEGT-Genehmigung

2843 Flexibility

flexibilité

درجة مرونة نظام أو قدرته على التوافق (على غرار القدرة على
التكيف، ولكن من املنطلق املطلق أكثر من املنطلق نسيب).

مرونة

Flexibilität

2844 flexible

flexible

نظام مرن، نطام  قادر على التكيف مع املتغريات كاملناخية مثال.
جسم مرن أي ميكن طيه أو أن تشكل به أقواس ومنحنيات بسهولة.
شخص مرن أي له استعداد وقدرة على التكيف مع متغريات حميطه.

مرن

flexibel

2845 flexure

flexure

تشوه طبقة جيولوجية مع تكون انثناء.

طية

Biegeelement

2846 flint

silex

حجر رسويب متبلور، يتكون أساسا من الكوارتز، شديد الصالبة، إذا
كسر بطريقة مناسبة فإنه يعطي قطعا حادة كالسكاكني "ظران"،
كانت تستعمل يف العهد احلجري باحلراب وبالفؤوس وعموما

كأجسام قاطعة.

ظران، صوان

Feuerstein

2847 flint clay

silex argileux

حجر رسويب يتكون من الكوارتز ومواد طينية.

ظران طيين، صوان طيين

Tonstein

2848 flint complexes

complexes à silex

مواد متبقية بعد فقدان ثاين أكسيد الكربون من خليط من الطباشري
واحلجر اجلريي والكوارتز، خضع لتحوالت خالل حقب العصر
الرباعي. يوجد يف بنيات خمتلفة (رملية أو طينية) حتتوي دائما على

أكسيد السيلكون.

مركَّبات ظرانية، مركَّبات صيوانية

Feuerstein-Komplexen

2849 flint glass

verre de plomb

زجاج حيتوي نسبة عالية من أكسيد الرصاص (حوايل 25 % لكن
60 %)، يستعمل يف جمال البصريات. ميكن أن تصل

زجاج مرصص

Flintglas

2850 floatation

flottement; flottation

عملية صناعية لفصل عناصر خمتلفة خمتلطة يف مسحوق من خام معدين
على أساس الوزن النوعي وميلهم للغرق يف سائل، أو الطفو على
سطحه. كما أن ملواد إضافية وخصائص أخرى دور يف العملية.

طريقة تستعمل أيضا يف معاجلة املياه امللوثة.

طَفْو

Flotation

2851 floating bodies

corps flottants

أجسام، عموما صلبة، كثافتها أصغر من كثافة السائل املستعمل
للطفو.

أجسام طافية

Schwimmkörper

2852 floating derrick

derrick flottant; grue flottante

منصة عائمة حتمل برج ومعدات احلفر والتنقيب عن (أو استخراج)
البترول والغاز.

برج حفر عائم، رافعة عائمة

Schwimmkran
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2853 floating matter

matière flottante

أجسام، عموما سائلة، كثافتها أصغر من كثافة السائل املستعمل
للطفو (مثال زيت وماء).

مادة طافية

Schwimmstoffe

2854 Floc

floc

مواد تتشكل من خالل عملية التلبد.

ندف

Flocke

2855 floc (floe)

masse de glaces flottantes

قطعة جليد مسطحة كبرية عائمة على سطح البحر.

طافية جليدية

Scholle

2856 Flocculatlon

floculation

عملية تكتل للمواد الصلبة يف املاء للزيادة يف حجم اجلسيمات عن
طريق تأثري بيولوجي أو كيميائي حبيث يصبح فصلها عن املياه ممكنا

أو أسهل.

تندف

Flockung

2857 Flock

essaim

جمموعة من الطيور تتغذى أو تنقل وتطري معا.

سرب

Schwarm

2858 Flood

crue

فيضان هو جتاوز للمساحة العادية من املياه وغمر األرض ااورة.
فيضانات قد تنتج عن حجم املاء داخل جمال من املاء، مثل النهر أو
البحرية، الذي يفيض أو يكسر السدود وتكون النتيجة أن بعض املياه

تتدفق خارج حدودها املعتادة.

فيضان

Flut

2859 flood control

défense contre les inondations

جمموع التقنيات واألساليب واإلجراءات املستخدمة للحد من أو منع
اآلثار الضارة للفيضانات، من بينها: بناء سدود (اليت هلا مهام
أخرى)، إنشاء حواجز على جماري األار، فتح قنوات إضافية

لتصريف املياه، ….

ضبط الفيضانات

Hochwasserschutz

2860 Flood Hazard Area

zone avec danger d'inondation

إمجايل مساحة التيار واملنطقة ااورة املغطاة بشكل دوري مبياه
الفيضان من قناة ارى وتشمل 1) القناة نفسها وأجزاء من املناطق
املتامخة مباشرة واليت حتمل اجلزء األكرب من تدفق الفيضانات، و2)

هامش الفيضانات وهو أبعد من ذلك ويتم غمره بدرجة أقل.

منطقة خطر الفيضان

Hochwassergefahrenzone

2861 flood plain

plaine d'inondation

مساحة مسطحة تقريبا من وادي جماور لتيار مائي أو تعربه قناة ر
(تيار). يتكون من الرواسب اليت أودعتها مياه الفيضانات وتغطيه املياه

عند الفيضان.

سهل الفيضان

Überschwemmungsgebiet / Flussaue

2862 flood soil

sol inondé

تربة تتشكل من رواسب طمي يف السهول الفيضية،. وتتميز بوجود
عدد كبري من الكائنات احلية وطبقات من الدبال والطمي. تربة
خصبة تستخدم إلنتاج اخلضروات واألعالف واألرز وغريها.

تربة مغمورة

Hochwasserboden

2863 flood stage

étape d’inondation

مرحلة من مراحل وضع ر حسب سلم الفيضانات املعمول به يف
عدد من الدول، وتبدأ عندما يصل مستوى سطح ماء (النهر) يف

موقع معني علوا حمددا فإن الوضع يف هذه احلالة يبدأ يف التحول إىل
خطرا على األرواح واملمتلكات.

مرحلة الفيضان

Hochwasserstufe
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2864 flora

flore

يف علم األحياء: جمموع النباتات املتواجدة يف بلد معني أو منطقة، يف
فصل أو وقت معني. يف الطب: جمموع الكائنات الدقيقة اليت تعيش

يف جزء من اجلسم: فلورا معوية.

فلورة

Flora

2865 Flora

flore

نبات أو حياة نباتية يف منطقة معينة و/أو خالل فترة معينة.

نبات

Flora

2866 Flotation

flottation

فصل ندف أو جسيمات عالقة عن السائل بفعل تيار صاعد من
فقاعات اهلواء جيرفها معه إىل السطح.

طفو

Nassaufbereitung

2867 flow curve

courbe d’écoulement

يعطي منحىن اجلريان ،يف جمال ميكانيكا السوائل واهليدرولوجيا، تغري
تدفق مياه ر يف موقع معني خالل فترة من الزمن.

منحىن اجلريان

Fließkurve

2868 flow of national 
income

flux du revenu national

تدفق يف إطار مناذج لدورة اقتصادية تشمل دورتني متكاملتني
وباجتاهني متعاكسني. دورة تدفق السلع واخلدمات ودورة تدفق
املال. منوذج بسيط وطين (مغلق) يقتصر على مستهلك (عامل
يتقاضى أجرا ويشتري سلعا) ومنتج (يبيع سلعا ويدفع أجورا

ويشتري مواد أولية). يف منوذج أوسع يشمل األبناك حيث يدخر
املستهلك فائض دخله ويقترض مستهلك آخر أو منتج حاجياته من
املال. وهناك مناذج تأخذ بعني االعتبار التدفق الناتج عن تدخل الدولة

و/أو عن التجارة اخلارجية.

تدفُّق الدخل القومي

Fluss des Nationaleinkommens

2869 flower

fleur

جزء من النبات، وتتكون من األعضاء التناسلية اليت تكون عادة حماطة
بأوراق ملونة زاهية مثبتة يف كأس أخضر وحاملة للبذور وهي اليت

تنمو لتصبح فاكهة بالنسبة لألشجار والنباتات املثمرة.

زهر، زهرة

Blume

2870 Fluctuation

fluctuation

تغري كبري وسريع ومتكرر حلجم السكان أو ملساحة جمال التوزيع
بالنسبة لعدد من األنواع، مع تغري أكرب من رتبة.

تقَلُّب

Schwankung

2871 Flue Gas

gaz de combustion

مركبات كيميائية غازية من حمطات حرارية للطاقة تستخدم
اهليدروكربونات (املصادر األحفورية) مثل الفحم أو الغاز الطبيعي

كوقود. هذه الغازات العادمة تنتج عن التفاعالت الكيميائية اليت توفر
احلرارة لغلي املاء ولتحريك التوربينات وإلنتاج الكهرباء. تارخييا ميثل
ثاين أكسيد الكربون ما بني 3 و 15٪ من غازات مداخن حمطة

الطاقة. هذا التعريف ليس دقيقا، فغازات املداخن ميكن أن تكون أية
منتجات غازية يتم التخلص منها بعد عمليات صناعية.

غاز املداخن

Rauchgas

2872 fluid

fluide

يشمل هذا املصطلح السوائل والغازات، أي املواد اليت تأخذ شكل
الوعاء املوضوعة فيه. تتميز الغازات بقابلية انضغاط كبرية ال متتلكها
السوائل. عند الظروف فوق احلرجة ينعدم الفرق بني احلالة الغازية

واحلالة السائلة للمادة.

مائع

Fluid

2873 fluid density

densité de fluide

كثافة مادة مائعة هي كمية املادة يف وحدة األحجام وتتغري بتغري
درجة احلرارة. كما تتغري بتغري الضغط، لكن بقدر بسيط بالنسبة

للسوائل وبقدر كبري بالنسبة للغازات.

كثافة مائع

Fluiddichte

323



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةF

2874 fluidification

fluidification

يف حالة سائل لزج تكون اإلماعة خبفض اللزوجة عن طريق إضافة
مذيب مناسب مثال. ويف حال سرير من احلبيبات الصلبة فإن اإلماعة
تتحقق بواسطة تدفق غاز بسرعة مناسبة من أسفل إىل أعلى وهو ما

يكسب السرير خصائص السوائل.

إماعة

Fluidisierung

2875 Fluidised Bed 
Incinerator

incinérateur à lit fluidisé

حمرقة تستخدم سرير من الرمال الساخنة أو غريها من املواد احلبيبية
لنقل احلرارة مباشرة إىل النفايات. تستخدم عادة لتدمري احلمأة البلدية

اليت تتكون يف مرافق معاجلة مياه الصرف الصحي البلدية.

حمرقة بسرير مميع

Wirbelschichtverbrennungsanlage

2876 flume

canal

قناة ضيقة عميقة توصل املاء من سد أو حاجز إىل املوقع املطلوب.

قناة

Wasserrinne

2877 fluoridation

fluoration (de l'eau)

fluoridation of) أنظر: معاملة ماء الشرب بالفلوريد
.(drinking water

فلورة (املاء)

Fluoridierung

2878 fluoridation of 
drinking water

fluoration de l'eau potable

تضاف مركبات خمتارة من الفلوريد حتت مراقبة اجلهات املختصة إىل
مياه الشرب للحد من تسوس األسنان.

معاملة ماء الشرب بالفلوريد

Fluoridierung von Trinkwasser

2879 flurry

averse

تتميز طول أمطار قوية لفترة عموما قصرية، وبداية واية مباغتتني.
قد تكون يف بعض احلاالت مرفقة بربد أو ثلج.

عاصفة مطرية

starkes kurzes Regen

2880 flushed soil

sol fertilisé; sol rincé

يف عدد من حاالت تلوث التربة، ميكن تنظيفها مباء الري الذي قد
تضاف إليه مواد تساعد يف ذوبان امللوثات، يستعمل املاء بكميات
متكن من نقل امللوثات إىل الفرشة املائية. عند الضرورة يتم سحب

املياه امللوثة عرب اآلبار.

تربة خمصبة، تربة منظفة

gespülter Boden

2881 Flushing

flushing

الظهور القوي (انفجاري) للرباعم يف الربيع.

ظهور الرباعم

Entstehung von Knospen

2882 fluvial

fluvial

كل ما يتعلق بالنهر: ترسبات رية، نقل ري، أمساك رية، نباتات
رية، نظام سيالن املاء بالنهر، وقس على ذلك.

ري

fluvial

2883 fluvial transport

transport fluviatile

متثل األار (الكبرية) والقنوات والبحريات جمال النقل النهري (أو
املالحة الداخلية). يشمل نشاطه الشحن ونقل الركاب وكذلك

األنشطة الترفيهية والسياحية.

نقل ري

Binnenschifffahrt

2884 fluvio-glacial deposit

dépôt fluviatile glaciaire

حتمل األار اجلليدية والتيارات املائية الناجتة عن ذوبان اجلليد
األحجار واألتربة من جماريها، هذه احلمولة تترسب عندما يذوب

اجلليد أو دأ حركته ويتباطأ جريان التيار املائي.

رواسب األر اجلليدية

Ablagerungen von Gletschern

2885 fluvio-glacial drift

charge entraînée par un fleuve glaciaire

ما جترفه الكتل اجلليدية املتحركة ومياه التيارات املائية الناجتة عن
ذوبان جليد األار اجلليدية من أتربة وأحجار.

محولة النهر اجلليدي

fluvio-Gletscherdrift
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2886 flux

flux

انتقال جمموعة من العناصر (معلومات، بيانات، حرارة، ضوء، مواد
(ماء وغري ذلك) ... ) يف اجتاه حمدد.

تدفق

Fluss

2887 flux

flux; Flux de brasage

مادة تضاف إىل خام املعادن والسبائك لتسهيل عملية االنصهار.
تضاف أيضا إىل املواد املكونة السرياميك فتحسن التماسك بينها.

كما تستعمل عند اللحام للرفع من جودته.

حافز االنصهار

Flussmittel

2888 Flux adjustment

ajustement des flux

لتجنب اجنراف منوذج الدورات العامة الذي يربط بني الغالف اجلوي
واحمليطات، إىل حاالت مناخية غري واقعية (على سبيل املثال: درجات
حرارة دافئة بشكل مفرط يف املناطق االستوائية من احمليط اهلادي)،
ميكن تطبيق معامالت تعديل على تدفقات احلرارة وهطول األمطار

(وأحيانا الضغوط السطحية الناجتة عن تأثري الرياح على سطح احمليط)
قبل أن يتم إدخال هذه التدفقات يف منوذج احمليط.

تعديل التدفقات

Flussanpassung

2889 flux density

densité de flux

تدفق عرب وحدة مساحة مقطع.

كثافة التدفق

Flussdichte

2890 flux flattening

aplatissement de flux

يف حالة توزيع متعادل (اختالف ضعيف بني مواقع خمتلفة) لتدفق
النيوترون عرب املفاعل، ستتوزع احلرارة املتولدة نتيجة االنشطار أيضا
بشكل متناسب مع توزيع تدفق النيوترونات، أي ال توجد قيم مرتفعة

كثريا، باملقارنة مع املتوسط، واليت ميكن أن متثل خطرا على سري
املفاعل. وبالتايل، ميكن زيادة طاقة املفاعل دون جتاوز درجات

احلرارة املسموح ا يف أي موقع من املفاعل. يعرب على هذا الوضع
بِ " تسطُّح التدفق".

تسطُّح التدفق

Fluss Abflachung

2891 flux of sound energy

flux de l’énergie de son

سيل الطاقة الصوتية (األمواج الصوتية) املنبعث من مصدر معني.

تدفق الطاقة الصوتية

Fluss der Schallenergie

2892 Flux rate

taux de flux

مقدار القمامة اليت تتراكم على طول معني من الشاطئ على مدى
فترة معينة من الزمن ، [وحدة الكمية من القمامة] لكل [وحدة طول

من الشاطئ] لكل [وحدة زمنية]).

معدل التدفق

Aufkommensrate

2893 flux refraction

réfraction des lignes de flux

عندما تعرب خطوط سيل جمال مغناطيسي سطحا فاصال بني وسطني
ليست هلما نفس النفاذية وتكون غري عمودية على هذا السطح فإا

تنكسر أي تغري اجتاهها.

انكسار خطوط التدفق

Fluss Brechung

2894 Fly Ash

cendres volantes

جسيمات متبقية غري قابلة لالحتراق من النفايات البلدية الصلبة خترج
من احملرقة صحبة غاز املداخن.

رماد متطاير

Flugasche

2895 Fly tipping

déversement de déchets sauvage

موقع غري منظم، وبالتايل غري قانوين، تلقى فيه النفايات.

مكب عشوائي

Abkippen

2896 fly-ash

cendres volantes

غبار املخلفات الصلبة الناجتة عن االحتراق، والذي حتمله معها غازات
االحتراق املنبعثة من املداخن.

رماد متطاير

Flugasche
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2897 flying

vol

حركة انتقال كائن يف الغالف اجلوي لألرض أو عرب الفضاء. أغلب
الطيور وحشرات كثرية جدا هلا أجنحة وتستطيع الطريان. كائنات
أخرى، ومن بينها اإلنسان ليست هلا هذه الوسيلة الطبيعية. طور
اإلنسان معدات تقنية مكنته من االنتقال يف الغالف اجلوي لألرض
وعرب الفضاء اخلارجي حيث سافر إىل القمر وهو حيضر للسفر إىل

كواكب أخرى.

طريان

Flug

2898 flying condition

condition de vol

الظروف اليت جيب توفرها لضمان الطريان السليم، أي سالمة األرواح
واملتاع يف السماء وعلى األرض.

ظروف الطريان

Flugbedingungen

2899 flying field

aéroport

مساحة منبسطة ا مدرج أو مدرجات لرتول وإقالع الطائرات
والبنيات األساسية الستقبال املسافرين والسلع.

مطار، جمال الطريان

Flugfeld

2900 Focus

foyer./ focus

نقطة يف عمق القشرة األرضية حيث تتفكك الصخور مسببة حدوث
زلزال.

بؤرة

Fokus

2901 fodder

fourrage

مواد، أساسا من أصل نبايت، لتغذية املاشية، منها ما أنتج هلذا الغرض
ومنها ما هو بقايا صناعات غذائية موجهة للبشر. قد يستهلكها

احليوان مباشرة باحلقل وقد جتىن وختلط وتعاجل وقد تضاف إليها مواد
أخرى للرفع من جودا أو تصبريها.

علف

Futter

2902 Foehn

foehn

ظاهرة رياح جافة وحارة على اجلانب املقابل للرياح من سلسلة
جبال واليت يعود االرتفاع النسيب لدرجة حرارا إىل حد كبري إىل
التدفئة االديباتية أثناء نزوهلا إىل أسفل املنحدرات اجلبلية، نزول ينتج
عنه إنضغاط اهلواء وارتفاع درجة حرارته (انظر: معدل السقوط). يف
زيوريخ، بسويسرا، ينتج عن هذه الظاهرة جو دافئ وصورة واضحة

جلبال األلب.

رياح جبلية دافئة

Föhn

2903 fog

brouillard

سحابة مائية بالقرب من سطح األرض.

ضباب

Nebel

2904 fog formation

formation de brouillard

يتشكل الضباب من قطرات ماء صغرية جدا، تتكون عن طريق
تكثيف رطوبة اهلواء عندما تكون الظروف مناسبة. يساعد وجود أية
شوائب يف اجلو على تكون الضباب حيث متثل نواة تكاثف عليها

البخار.

تكوين الضباب

Nebelbildung

2905 fog tracks

traces de brouillard

عند عبور جسيمات وسطا غازيا فوق متشبع ببخار (ماء أو كحول)
فإن مسارات اجلسيمات تظهر على شكل خطوط تكثف للبخار

(خيوط من الضباب).

أثر الضباب

Nebelspuren

2906 fohn’s climate 
classification

système climatique de fohn; système climatique 
de foehn

ظاهرة مناخية عرضية يف جبال األلب يطلق عليها "فوهن"، أو الرياح
الدافئة. يف هذه احلالة اجلوية، ب رياح مدارية دافئة عرب جبال

األلب وتفقد رطوبتها على املنحدرات اجلنوبية جلبال األلب وتصل
النمسا وجنوب أملانيا دافئة وجافة. يف بعض األحيان تكون هذه رياح

قوية وخاصة يف أواخر اخلريف ويف فصل الشتاء.

نظام فُوهن املناخي، تصنيف مناخي
فُوهن

Föhn- Klimaklassifikation
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2907 fold

pli

.(folded rock) أنظر

طية

falten

2908 Fold mountains

montagnes pliez

جبال تشكلت، يف معظمها من رواسب حبرية مضغوطة ومطوية عند
تصادم صفيحتني قاريتني، أو إحدامها حميطية واألخرى قارية.

جبال مطوية

Faltengebirge

2909 folded rock

roche plissée

عندما تكون طبقات أرضية مسطحة، عموما رسوبية، حتت تأثري
ضغوط جانبية كبرية، وتتوفر شروط مناسبة، كدرجة احلرارة

ومستوى صالبة الصخور، تفقد الطبقة تسطحها وتكون منحنيات
(طيات) خمتلفة احلدة.

صخر التوائي، صخر مطوي

gefalteten Gesteins

2910 foliated coal

charbon foliacé

بنية كأوراق أو صفائح خمتلفة السمك فوق بعضها، جتعل الفحم
يتكسر بسهولة أكرب يف املستوى الورقي باملقارنة مع اهود املطلوب

عند كسره يف االجتاه العمودي على املستوى الورقي.

فحم ورقي الشكل، فحم ورقي

blättrige Kohle

2911 foliated horizon

horizon foliacé

طبقات تربة رقيقة حبيث ميكن تشبيهها بأوراق فوق بعضها.

أفق مورق

blättriger Horizont

2912 foliogenic humus

humus foligène

كمية من الدبال قليلة أو مضغوطة كونت طبقة رقيقة.

دبال ورقي

blättriger Hummus

2913 folium

couche mince

طبقة رقيقة مع بنية ورقية، حتتوي أحيانا على طيات، توجد خاصة يف
الصخور املتحولة.

طبقة (صخرية) رقيقة

folium (dünne Schicht)

2914 Follow-Up Study

étude de suivi

دراسة يتم فيها اختيار األفراد أو السكان، على أساس ما إذا كانوا قد
تعرضوا ملخاطر، وهل خضعوا إلجراء وقائي أو عالجي معني، أو
ميتلكون خاصية معينة، تتم متابعة أوضاعهم لتقييم نتائج التعرض،

واإلجراء، أو تأثري اخلاصية، على سبيل املثال، حدوث املرض.

دراسة متابعة

Folgestudie

2915 Food

nourriture

مركبات عضوية مستخدمة يف تركيب اجلزيئات احليوية اجلديدة
وكوقود يف إنتاج الطاقة اخللوية. أي الكربوهيدرات (اجللوكوز)،
والنشا (األميلوز) وبروتينات (من أمحاض أمينية)، وأمحاض ذهنية

وفيتامينات وعناصر نزرة.

طعام

Nahrungsmittel

2916 fertilization

fertilisation

الفعل أو العملية اليت ترفع من خصوبة األراضي، وجتعلها مثمرة أكثر،
وتزيد من اإلنتاجية؛ استعمال أمسدة، إما اصطناعية أو طبيعية.

تسميد

Düngung;

2917 Food Additive

additif alimentaire

مواد غري غذائية تضاف عمدا إىل الغذاء، وعادة بكميات صغرية،
لتحسني املظهر، والنكهة، وامللمس أو خصائص التخزين، باستثناء
املواد اليت تضاف إىل الطعام حصرا خلصائصها الغذائية، مبا يف ذلك
املواد املضافة لألعالف احليوانية واليت قد تؤدي إىل خملفات يف غذاء
اإلنسان، ومكونات مواد التعبئة والتغليف اليت قد جتد هي األخرى

طريقها إىل غذاء اإلنسان، وغريها من امللوثات.

مواد مضافة إىل األغذية

Lebensmittelzusatzstoff

2918 Food and Agriculture 
Organization of the 
United Nations (FAO)

organisation des nations unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (fao)

تساهم منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة يف حتسني اإلنتاجية
الزراعية واألمن الغذائي ومستويات املعيشة لسكان الريف.

منظمة األغذية والزراعة لألمم
(FAO) املتحدة

Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der 
Vereinten Nationen (FAO)
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2919 Food availability

disponibilité de la nourriture

توفر كميات كافية من األغذية وذات نوعية مالئمة، مت التزود ا من
خالل اإلنتاج احمللي أو االسترياد.

ألغذيةا فراتو، توفر الغذاء

Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln

2920 Food chain

chaîne alimentaire

تسلسل من الكائنات حيث يتم يف أول حلقة استقبال الطاقة من
أشعة الشمس وحتويلها عن طريق التمثيل الضوئي وختزينها يف
مركبات عضوية، يستعملها املستهلك من مستوى احللقة التالية

والذي يتغذى على احللقة األوىل، وهكذا يستمر التسلسل الغذائي.
كل كائن يف سلسلة يأكل الذي يسبقه يف السلسلة ويؤكَل من قبل
عضو احللقة التالية من التسلسل. نادرا ما حتتوي السلسلة على أكثر
من ستة حلقات، يف بداية السلسلة يوجد الكائن الذايت التغذية ويف

النهاية توجد أكرب احليوانات آكلة اللحوم.

سلسلة غذائية

Nahrungskette

2921 Food Chain

chaîne alimentaire

تسلسل انتقال املادة والطاقة يف شكل مواد غذائية من كائن إىل كائن
آخر يف ترتيب تصاعدي أو تنازيل للمستويات الغذائية.

سلسلة غذائية

Nahrungskette

2922 food contamination

contamination des aliments

حالة مادة غذائية مل تعد صاحلة لالستهالك، ضارة باملستهلك أو قاتلة
له يف بعض احلاالت، لتواجد بكترييا، طفيليات أو مواد سامة ا.

تلوث الغذاء

Kontamination von Lebensmitteln

2923 fertilization; fertilizer 
 
application; 
fertilizing; 
 
manuring

fertilisation; l'application d'engrais; fertilisation; 
fumage

الفعل أو العملية اليت ترفع من خصوبة األراضي، وجتعلها مثمرة أكثر،
وتزيد من اإلنتاجية؛ استعمال أمسدة، إما اصطناعية أو طبيعية.

تسميد، استعمال األمسدة، تسميد
بروث احليوانات

Düngung; Düngemittelanwendung; düngen; Düngung

2924 food hygiene

hygiène de l'alimentation

جمموع التدابري اليت تضمن خالل خمتلف مراحل التعامل مع املواد
الغذائية سالمتها وجودا وفائدا للمستهلك.

نظافة التغذية

Lebensmittelhygiene

2925 Food Insecurity

insécurité alimentaire

وضع ينشأ عندما يفتقر الناس إىل احلصول اآلمن على كميات كافية
من الغذاء السليم واملغذي واملناسب للنمو والتطور الطبيعي وحياة

نشطة وصحية، وهو ما يعرف بِ "انعدام األمن الغذائي". قد يكون
سببه عدم توفر الغذاء، وعدم كفاية القوة الشرائية، أو التوزيع غري
املناسب، أو عدم كفاية استخدام األغذية على مستوى األسرة. قد

يكون انعدام األمن الغذائي مزمنا، أو مومسيا أو مؤقتا.

انعدام األمن الغذائي

Nahrungsmittelunsicherheit

2926 food irradiation

irradiation des produits alimentaires

أو تشعيع األغذية هو عملية تعريض مادة غذائية إىل كمية حمددة من
اإلشعاع املؤين، للقضاء على البكترييا والطفيليات اليت من شأا أن

تسبب تلف األغذية ومرض املستهلك.

تعريض األغذية لإلشعاع

Lebensmittelbestrahlung

2927 food monitoring

contrôle des aliments

جمموع الطرق والوسائل واإلجراءات املتخذة من طرف اجلهات
املختصة لرصد أوضاع املواد الغذائية، يف خمتلف مراحل إنتاجها

ومعاجلتها ونقلها وتسويقها، للحفاظ على صحة املستهلك.

مراقبة األغذية

Lebensmittelüberwachung

2928 Food poisoning

intoxication alimentaire

كل مرض ناتج عن تناول طعام ملوث بامليكروبات املسببة لألمراض.

تسمم غذائي

Lebensmittelvergiftung

2929 food pollution

pollution alimentaire

.(food contamination) انظر: تلوث الغذاء

تلوث األغذية

Lebensmittelverunreinigung
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2930 food processing

industrie de conservation

تشمل أساليب وتقنيات حتويل منتجات فالحية، نباتية وحيوانية، إىل
منتجات جاهزة لالستهالك أو للتخزين، مع العمل يف نفس اآلن على

حتسني جودة وتنويع ولياقة العرض.

صناعة األغذية

Lebensmittelverarbeitung

2931 Food Processing 
Waste

déchets de transformation des aliments

يدل على بقايا مواد غذائية تنتج أثناء العمليات الزراعية أو الصناعية.

نفايات التصنيع الغذائي

Nahrungsmittelverarbeitungsabfälle

2932 food product

production alimentaire; Produit alimentaire

مادة حتتوي سكريات و(أو) دهون و(أو) بروتينات و(أو) ...  ،
ميكن لإلنسان أن يتناوهلا وجسمه قادر على هضمها واالستفادة من

حمتواها من الطاقة ومن املواد املكونة لألنسجة.

إنتاج غذائي، منتوج غذائي

Lebensmittelprodukt

2933 food protection

protection des produits alimentaires

العمل بالطرق والوسائل واإلجراءات اليت تضمن شروط نظافة
األغذية وتنفيذ التوجيهات واإلجراءات املتعلقة باملراقبة.

محاية األغذية

Lebensmittelschutz

2934 food sanitation

assainissement des aliments

إتباع قواعد وإجراءات متنع تلوث األغذية، وحتافظ عليها صاحلة
لألكل. لضمان هذا تسن وحتني الدول القوانني اليت دف احلفاظ

على سالمة املواد الغذائية.

سالمة األغذية، سالمة صحية
لألغذية

Lebensmittelhygiene

2935 Food Scraps

résidus alimentaires

نفايات تشمل اجلزء غري املأكول من الوجبات وبقايا إعداد الطعام يف
املساكن واملنشآت التجارية (حمالت البقالة واملطاعم، ومواقع
الوجبات السريعة)، واملطاعم اجلماعية باملؤسسات (املقاصف

املدرسية)، وبالصناعة (قاعات الغداء للموظفني والعمال).

بقايا الطعام

Lebensmittelresten

2936 Food access

accès à la nourriture

وصول األفراد إىل املوارد الكافية (املستحقات) إلنتاج أو احلصول
على األغذية املناسبة لنظام غذائي مغذ. يتم تعريف املستحقات على
أا جمموعة كميات من كل سلعة  ميكن للشخص أن يتصرف فيها

يف إطار الترتيبات القانونية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية
للمجتمع الذي يعيش فيه (مبا يف ذلك احلقوق التقليدية مثل الوصول

إىل املوارد املشتركة).

وصول إىل الغذاء

Essenzugang

2937 Food spoilage

détérioration des aliments

تغريات يف املظهر، والنكهة، والرائحة، وغريها من صفات املواد
الغذائية بسبب منو اجلراثيم الذي يؤدي إىل تدهور وفساد وحتلل.

تلف املواد الغذائية

Lebensmittelverderb

2938 Food culture

culture alimentaire

الغذاء واألمناط الغذائية اليت هي جزء من تراث كل اجلماعات
والشعوب. هذا املصطلح يشري كذلك إىل سبل اإلنتاج واحلصاد،

وإعداد، واالحتفال بالغذاء.

ثقافة غذائية

Esskultur

2939 Food Sufficiency

suffisance alimentaire

يدل على القدرة على إنتاج ما يكفي من الغذاء لتغطية حاجيات
السكان.

اكتفاء غذائي

ausreichende Nahrungsmittelproduktion

2940 Food System

système alimentaire

يشمل النظام الغذائي كل العمليات اليت ينطوي عليها توفري السعرات
احلرارية واالحتياجات الغذائية لإلنسان: زراعة وحصاد وجتهيز (أو
حتويل أو تغيري)، وتعبئة وتغليف ونقل وتسويق واستهالك، والتخلص

من مواد التغليف واملواد الغذائية. كما تشمل املدخالت الالزمة
والنتائج احملققة يف كل خطوة. ويعمل النظام الغذائي داخل ويتأثر
بالبيئات االجتماعية والسياسية واالقتصادية والطبيعية. وتعتمد كل

خطوة على املوارد البشرية اليت توفر العمل والبحوث والتعليم.

نظام غذائي

Nahrungsmittelsystem
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2941 food waste

déchets alimentaires

مواد غذائية يتم التخلص منها ألنه ليس باإلمكان استخدامها. أسباب
التخلص عديدة، وتنطلق مع بداية اإلنتاج وتستمر حىت مرحلة

االستهالك. ميثل جممل فضالت السلسلة الغذائية أزيد من 40 يف املائة
من اإلنتاج اخلام للمواد الغذائية يف أغلب الدول املتقدمة.

فضالت األغذية

Lebensmittelabfälle

2942 Food web

réseau trophique

متثل عالقات التغذية يف اتمع وتشمل مجيع الروابط اليت كشف عنها
التحليل الغذائي. تتوقف الشبكة على عدد األنواع املعنية وجممل

االرتباطات بني خمتلف املكونات.

شبكة غذائية

Nahrungsnetz

2943 foodstuff

denrée alimentaire

مادة تستعمل يف التغذية أو ميكن حتضريها لتستعمل كغذاء.

مادة غذائية

Nahrungsmittel

2944 foothill

contrefort

تالل يف مقدمة منطقة جبلية متثل منطقة االنتقال من السهول إىل
اجلبال.

تل سفحي

Vorberg

2945 footpath

sentier (pour piétons)

طرق خمصصة الستعمال الراجلني، عموما ضيقة وممنوعة على
السيارات إال بعض عربات املصاحل العمومية. توجد باملدن، لكن

أمهها (وأمجلها) توجد باألرياف واملنتزهات.

ممر مشاة، ممر راجلني

Fußweg

2946 Forage

fourrage

مواد نباتية مل حتصد واليت ميكن استخدامها كعلف للحيوانات
الدجنة. ميكن أن ترعى املاشية العلف يف احلقل أو قطعه كالقش.

علف املاشية

Futter

2947 Forage Crop

culture fourragère

حماصيل سنوية أو معمرة تنمو يف املقام األول لتوفري األعالف للثروة
احليوانية. خالل عمليات احلصاد، يتم جين جزء النبات املوجود فوق
األرض وإبعاده عن جمال الرعي املباشر ومعاجلته وحتضريه لالستعمال

كعلف للماشية يف وقت الحق.

حمصول علفي

Futterpflanze

2948 Forbs

forbs

نباتات مزهرة "عشبية"، لكن ليست من األعشاب وال من
السعديات. مبا أن األعشاب والسعديات تنتج زهور (غري واضحة

نسبيا)، يستعمل مصطلح "نباتات ذات األوراق العريضة " كثريا بدال
من "نباتات مزهرة" للداللة على نباتات هلا أزهار ظاهرة بني

األعشاب يف املروج أو الرباري. من الناحية التطبيقية، ال يشمل هذا
leadplant، canescens املصطلح الشجريات الصغرية (مثل
Amorpha) اليت قد تنمو بني األعشاب والنباتات ذات االوراق

العريضة، وتنتج الزهور، وهلا شكل مشابه للنباتات العشبية.

نباتات عشبية ذات أوراق عريضة

Forbs

2949 forced convection

convection forcée

يف هذه احلالة تكون حركة السوائل (أو الغازات) مرتبطة مبؤثر
خارجي مثل مضخة (أو مروحة). يستخدم احلمل القسري لزيادة

معدل التبادل احلراري.

محل قسري

erzwungene Konvektion

2950 forced migration

migration forcée

حتركات بشرية، عابرة وغرب عابرة للحدود الدولية، بسبب صراعات
سياسية أو مذهبية أو عرقية داخلية، أو كوارث طبيعية أو بيئية، أو

كوارث صناعية، أو جماعة، أو ...  . 

هجرة إجبارية

Zwangsmigration
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2951 forced oscillation

oscillation forcée

تذبذب نتيجة تأثري دوري لقوة من خارج اجلسم املتذبذب. تغري
درجة احلرارة حسب ساعات اليوم وفصول السنة مبوقع معني نتيجة
لتغري القدرة الشمسية اليت تصل املوقع و حتت تأثري عوامل مناخية

أخرى.

ذبذبة قسرية

erzwungene Schwingung

2952 forced vibration

vibration forcée

.(forced oscillation) انظر: ذبذبة قسرية

اهتزازة قسرية

erzwungene Vibration

2953 forceps

forceps

ملقط التوليد: ملقط خاص يستعمله أطباء التوليد عند الضرورة
للمساعدة على إخراج اجلنني من الرحم. تراجع دوره نظرا لتطور
اجلراحة ودخول أدوات جديدة أقل خطرا على املولود وعلى األم

نفس اال.
 

املالقيط (الكالب) كثرية وتشبه يف العموم املقص لكنها غري حادة
وغري قاطعة، وتتغري تفاصيل أشكاهلا حسب االستعمال، فلألطباء،
خصوصا اجلراحني، العديد من املالقط املختلفة بشكل كبري. كما

تستعمل كثريا يف الصناعة ويف اخلدمات.

ملقط، كالب

Zange

2954 forcing pump

pompe refoulante

الضغط الذي يولده مكبس املضخة هو الذي يدفع املاء يف األنابيب
إىل العلو املطلوب.

مضخة كابسة

Druckpumpe

2955 forearc

forearc

منطقة واقعة بني منطقة اندساس وسلسلة بركانية (قوس بركاين).

قوس أمامي

Forearc

2956 forecasting of natural 
disasters

prévision des catastrophes naturelles

يصعب التنبؤ بالكوارث الطبيعية (عواصف، أمطار طوفانية، زالزل،
...  )  ويستحيل ذلك بالنسبة للعديد من أنواعها. كلما طالت فترة

التنبؤ أصبحت النتيجة أقل يقينا.

تنبؤ بالكوارث الطبيعية

Vorhersage von Naturkatastrophen

2957 forecasting of 
weather

prévisions (du temps)

حتضر معاهد وجهات خمتصة تنبؤات أحوال الطقس. واقع علوم اال
يسمح بتحضري توقعات لوقت معني ويف مكان معني بدقة تصل إىل
90 يف املائة لفترة 24 ساعة و 75 يف املائة لفترة 3 أيام. إن كان

الطقس مستقرا، تتحسن الدقة، والعكس بالعكس.

تنبؤ جوي، النشرة اجلوية /تنبؤ
بالطقس

Wettervorhersage

2958 forecasts

prévisions météorologiques; prévisions

حساب أو تقدير شيء ميكن أن يتحقق مستقبال، اعتمادا على
معطيات الوضع والتطور خالل فترة أخرية وقوانني اإلحصاء اخلاصة
باال، مثل النشرة اجلوية (توقعات أحوال الطقس ليوم أو بضعة

أيام).

تنبؤ جوي، توقعات

Prognosen

2959 foreign atom

atome d’impureté

للشوائب (العناصر املوجودة بنسبة ضئيلة جدا) يف سبيكة أو يف خليط
أو يف حملول تأثري كبري على خصائص السبيكة أو الوسط. فلوال
شوائب من الفوسفور ومن البور (أو غريمها) على جانيب صفيحة

السيلكون ملا قامت هذه الصفيحة بدور اخللية الكهرضوئية بالشكل
املطلوب. كما أن للشوائب يف األجسام احلية دور كبري يف احلفاظ

على صحتها.

ذَرة شائبة

Fremdatom

2960 foreshocks

secousse prémonitoire

سلسلة هزات زلزالية صغرية نسبيا تسبق الزلزال، الذي يتمثل يف اهلزة
األساسية. ال تسبق كل اهلزات األساسية هزات إنذاريه.

هزات منذرة

Vorbeben
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2961 foreshore

plage (de devant); estran

جمال شاطئي بني أدىن مستويات البحر عند اجلزر األقصى وأعلى
مستوياته عند املد األقصى، أي املنطقة اليت تغمرها مياه البحر مرتني

يف اليوم ومتثل وسطا بيئيا متميزا.

شاطئ أمامي(مواجه)

Watt (Küste)

2962 Forest

forêt

مساحة متتد ألكثر من نصف هكتار ا أشجار قممها أعلى من 5
أمتار ونسبة تظليل أكرب من 10 يف املئة، أو أشجار يف املوقع، قادرة
على الوصول إىل هذه العتبات. ولكنها ال تشمل األراضي اليت هي يف

الغالب خاضعة الستخدام زراعي أو توجد يف مناطق حضرية.

غابة

Wald

2963 Forest available for 
wood supply

forêts disponibles pour l'offre de bois

الغابة حيث ال قيود قانونية أو اقتصادية، أو حمددات بيئية ميكن أن
يكون هلا تأثري كبري على اإلمدادات من اخلشب. تشمل ما يلي:

ااالت اليت، على الرغم من عدم وجود مثل هذه القيود، ال يتم قطع
األخشاب فيها، على سبيل املثال املناطق املدرجة يف خطط أو نوايا

االستخدام على املدى الطويل.

غابة متاحة للتزويد باألخشاب

Holzversorgungswald

2964 forest biomass

biomasse forestière

تشمل الكتلة اإلحيائية النباتية األشجار والشجريات واألعشاب
والفطريات و...  .  حسب املناطق ونوعية النباتات يشمل االستغالل
الغابوي إنتاج اخلشب الصناعي، احلطب، فحم اخلشب، نباتات

عطرية وطبية وغري ذلك.

كتلة (ال..) اإلحيائية الغابوية

Wald-Biomasse

2965 forest biomass

biomasse forestière

تشمل الكتلة اإلحيائية النباتية األشجار والشجريات واألعشاب
والفطريات و...  .  حسب املناطق ونوعية النباتات يشمل االستغالل
الغابوي إنتاج اخلشب الصناعي، احلطب، فحم اخلشب، نباتات

عطرية وطبية وغري ذلك.

كتلة (ال..) اإلحيائية الغابوية

Wald-Biomasse

2966 Forest Carbon 
Partnership Facility 
(FCPF)

fonds de partenariat pour le carbone des forêts

تتكون هذه الشراكة من 37 بلد نامي و 14 بلد متقدم (مبا يف ذلك
عدة دول أعضاء يف االحتاد األورويب واملفوضية األوروبية)، وكذلك

منظمات غري حكومية وأعضاء من القطاع اخلاص. يدار هذا
الصندوق من قبل البنك الدويل. يشمل الصندوق آلية اجلاهزية لتقدمي
منح ومساعدات فنية للدول لتحضري مشاريع خفض االنبعاثات الناجتة
عن إزالة الغابات وعن تدهورها مع ختزين إضايف للكربون، مبا يف
ذلك أنشطة مثل حتليل دوافع إزالة الغابات وتدهورها، وصياغة

استراتيجية خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وعن تدهورها
الوطنية، والتشاور حول استراتيجية، ووضع سيناريو مرجعي وتطوير

الرصد واإلبالغ ونظام التحقق. يشمل FCPF أيضا صندوق
الكربون، الذي على وشك أن يصبح جاهزا للعمل، والذي سوف
يشرف على دفع احلوافز على املستوى الوطين ودون الوطين يف

البلدان التجريبية.

صندوق شراكة كربون الغابات

Partnerschaftsfond für Waldkohlenstoff

2967 Forest certification

certification forestière

هي آلية من بني عدد من اآلليات القائمة على السوق اليت قد تسهم
يف حتسني إدارة الغابات وحتسني تنمية قطاع الغابات. واهلدف من
ذلك هو ربط التجارة يف منتجات الغابات باإلدارة املستدامة ملوارد
الغابات من خالل توفري املعلومات عن معايري إدارة الغابات مصدر

األخشاب للمشترين.

إصدار الشهادات احلرجية

Forstzertifizierung

2968 forest concession

concession forestière

عقد أو ترخيص أو تصريح ممنوح لشركة أو شخص الستخراج
األخشاب وتسويقها (امتياز األخشاب) أو غريها من املنتجات

التجارية ملنطقة حمددة من الغابات خالل فترة معينة.

عقد امتياز غابوي

Waldkonzession
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2969 forest conservation

conservation des forêts

تشمل احلفاظ على التوازنات الطبيعية عند توفرها والعمل على
استعادا عند افتقادها، بتطوير وحتسني طرق التعامل وإصالح ما

أفسدته تصرفات خاطئة سابقة.

صيانة الغابات

Waldschutz

2970 Forest cost

coût de la forêt

التكلفة اإلمجالية لتنفيذ عملية يف منطقة غابوية معينة. ويشمل تكلفة
اليد العاملة، واآلالت واملواد املستعملة.

تكلفة الغابة

Waldkosten

2971 Forest cover

couverture forestière

مجيع األشجار والنباتات اخلشبية األخرى اليت تغطي التربة يف
الغابات. وهي تشمل: األشجار ومجيع أنواع الشجريات. الشجريات
واحلشائش تنمو يف ظل أو بني األشجار. والدبال واألوراق والفروع
واألشجار املتساقطة، واملواد النباتية األخرى غري املتحللة واملتحللة

جزئيا على السطح والطبقة العليا من التربة.

غطاء غابوي

Waldabdeckung

2972 Forest degradation

dégradation des forêts

تدهور الغابات هو احلد من قدرة الغابات على إنتاج السلع
واخلدمات. مصطلح "قدرة" يشري إىل النطاق الزمين واحلالة املرجعية
لغابة معينة. على الرغم من أن هذا التعريف ال يعترب بديل للتعاريف

القائمة، لكنه ميكن أن يساهم يف توضيح األرضية املشتركة بينها.

تدهور الغابات

Waldschädigung

2973 Forest ecosystem

écosystème forestier

النظام اإليكولوجي للغابات هو جتمع ديناميكي من النبات واحليوان،
وجمتمعات كائنات دقيقة، وبيئتها غري احليوية، تتفاعل كوحدة

وظيفية، حيث وجود األشجار أمر ضروري. البشر، مع احتياجام
الثقافية واالقتصادية، والبيئية، ميثلون جزءا ال يتجزأ من العديد من

النظم اإليكولوجية للغابات.

نظام إيكولوجي غابوي

Waldökosystem

2974 Forest enterprise

entreprise forestière

املقاولة الغابوية ميكن أن تكون مؤسسة جتارية، أو تعاونية قائمة
بذاا، أو جمتمع أصلي أو أي شكل تنظيمي آخر، يدير الغابات من
أجل الربح، مع أنشطة إضافية واختيارية ملعاجلة منتجات الغابات.

مقاولة غابوية

Forstbetrieb

2975 Forest Europe

forest europe

أوروبا الغابات (املؤمتر الوزاري املعين حبماية الغابات يف أوروبا) هي
عملية سياسية أوروبية لإلدارة املستدامة للغابات بالقارة.

FOREST) أوروبا الغابات
(EUROPE

FOREST EUROPE

2976 Forest fallow

jachère forestière

وقت يفصل بني فترتني من الزراعة املتنقلة. يف نظام زراعي بدورات
وظيفية، تكون فترة اإلراحة طويلة مبا فيه الكفاية ليتمكن موقع غابة

ثانوية من النمو والتطور (أي أطول من 20 سنة).

غابة يف فترة إراحة

Waldbrache

2977 forest fires

incendies de forêts

حرائق غري متحكم فيها، حتدث عموما خالل فترات اجلفاف، متثل
خطرا على الكائنات واملنشآت وتتسبب، يف العديد من احلاالت، يف
خسائر فادحة، بشرية واقتصادية وبيئية. أسباب اشتعاهلا خمتلفة، لكن

أغلبها يتسبب فيه اإلنسان بشكل مباشر أو غري مباشر، وإن مل
يتسبب يف اشتعاهلا فإنه يساهم يف سرعة انتشارها.

حرائق الغابات

Waldbrände

2978 Forest floor

sol de la forêt

أرض واضحة (عارية) نسبيا يف جمال مظلة غابوية مغلقة.

أرض الغابة

Waldboden
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2979 forest footprint

empreinte forestière

مصطلح يدل على كمية إزالة الغابات الناجتة بشكل مباشر أو غري
مباشر عن نشاط فرد أو منظمة أو منتوج معني. ميكن أن يكون مفيدا
يف فهم اآلثار النابعة من سالسل أمناط احلياة، القرارات و/أو سالسل

العرض.

بصمة الغابة

Wald-Fußabdruck

2980 Forest fragmentation

fragmentation des forêts

تقسيم ااالت الطبيعية الكبرية إىل صغرية، شظايا أكثر عزلة. تؤثر
التجزئة على النظم اإليكولوجية وعلى قدرة احليوانات الربية على

البقاء.

جتزئة الغابات

Waldfragmentierung

2981 Forest hygiene

hygiène des forêts

أنشطة متخصصة دف إىل احلد من املستويات احملتملة لآلفات
واألمراض بالغابات.

نظافة الغابات

Waldhygiene

2982 forest industries 
pollution control

lutte contre la pollution provoquée  par les 
industries forestières

صحة وغىن الغابة يتمثل يف تنوع غطائها النبايت. لكن الغابة الصناعية
فاقدة للتنوع النبايت قاعدة التنوع احليواين. وفاقدة أيضا الختالف
السن، فاألشجار كلها من نفس النوع وهلا نفس العمر وتقطع عند
وصوهلا حجما يناسب الصناعة. أضف إىل هذا ما تسببه اآلليات

الضخمة (اليت حتتاج إىل ممرات مناسبة) من انضغاط للتربة وانسداد
ملسالك املاء ا، وضجيج يبعد احليوانات، وانبعاث لنفايات احملركات

وتدفق لزيوت التشحيم وزيوت احملركات وغري ذلك. إا معادلة
صعبة، مكنت اجلهود يف العديد من الدول من حل عدد معضالا،

لكن إشكالية االستغالل الصناعي للغابة ال زالت قائمة.

مكافحة التلوث الناتج عن
الصناعات الغابية، مكافحة التلوث

الناتج عن الصناعات الغابوية

Forstindustrie Reinhaltung

2983 Forest integrity

intégrité de la forêt

تشمل تكامل التكوين والديناميكية، والوظائف والسمات اهليكلية
للغابات الطبيعية.

سالمة الغابات

Waldintegrität

2984 Forest Investment 
Program (FIP)

programme d'investissement forestier

برنامج االستثمار يف الغابات هي شراكة بني البنك الدويل ومؤسسة
التمويل الدولية وبنوك التنمية اإلقليمية والصندوق الفرعي يف إطار
صناديق االستثمار يف األنشطة املناخية. ويهدف الربنامج إىل دعم
جهود البلدان النامية يف جمال خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة

الغابات وعن تدهورها مع ختزين إضايف للكربون، وتوفري تسهيالت
مرحلية مالية (منح وقروض) لإلصالحات التحضريية واالستثمارات

العامة واخلاصة اليت مت حتديدها من خالل اجلهود الوطنية لبناء
استراتيجية (REDD+)  ( على سبيل املثال يف إطار صندوق شراكة

.(UN-REDD أو (FCPF) كربون الغابات

برنامج االستثمار يف الغابات

Waldinvestitionsprogramm

2985 Forest Land

terres forestières

األراضي اليت ا أشجار (غابوية) يف أي سن أو مكانة، مبا يف ذلك
الشتالت واألنواع اليت حتقق كحد أدىن ارتفاعا متوسطا من 6 أقدام
عند النضج، أو األرض حيث متت إزالة هذه األشجار ولكن اليت مل
ختصص الستخدام آخر. يقتصر استعمال املصطلح عادة على غري

أراضي املزارع، وتسمى الغابات يف املزارع عادة أرض األخشاب أو
مزرعة غابوية.

أراضي غابوية

Waldgelände

2986 Forest Law 
Enforcement, 
Governance and 
Trade (FLEGT)

application des réglementations forestières, 
gouvernance et échanges commerciaux

خطة عمل االحتاد األورويب FLEGT حتدد برنامج يتكون من
جمموعة من اإلجراءات اليت تشكل استجابة االحتاد األورويب ملشكلة

قطع األشجار غري املشروع واالجتار يف املنتجات اخلشبية املرتبطة ا.

إنفاذ قانون الغابات واحلكامة
(FLEGT) والتجارة

Waldrechtsdurchsetzung, Politikgestaltung und 
Handel (FLEGT)
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2987 forest logging

exploitation des forêts

يهدف إىل إنتاج اخلشب الصناعي (صناعة األثاث، القوارب، الورق،
... ) أو إنتاج احلطب وفحم اخلشب (كما ميكن استعمال بقايا

التوجه الصناعي هلذا الغرض). القطع يكون إما انتقائيا أو شامال.
ميكن أن يكون جزءا من برنامج يهدف، قدر اإلمكان، حتقيق استفادة

مستدامة، أو عشوائي ضارا ا.

قطع أشجار الغابات

Abholzung

2988 Forest management 
plan or equivalent

plan de gestion des forêts ou équivalent

خمطط مت حتضريه إلدارة الغابات، والذي يهدف إىل حتقيق أهداف
إدارة حمددة، والذي تتم مراجعته بشكل دوري. "خطة إدارة

الغابات" هي كمية من املعلومات (يف شكل نص مكتوب وخرائط
وجداول ورسوم بيانية) اليت مت مجعها خالل (بصفة دورية) عمليات
جرد وإحصاء على مستوى الوحدات الغابوية (مواقع، مقصورات)
املشتغلة، وعمليات مت التخطيط للقيام ا على مستوى مواقع معينة
للوصول إىل أهداف مطلوبة. "املُعادالت" هي املعلومات اليت يتم
مجعها على مساحة الغابات يف إدارة جممعات غابوية على مستوى

(كتل الغابات واملزارع والشركات ومستجمعات املياه والبلديات، أو
وحدات أوسع)، واستراتيجيات / واألنشطة املخططة للوصول إىل

أهداف اإلدارة أو التنمية.

خطة إدارة الغابات أو ما يعادهلا

Waldbewirtschaftungsplans oder gleichwertiges

2989 Forest Management 
Unit (FMU)

unité d'aménagement forestier (uaf)

وحدة من الغابات مبوجب شهادة (جملس رعاية الغابات) تدار يف
إطار خطة إدارة واحدة. قد تتكون وحدة إدارة الغابات من بقعة

واحدة أو من بقع متعددة.

وحدة إدارة الغابات

Forstbewirtschaftungseinheit

2990 Forest management/ 
manager

gestion des forêts / gestionnaire

الشخص (األشخاص) املسؤول عن اإلدارة العملية ملوارد الغابات
واملشروع ككل، فضال عن نظام اإلدارة واهليكلة والتخطيط

واألنشطة امليدانية.

إدارة الغابات / مدير

Waldbewirtschaftung / Manager

2991 forest monitoring

surveillance des forets

أو رصد الوضع الغابوي، يعين القيام بدراسة وقياس ومراقبة خمتلف
مؤشرات النظام الغابوي (املوارد، املنتجات، االستعماالت،

املستعملني، التسيري اخل) بشكل منهجي ومتكرر على فترات.

مراقبة الغابات

Waldüberwachung

2992 Forest ownership

propriété forestière

يشري املصطلح بصفة عامة إىل احلق القانوين يف استخدام حبرية
وبشكل حصري، والسيطرة، ونقل، أو االستفادة بشكل ما من
الغابات. امللكية ميكن احلصول عليها من خالل عمليات نقل مثل

املبيعات، والتربعات، واملرياث. امللكية ميكن أن تكون عمومية (على
سبيل املثال من قبل الدولة)، خاصة (من قبل األفراد والشركات)، من

قبل اتمعات احمللية أو اتمعات القبلية / األصلية.

ملكية غابوية

Waldbesitz

2993 forest peat

humus brut; tourbe de forêt

مادة عضوية "حديثة" التراكم ومتفحمة جزئيا، تتكون بالغابات
االستوائية املطرية وتتكون من طحالب، وما يتساقط من األشجار وما
حتمله معها مياه األمطار إىل موقع التراكم. التشبع الدائم تقريبا يبطئ

التحلل. تستعمل كسماد وكوقود بعد جتفيفها.

دبال خام، خث غابوي

Waldtorf

2994 Forest policy

politique forestière

جمموعة من التوجهات واملبادئ واإلجراءات اليت اعتمدا السلطات
العمومية يف وئام مع السياسات االجتماعية واالقتصادية والبيئية

الوطنية يف بلد معني لتوجيه القرارات يف املستقبل يف ما يتعلق بإدارة
واستخدام واحلفاظ على موارد الغابات واألشجار لصاحل اتمع.

سياسة الغابات

Forstpolitik

2995 Forest 
 policystatement

déclaration de politique forestière

وثيقة تصف األهداف واألولويات والوسائل لتنفيذ سياسة الغابات.

بيان سياسة الغابات

Erklärung zur Waldpolitik
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2996 Forest revenue

recettes forestières

مجيع اإليرادات احلكومية اليت يتم احلصول عليها من اإلنتاج احمللي
وجتارة املنتجات واخلدمات احلرجية.  وتشمل منتجات الغابات يف

هذا اإلطار: األخشاب املستديرة؛ األخشاب املنشور؛ األلواح
اخلشبية؛ ولب الورق والورق؛ واملنتجات احلرجية غري اخلشبية. ينبغي
أن تشمل هذه اإليرادات، قدر اإلمكان، اإليرادات احملصلة من قبل

مجيع مستويات احلكومة (أي املستوى املركزي واإلقليمي /
املقاطعات والبلديات)، ولكن ينبغي استبعاد دخل الكيانات التجارية

اململوكة للقطاع العام.

إيرادات الغابات

Forsteinnahmen

2997 Forest sector

secteur forestier

يشمل (التصنيف الصناعي القياسي الدويل/ التصنيف األورويب
ألنشطة االقتصادية (ISIC/NACE)) الفئات التالية (02، 20،

:(21
 

القسم A: الزراعة والصيد واحلراجة
 

جمموعة 02.0 : األنشطة واالقتصاد الغابوي، قطع األشجار
واخلدمات ذات الصلة

 
القسم D: صناعة

 
القسم الفرعي DD: تصنيع اخلشب واملواد اخلشبية

 
فئة 20.1: جنارة وختطيط وتشريب اخلشب

 
فئة 20.2: تصنيع األلواح اخلشبية:

 
فئة 20.3: صناعة خشب البناء والنجارة

 
فئة 20.4: تصنيع حاويات خشبية

 
فئة 20.5: تصنيع منتجات متنوعة من اخلشب والفلني، سالل

 
القسم الفرعي DE: صنع الورق ومنتجات الورق

 
فئة 21.1: صناعة اللب والورق والورق املقوى

 
فئة 21.2: تصنيع منتجات من الورق أو الورق املقوى.

تصنيف قطاع الغابات

Forstsektor
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2998 Forest services

services forestiers

تشمل خدمات الغابات توفري:
 

- محاية (ضد تآكل التربة عن طريق اجلو أو املياه وااليارات الثلجية
وايارات طينية وصخرية، والفيضانات، وتلوث اهلواء، والضوضاء،

وما إىل ذلك)
 

- خدمات بقيم اجتماعية واقتصادية (مثل القنص وصيد األمساك
واألنشطة الترفيهية األخرى، مبا يف ذلك الترفيه والرياضة والسياحة)

 
- قيم مجالية، وثقافية وتارخيية وروحية وعلمية (مبا يف ذلك املشاهد

الطبيعية والترفيهية).

خدمات الغابة

Forstdienste

2999 Forest soil

sol forestier

التربة، اليت هلا خصائص ناجتة عن، أو مرتبطة بالغطاء الشجري.

تربة الغابة

Waldboden

3000 Forest species

espèces forestières

أحياء الغابات هي األنواع اليت تعتمد على الغابات يف جزء من أو يف
كل متطلبات املعيشة اليومية، أو يف متطلباا اإلجنابية. لذلك، ميكن
اعتبار أنواع من احليوانية أنواع غابات حىت لو كانت ال تعيش معظم

حياا يف الغابات.

أحياء الغابة

Waldarten

3001 Forest Stewardship 
Council (FSC)

forest stewardship council (fsc)

مؤسسة غري حكومية مستقلة وغري رحبية، أنشئت لتعزيز اإلدارات
املسؤولة عن الغابات يف العامل. وهي إحدى املؤسسات الرئيسية

إلصدار الشهادات احلرجية يف العامل.

(FSC) جملس رعاية الغابات

Forest Stewardship Council (FSC)

3002 Forest types

types de forêts

تكثالت أنواع األشجار اليت هلا متطلبات بيئية متماثلة. وتصنف أنواع
الغابات على النحو التايل:

 
- الغابات عريضة األوراق

 
- الغابات الصنوبرية

 
- الغابات عريضة األوراق والصنوبريات املختلطة

 
- األراضي احلرجية األخرى.

أنواع الغابات

Waldtypen

3003 Forest workers 
(workers)

travailleurs forestiers (travailleurs)

عمال املؤسسات املتعاقدة، املشتركني أو املرخص هلم من طرف
ثالث، وكذلك العاملني يف شركة مقدم الطلب واملقاولني املتعاقدين.

بقطع النظر هل هلم انتماء نقايب أم ال.

عمال الغابات (عمال)

Waldarbeiter (Arbeitnehmer)

3004 Forest/ other 
wooded land 
undisturbed by man

forêt / autres terres boisées non perturbées par 
l'homme

الغابات / غريها من األراضي احلرجية اليت ختضع لديناميات الغابات
الطبيعية، مثل تكوين نوعي طبيعي لألشجار، وجود أشجار ميتة، بنية
عمرية طبيعية وعمليات جتديد أيضا طبيعية، جمال كبري ومتسع مبا فيه
الكفاية للحفاظ على خصائصه الطبيعية وحيث ال يعرف وال يظهر
أي تدخل بشري مؤثر، وإن حدث يف املاضي تدخل بشري كبري

فمند زمن طويل مبا فيه الكفاية مما يسمح لألنواع والعمليات الطبيعية
أن تستعيد دورها.

غابات / غريها من األراضي
احلرجية دون تدخل من قبل اإلنسان

durch den Menschen ungestörter Wald / sonstige 
bewaldete Flächen

3005 Forested wetland

zone humide boisée

منطقة تتميز بنباتات خشبية أطول من 20 قدما وحيث التربة، على
األقل بشكل دوري، مشبعة أو مغطاة باملياه.

أراضي رطبة مشجرة

bewaldetes Feuchtgebiet
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3006 forester

garde forestier

شخص مكلف برعاية احليز الغابوي، نباتاته وحيواناته، والعمل على
محايته من كل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على احليز أو على بعض

مكوناته.

حارس غابوي

Förster

3007 Forestry

foresterie

إدارة األنشطة املتعلقة بالغابات واألخشاب.

حراجة

Forstwirtschaft

3008 Forestry

foresterie

جمال عمل تشمل النشاط العلمي والتقين، وممارسة اإلبداع، وإدارة،
واستخدام، واحملافظة على الغابات واملوارد املرتبطة ا لصاحل اإلنسان

وبطريقة مستدامة لتلبية األهداف املرجوة، واحلاجيات، والقيم،
 

- مالحظة: احلراجة جمال واسع يتكون من العلوم البيولوجية،
والكمية واإلدارية واالجتماعية اليت يتم تطبيقها على إدارة الغابات
وللمحافظة عليها؛ ويشمل ااالت املتخصصة مثل احلراجة الزراعية
والغابات احلضرية والغابات الصناعية والغابات غري الصناعية، والربية

والترفيه الغابوي.

احلراجة

Forstwirtschaft

3009 forestry commission

service des eaux et forêts

مصلحة إدارية مركزية غري وزارية (وكالة، مندوبية سامية) مكلفة
باإلشراف على قطاع الغابات. حسب الدول ميكن أن تكون مدجمة

مع قطاع آخر كقطاع املاء أو قطاع املوارد الطبيعية.

مصلحة املياه و الغابات، قطاع
الغابات

Forstverwaltung

3010 forestry inventary

inventaire forestier

يمكِّن اجلرد من الكشف عن الوضع العام بالغابة (أنواع األشجار،
عدد األشجار، علوها، قطرها، ... ) وإمكانيات إنتاج خمتلف
احملاصيل الغابوية. تكرار اجلرد على فترات زمنية مناسبة يسمح

بالتعرف على تطور الوضع.

جرد الغابات

Forstinventar

3011 fork lightning

zigzag d’éclair

بربق حيدث داخل سحابة أو ينطلق من سحابة إىل أخرى أو إىل
سطح األرض و يتشعب يف طريقه.

برق متشعب

Gabelblitz

3012 Formal engagement

engagement formel

ترتيب تعاقدي يتضمن شكال من أشكال اتفاق مكتوب.

اخنراط رمسي

Formales Engagement

3013 Formal Source 
Seperation

séparation formelle à la source

عملية يقوم ا املواطن بفرز النفايات الصلبة البلدية (مثل: ورق،
زجاج، معادن، اخل) يف حاويات خمتلفة. توضع احلاويات قرب أماكن

تركز إنتاج النفايات (األسواق واحملالت التجارية، وجتمعات من
املنازل السكنية، وغريها). عادة ما يتم تنظيم هذه العملية من قبل

السلطات احمللية من أجل احلد من كمية النفايات الصلبة اليت تتطلب
التخلص منها ائيا يف مكب النفايات، ولتشجيع إعادة االستخدام

وإعادة التدوير واستعادة املواد اخلام الثانوية.

فصل رمسي عند املصدر

Formale Quellentrennung

3014 formation cross 
section

section efficace de formation

يظهر املقطع العرضي للتكوين اجليولوجي ملوقع طبقات الصخور اليت
تدخل يف تكوين املوقع، كما حيتوي على عدد من خصائص هذه

الطبقات اليت تعرب عن حمتوياا وترتيب املسار التارخيي لتكوا.

مقطع عرضي للتكوين

Formationsquerschnitt

3015 formation land

morphogenèse

تطور تضاريس سطح األرض، الناتج عن تأثري عوامل التعرية
واالجتثاث: أمطار ومياه جارية ورياح وغريها من جهة أوىل،

والتراكمات والترسبات يف مواقع أخرى من جهة ثانية.

تشكُّل سطح األرض

Morphogenese
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3016 formic acid

acide formique

أبسط األمحاض العضوية، حتتوي جزيئاته على ذرة واحدة من
الكربون، يوجد يف إفرازات لسعات النمل والنحل.

محض الفورميك، محض النمليك

Ameisensäure

3017 Forst

forêt

موقع غابوي مت غرسه دف إنتاج األخشاب.

غابة

Forst

3018 Forty 
Recommendations 
(Plus 9 Special 
Recommendations)

quarante recommandations (plus 9 
recommandations spéciales)

التوصيات 40 اليت وضعتها فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية واليت
توفر جمموعة كاملة من اإلجراءات املضادة ملكافحة غسل األموال
واليت تغطي نظام العدالة اجلنائية وتطبيق القانون، والنظام املايل
ومسطرته، والتعاون الدويل. وقد مت االعتراف ا، وأيدت، أو

اعتمدت من قبل العديد من اهليئات الدولية.

أربعون توصية (تضاف إليها 9
توصيات خاصة)

Vierzig Empfehlungen (plus 9 Sonderempfehlungen)

3019 forward current

courant d’avant

التيار الذي يتدفق عرب صمام مشع، من األنود إىل الكاثود، والذي
يأشر على أن فرق اجلهد بني قطيب الصمام كايف لبدء التشغيل.

تيار أمامي

Vorwärtsstrom

3020 forward slope

pente située en avant

منحدر حتدث به انزالقات عند توفر ظروف معينة.

احندار أمامي

Vorderhang

3021 Forwarder

porteur

جرار له ذراع رافعة ومقطورة، يستعمل الستخراج األخشاب، ترفع
اجلذوع بواسطة الذراع من األرض. مت توضع األخشاب على

املقطورة املرتبط باجلرار أو تكون جزأه اخللفي.

جرار شحن

Tragrückeschlepper

3022 fossil

fossile

بقايا متصلبة أو آثار لنبات أو حليوان، كان يعيش يف فترة جيولوجية
سابقة، حمفوظة يف القشرة األرضية.

أحفور

fossil

3023 Fossil fuel

combustible fossile

مصادر طاقة غري متجددة، كونتها الطبيعة من بقايا الكائنات احلية
اليت تراكمت حتت األرض على مدى فترات جيولوجية، ومنها السائل

(النفط)، والصلب (الفحم والفحم البين) والغازي (الغاز الطبيعي).

وقود أحفوري

fossiler Brennstoff

3024 Fossil fuel reserves

réserves de combustibles fossiles

كمية الوقود األحفوري املعروفة، استنادا إىل األدلة اجليولوجية
واهلندسية، واليت ميكن استخراجها يف ظل الظروف االقتصادية

وقدرات التشغيل احلالية.

احتياطيات الوقود األحفوري

Reserven an fossilen Brennstoffen

3025 Fossil fuel resources

ressources en combustibles fossiles

كمية الوقود األحفوري اليت يعتقد أا موجودة واليت قد تكون قابلة
لالستخراج على أساس سيناريو واضح لظروف اقتصادية وقدرات

تشغيل مستقبلية.

موارد الوقود األحفوري

Ressourcen an fossilen Brennstoffen

3026 fossil fuels

carburants fossiles

تشكل نتيجة عمليات طبيعية، حتلل ال هوائي ألشالء وبقايا كائنات
حية. حدث هذا مند ماليني السنني، أحيانا مند أزيد من نصف مليار

سنة. ويشمل الفحم والبترول والغاز الطبيعي وهيدروكربورات
أخرى.

وقود حفري

fossile Brennstoffe

3027 fossil soil

sol fossile

تربة رسوبية تكونت منذ ماليني السنني وحتتوي على مؤشرات وآثار
(أرشيف) الظروف البيئية واملناخية السائدة يف ذلك العهد.

تربة حفرية

fossiler Boden
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3028 fossil water

eau fossile

تسرب املياه إىل طبقة جوفية خالل حقبة جيولوجية قدمية حتت
ظروف مناخية ومرفولوجية خمتلفة عن احلاضر وختزينها منذ ذلك

الوقت.

مياه احفورية

fossiles Wasser

3029 fossiliferous rocks

roches contenant des fossiles

صخور رسوبية حتتوي آثار أو بقايا كائنات عاشت يف العصر الذي
تكونت خالله الصخور.

صخور حاوية للحفريات

fossile Gesteine

3030 foundation

fondation

مفهوم خيتلف يف جزئياته من بلد إىل آخر. عموما هي هيئة أنشأت
لتحقيق أهداف حددها املؤسس (ذات نفع عام) ورصد لذلك ثروة
معينة. تستفيد املؤسسة من دخل الثروة مع احلفاظ على رأس املال.
حسب قوانني البلد ميكن أن تستفيد املؤسسة من منح الدولة أو

تربعات أشخاص ذاتيني أو معنويني.

مؤسسة

Stiftung

3031 Founder population

population fondatrice

يدل على عدد األفراد املؤسسني الذين يتم إدخاهلم إىل جمال إلنشاء
سكان جدد. وينبغي، قدر اإلمكان، أال تكون هناك عالقة قرابة بني

املؤسسني.

سكان مؤسسون

Gründerpopulation

3032 foundry

fonderie

مصنع إلنتاج قطع وأجسام معدنية بأشكال خمتلفة وبأحجام خمتلفة.
يصهر املعدن أو خليط املعادن املراد استعماله مت يصب يف قوالب

معدة لذلك. ملا يربد الكل خترج القطعة املعدنية املتصلبة من القالب
وختضع للخطوات التالية من التصنيع. هذه اخلطوات ميكن أن تتحقق

يف مصنع آخر متخصص.

مسبك

Gießerei

3033 Fourth Assessment 
Report (AR4)

quatrième rapport d'évaluation

تقرير التقييم الرابع للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ، والذي
صدر يف سنة 2007.

تقرير التقييم الرابع

Vierter Sachstandsbericht

3034 Fraction of 
photosynthetically 
active radiation 
absorbed by 
vegetation (FAPAR)

fraction du rayonnement photosynthétiquement 
actif absorbé par la végétation

جزء اإلشعاع النشط يف جمال التمثيل الضوئي (PAR) الذي متتصه
مظلة الغطاء النبايت. PAR هو اإلشعاع الشمسي الذي يصل إىل
املظلة بطول موجي بني 0،4 و 0،7 ميكرومتر. تتطلب التقديرات
األرضية لِ (FAPAR) قياس، وقت واحد، لِ (PAR) فوق

وحتت املظلة. أما تقييمات (FAPAR) بالوسائل الفضائية وتقنيات
االستشعار عن بعد فتعتمد طرق فيزيائية خمتلفة. معظم هذه املعطيات
املشتقة متثل فقط النسبة اليت ميتصها اجلزء األخضر من املظلة النباتية.

جزء اإلشعاع النشط يف جمال
التمثيل الضوئي الذي متتصه

(FAPAR) النباتات

Anteil der photosynthetisch aktive Strahlung, der 
durch Vegetation absorbiert wird

3035 fractional 
crystallisation

cristallisation fractionnée

إحدى أهم العمليات اجليوكيميائية اليت جتري على احلدود الفاصلة
بني الصهارة والقشرة األرضية. حيث تتبلور (تترسب علي السطح
الداخلي للقشرة أو يف الشقوق اليت تصلها الصهارة) أوال املركبات
واملعادن األقل قابلية للذوبان يف الصهارة واليت درجة انصهارها أعلى

من درجة حرارة املوقع.

تبلور جمزأ

fraktionierte Kristallisation

3036 Fractional distillation 
(fractionation)

distillation fractionnée (rectification)

عملية تعتمد على تسخني خليط من السوائل. غليان اخلليط وانبعاث
البخار ينتج خبارا خيتلف يف تكوينه عن تكوين اخلليط السائل

األصلي، وبتالحق التبخري والتكثيف ميكن الفصل بني اثنني أو أكثر
من السوائل بنقط غليان خمتلفة، أو إزالة شوائب قابلة للذوبان من
املذيبات. يستخدم التقطري التجزيئي على نطاق واسع يف عملية

استرداد سوائل التنظيف ومذيبات الشحوم.

تقطري جتزيئي (جتزئة)

Fraktionierte Destillation
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3037 fractional isotopic 
abundance

abondance isotope fractionnelle

تتكون العناصر الكيماوية من نظائر هلا نفس اخلصائص الكيميائية
لكنها ختتلف يف الوزن الذري. متثل الوفرة النظائرية اجلزئية نسبة وفرة

نظري معني إىل وفرة جمموع النظائر.

وفرة نظائرية جزئية

Bruchisotopenhäufigkeit

3038 fractionating columns

colonnes de fractionnement

العمود الفقري يف نظام فصل مكونات مزيج من السوائل عن بعضها
بواسطة التقطري. تستعمل بشكل واسع يف الصناعة الكيماوية

وخصوصا البترولية.

أعمدة جمزأة

Fraktioniersäulen

3039 fractions of oil

composants du pétrole

عملية التقطري التجزيئي للنفط باملصايف تقسم البترول اخلام إىل عدد
من السوائل وغاز وفحم بترول. السوائل املختلفة تستجيب خلصائص

استعماالت خمتلفة: برتين، ديزل، فيول 2 وغريها.

مكونات النفط

Ölfraktionen

3040 fracture

cassure

انقطاع يف استمرارية البنية الصخرية، ميكن أن يتسع ويصبح شرخا
عميقا. حتدث الكسور عندما تكون صالبة الصخر ال تتحمل اإلجهاد

احلاصل. تسمح الكسور مبرور املياه، من أعال إىل أسفل وتزويد
الفرشة املائية مبياه األمطار، أو حنو السطح وتزويد املنابع باملياه

اجلوفية.

كسر، صدع/تصدع

Bruch

3041 Fragipan

fragipan

طبقة طبيعية حتت سطح األرض وهلا كثافة أعلى من اآلفاق فوقها؛
تبدو متصلبة عندما تكون يف حالة جفاف وتبدو متوسطة إىل ضعيفة

اهلشاشة عندما تكون مبللة. طبقة مبستوى منخفض من املادة
العضوية، ا بقع، وتسرب املاء من خالهلا بطيء إىل بطيء جدا.

عادة ما حتتوي على شقوق مبيضة على شكل مضلعات. توجد هذه
الطبقة يف التربة املزروعة وأيضا البكر ولكن ليس هلا وجود حيث

املواد اجلريية.

فراجيبان

Fragipan

3042 fragmental deposits

dépôts fragmentaires

رواسب حتتوي مكونات ناعمة وأخرى غري ناعمة، أحجار ونتائج
تكسر الصخور.

رواسب كُسارية

fragmentarische Ablagerungen

3043 fragmental structure

structure fragmentaire

بنية تربة تتكون من حبيبات صغرية أو جماميع حبيبات، ااميع ميكن
أن تتكتل هي األخرى، لكن التربة تظل مسامية تسمح مبرور املاء

واهلواء.

بنية جمزأة

fragmentarische Struktur

3044 fragmentation

fragmentation

جتزئة بيئة حيوية متماسكة وموحدة سابقا (والكائنات احلية اليت تقطن
فيها) إىل عدة مناطق، وغالبا ما تكون معزولة عن بعضها.

تقسيم

Fragmentierung

3045 Fragmentation plant

broyeur à metaux

وحدة لتقسيم أو متزيق أو تفتيت قطع كبرية من املعادن، على سبيل
املثال ثالجات قدمية أو هياكل سيارات، إلنتاج خردة الصلب إلعادة

تدويرها.

وحدة جتزئة

Zerkleinerungsanlage
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3046 Fragmentizer waste 
(FRAG)

déchets issus d'un broyeur à métaux

مواد جمزأة دقيقة متبقية، من وحدة جتزئة األجسام الكبرية مثل
السيارات والغساالت وغريها املنتهية الصالحية، بعد فرز ما هو قابل

إلعادة التدوير. وغالبا ما يتم طمر هذه النفايات.

نفايات جمزأة

Zerkleinerter Abfall

3047 Franchise

franchise

إجراءات تتخذها بلدية ، عرب مناقصات تنافسية، ومتنح عن طريقها
احتكارا حمدودا لشركة خاصة لتقدمي خدمة معينة يف جمال إدارة

النفايات الصلبة، يف منطقة حمددة ولفترة معلومة. عموما توفر الشركة
خاصة ضمانا على أداءها اخلدمة للبلدية وتدفع رسوما لتغطية تكاليف

خدمات الرصد واملراقبة.

امتياز

Franchise

3048 free air ionisation 
chamber

chambre d’ionisation à air libre

غرفة تأين مفتوحة يعربها تيار من اهلواء بشكل عادي. تستعمل مثال
ككاشف للدخان للتعرف على احلرائق.

غرفة تأين طليقة اهلواء

Luftoffene Ionisationskammer

3049 free aluminium

aluminium libre

منتجات حتتوي فقط على ألومنيوم.

ألومنيوم حر

freies Aluminium

3050 free change (free 
energy change)

changement d’énergie libre

تتغري الطاقة احلرة ملنظومة (حية أو غري حية) عندما تنتقل من حالة إىل
أخرى أو خالل تفاعل. إذا كان التغري سالبا، فأن االنتقال، أو

التفاعل، ال حيتاج إىل دافع خارجي ليتحقق بل يكون عفويا. أما إذا
كان موجبا، فإن االنتقال ال يتحقق إال إذا كان هناك دافع خارجي

مناسب ويكون االنتقال قسريا.

تغيري الطاقة احلرة، تغري الطاقة احلرة

Änderung der freien Energie

3051 free electron

électron libre

إكترون ال يرتبط بأيون، أو ذرة، أو جزيء وحر يف التحرك داخل
وسط حمدد حتت تأثري حقل كهربائي أو مغناطيسي. مثال ذلك

اإللكترونات اليت تقوم بالتوصيل الكهربائي يف الفلزات.

ألكترون حر، إلكترون حر

freies Elektron

3052 free energy

énergie libre

يف منظومة فيزيائية هي الطاقة اليت ميكن االستفادة منها يف القيام
بعمل. يف االقتصاد هي مصادر الطاقة اليت ليست هلا تكلفة يف حد
ذاا، وكل التكلفة هي تكلفة التعبئة (طاقة اإلشعاع الشمسي، طاقة

حركة الرياح).

طاقة حرة

freie Energie

3053 Free face

face libre

واجهة صخرية، شديدة االحندار وعارية، تكون عرضة للتجوية
والتعرية النشطة.

واجهه حرة

Freie Seite

3054 free field

champ libre

يف الفيزياء حقل احلر هو حقل دون تفاعل ميكن أن تصفه صيغة من
صيغ احلركة والكتلة. يف الطبيعة هو املشهد املفتوح املترامي األبعاد.

جمال حر، حقل حر

freies Feld

3055 Free flooding

inondation libre

يتم تشغيل اخلنادق على طول اخلطوط العريضة للمجال. ال توجد
معايري تصميم صارمة هلذا األسلوب ويف أحسن األحوال ال تعطي

الوثائق تطبيقات مدققة متجانسة.

فيضانات حرة

Freie Überschwemmung

3056 free function (free 
energy function)

fonction de l’énergie libre

.(free energy) انظر

دالة الطاقة احلرة

freie Energiefunktion
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3057 Free Good

denrée gratuit

سلعة وفرية العرض ودون كلفة.

سلعة جمانية

Kostenlose Waren

3058 free iron

fer libre

حديد غري متأشب يتواجد على سطح قطعة فوالذ، وهو غري احلديد
(املتأشب)، املكون الرئيسي للفوالذ املقاوم للصدأ. عموما ال وجود
للحديد احلر غري املرتبط كيميائيا ال يف الطبيعة احلية وال غري احلية.

حديد حر

freies Eisen

3059 free molecule 
diffusion

diffusion de molécules libres

نتيجة للحركة احلرارية العشوائية (الرباونية) للجزيئات والذرات
بالسوائل فإن هذه اجلسيمات تنتشر من املوقع األكثر تركيزا يف اجتاه

حميطه األقل تركيزا.

انتشار اجلزيئات الطليقة، انتشار
اجلزيئات احلرة

Diffusion freier Molekürle

3060 free oscillation

oscillation libre

إذا متت إزاحة جسم أو نظام (غري حي أو حي) قابل للتذبذب عن
وضع التوازن، واقتصر التأثري اخلارجي على اإلزاحة، فإن ذبذبته

تكون حرة.

ذبذبة حرة

freie Schwingung

3061 free particle

particule libre

جسيم ال يتواجد حتت تأثر أية قوة خارجية.

جسيم حر

freies Teilchen

3062 free port

port franc

ميناء أو مساحة من ميناء (منطقة حرة) حيث ميكن ختزين أو معاجلة
أو تصنيع سلع مستوردة دون أداء أية رسوم مجركية قبل إعادة

التصدير.

ميناء حر

Freihafen

3063 Food security

sécurité alimentaire

األمن الغذائي يتحقق عندما يتمتع البشر كافة يف مجيع األوقات
بفرص احلصول املادي واالجتماعي واالقتصادي على أغذية كافية
وسليمة ومغذية واليت تليب حاجيام الغذائية وتناسب أذواقهم من
أجل حياة نشطة وصحية (القمة العاملي لألغذية، 1996). لألمن
الغذائي طبيعة متعددة األبعاد تشمل توفر والوصول واالستقرار

واالستفادة من الغذاء.

أمن غذائي

Ernährungssicherung

3064 Free Rider

passager clandestin

أي شخص أو كيان أو طرف آخر، يتمتع بفائدة متحققة جبهد
مجاعي، ولكن يساهم بالقليل أو ال يساهم يف هذا اجلهد.

راكب مستخفي (باان)

Trittbrettfahrer

3065 Free Rider Problem

problème du passager clandestin

املشكلة اليت حتدث عندما يعتقد شخص ما أنه قد يكون قادرا على
التمتع بفائدة أو سلعة دون دفع مثن ذلك، وال يقدم أية مسامهة يف

أي وقت يف جزء من التكلفة.

مشكلة الراكب املستخفي

Trittbrettfahrerproblem

3066 free stone

roche souple

حجر أو صخر يستعمل يف البناء والزخرفة وإنتاج املنحوتات. حجر
حبيبات مكوناته صغرية مبا يكفي للحصول على أسطح نسبيا ملساء.
حجر متكن خصائصه امليكانيكية من حنته وقطعه دون أن ينكسر أو

يتفتت.

حجر قابل للقطع بسهولة

weiches Gestein

3067 free surface

surface libre

يشكل سائل ال يؤثر عليه إال حقل اجلاذبية سطحا حرا أفقيا منبسطا
متاما. ما عدى يف منطقة التالمس مع جسم صلب حيث تأثر القوى

الشعرية ويتحدب السطح.

سطح حر

Freifläche
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3068 free vibrations

vibrations libres

إذا متت إزاحة جسم أو نظام (غري حي أو حي) قابل لالهتزاز عن
وضع التوازن، واقتصر التأثري اخلارجي على اإلزاحة، فإن اهتزازه

تكون حرا.

اهتزازات حرة

freie Vibrationen

3069 free volume

volume libre

مييز عددا من األجسام الصلبة (الزيوليت: Zeolites مثال) ترتيب
عشوائي للذرات واموعات الذرية املكونة هلا. هذا الترتيب يترك
فجوات بني الذرات. ميثل جمموع هذه الفجوات احلجم احلر والذي

ال يوجد يف اجلسم.

حجم حر

freies Volumen

3070 Free, prior and 
informed consent 
(FPIC)

consentement libre, préalable et éclairé (fpic)

املوافقة احلرة املسبقة املستنرية هو مبدأ حق اتمع يف إعطاء أو
حجب موافقته على املشاريع املقترحة اليت قد تؤثر على األراضي اليت

أفراد هذا اتمع ميتلكوا عرفا، أو يعيشون عليها أو يستخدموا.
املوافقة احلرة املسبقة املستنرية هي اآلن مبدأ أساسي يف القانون الدويل

والسوابق القضائية املتعلقة بالشعوب األصلية. هذا املبدأ يعين أن
أولئك الذين يرغبون يف استخدام األراضي العرفية اليت ختص جمتمعات

السكان األصليني جيب عليهم الدخول يف مفاوضات مع هذه
اتمعات. هذه اتمعات لديها احلق يف أن تقرر ما إذا كانت
ستوافق على املشروع أم ال، بعدما يتوصلوا وتكون لديهم مجيع

املعلومات وفهم كامل ودقيق لآلثار املترتبة عن املشروع عليهم وعلى
أراضيهم العرفية. كما أن التفسري األكثر شيوعا، أن املقصود باحلق يف

املوافقة احلرة املسبقة املستنرية هو متكني السكان األصليني من
الوصول إىل توافق يف اآلراء واختاذ القرارات وفقا ألنظمتهم العرفية يف

جمال صنع القرار.

موافقة حرة ومسبقة ومستنرية

freie, vorherige und informierte Zustimmung (FPIC)

3071 free-atom cross 
section

section efficace d'atome libre

مصطلح من علوم فيزياء اجلسيمات والفيزياء النووية، ويستعمل
للتعبري عن احتمال التفاعل عموما بني جسيمات أولية (يف أغلب

احلاالت نيترونات) ونوى ذرات خفيفة أو ثقيلة.

مقطع عرضي لذرة طليقة، مقطع
عرضي لذرة حرة

freies Atom Querschnitt

3072 free-body diagram

diagramme de corps libre

أو رسم ختطيطي للقوة، هو رسم يقدم رمزا للجسم املراد دراسته،
ويبني خمتلف القوى املؤثرة عليه.

خمطط اجلسم احلر

Kraftplans

3073 free-gas model

modèle des gaz libres

أوال منوذج بالديناميكا احلرارية اإلحصائية لدراسة الغازات. وثانيا
منوذج لدراسة وتقييم تواجد الغاز الطبيعي يف الطبقات األرضية

احملتوية على اهليدروكربورات.

منوذج الغاز الطليق، منوذج الغاز
احلر

Freigasmodell

3074 free-gas model

modèle des gaz libres

أوال منوذج بالديناميكا احلرارية اإلحصائية لدراسة الغازات. وثانيا
منوذج لدراسة وتقييم تواجد الغاز الطبيعي يف الطبقات األرضية

احملتوية على اهليدروكربورات.

منوذج الغاز الطليق، منوذج الغاز
احلر

Freigasmodell

3075 freeze and thaw 
action

action de gel et dégel des eaux

باعتبار أن املاء يتمدد حني يتجمد، فإن أي صدع صخري، يف منطقة
ترتل درجة احلرارة فيها لفترات حتت الصفر ويتجمد املاء بداخله،
يتسع ويطول عند جتمد املاء. ملا يذوب اجلليد يتسرب املاء إىل عمق
أكرب داخل الصخر. يتكرر جتمد املاء واتساع الصدع إىل أن ينكسر

الصخر.

حركة جتمد املياه و ذوباا، تأثري
جتمد املياه وانصهار اجلليد

einfrieren und auftauen Aktion
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3076 freeze( the big)

grande gelée; gelée (la grande)

حالة الكون حني تتوقف كل النجوم عن اإلشعاع. أو ما يعرب عنه
باملوت احلراري عندما تتساوى درجة احلرارة يف كال املواقع. يطلق
هذا املصطلح أيضا على فصل الشتاء (1962 - 1963) بفرنسا

والذي يعترب أقسى فصل شتاء عاشه البلد خالل القرن العشرين.

جتمد ضخم، جتمد (الكبري)

Frost (der große)

3077 freeze( the big)

grande gelée; gelée (la grande)

حالة الكون حني تتوقف كل النجوم عن اإلشعاع. أو ما يعرب عنه
باملوت احلراري عندما تتساوى درجة احلرارة يف كال املواقع. يطلق
هذا املصطلح أيضا على فصل الشتاء (1962 - 1963) بفرنسا

والذي يعترب أقسى فصل شتاء عاشه البلد خالل القرن العشرين.

جتمد ضخم، جتمد (الكبري)

Frost (der große)

3078 Freeze-thaw 
weathering

gel-dégel altération

عملية جتوية فيزيائية، يدخل املاء يف شقوق الصخور، يتجمد فيزداد
حجمه بنحو 9٪ فيوسع وميدد الشقوق. دورات متكررة من التجمد

واالنصهار تسبب تفكك وتفتت الصخور.

جتوية جتمد-ذوبان/انصهار

Frost-Tau-Verwitterung

3079 freezing

gel

يتجمد املاء (أو أي سائل آخر)، أي يتحول من احلالة السائلة إىل
احلالة الصلبة، عندما تكون درجة حرارة حميطه حتت درجة جتمده.

جتمد

Einfrieren

3080 freezing apparatus

appareil de congélation

جهاز يعمل عموما بالطاقة الكهربائية، يستعمل لتجميد املواد الغذائية
للتمكن من حفظها لفترات طويلة من الزمن، كما أن له استعماالت

باملتاجر واملخابر واملستشفيات.

جهاز جتميد

Gefriergerät

3081 freezing apparatus

appareil de congélation

جهاز يعمل عموما بالطاقة الكهربائية، يستعمل لتجميد املواد الغذائية
للتمكن من حفظها لفترات طويلة من الزمن، كما أن له استعماالت

باملتاجر واملخابر واملستشفيات.

جهاز جتميد

Gefriergerät

3082 freezing apparatus

appareil de congélation

جهاز يعمل عموما بالطاقة الكهربائية، يستعمل لتجميد املواد الغذائية
للتمكن من حفظها لفترات طويلة من الزمن، كما أن له استعماالت

باملتاجر واملخابر واملستشفيات.

جهاز جتميد

Gefriergerät

3083 freezing curve

courbe de congélation

خط برسم بياين ميثل مراحل التغري الزمين لدرجة حرارة منظومة
(سائلة أو حتتوي على سوائل) عندما توضع يف حميط درجة حرارته

أقل من درجة حرارة جتمد حمتوياا.

منحىن التجمد

Einfrierkurve

3084 freezing point

point de congélation (le thermomètre est à zéro)

درجة احلرارة اليت تتحول عندها مادة نقية من حالة السيولة إىل احلالة
الصلبة. يصعب حتديدها يف حالة السوائل اليت متيل إىل التواجد يف
حالة التربيد الفائق (تظل يف حالة السيولة يف درجة حرارة أقل من

درجة التجمد) أو املواد املختلطة واحملاليل.

نقطة التجمد

Gefrierpunkt
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3085 Freons

fréons

سوائل أو غازات، تنتج عادة لالستعمال كمذيبات ودواسر اهلباء
اجلوي، ويف التربيد، ويف املكيفات وغريها. هذه املركبات إما غازية
أو سائلة وهلا ضغط خبار مرتفع، مستقرة كيميائيا وهلا أعمار طويلة
يف الغالف اجلوي. وبالتايل، فإا ميكن أن تصبح ممتزجة جيدا مع

مكونات التروبوسفري وتنتشر لتصل يف اية املطاف إىل طبقة
الستراتوسفري، حيث تواجه يف الطبقة العليا من الستراتوسفري األشعة
فوق البنفسجية املرتفعة الطاقة وتتعرض لالحنالل الضوئي وتنقسم إىل
ذرات. الذرات احلرة للكلور (أو الربوم يف حالة بعض اهلالونات) هي

جذور حمفزة لتدمري األوزون (انظر الكلور) يف طبقة الستراتوسفري.

فريون

Freonen

3086 frequency

fréquence

عدد مرات حدوث شيء يف فترة معينة من الزمن، مثل األرض تز
صعودا وهبوطا أو ذهابا وإيابا أثناء وقوع زلزال.

تردد

Frequenz

3087 frequency changer

changeur de fréquence

جهاز إلكتروين يقوم بتغيري تردد تيار كهربائي مستمر أو متردد، من
تردد متوفر إىل تيار متناوب بتردد آخر مطلوب.

مغري تردد

Frequenzumrichter

3088 frequency index

indice de fréquence

قيمة حسابية تدل على النسبة املئوية لتردد حالة أو حادثة بيئية معينة
باملقارنة مع جمموع احلاالت املمكنة.

دليل التردد، مؤشر تردد

Frequenzindex

3089 frequency modulation

modulation de fréquence

عند إرسال معلومات على مودة حاملة، يكون ترميز املعلومات إما
من خالل تعديل التردد اللحظي مع احلفاظ على سعة ثابتة للموجة.

أو من خالل تعديل السعة مع احلفاظ على تردد ثابت.

تعديل التردد

Frequenzmodulation

3090 frequency multiplier

multiplicateur de fréquence

منظومة إلكترونية بإمكاا توليد إشارة مخرج له تردد مضاعف
(حسب الطلب) باملقارنة مع تردد املُدخل.

مضاعف التردد

Frequenzmultiplikator

3091 frequency of 
oscillation

fréquence d’oscillation

عدد مرات حدوث الذبذبة يف وحدة الزمن.

تردد الذبذبة

Oszillationsfrequenz

3092 frequency of waves

fréquence d’ondes

عدد املوجات يف وحدة الزمن.

تردد األمواج، تردد املوجات

Wellenfrequenz

3093 frequency response

réponse de fréquence

مواصفة ملكربات الصوت واألجهزة املماثلة، وتدل على مدى دقة
استنساخ مجيع األصوات من حامل التسجيل بقطع النظر عن مستوى

تردد وارتفاع النغمة.

استجابة التردد

Frequenzantwort

3094 fresh nuclear material

matières nucléaires fraîches

مواد وقود نووي من خمتلف مستويات املعاجلة ال زالت مل تدخل
املفاعل : أورانيوم خام، حبيبات الوقود االسطوانية، أعمدة أو قضبان

الوقود.

مواد نووية بكر

frisches Kernmaterial

3095 freshwater

eau douce

ماء حيتوي على كمية من األمالح أقل من0,1  % وميثل، بقطع
النظر عن حالته الفيزيائية سائل أو صلب (ماء أو جليد)، حوايل 2،5
% من جمموع املياه على األرض. يتواجد سائال يف األار والبحريات

وعلى شكل مياه جوفية، وصلبا يف املناطق املتجمدة.

ماء عذب

Frischwasser
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3096 freshwater 
conservation

conservation de l'eau douce

تشمل سياسات واستراتيجيات وأنشطة تتعلق بالتعامل مع أو
استعمال املياه العذبة واليت دف احلفاظ على جودة املاء وعدم تبذيره
ومحاية البيئة املائية، حبريات وأار وضفافها وفرشات مائية، كمورد

مستدام لتلبية طلب البشرية.

صيانة املياه العذبة، حمافظة (ال)
على املياه العذبة

Gewässerschutz

3097 freshwater pollution

pollution des eaux douces

تدهور جودة املياه العذبة الناتج عن تلوث كيميائي أو بكتريلوجي أو
حراري. يضر هذا التلوث بالكائنات احلية اليت تعيش يف هذه املياه أو

تشرب منها أو تستعملها.

تلوث املياه العذبة

Frischwasserverschmutzung

3098 freshwater swamps

marais d’eau douce

أراضي رطبة غابوية تغمرها املياه خالل فترة من السنة. تنشأ حيث
يكون الصرف السطحي بطيئا أو منعدما.

مستنقعات املياه العذبة

Süßwassersümpfe

3099 Friable

friable

مصطلح يدل على سهولة تفتت التربة.

قابل للتفتت

bröckelig

3100 friable rock

roche meuble; roche friable

صخرة ميكن كسرها وتفتيتها بسهولة نسبية إىل قطع صغرية جدا أو
حتويلها إىل مسحوق.

صخرة مفتتة، صخرة قابلة للتفتيت

brüchiger Fels

3101 friction cone

cône de frottement

جزء من منظومة ميكانيكية متكن من ربط أو فك ارتباط بني قسمني
متحركني أو أحدمها متحرك واآلخر مثبت، لنقل حركة (عموما

دورانية) أو إليقافها.

خمروط االحتكاك

Reibkonus

3102 Frictional 
Unemployment

chômage frictionnel

البطالة الناجتة عن ترك العمال للوظائف القدمية والسعي للحصول
على جديدة.

بطالة احتكاكية

friktionelle Arbeitslosigkeit

3103 frigid climate

climat  très froid (glacial)

يسود باملناطق القطبية وما جاورها وكذلك بأعايل اجلبال الشاهقة.

مناخ قارس

frostiges Klima

3104 frigid soil 
temperature regime

régime de température frigide

نظام درجة حرارة التربة حىت عمق 50 سم من سطح تربة متجمدة.
بالتربة املتجمدة يكون املتوسط السنوي لدرجة احلرارة أكرب من 0
درجة مئوية، ولكن أقل من 8 درجات مئوية، مع وجود فرق بني
متوسط فصل الصيف ومتوسط فصل الشتاء أكرب من 6 درجات

مئوية.

نظام حراري بارد، نظام درجة
حرارة التربة املتجمدة

eisigen Boden Temperaturregime

3105 frigid zone

zone très froide (polaire)

تشمل املنطقتني القطبيتني، الشمالية واجلنوبية، وهي أبرد بقاع
األرض، وكذلك قمم اجلبال املرتفعة واليت تكسوها الثلوج عموما

طوال السنة.

نطاق بارد، منطقة متجمدة

kalte Zone

3106 Frilling

frilling

قتل األشجار عن طريق إحلاق سلسلة من اجلروح يف مجيع أحناء جدع
الشجرة ووضع مبيدات للحشائش يف اجلروح. ميكن استخدام هذه
الطريقة أو التحزمي (نزع حلقة حلاء كاملة من بضع سم من اجلدع)

للحد من كثافة موقع غابوي أو لقتل أشجار غري مرغوب فيها.

جرح الشجرة لقتلها

Frilling
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3107 fringin (fringing) sea

mer marginale

حبر نشأ يف جمال املناطق النشطة جيولوجيا حيث ترتلق صفيحة حتت
أخرى حميطية، ويقع بني الصفيحة القارية واحلاجز الناتج عن ارتفاع

حافة الصفيحة احمليطية.

حبر هامشي

Farbsäume Meer

3108 frings area

zones périphériques

مناطق على هامش املدينة، مناطق انتقالية حيث ختتلط االستخدامات
احلضرية والريفية، وغالبا ما تتصادم.

مناطق هامشية

Randgebiete

3109 front

front

احلدود بني كتلتني هوائيتني خمتلفتني. يكون الفرق بني كتلتني
هوائيتني يف بعض األحيان غري بادي للعيان. ولكن عندما تصطدم
كتل هوائية هلا درجات حرارة وحمتواها من املياه خمتلفة جدا، حينئذ

ميكن أن تتولد اضطرابات للطقس.
 

حتدث جبهة باردة عندما تتحرك كتلة هوائية باردة داخل منطقة
تتواجد ا كتلة هوائية دافئة. االنتقال يكون بسرعة متوسطة من

حوايل 20 ميال يف الساعة، ويتحرك اهلواء البارد (الثقيل) على سطح
األرض أسفل اهلواء الدافئ. اجلبهات الباردة جتلب درجات حرارة
منخفضة، وميكن أن ختلق نطاقات ضيقة من العواصف الرعدية

العنيفة. يف أمريكا الشمالية، تتشكل اجلبهات الباردة على اجلوانب
الشرقية من أنظمة الضغط املرتفع.

 
حتدث اجلبهة الدافئة عندما تتحرك كتلة هواء دافئ إىل منطقة ا كتلة
هوائية باردة. اهلواء الدافئ هو أخف وزنا، لذلك يتدفق فوق اهلواء
البارد. تتشكل اجلبهات الدافئة عادة على اجلانب الشرقي ألنظمة
الضغط املنخفض، وتكون مساحات واسعة من الغيوم واملطر،

وتتحرك بسرعة متوسطة من حوايل 15 ميال يف الساعة.

جبهة

Front

3110 front cloud

nuage de pluie frontale

منطقة حدود بني كتلتني من اهلواء إحدامها باردة واألخرى دافئة،
ومتثل إحدى الظواهر الرئيسية للطقس. ختتلف اخلصائص الفيزيائية
للكتلتني على جانيب اجلبهة وتتكون السحب وتسقط أمطار أساسا

على اجلانب الدافئ.

كتلة هوائية، جبهة سحاب

Frontwolke

3111 Front end separation

séparation d'extrémité avant

نظام يفصل بعض املواد من جمرى النفايات ويوجهها حنو نظام
استرداد معني مثل إعادة تدوير النفايات أو حرقها لالستفادة من

احملتوى الطاقي.

فصل الواجهة األمامية

AnfangstrennungFront-End-Trennung

3112 Frontage factor

distance entre chaque ramassage

املسافة اليت يقطعها عامل اجلمع مشيا بني املباين الفردية عند مجع
القمامة. وهذا يؤثر على العدد األمثل للعاملني يف الطاقم.

معامل املسافة

Wegfaktor

3113 frontal fog

brouillard frontal

أو ضباب متساقط، وهو الذي يتلو هطول املطر عرب هواء جاف
نسبيا، تتبخر قطرات املاء، ويربد اهلواء فيتكاثف البخار على شكل

ضباب.

ضباب جبهي

Frontal Nebel

3114 frontal rain

pluie frontale

عندما تلتقي كتلة هواء دافئ بأخرى هلواء بارد تتكون جبهة سحب
ميكن أن تغطي مساحات شاسعة وطل أمطار أحيانا بغزارة.

مطر جبهي

Frontal Regen

3115 Frontal wedging

calage frontale

ارتفاع اهلواء الدافئ، عندما جيد أمامه هواء بارد أكرب كثافة كحاجز،
ليأخذ موقعا، باعتباره أقل كثافة، فوق اهلواء البارد.

توتيد أمامي

frontale Verkeilung
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3116 Front-end loader

chargeur, chargeuse

شاحنة مجع نفايات مع ذراع حتميل ترفع صندوق أو حاوية نفايات
من أمام الشاحنة وتفرغها يف خزان الشاحنة مث تعيدها إىل األرض.

نظام حتميل أمامي

Frontlader

3117 frontier

frontière

منطقة مبساحة متغرية، من ال شيء إىل شريط مبساحة مهمة، يفصل
بني دولتني. أو منطقة حدودية بني جمالني مناخيني خمتلفني، أو بني

جمال غابوي وآخر زراعي أو عموما منطقة بني جمالني بأنشطة بشرية
أو طبيعية متباينة.

نطاق احلدود

Grenze

3118 frost

gel

بلورات الثلج اليت شكلها تكثف خبار املاء على سطح بارد نسبيا.

صقيع

Frost

3119 frost

gelée

يتكون الصقيع كلما نزلت درجة حرارة اجلو قرب سطح األرض
حتت درجة جتمد املاء، يف هذه الظروف يتكثف خبار املاء من اهلواء

على األسطح الصلبة مباشرة على شكل بلورات كما مبكن أن يتجمد
املاء على سطح التربة والربك وبأوراق (غنية باملاء) النباتات ويتسبب

يف خسائر كبرية.

صقيع

Frost

3120 frost action

action du gel

جتميد وانصهار الرطوبة يف املواد وتأثري ذلك على هذه املواد وعلى
اهلياكل اليت تنتمي إليها أو اليت هي على اتصال معها.

تأثري الصقيع

Frosteinwirkung

3121 frost boundary

limite du gel

بالنسبة للمرتفعات، ميثل حد الصقيع أدىن علو ترتل فيه درجة احلرارة
الدنيا حتت الصفر، وبالنسبة للتربة واملنشآت هو العمق الذي ترتل فيه

درجة احلرارة الدنيا حتت الصفر ويتجمد املاء.

حد الصقيع، حدود الصقيع

Frostgrenze

3122 frost heave

soulèvement par le gel

ارتفاع سطح ناتج عن جتمد املياه يف التربة التحتية.

تعلية بالصقيع

Frosthebung

3123 frost soil

cryosol

درجة حرارة التربة أدىن من الصفر ويظهر ذلك يف جتمد ماء الرطوبة،
(تربة دائمة التجمد ميكن أن يكون التجمد بشكل مؤقت أو دائم

باملناطق القطبية مثال)، وميكن أن يصل التجمد إىل أعماق كبرية من
1000 متر أو تزيد.

تربة متجمدة

Frostboden

3124 frosting

givrage

عندما تكون درجة حرارة اهلواء احملاذي للسطح أدىن من الصفر
يتجمد ماء رطوبة اهلواء على األسطح ااورة (الصقيع) وتتجمد
رطوبة التربة السطحية وكذلك الطبقة العليا باملسطحات املائية

وبأوراق النباتات (الغنية باملاء) ويتسبب يف خسائر كبرية.

جتمد سطح املاء

frosting

3125 frosting weathering

désagrégation givrage

نظرا للزيادة الكبرية (9 %) يف احلجم عند جتمد املاء، فإن جتمد
وذوبان متكررين للماء واجلليد بالشقوق واملسام يتسبب يف انقسام

وتفتت الصخور.

تعرية جليدية

Frostverwitterung

3126 Froth flotation

flottage par mousse

معاجلة باستعمال زبد من مياه وزيت (وهواء) للحصول على فصل
حلبيبات دقيقة من املعادن.

طفو زبدي

Schaumflotation

3127 frozen

gelé(e)

سطح أو ماء متجمد أو جسم به ماء متجمد (فاكهة جممدة).

متجمد

gefroren
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3128 frozen

gelé(e)

سطح أو ماء متجمد أو جسم به ماء متجمد (فاكهة جممدة).

متجمد

gefroren

3129 fructification

fructification

تكون وإنتاج الفواكه والبذور الذي يتلو تلقيح أزهار النباتات املثمرة.

إمثار

Fruktifikation

3130 fructose

fructose

سكر بسيط (أحادي احللقة) تنتجه النباتات،يوجد يف الفواكه (إىل
حوايل 10 %) ويف العسل (حوايل 40 %).

سكر الفاكهة

Fructose

3131 FSC member (FSC 
membership)

membre du fsc (adhésion fsc)

شخص أو منظمة عضو يف جملس اإلشراف على الغابات. هذا خيتلف
عن حامل شهادة، الذي حيافظ على إدارة الغابات أو على شهادة

سلسلة التتبع.

عضو جملس اإلشراف على الغابات
(FSC عضوية) (FSC)

FSC Mitglied (FSC-Mitgliedschaft)

3132 fuel

carburant

مواد ميكن أن تولد طاقة (عموما حرارية قابلة للتحويل إىل طاقة
ميكانيكية أو كهربائية أو ... ) عند حرقها (وقود أحفوري أو

عضوي) أو انشطارها أو انصهارها (وقود نووي).

وقود

Brennstoff

3133 fuel assembly

assemblage de combustible

مصطلح من جمال تقنيات احملطات النووية، يعين جتميع عشرات
القضبان (اسطوانات رقيقة وطويلة) مملوءة بوقود نووي أو مهدئ

تفاعل أو مستشعرات يف وحدات تدخل للمفاعل النووي.

معمل للوقود، جمموعة قضبان وقود

Brennelement

3134 fuel burn-out

brûlage de combustible; combustion complete 
de combustibles

توقف االحتراق نتيجة نفاد الوقود.

حرق الوقود، احتراق الكامل
للوقود

Kraftstoff Ausbrennen

3135 fuel channel

canal de combustible

قنوات باملفاعالت النووية، يتواجد ا الوقود النووي وتعربها مادة
مائعة للتربيد ولنقل احلرارة الناجتة عن التفاعل النووي خارج املفاعل

إىل مولد البخار.

قناة وقود

Brennstoffkanal

3136 fuel charge

charge de combustible

كمية الوقود اليت يزود ا املفاعل النووي باعتبار أن تزويده بالوقود
يكون على دفعات. أو تكلفة الوقود، وهي تكلفة الوقود الضروري

لقيام اجلهاز أو اآللة مبهمة معينة أو للعمل لفترة معينة.

شحنة وقود

Brennstoffladung

3137 fuel charging machine

appareil de  chargement de combustible

مصطلح من جمال التقنيات النووية يدل على املعدات املخصصة
إلدخال وإخراج الوقود من مفاعل نووي.

آلة شحن الوقود

Brennstoff Ladeanlage

3138 fuel control

commande par le combustible; commande de 
combustible

ضبط وحتكم يف كمية أو سيل الوقود الذي يصل إىل احملرك أو
املفاعل.

حتكُّم بالوقود

Brennstoffsteuerung

3139 fuel cooling 
installation

installation de refroidissement du combustible

حوض أو أحواض مياه مبحطات الطاقة النووية، توضع ا قضبان
الوقود النووي املستهلكة بعد إخراجها من املفاعل، وتظل ا عدة

سنوات إىل أن يتراجع اإلشعاع إىل مستوى يسمح بنقلها إىل حمطات
معاجلة النفايات النووية.

منشأة تربيد الوقود

Brennstoffkühlanlage
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3140 fuel cycle

cycle du combustible

مصطلح من جمال التقنيات النووية يدل على سلسلة املراحل (أو دورة
مفتوحة) اليت يعربها الوقود النووي انطالقا من مرحلة استخراج
املعدن اخلام إىل مرحلة فصل النفايات حسب مستوى خطورة

اإلشعاع وخزن كل نوع حتت شروط أمان مالئمة.

دورة الوقود

Brennstoffkreislauf

3141 fuel densification

densification du combustible

يدل يف حالة حمركات االحتراق أو االنفجار الداخلي، على مرحلة
ضغط اخلليط الغازي (وقود وهواء) قبل مرحلة االحتراق. كما يدل
يف حالة وقود عضوي متجدد (تنب، نشارة خشب مثال) ضغط املادة

األولية وحتويلها إىل جسيمات ذات كثافة طاقية جيدة وسهلة
االستعمال.

تكثيف الوقود

Kraftstoffverdichtung

3142 fuel element

élément combustible

حزمة أنابيب معدنية طويلة وحنيلة (200 أو أكثر)، حتتوي على
حبيبات أو أقراص الوقود النووي. توجد عشرات احلزم داخل املفاعل

النووي.

عنصر الوقود، جمموعة قضبان وقود

Brennelement

3143 fuel handling

manutention du combustible

جمموع البنيات والتجهيزات والطرق والقوانني اليت م التعامل مع
الوقود (حسب نوعه: نووي، فحم حجري، غاز طبيعي، ... ) من
مرحلة إنتاجه إىل مرحلة استعماله (نقل، ختزين، تعبئة، ... ) للحفاظ

على سالمة اإلنسان واحمليط والتجهيزات وحتقيق مردود جيد.

تعامل مع الوقود، مناولة الوقود

Brennstoffführung

3144 fuel handling

manutention du combustible

جمموع البنيات والتجهيزات والطرق والقوانني اليت م التعامل مع
الوقود (حسب نوعه: نووي، فحم حجري، غاز طبيعي، ... ) من
مرحلة إنتاجه إىل مرحلة استعماله (نقل، ختزين، تعبئة، ... ) للحفاظ

على سالمة اإلنسان واحمليط والتجهيزات وحتقيق مردود جيد.

تعامل مع الوقود، مناولة الوقود

Brennstoffführung

3145 fuel industry

industrie des carburants

خصائص املصادر األولية ملختلف أنواع الوقود (نووي، أحفوري،
متجدد) ال تتناسب عموما وتقنيات التحويل الطاقي. تقوم الصناعة
عرب طرق وتقنيات خمتلفة مبعاجلة املواد اخلام وحتويلها إىل منتجات
ومركبات صاحلة لالستعمال بالتجهيزات املتوفرة والشروط اجلاري

ا العمل.

صناعة الوقود

Brennstoffindustrie

3146 fuel inventory

inventaire de combustible

الوقود حلقة أساسية يف سلسلة أنشطة اتمع، عدم توفره باحلجم
والشكل املناسبني يسبب خلل أو توقف سري األنشطة. جرد وضع

الوقود (املخزون املتوفر، الكمية املنتظر وصوهلا أو إنتاجها، االستهالك
املتوقع،... ) مبعمل أو بلد ضروري الختاذ القرارات الكفيلة بضمان

احلاجيات.

جرد الوقود

Brennstoffinventar

3147 fuel loading machine

appareil de  chargement du combustible

.(fuel charging machine) انظر: آلة شحن الوقود

آلة حتميل الوقود

Brennstoff Lademaschine

3148 fuel management

gestion du combustible

نظام إلدارة منظومة الوقود. ختتلف مكوناته حسب املستعمل، معمل
ميثل الوقود أحد املذخالت فقط، أو بلد، غري منتج أو منتج، مصدر
أو مستورد. يساعد ويسهل النظام اختاذ القرارات الكفيلة بضمان

احلاجيات من الوقود والسري اجليد لدواليب اتمع من الناحية الطاقية.

إدارة الوقود

Kraftstoffmanagement

3149 fuel oil

mazout

أحد منتجات مصايف النفط، يتبقى عند التقطري بعد تبخر املركبات
األكثر تطايرا. وينقسم إىل عدة أنواع، اخلفيفة وتستعمل يف التدفئة
املرتلية مثال، والثقيلة وتستعمل أساسا يف الصناعة والنقل البحري.

زيت الوقود

Heizöl
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3150 fuel pellet

pastille de combustible

جسيمات مصنوعة من بقايا الصناعات اخلشبية أو نفايات عضوية
مناسبة أخرى، مضغوطة جدا وهلا شكل أسطواين بقطر من بضع

مليمترات إىل أزيد من 20 مليمتر وطول يصل إىل بضع سنتمترات.
تستعمل كوقود يف املنازل ويف الصناعة.

 
ميكن أن تكون مصنوعة من وقود نووي وتستعمل حينئذ يف

املفاعالت النووية.

قرص وقود

Brennstoffpellets

3151 fuel pellet

pastille de combustible

جسيمات مصنوعة من بقايا الصناعات اخلشبية أو نفايات عضوية
مناسبة أخرى، مضغوطة جدا وهلا شكل أسطواين بقطر من بضع

مليمترات إىل أزيد من 20 مليمتر وطول يصل إىل بضع سنتمترات.
تستعمل كوقود يف املنازل ويف الصناعة.

 
ميكن أن تكون مصنوعة من وقود نووي وتستعمل حينئذ يف

املفاعالت النووية.

قرص وقود

Brennstoffpellets

3152 fuel plate

plaque de combustible

شكل من األشكال اهلندسية للوقود النووي، يتكون من جسم رقيق
ومسطح أو قليل االحنناء من الوقود احملمي بغشاء معدين.

صفيحة وقود

Brennstoffplatte

3153 fuel power

puissance du combustible

كمية الطاقة احملررة عند استعمال الوقود أو "الكثافة الطاقية للوقود".

قدرة الوقود

Energiedichte des Brennstoffes

3154 fuel reprocessing

traitement du combustible

حلقة من دائرة الوقود النووي املفتوحة، يعاجل خالهلا الوقود املستعمل
بعد إخراجه من املفاعل. دف املعاجلة إىل استخالص النظائر القابلة

لالنشطار، إما ألا مل تنشطر بعد أو تكونت باملفاعل لتستعمل
كوقود. كما يتم فصل مكونات النفايات حسب مستوى اإلشعاع.

معاجلة الوقود، إعادة معاجلة الوقود
أو معاجلة النفايات النووية

Brennstoff-Wiederaufbereitungs

3155 fuel rod

barre de combustible

اسطوانة معدنية طويلة وحنيفة من سبيكة الزيركونيوم مملوءة بأقراص
الوقود. جتمع بضع عشرات من القضبان يف حزم ويدخل عدد

مناسب من احلزم يف املفاعل.

قضيب وقود

Brennstab

3156 fuelwood

bois de feu

خشب خام كقطع (أو يف شكل رقائق، نشارة اخلشب والكريات)
يستخدم لتوليد الطاقة.

حطب

Brennholz

3157 Fugitive (Mosses)

fugitive (mousses)

أنواع سريعة الزوال مع جهد تكاثر مرتفع وبوغ دقيق، واليت حتدث
بشكل تفضيلي يف املوائل اليت تظهر بشكل غري متوقع ولكن مناسبة

لفترة قصرية جدا فقط.

عابر (طحالب)

Flüchtige (Moosen)

3158 Fugitive Dust

poussières diffuses

مصطلح يستخدم لوصف تلوث غري مباشر للهواء، يف املقام األول من
الغبار واألوساخ اليت تتصاعد من الطرق الترابية. هذا الغبار ميكن أن
يغطي مساحات واسعة ويوجد يف الغالب يف املناطق الريفية ومواقع

البناء.

غبار منتشر

flüchtiges Staub
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3159 Fugitive fuel 
emissions

émissions fugaces de combustible

انبعاثات غازات االحتباس احلراري كمنتجات مصاحبة أو نفايات أو
ضياع أو تسربات يف عملية إنتاج الوقود، التخزين، أو النقل، مثل

غاز امليثان املنبعث أثناء التنقيب عن النفط والغاز والتكرير، أو تسرب
الغاز الطبيعي من خطوط األنابيب.

انبعاثات وقود متسربة

Flüchtige Kraftstoffemissionen

3160 fulcrum

point d’appui

بنية تشرحيية اليت تقوم بدور مفصل أو تعمل مبثابة نقطة ارتكاز يف
جسم كائن حي أو يف آلة.

مرتكَز

Stützpunkt

3161 fulgurator

pulvérisateur

جهاز ينشر السوائل على شكل قطرات دقيقة جدا (تقريبا ضباب)،
يستخدم لنشر حماليل حتتوي على عطور، مبيدات حشرات أو غري

ذلك.

مرذَاذ

Zerstäuber

3162 Full (environmental) 
cost accounting

comptabilisation complète des coûts (de 
l'environnement)

حماسبة تأخذ بعني االعتبار مجيع التكاليف والفوائد املرتبطة مع
النشاط، مبا يف ذلك االقتصادية والبيئية والصحية والتكاليف

االجتماعية.

احتساب التكاليف (البيئية) الكاملة

Vollständige (Umwelt-) Kostenrechnung

3163 full employment

plein-emploi

عموما االستخدام الكامل جلميع عوامل اإلنتاج يف املنظومة
االقتصادية. لكن يستعمل أساسا لدى العموم مبفهوم يقتصر على

توظيف املوارد البشرية الراغبة يف العمل والقادرة عليه.

توظُّف كامل، تشغيل كامل

Vollbeschäftigung

3164 full employment of 
resources

équilibre des ressources; plein emploi des 
ressources

االستخدام الكامل (والعقالين) جلميع املوارد الطبيعية (حول املكون
البشري كمورد وكهدف) وغري الطبيعية لبلد لتحقيق رخاء اتمع

ومناء متوازن ومستدام.

استخدام كُلِّي للموارد

Vollverwendung von Ressourcen

3165 full radiation

radiation complète

تعرض جسم اإلنسان، يف عدد من حاالت العالج أو/و املراقبة الطبية
وغري الطبية، بالكامل إلشعاع. توجد دراسات حتدد السقف األعلى
لعدد جرعات األشعة اليت ميكن للجسم خالل فترة زمنية حمددة أن

يتعرض هلا دون إخالل بصحته.

إشعاع تام

voll Strahlung

3166 full radiator

radiateur intégral

أو جسم أسود، جسم نظري قادر على امتصاص كل اإلشعاع
الكهرومغناطيسي الساقط عليه. إشعاع اجلسم األسود يتوقف،

كإشعاع كل األجسام، على درجة حرارته.

مشع تام

voll Heizkörper

3167 Full service collection

collecte à domicile

خدمة مجع النفايات من قبل وكيل مجع من موقع التخزين يف املصدر
األساسي (عند املنتجني). منتج النفايات عليه فقط وضع النفايات يف

حاوية التخزين.

خدمة مجع النفايات

Müllabfuhr

3168 full wave rectification

pleine rectification d'onde

حتويل كال اجتاهي التيار املتردد األصلي إىل تيار نابض باجتاه واحد.

تقومي كامل املوجة، تقومي كامل
للموجة

Vollwellengleichrichtung
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3169 fulminic acid

acide fulminique

مركب كيميائي سام، ضعيف االستقرار (ينفجر بسهولة)، صيغته
الكيميائية (HCNO)، تستعمل أمالحه كمتفجرات أولية.

محض الفيلمنيك

Knallsäure

3170 fume (smoke)

fumée

غاز أو خبار له أحيانا رائحة قوية، ينبعث من جسم حيترق وحيمل معه
مركبات صلبة أو سائلة مل حتترق أو مل يكتمل احتراقها ورماد (جتعله

غري شفاف) ويضر مبن يستنشقه.

دخان

Rauch

3171 fumigation

enfumage

إدخال غاز أو خبار إىل وسط مغلق أو شبه مغلق، مؤثر بذاته أو
حامل ملواد مؤثرة. تبخري مبيدات داخل غرفة مغلقة للقضاء على

حشرات، أو تبخري ماء حيتوي أدوية واستنشاق البخار احململ باألدوية
كطريقة لعالج عدد من أمراض اجلهاز التنفسي.

تبخري

Begasung

3172 Food stability

stabilité alimentaire

لكي يتحقق األمن الغذائي، جيب أن يتمكن السكان أو األسرة أو
الفرد من احلصول على الغذاء الكايف يف مجيع األوقات. وينبغي أال
يكون هناك خطر فقدان فرص احلصول على الغذاء نتيجة للصدمات
املفاجئة (مثل أزمة اقتصادية أو مناخية) أو أحداث دورية (مثل انعدام
األمن الغذائي املومسي). وبالتايل يشمل مفهوم االستقرار الرجوع إىل
كل من توفر والوصول كأبعاد لألمن الغذائي اليت تعتمد بدورها على
االستقرار البيئي يف مواجهة تغري املناخ وحتقيق االستقرار االقتصادي

يف مواجهة العوملة.

استقرار غذائي

Ernährungsstabilität

3173 Functional diversity

diversité fonctionnelle

جممل أنواع الوظائف اليت تقوم ا كائنات حية يف منظومة حيوية.

تنوع وظيفي

Funktionsvielfalt

3174 Functional Elements 
of Municipal Solid 
Waste Management 
(MSWM) System

éléments fonctionnels du système de gestion 
des déchets solides municipaux (gdsm)

أجزاء مكونة للنظام التقين والتشغيلي ملنظومة معاجلة النفايات الصلبة.
تشمل عناصر وظيفية: ختزين النفايات، مجع االبتدائي، مجع الثانوي

ونقل وكنس الطرقات واخلدمات املرتبطة بالتطهري، وصيانة
املركبات، واسترداد املواد وإعادة التدوير واملعاجلة والتخلص.

عناصر وظيفية يف نظام إدارة
النفايات الصلبة البلدية

Funktionselemente der 
Siedlungsabfallwirtschaftssystem

3175 Functional group

groupe fonctionnel

جمموعات من األنواع مع أدوار / وظائف بيئية متشاة.

جمموعة وظيفية

funktionelle Gruppe

3176 Functional oriented 
Stress

stress orientée fonctionnelle

االستجابة الديناميكية للكائن احلي ككل واليت ميكن أن تؤدي إىل
خاصية.

إجهاد وظيفي موجه

Funktionsorientierte Belastung

3177 Functional 
redundancy

redondance fonctionnelle

حلقة مميزة بالنظم اإليكولوجية حيث ميكن ألكثر من نوع واحد يف
النظام تنفيذ عملية معينة. قد يكون التكرار كلي أو جزئي - وهي أن
نوعا قد ال يكون قادرا على أن حيل متاما حمل نوع آخر أو أنه قد

يعوض فقط بعض العمليات اليت يشارك فيها نوع آخر.

تكرار وظيفي

funktionelle Redundanz

3178 Functional traits

traits fonctionnels

خصائص للكائن احلي اليت هلا صالت، قابلة لإلثبات، بوظيفة الكائن
احلي.

صفات وظيفية

funktionale Merkmale
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3179 functional zone

zone fonctionnelle

جمال (مساحة، فضاء)، حمدود أو شاسع، تتركز به أنشطة معينة: حي
صناعي أو "مدينة جامعية" باملدينة. أو مساحة حمددة داخل قاعة

متارين رياضية خمصصة للقيام حبركات معينة أو الستعمال جتهيزات
حمددة.

نطاق وظيفي

Funktionszone

3180 Functions

fonctions

األهداف من إنشاء ومنو املستوطنات. املستوطنات الصغرية مثل قرى
التعدين لديها وظيفة أو مهمة واحدة فقط. مستوطنة أكرب، هلا
وظائف متعددة ومتنوعة، وكلما زاد حجم املستوطنة، ازدادت

وتنوعت الوظائف.

وظائف

Funktionen

3181 Functions of the 
ecosystems

fonctions des écosystèmes

قدرة العمليات الطبيعية ومكوناا على توفري السلع واخلدمات اليت
ستتم االستفادة منها أو يتم استخدامها لتحسني نوعية احلياة البشرية.

وظائف نظم بيئية

Funktionen der Ökosysteme

3182 fundamental charge

charge fondamentale

أو شحنة أولية (e)، وهي الشحنة الكهربائية اليت حتملها جسيمات
أولية: بروتون وحيمل الشحنة مع إشارة موجبة، واإللكترون وحيمل

نفس الشحنة من ناحية القيمة املطلقة لكن مع إشارة سالبة.

شحنة أساسية

Elementarladung

3183 fundamental constant

constante fondamentale

قيم ثابتة وأساسية مت التعرف عليها بالطبيعة ومتثل معامالت أساسية
يف العديد من املعادالت والصيغ بالفيزياء والكيمياء، وهي متعددة
ومنها: ثابتة بالنك، سرعة الضوء يف الفراغ، ثابتة اجلاذبية، ... .

ثابت أساسي

Fundamentalkonstante

3184 Fungibility Emission

interchangeabilité d’émission

التبادلية، كآليات مرونة للحد من انبعاث غازات دفيئة واليت مت
االتفاق عليها يف إطار بروتوكول كيوتو.

تبادلية االنبعاثات

Emission -Austauschbarkeit

3185 Fungizid

fongicide

مواد كيميائية تستخدم مثال يف الزراعة لقتل الفطريات.

مبيد فطريات

Fungizid

3186 Fungus (fungi, plural)

champignon (pluriel: champignons)

حقيقية النواة، بدون متثيل ضوئي، كائن حي له بوغ. وهي تتراوح
بني الكائنات احلية وحيدة اخللية إىل كائنات متعددة اخلاليا ومعقدة

جدا.

فطر (فطريات)

Pilz (plural: Pilze)

3187 funnel

entonnoir

أداة تساعد على ملء سوائل أو مواد صلبة مكونة من حبيبات يف
أواين بفتحات صغرية كالزجاجات دون إراقة شيء. كما يستعمل
القمع (مع تغيري يف الشكل أو إضافة ورق الترشيح مثال) ألداء مهام

أخري كفصل العوالق من السوائل.

قمع

Trichter

3188 furnace

four

فرن هو جهاز لتوليد احلرارة وللحصول على وسط بدرجة حرارة
متحكم فيها بشكل دقيق أو تقريبا فقط. يتم ذلك عادة عن طريق

حرق احلطب (مند القدم) أو، بعد ذلك وباملوازاة، الوقود األحفوري
مثل الغاز أو النفط أو الفحم. وخالل النصف  الثاين من القرن

العشرين انطلق واتسع توليد احلرارة باستعمال الطاقة  الكهربائية.
 

األفران جد متنوعة وخمتلفة شكال وحجما نتيجة لتنوع واختالف
التطبيقات، من األفران البسيطة لطهي الطعام أو حتضري اخلبز أو
التدفئة باملنازل القروية بالدول النامية إىل األفران الكبرية املصممة

لتحقيق تفاعالت معينة حتت ظروف حمددة باملصانع (إنتاج الصلب،
اإلمسنت، الزجاج وما إىل ذلك).

فُرن

Ofen
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3189 furnace

four

فرن هو جهاز لتوليد احلرارة وللحصول على وسط بدرجة حرارة
متحكم فيها بشكل دقيق أو تقريبا فقط. يتم ذلك عادة عن طريق

حرق احلطب (مند القدم) أو، بعد ذلك وباملوازاة، الوقود األحفوري
مثل الغاز أو النفط أو الفحم. وخالل النصف  الثاين من القرن

العشرين انطلق واتسع توليد احلرارة باستعمال الطاقة  الكهربائية.
 

األفران جد متنوعة وخمتلفة شكال وحجما نتيجة لتنوع واختالف
التطبيقات، من األفران البسيطة لطهي الطعام أو حتضري اخلبز أو
التدفئة باملنازل القروية بالدول النامية إىل األفران الكبرية املصممة

لتحقيق تفاعالت معينة حتت ظروف حمددة باملصانع (إنتاج الصلب،
اإلمسنت، الزجاج وما إىل ذلك).

فُرن

Ofen

3190 Furrow

sillon

خندق ضيق يتكون بني الصفوف عند تنفيذ زراعة احملاصيل.

ثلم

Furche

3191 fuse

coupe-circuit

سبيكة معدنية قابلة لالنصهار يف درجة حرارة ليست جد مرتفعة،
تدمج كوصلة يف دائرة كهربائية حلماية التجهيزات الكهربائية بالدائرة
بقطع التيار، بسبب انصهار السبيكة، عندما تتجاوز شدته قيمة معينة

لفترة كافية.

صهرية

Schmelzsicherung

3192 fuse(to)

fondre

تسخني جسم صلب حىت درجة االنصهار فيتحول كليا إىل احلالة
السائلة عند استمرار التسخني بشكل كاف.

 
كما يعين االنصهار االندماج الكامل ألجزاء أو قطع للحصول على
جسم جديد منسجم ومتجانس وأحيانا خبصائص جديدة (صهر قطع
وكسارة الزجاج إلنتاج أدواة زجاجية جديدة أو "انصهار نواتني من

اهليدروجني الثقيل" إلنتاج نواة اهلليوم.

صهر

schmelzen

3193 fusible alloys

alliages fusibles

سبيكة معدنية تنصهر يف درجات حرارة منخفضة نسبيا. تستعمل
بعض أنواع هذه السبائك لصنع الصهرية، وأخرى لنقل احلرارة

باعتبار املوصلية اجليدة للمعادن.

سبائك سهلة االنصهار

Schmelzlegierungen

3194 fusion

fusion

عموما انتقال جسم من احلالة الصلبة إىل احلالة السائلة. يف الفيزياء
النووية هو التحام (انصهار) نوايت درتني خفيفتني لتكوين نواة درة

أثقل مع انبعاث كمية هائلة من الطاقة.

انصهار

Fusion

3195 fusion bomb

bombe thermonucléaire

قنبلة نووية تستمد طاقتها التدمريية من تفاعل نووي انصهاري.

قنبلة هيدروجينية

thermonukleare Bombe

3196 fusion point

point de fusion

أو درجة حرارة انصهار جسم هي درجة احلرارة عند ضغط معني،
اليت ينتقل عندها عنصر أو مركب كيميائي نقي من احلالة الصلبة إىل

احلالة السائلة.

نقطة االنصهار

Schmelzpunkt

3197 fusion power

énergie d’origine thermonucléaire

كمية كبرية جدا من الطاقة (باملقارنة مع تفاعل كيميائي لنفس
الكمية من املادة املتفاعلة) تنتج عن تفاعل اندماجي بني نوايت ذرتني
خفيفتني، حيث تلتحم النوى اخلفيفة لتشكل نواة أثقل (حمرك احلياة

على األرض: الطاقة املنبعثة من جنمنا الساطع).

طاقة االنصهار

Fusionsenergie
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3279 free range

élevage extérieur

الطليقة (الرعي ااحلر) هي طريقة لتربية املاشية حيث يسمح
للحيوانات بالتجول حبرية بدال من تقييد حركتها بأي شكل من
األشكال. ميارس املزارعون التربية الطليقة للحصول على شهادة
التربية الطليقة أو شهادة اإلنسانية (وبالتايل البيع بأسعار أعلى)،

ولتخفيض تكاليف األعالف، وإلنتاج منتج جبودة عالية، أو كوسيلة
لزراعة حماصيل متعددة على نفس البقعة األرضية، أو ألسباب أخرى.

طليقة/رعي حر

Freilandhaltung

3293 functional 
biodiversity

biodiversité fonctionnelle

وظائف توجد يف النظم اإليكولوجية، وهي ناجتة عن التفاعالت بني
الكائنات احلية وتنوعها وظائف النظم اإليكولوجية اليت يقدمها اتمع
البيولوجي. إن كان باإلمكان قياس العمليات الفيزيائية والكيميائية
اليت تسهم يف أداء النظام اإليكولوجي نسبيا بسهولة (على سبيل

املثال، عن طريق قياس تركيز العناصر الغذائية)، هذا القياس صعب
فيما خيص التفاعالت البيولوجية والفيزيائية املعقدة اليت حترك عمليات
النظم اإليكولوجية. جمالني رئيسيني متت دراسة تأثري التنوع البيولوجي
على وظيفة النظام البيئي ما، ومها العالقة بني التنوع واإلنتاجية،
والعالقة بني التنوع واستقرار جمتمع. تظهر اتمعات األكثر تنوعا
بيولوجيا على أا أكثر إنتاجية من اتمعات ذات التنوع البيولوجي

األقل، ويبدو أيضا أا أكثر استقرارا يف مواجهة االضطرابات.

تنوع بيولوجي وظيفي

funktionelle Biodiversität
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3198 gabbro

gabbro

جمموعة من الصخور احلديدية املغنسيومية اجلوفية النارية، والغامقة
اللون، أي خامات جوفية معادلة للبازلت.

جابرو

Gabbro

3199 Gains of Exchange

gains d'exchange

الفرق يف القيم النسبية للسلعة بني املشتري والبائع. كيفية تقسيم هذا
الفرق بني البائع واملشتري سوف تعتمد على سعر السلعة. ال حيدث
التبادل إال إذا توقع كل من املشتري والبائع احلصول على جزء من

هذا الفرق.

مكاسب تبادل

Gewinn vom Austausch

3200 galaxy

galaxie

منظومة كونية تتكون من جتمع هائل من النجوم، والكواكب
والنيازك والغبار، والغازات،و املادة املظلمة، وترتبط معاً بقوى اجلذب

املتبادلة وتدور حول مركز مشترك. يقدر الفلكيون عدد ارات
بأزيد من ألف وحدة وكل منها حتتوي على ماليني إىل ماليري

األجرام.

جمرة

Galaxie

3201 Galliformes

galliformes

طيور من فصيلة الدجاج. مثال الطيهوج والتدرج واحلجل.

دجاجيات

Hühnervögel

3202 gall-midget

moucheron de galle

أو ذبابة الغال، ذبابة صغرية. بعض أنواعها مفيدة، فهي تتغذى على
املن.

حوام العفْصة

Gallen Mücke

3203 game reserves

réserves de chasse

أو حمميات الصيد، مساحات حمددة ومراقبة من طرف اجلهات
املختصة لتحقيق جمال مناسب لتطور وعيش طبيعي للحيوانات الربية،
عموما حيوانات بعينها. يسمح بالقنص فقط خالل فترات حمددة من

السنة.

مناطق حمجوزة حليوانات الصيد

Jagtreservate

3204 Gangue

gangue

صخور، أحجار حميطة مبعدن أو جوهرة مثينة يف حالتها الطبيعية.

غث

Gangart

3205 gape-worm

synagme

دودة تعيش بشكل طفيلي يف القصبة اهلوائية للدجاج وعدد آخر من
الطيور.

دودة محراء

Luftröhrenwurm

3206 Garbage

ordures

مصطلح األمريكي للداللة على النفايات البلدية الصلبة اليت تشمل
اجلزء القابل للتعفن من النفايات البلدية الصلبة، مثل النفايات احليوانية
والنباتية الناجتة من املناولة والتخزين والبيع، وإعداد، وطبخ، وتقدمي

األطعمة.

قمامة

Müll

3207 Garbage grinder

broyeur d'évier

طاحونة تعمل بالكهرباء مثبتة حتت مغسلة املطبخ لطحن النفايات
النباتية والبقايا الغذائية. تدمج هذه املواد بعد طحنها يف نظام الصرف

الصحي.

طاحونة قمامة

Abfallzerkleinerer

3208 Garrigue

garrigue

جمال بنباتات معمرة، تتكون من شجريات وأشجار، تقطع وتنمو
بسهولة من جديد. تنحصر يف بعض األحيان يف جمال التربة اجلريية

وعادة ما ينظر إليها كأحراش منخفضة مع بقع جرداء.

جمال عشيب شجري

Garrigue
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3209 Gas barrier

arrêt-barrage de gaz; Barrière aux gaz

أي جهاز أو وسيلة تستخدم للحد من تدفق الغاز. استخدام هذه
احلواجز شائع يف ما يتعلق باحلد من التدفق اجلانيب للغاز من موقع

املكب.

حاجز غاز

Gassperre

3210 Gas cleaning

épuration des gaz (

تنظيف غازات املداخن الناجتة عن عمليات احلرق. الغازات املنبعثة
من بعض عمليات احلرق حتتوي كميات عالية من الغبار. ومن

املرجح أن حتتوي أيضا على غازات انبعاثها يف البيئة غري مقبول -
على سبيل املثال محض اهليدروكلوريك (HCl)، ومحض

اهليدروفلوريك (HF)، وثاين أكسيد الكربيت (S02) - وأيضا
معادن ثقيلة. اجلسيمات الصلبة والغبار ميكن إزالتها عن طريق أنظمة
فصل جافة. تتم إزالة الغازات عادة عن طريق الغسيل (الغسل). ألن
التنظيف الرطب لديه طلب على الطاقة أعلى بكثري من طلب أنظمة

الفصل اجلاف، يتم استخدام االثنني أحيانا لتحقيق نوع من التكامل.

تطبيق املعايري األوروبية اجلديدة يعين عمليا أن الغسل أصبح ضروريا.

تنظيف الغاز

Abgasreinigung

3211 Gas generation model

modèlisation sur ordinateur de la génération des 
gaz; Modèlisation de la Génération des Gaz

تقنيات رياضية تعتمد على احلاسوب، وضعت لتقدير معدل إنتاج
الغاز من النفايات اليت مت طمرها. وتستند هذه التقنيات إىل دراسة
معدالت إنتاج خمتلف مكونات غاز مقالب القمامة مع تفاعالا مع

بعضها البعض.

منوذج إنتاج الغاز

Gasentstehungsmodell

3212 Gas Migration

migration de gaz

حترك الغاز، إما فوق أو حتت سطح األرض، من منطقة إىل أخرى.
على سبيل املثال، من داخل مكب النفايات إىل خارج حدود منطقة
املكب. يتحرك الغاز حتت تأثري آليتني، الضغط واالنتشار. خيرج غاز
املكب من موقع املكب عن طريق التسرب الرأسي العمودي، واجلانيب
األفقي، والتسرب عرب املسارات األقل مقاومه لذلك، حىت يصل إىل
فتحات تسمح بانبعاثه إىل الغالف اجلوي. غاز املكب أثقل من اهلواء

وبالتايل فإنه ميكن أن يتجمع يف األماكن املنخفضة مبا يف ذلك
شبكات الصرف الصحي، والطوابق السفلية، وصناديق جتهيزات

القياس، وما إىل ذلك، ويتسبب يف انفجارات و/أو حرائق.    ( حترك
الغاز، إما فوق أو حتت سطح األرض، من منطقة إىل أخرى. على
سبيل املثال، من داخل مكب النفايات إىل خارج حدود منطقة

املكب. يتحرك الغاز حتت تأثري آليتني، الضغط واالنتشار. خيرج غاز
املكب من موقع املكب عن طريق التسرب الرأسي العمودي، واجلانيب
األفقي، والتسرب عرب املسارات األقل مقاومه لذلك، حىت يصل إىل
فتحات تسمح بانبعاثه إىل الغالف اجلوي. غاز املكب ميكن أن

يتجمع يف األماكن مقفلة أو شبه مقفلة مبا يف ذلك شبكات الصرف
الصحي، واملساكن، وصناديق جتهيزات القياس، وما إىل ذلك،

ويتسبب يف انفجارات و/أو حرائق.). 

انتقال وتسرب الغاز

Gasmigration

3213 gas purification

épuration des gaz

ختتلف عملية التنقية باختالف نوعية الغاز املطلوب تنقيته، نوعية
وكمية الشوائب املراد التخلص منها وكذلك نوعية االستعمال النهائي

للغاز النظيف.

تنقية الغازات

Gasreinigung

3214 gas purification

épuration des gaz

ختتلف عملية التنقية باختالف نوعية الغاز املطلوب تنقيته، نوعية
وكمية الشوائب املراد التخلص منها وكذلك نوعية االستعمال النهائي

للغاز النظيف.

تنقية الغازات

Gasreinigung
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3215 Gas Recovery System

système de récupération de gaz

يتكون من سلسلة من اآلبار الرأسية و/أو اخلنادق األفقية اليت حتتوي
على مواد قابلة لالختراق واملواسري املثقبة. يتم تصميم أنظمة مجع

غازات مكب ملعاجلتها أو الستخدامها كمصدر للطاقة.

نظام استرداد الغاز

Gasgewinnungssystem

3216 gaseous effluents

effluents gazeux

انبعاثات غازية تنتج عن تفاعالت حتدث يف جسم أو وسط حي أو
جهاز. هذه النفايات ليست بالضرورة ضارة، فأهم النفايات الغازية

املنبعثة من النباتات هي األكسجني.

نفايات غازية

Abgasen

3217 gaseous polluants

polluants gazeux

غازات ضارة بالكائنات احلية تنبعث يف اهلواء من مداخن املصانع
واألفران ومن وسائل النقل وغريها. من بينها: أكاسيد النيتروجني،

أكاسيد الكربيت، امليثان، أول أكسيد الكربون، كما تشمل عند عدد
من املختصني اجلسيمات العالقة باهلواء كالغبار (جسيمات دقيقة

صلبة).

ملوثات غازية

gasförmige Schadstoffe

3218 Gaseous pollutants, 
control of

lutte contre les polluants gazeux

مركبات كيميائية غازية أو سريعة التطاير، جد خمتلفة، منها احليوية،
لكن الزيادة يف تركزها هلا مضاعفات سلبية كثاين أكسيد الكربون
ودوره يف ارتفاع ظاهرة االحنباس احلراري، ومنها السام كأول
أكسيد الكربون، ومنها اليت تستهلك األوزون، وغريها. وسائل

مراقبتها، وخصوصا معاجلتها، خمتلفة جدا نظرا الختالف خصائص
امللوثات واختالف الصناعات أو األنشطة املتسببة يف انبعاثها وكذلك
مواقع وظروف انبعاثها والوسط املطلوب محايته (مغلق أو مفتوح

مثال).

مراقبة ومكافحة ملوثات غازية

Kontrolle gasförmiger Schmutzstoffe

3219 gaseous pollution

pollution par polluants gazeux

حيدث عندما تنبعث غازات ضارة بالكائنات احلية يف اهلواء املفتوح أو
يف أماكن مغلقة. من بني الغازات امللوثة: أكاسيد النيتروجني،

وأكاسيد الكربيت، وامليثان، وأول أكسيد الكربون، ….

تلوث غازي

gasförmige Schadstoffbelastung

3220 Gaserator

chambre de precombustion; Chambre de 
combustion à haute température

غرفة يف بعض حمطات احلرق، مصممة لتدمري جثث احليوانات واملواد
الغذائية احملتجزة، وغريها من املواد اليت قد ال حتترق متاما إذا ما

وضعت يف الفرن الرئيسي. ويتم تزويد هذه الغرفة بالغازات الساخنة
مباشرة من الفرن.

غرفة حرق يف درجة حرارة عالية

Hochtemperaturbrennkammer

3221 gasification

gazéification

أي التحويل إىل غاز، وهي العملية اليت يتم من خالهلا حتويل املواد
الكربونية، مثل الفحم والبترول والوقود احليوي، أو الكتلة احليوية،

إىل أول أكسيد الكربون واهليدروجني عن طريق تفاعل املواد اخلام يف
درجات حرارة عالية مع كمية متحكم فيها من األكسجني و/أو خبار
املاء. يسمى خليط الغاز الناتج غاز التخليق أو الغاز الصناعي وهو يف
حد ذاته وقود. التغويز هي طريقة الستخراج الطاقة من العديد من

املواد العضوية املختلفة.

تغويز

Vergasung

3222 Gasoline

essence

خليط هيدروكربورات مشتقة من النفط، يستخدم كوقود يف
حمركات االحتراق الداخلي. يف الواليات املتحدة أكثر من 40 %
من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون تأيت من حمركات وسائل النقل اليت

حترق البرتين.

برتين

Benzin
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3223 Gas-to-liquid (GTL)

gas-to-liquid (gtl)

تسمية ألنواع الوقود السائل اليت يتم إنتاجها من الغاز الطبيعي. حتويل
الغاز إىل سوائل الديزل خالية من الكربيت ويتسبب يف ملوثات أقل
عند احتراقه، وال حيتوي على اهليدروكربونات العطرية. إذا مت مزج
هذه السوائل مع الديزل التقليدي، فإا حتسن جودته، حبيث ميكن

حتقيق شروط احلد من اإلنبعاثات بشكل أفضل من ذي قبل.

غاز إىل سوائل

Gas-to-liquid (GTL)

3224 Gastropod

gastéropode

رخويات مع قدم عضلية مسيكة وكبرية تسمح هلا بالتحرك.

بطين األقدام

Gastropode

3225 Gate Fee

frais porte

رسوم يرفعها مشغل مرفق معاجلة النفايات الصلبة على كمية النفايات
اليت تدخل ملرفق.

رسوم البوابة

Tor Gebühr/Eingangsgebühr

3226 Gated community

résidence fermée

مسة مشتركة بني املدن األمريكية – ساكنة مناطق اجلماعات ذات
الدخل املرتفع جدا تسعى إىل عزل أنفسهم وتقيم أسوار وبوابات

حمروسة.

جمموعة سكنية مسورة

geschlossene Wohnanlage

3227 Gatehouse/Scale 
House

guérite / station de mesure

توجد بوابة احلراسة يف موقع طمر النفايات أو حمطة نقل. جيب على
كل املركبات الواردة أن تتوقف عندها ليتم قياس وزا مع محولتها،
وجيب على مجيع املركبات أن تتوقف كذلك عند اخلروج للحصول
على وزا وهي فارغة، واحلصول على تذكرة بقيمة رسوم التخلص

من النفايات. انظر أيضا حمطة قياس.

بوابة احلراسة/ حمطة قياس

Torhaus /Messhaus

3228 Gattung

genre

مصطلح تصنيفي يدل على جمموعة من األنواع ذات صلة قرابة.

جنس

Gattung

3229 Gausse Law

principe de gause

إذا تعايش نوعان متنافسان يف بيئة مستقرة، فإن ذلك يكون نتيجة
لتمايز منافذمها احملققة؛ لكن إذا مل يتوفر مثل هذا التمايز، أو إذا كان
يف خصائص املوئل ما مينع هذا التمايز، فإن أحد األنواع املتنافسة

سيستبعد اآلخر.

قانون غاوس

Gausse-sches Gesetz

3230 gebietsfremd/nichtei
nheimisch

non-résident / non-autochtones

أنواع من احليوانات والنباتات اليت ال توجد بشكل طبيعي يف املنطقة،
ولكن أدخلت إليها عن طريق التأثري البشري (عن قصد أو عن غري

قصد سواء بشكل مباشر أو غري مباشر).

غري مقيم / ساكن غري أصلي

gebietsfremd/nichteinheimisch

3231 GEF (Global 
Environment Facility)

fem (fonds pour l'environnement mondial)

أنشئ مرفق البيئة العاملية من طرف البنك العاملي وبرنامج األمم
املتحدة للتنمية (UNDP) وبرنامج األمم املتحدة للبيئة

(UNEP) يف عام 1990. وهو يعمل كآلية متويلية يف إطار
اتفاقيات تغري املناخ (UNFCCC) والتنوع البيولوجي

(UNCBD). مت إنشاء مرفق البيئة العاملية لتقدمي منح ومتويالت
ميسرة للدول النامية لتمويل التكاليف اإلضافية للربامج واملشاريع

واألنشطة الرامية إىل محاية البيئة يف العامل.

(GEF) مرفق البيئة العاملية

GEF (Globale Umweltfazilität)

3232 GEF Agency

agence fem

كل واحدة من املؤسسات العشر اليت ميكنها الوصول مباشرا إىل
موارد الصندوق االستئماين ملرفق البيئة العاملية اعتبارا من شهر نوفمرب
عام 2010. وهذه املؤسسات هي التالية: البنك اإلفريقي للتنمية

والبنك اآلسيوي للتنمية، والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري، ومنظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة، ومصرف التنمية للبلدان األمريكية،
والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري، والصندوق الدويل للتنمية الزراعية،
وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبرنامج األمم املتحدة للبيئة، ومنظمة

األمم املتحدة للتنمية الصناعية.

وكالة مرفق البيئة العاملية

GEF-Agentur
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3233 GEF partner agencies

agences partenaires du fem

هي الوكاالت املؤهلة لطلب وتلقي موارد مرفق البيئة العاملية بشكل
مباشر لتصميم وتنفيذ واإلشراف على مشاريع مرفق البيئة العاملية.
وتشمل هذه الفئة كال من وكاالت مرفق البيئة العاملية ووكاالت

مشروع مرفق البيئة العاملية. ولكنها ال تشمل الوكاالت املعينة من قبل
البلدان اليت تطلب موارد من أمانة مرفق البيئة العاملية لتنفيذ األنشطة

يف إطار أساليب الوصول املباشر، مبا يف ذلك تقارير االتفاقية
والتمارين لصياغة احملفظة الوطنية.

وكاالت شريكة ملرفق البيئة العاملية

GEF Partneragenturen

3234 GEF project agency

agence des projets du fem

كل املؤسسات املعتمدة من طرف مرفق البيئة العاملية لتلقي موارد
املرفق نيابة عن البلدان لتنفيذ املشاريع اليت ميوهلا املرفق وفقا ألحكام
الفقرة 28 من الوثيقة وبصرف النظر عن وكاالت مرفق البيئة العاملية

العشر.

وكالة مشروع مرفق البيئة العاملية

GEF-Projekt-Agentur

3235 GEF resources

ressources du fem

موارد من صناديق االستئمان اليت يديرها مرفق البيئة العاملية، مبا يف
ذلك الصندوق االستئماين للمرفق وصندوق البلدان األقل منوا

(LDCF)، والصندوق اخلاص بتغري املناخ (SCCF)، وصندوق
تنفيذ بروتوكول ناغويا.

موارد مرفق البيئة العاملية

GEF-Ressourcen

3236 GEF, Accreditation 
Panel

fem, panel d'accréditation

فريق خرباء يشكله مرفق البيئة العاملية والذي يستعرض املرحلة 2
لطلبات احلصول على االعتماد من وكاالت مشروع مرفق البيئة

العاملية.

مرفق البيئة العاملية، فريق االعتماد

GEF, Akkreditierungsgremium

3237 GEF, Accreditation 
Panel Review

fem, la commission d'examen d'accréditation

مراجعة على أساس املعايري اليت يتعني القيام ا من قبل هيئة االعتماد،
واليت سوف تشمل تقييم قدرة أداء املشروع، إطار حكامة

الوكاالت، والضمانات البيئية واالجتماعية، وغريها من القضايا على
النحو الذي حيدده الس.

مرفق البيئة العاملية، مراجعة فريق
االعتماد

GEF, Akkreditierungs Panel-Bewertung

3238 GEF, Applicant

fem, requérant

كيان يطلب أو يسعى إىل االعتماد بصفة وكيل مشروع مرفق البيئة
العاملية.

مرفق البيئة العاملية، مقدم الطلب

GEF, Antragsteller

3239 GEF, Bilateral 
development agency

fem, agence de développement bilatéral

وكالة التنمية يف بلد مانح ملرفق البيئة العاملية، واليت يعهد إليها مبهمة
تنسيق وتنفيذ جهود املساعدة يف دولة أو أكثر من البلدان املتلقية من

طرف مرفق البيئة العاملية.

مرفق البيئة العاملية، وكالة التنمية
الثنائية

GEF, Bilaterale Entwicklungsagentur

3240 GEF, Operational 
Focal Point Support 
Letter

fem, point focal opérationnel, lettre de soutien

الرسالة املطلوب تقدميها جنبا إىل جنب مع وثائق املرحلة 1 ملرفق
البيئة العاملية للحصول على االعتماد بصفة وكالة مشروع مرفق البيئة

العاملية. وتشتمل على ملخص فكرة املشروع. والغرض من هذه
الرسالة هو إظهار أن الكيان الذي يطلب االعتماد بصفة وكالة
مشروع مرفق البيئة العاملية حيظى بتأييد نقطة اتصال تشغيلية

.GEF واحدة على األقل من بلدان (OFP)

مرفق البيئة العاملية، نقطة االتصال
التشغيلية، رسالة دعم

GEF, Operationelle Anlaufstelle, 
Unterstützungsschreiben
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3241 GEF, Project Concept 
Summary

fem, concept de projet, résumé

الوثيقة اليت تصف املشروع األويل الذي يتوقع أن ينفذه مقدم الطلب
بعد أن يتم اعتماده، والذي مت االتفاق عليه مع  نقطة االتصال

التشغيلية لبلد من مرفق البيئة العاملية. وهو جزء ال يتجزأ من خطاب
الدعم املسلم من نقطة االتصال التشغيلية.

مرفق البيئة العاملية، فكرة املشروع،
ملخص

GEF, Projektkonzept, Zusammenfassung

3242 GEF, Stage 1 
application

fem, etape 1 application

التطبيق األويل من صاحب الطلب املقدم إىل أمانة مرفق البيئة العاملية.
أنه يوفر املعلومات الالزمة ملراجعة أداء القيمة املضافة من قبل أمانة

مرفق البيئة العاملية.

مرفق البيئة العاملية، تطبيق املرحلة 1

GEF, Stufe 1 Anwendung

3243 GEF, Stage 2 
application

fem, etape 2 application

تطبيق (امللف) الثاين من مقدم الطلب، والذي يوفر معلومات عن
مدى وفاء الكيان باملعايري الدنيا االئتمانية واملعايري واإلجراءات الوقائية
البيئية واالجتماعية ملرفق البيئة العاملية، وغريها من القضايا، كما هي

مطلوبة من قبل الس وتتم مراجعتها من قبل هيئة االعتماد.

مرفق البيئة العاملية، تطبيق مرحلة 2

GEF, Stufe 2-Anwendung

3244 GEF, Value-added 
review

fem, examen de la valeur ajoutée

تقييم ما إذا كان كيان الطلب سيوفر قيمة مضافة كافية ملرفق البيئة
العاملية من حيث حتقيق أهدافه االستراتيجية.

مرفق البيئة العاملية، مراجعة القيمة
املضافة

GEF, Mehrwert-Bewertung

3245 Gender

genre

األجناس هي جمموعات حيوية اجتماعية وثقافية، اليت تكونت تارخييا
عرب حتديد اخلصائص اجلنسية اليت تصنف البشر. بعد التصنيف، يتم
ختصيص جمموعة متباينة من املهام واألنشطة والعالقات االجتماعية،
ومناذج ومعايري السلوك وربطها بكل صنف. إا عبارة عن جمموعة
مركبة ومعقدة من قرارات وخصائص اقتصادية واجتماعية وقانونية

وسياسية ونفسية، اليت تكون ما يعرب عنه بثقافية النوع، وهي تتطور و
ختص زمنا وجمتمعا وحمتويات معينة وترتبط بالفرد يف حالة كونه رجل

أو امرأة.

جنس

Geschlecht

3246 Gender analysis

analyse de genre

هي عملية نظرية وتطبيقية تسمح بتحليل مييز بني الرجال والنساء يف
املسؤوليات، واملعرفة، والوصول إىل واستخدام والسيطرة على
املوارد، واملشاكل واالحتياجات واألولويات والفرص، من أجل
التخطيط للتنمية على أساس الكفاءة واإلنصاف. حتليل النوع

االجتماعي ينطوي، بالضرورة، على دراسة أشكال تنظيم واشتغال
اتمعات لتحليل العالقات االجتماعية. ينبغي أن يصف هذا التحليل

هياكل التبعية القائمة بني اجلنسني. جيب أال يقتصر حتليل النوع
االجتماعي على دور املرأة، ولكن ينبغي أن يقوم مبقارنة دور املرأة

بدور الرجل، والعكس بالعكس.

حتليل النوع

Geschlechteranalyse

3247 Gene

gène

الوحدة املادية والوظيفية األساسية للوراثة، واليت حتمل املعلومات من
جيل إىل جيل. جزء من احلمض النووي، وتتألف من منطقة قابلة

للنسخ وتسلسل تنظيمي جيعل النسخ ممكنا.

جينة

Gen

3248 Genebank

banque de gènes

منشأة مقامة حلفظ، البذور أو األنسجة أو اخلاليا التناسلية للحيوانات
أو النباتات.

بنك اجلينات

Genbank
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3249 General Agreement 
on Tariffs and Trade 
(GATT)

accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce (gatt)

الوضع (حىت عام 1995) قبل تأسيس منظمة التجارة العاملية
(WTO) والذي كان يهدف إىل تعزيز التجارة العاملية عن طريق
خفض التعريفات اجلمركية وإزالة القيود األخرى املفروضة على
التجارة اخلارجية. وأشرفت على االتفاقية وكالة متخصصة تابعة
لألمم املتحدة (UN)، إىل أن استبدلت مبنظمة التجارة العاملية
GATT، وأجرت مثاين جوالت، أي اتفاقات بشأن مواصلة

خفض احلواجز التجارية (آخرها جولة أوروغواي
.(1986-1993

اتفاقية عامة بشأن التعريفات
(GATT) اجلمركية والتجارة

Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen (GATT)

3250 General Circulation 
Model (GCM)

modèle de circulation générale

منوذج عاملي رقمي ثالثي األبعاد للنظام املناخي والذي ميكن
استخدامه حملاكاة تغري املناخ بفعل اإلنسان. هذه النماذج هي معقدة
للغاية ومتثل تأثريات عوامل مثل اخلصائص االنعكاسية واالستيعابية
لبخار املاء يف الغالف اجلوي، وتركيزات الغازات الدفيئة، والغيوم،

والتدفئة الشمسية السنوية واليومية، ودرجات حرارة احمليطات
واحلدود اجلليدية. وتشمل أحدث هذه النماذج متثيل عاملي للغالف

اجلوي واحمليطات وسطح األرض.

(GCM) منوذج الدوران العام

Allgemeinen Kreislaufmodel

3251 General Fisheries 
Commission for the 
Mediterranean 
(GFCM)

commission générale des pêches pour la 
méditerranée (cgpm)

منظمة إقليمية إلدارة مصايد األمساك. دف إىل تعزيز التنمية،
واحلفاظ، واإلدارة الرشيدة واالستخدام األمثل للموارد البحرية احلية.
كما دف إىل التنمية املستدامة لتربية األحياء املائية يف البحر املتوسط

والبحر األسود واملياه املتصلة.

(ال) جلنة العامة ملصايد األمساك
بالبحر املتوسط

Allgemeine Kommission für die Fischerei im 
Mittelmeer

3252 Generalist predator

prédateur généraliste

أنواع آكلة اللحوم اليت تتغذى على جمموعة واسعة من الفرائس.

مفترس عام

generalistisches Raubtier

3253 generalized soil map

carte généralisée des sols

خريطة للتربة مبقياس صغري، تظهر التوزيع العام للتربة يف منطقة واسعة
بتفاصيل حمدودة، أقل مما هو عليه احلال يف خريطة مفصلة للتربة.

خريطة عامة للتربة

generalisierte Bodenkarte

3254 Generation

génération

قياس متوسط عمر اآلباء ألفراد حديثي الوالدة يف جمموعة سكنية. إذا
كان طول اجليل يتغري حتت تأثري ضغوطات وأخطار، فإن القيمة
األقرب إىل الطبيعية، أي قبل حدوث االضطراب، هي القيمة اليت

تستعمل يف القائمة احلمراء.

جيل

Generation

3255 Generation Length

durée de génération

متوسط عمر آباء وأمهات الفوج احلايل (أي الصغار حديثي الوالدة
بني السكان). يعكس عمر اجليل معدل جتدد القادرين على اإلجناب
يف عدد السكان. عمر جيل أكرب من السن عند اإلجناب األول وأقل
من العمر عند آخر إجناب، إال يف حالة األنواع اليت تتكاثر أو تنجب
مرة واحدة فقط.  إذا كان عمر اجليل يتغري حتت تأثري ضغوطات،

جيب استخدام  عمر اجليل األقرب إىل الطبيعية (أي ما قبل
االضطرابات).

عمر اجليل

Generationsdauer

3256 Generation Rate

taux de génération

كمية النفايات الصلبة اليت يتم إنتاجها خالل فترة معينة من الزمن.
على سبيل املثال، أسرة قد يكون معدل توليد النفايات الصلبة لديها

واحد كيلوجرام للفرد يف اليوم.

معدل التوليد، معدل اإلنتاج

Erzeugungsrate
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3257 Generation time 
(micro-organism)

temps de génération (micro-organisme)

الوقت الذي تستغرقه مضاعفة عدد أفراد جمموعة من الكائنات
الدقيقة.

زمن جيلي (كائنات دقيقة)

Generationszeit (Mikroorganismus)

3258 Generator

générateur

شخص أو مؤسسة أو تنظيم يصاحب نشاطه وأشغاله توليد نفايات
صلبة باملدينة.

مولد، منتج

Generator/Erzeuger

3259 Generators

générateurs

يدل يف جمال البيئة على منتجي النفايات البلدية الصلبة مثل املساكن
واملؤسسات والشركات التجارية والصناعة.

مولدات، منتجون

Generatoren

3260 Genesis

genèse

بداية؛ منشأ؛ والدة.

نشأة

Genese

3261 Genetic Assimilation

assimilation génétique

االنقراض يف اية املطاف ألنواع طبيعية عندما حيدث تدفق جيين
هائل من أنواع ذات الصلة اليت حتول احلمض النووي لألنواع الطبيعية

املتضررة.

اندماج وراثي، استيعاب جيين

genetische Assimilierung

3262 Genetic Code

code génétique

املعطيات املشفرة املخزونة واملنقولة بني جمموعة (64) ثالثيات
النكليوتيدات املمكنة واألمحاض األمينية وشفرات الوقف اليت حتددها.

شفرة وراثية

Genetischer Code

3263 Genetic Disease

maladie génétique

مرض ناتج عن خلل يف املادة الوراثية، والذي ميكن أن يكون على
مستوى تسلسل احلمض النووي يف مكان، أو على مستوى النمط

النووي. عادة ما يشري املصطلح إىل أمراض وراثية، على الرغم من أن
الطفرات اجلسدية ميكن أيضا أن تسبب املرض دون أن يكون

موروثا.

مرض وراثي، مرض جيين

genetische Krankheit

3264 Genetic Distancing

distanciation génétique

مجع البيانات عن الصفات املظهرية، حتديد الترددات األليلية أو
تسلسل احلمض النووي الثنني أو أكثر من اموعة، وتقدير املسافات
اجلينية بني كل زوج من اموعة. مسافة قصرية تدل على قرابة قوية

والعكس بالعكس.

حتديد (قياس) املسافات الوراثية،
مسافة وراثية

genetische Distanzierung

3265 Genetic Diversity

diversité génétique

تباين وراثي داخل وبني السكان والذي يتم إنشاؤه، وتعزيزه أو
احلفاظ عليه عن طريق قوى تطورية أو انتقائية.

تنوع وراثي

genetische Vielfalt

3266 Genetic Drift

dérive génétique

تغيري يف تواتر الصبغيات من جيل إىل آخر ضمن جمموعة من السكان،
نظرا ألخذ عينات من أعداد حمدودة من اجلينات، األمر الذي ال مفر
منه يف حالة جمموعة سكنية حمدودة احلجم. كلما صغر عدد السكان،

كان االحنراف الوراثي أكرب، ونتيجة لذلك تفقد بعض األليالت،
ويتم ختفيض التنوع اجليين. وبالتايل فإن التقليل من االحنراف الوراثي

هو أحد االعتبارات اهلامة حلفظ املوارد الوراثية.

إحنراف (إجنراف) وراثي، احنراف
جيين

genetische Drift

3267 Genetic engineering

génie génétique

تعديل التركيبة اجلينية للكائنات احلية باستخدام تقنيات البيولوجيا
اجلزيئية اليت متكن من نقل اجلينات بني كائنات حية غري متشاة.

هندسة وراثية

Gentechnik
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3268 Genetic Immunization

immunisation génétique

إدخال جينات مستنسخة تقوم بتشفري مستضد إىل كائن مضيف. بعد
أن يتم التعبري عن اجلينات املستنسخة، فإا تتسبب يف استجابة تتمثل
يف تكوين أجسام مضادة حتمي الكائنات احلية من العدوى عن طريق

ممرِض ذو صلة.

حتصني وراثي، متنيع جيين

genetische Immunisierung

3269 Genetic Mapping

cartographie génétique

عملية حتديد مواقع اجلينات على الكروموسومات.

خرائطية وراثية

Genkarte/genetische Zuordnung

3270 Genetic Material

matériel génétique

تعرف اتفاقية التنوع البيولوجي املواد اجلينية بأا مواد ذات قيمة فعلية
أو حمتملة. وميكن أن تكون مواد من أصل نبايت أو حيواين أو
جرثومي أو غريها من األصول، وحتتوي على وحدات وظيفية

للوراثة. وميكن أن تشمل املادة الكائن كله، أو أجزاء من كائن حي،
أو مقتطفات البيوكيميائية من عينات األنسجة اليت حتتوي على

احلمض النووي الرييب منقوص األكسجني (DNA)، أو يف بعض
احلاالت محض النووي الرييب (RNA). يف إطار نظام تقاسم
وصول واستفادة، متثل املادة اجلينية العنصر الرئيسي واملعلومات
البيولوجية النهائية اليت ميكن استخدامها لتطوير واستخالص منتج
جديد أو مواد بيولوجية معدلة وراثيا. هذا التعريف يستبعد املصادر
اليت قد حتتوي على وحدات وراثية يف أشكال أخرى. لذلك، فإنه يف
سياق النقاش بشأن احلصول وتقاسم املنافع يصبح قرار سياسي حلل

مشاكل التعريف ضروريا.

مادة جينية

genetisches Material

3271 Genetic Pollution

pollution génétique

انتشار غري منضبط للمعلومات الوراثية (يف كثري من األحيان يف إشارة
إىل اجلينات املعدلة) يف جينومات الكائنات احلية حيث هذه اجلينات

ليست موجودة يف الطبيعة.

تلوث وراثي، تلوث جيين

genetische Verunreinigung

3272 genetic pools

réserves de ressources génétiques

جمموع جينات كائن معني أو جمموعة من الكائنات أو مكونات
وسط حي متميز.

احتياطات املوارد الوراثية

genetische Ressourcenreserve

3273 Genetic Resources

ressources génétiques

مجيع املواد اجلينية ذات القيمة الفعلية أو احملتملة؛ قيمة ال يلزم أن
تكون يف طبيعتها جتارية أو نقدية، ولكن قد تكون علمية أو أكادميية.

موارد جينية

genetische Ressourcen

3274 Genetic stump

moignon génétique

قاعدة من املعلومات الوراثية املشفرة لكائنات حية.

جدعة جينية

genetischer Stumpf

3275 Genetic 
Transformation

transformation génétique

1. استيعاب وإدماج DNA يف اخللية. واهلدف هو أن يقوم
DNA الذي مت إدماجه بتغيري النمط الظاهري للكائن املتلقي

بطريقة ميكن التنبؤ ا. 2. التحويل، بطرق أو وسائل خمتلفة، خلاليا
حيوانية مستنبتة من منو متحكم فيه إىل منو غري منضبط، وعادة عن

طريق العدوى بفريوس ورمي أو انتقال جني ورمي.

حتويل (حتوير) املورثات، حتول جيين

genetische Umwandlung

3276 genetic types

types génétiques

ميثل املخزون اجليين للكائن الربي يف "وسط غري ملوث" املرجع
للمقارنة بني األنواع الوراثية املختلفة واليت تطورت بسبب نزوح
الكائن إىل وسط طبيعي مغاير للمحيط األصلي، أو نتيجة لتدخل

اإلنسان عن طريق التهجني أو اهلندسة الوراثية.

أنواع وراثية

genetisch Typen
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3277 Genetic Use 
Restriction 
Technology (GURT)

technologie génétique de restriction d'utilisation

تطبيق تكنولوجيا التعديل اجليين (إضافة جينات معينة) لإلضعاف
اجليين للخصوبة أو ألداء البذور احملفوظة أو حليوانات اجليل الثاين.
والقصد من ذلك هو محاية السوق ملنتج البذور أو ملنع انتشار غري
مرغوب فيه من اجلينات. وقد مت تسجيل براءة اختراع نوعني من
تكنولوجيات تقييد استخدام اجلينات: تقييد على مستوى التشكيلة
(V-GURT)، اليت تنتج ذرية عقيمة، وتقييد بسمة حمددة

(T-GURT)، الذي يقيد فقط السمة املعدلة وراثيا ذات القيمة
املضافة وتكون حممية وراثيا. انظر: جني إائي، جني اختالل.

تقنية حصر استخدام املورثات،
تكنولوجيا جينية لتقييد االستخدام

(GURT)

genetische Verwendungsbeschränkungstechnologie

3278 genetic variability

variabilité génétique

جمال التباين الوراثي املمكن بني فردين من نفس األصل وهو أحد
أسس االنتقاء الطبيعي وميثل كذلك قدرة الكائن على التطور

والتكيف مع خمتلف أنواع اإلجهاد.

تباين وراثي

genetische Variabilität

3280 Genetically Modified 
Organism (GMO)

organisme génétiquement modifié (ogm)

الكائن احلي الذي مت حتويله عن طريق إدراج جني واحد أو أكثر من
اجلينات املعدلة.

كائن معدل وراثيا، كائن معدل
جينيا

Genetisch veränderter Organismus (GVO)

3281 Genetically modified 
organisms (GMO)

organismes génétiquement modifiés (ogm)

كائنات حية خضعت لتغيري مصطنع ملوادها اجلينية بطريقة ال حتدث
بشكل طبيعي عن طريق التزاوج أو إعادة التركيب الطبيعي أو

كليهما. أمثلة من التقنيات اليت يشملها هذا التعريف :
 

• تكنولوجيا إعادة تأليف احلمض النووي باستخدام ناقالت فريوسية
أو بكتريية،

 
• إدخال مباشر لِ DNA إىل كائن حي، مثال عن طريق احلقن

الدقيق
 

• انصهار اخلاليا أو التهجني
 

استنساخ، اهلجينة اليت شكلتها عمليات التلقيح الطبيعية، أو منتجات
اختيار شجرة، التطعيم، التكاثر اخلضري أو زراعة األنسجة، ليست

كائنات معدلة وراثيا، ما مل يتم حتقيقها باالعتماد على تقنيات
الكائنات املعدلة وراثيا.

(GMO) كائنات معدلة وراثيا

Gentechnisch veränderte Organismen (GVO)

3282 genetics

génétique

فرع من علم األحياء الذي يتعامل مع الوراثة، وخاصة آليات انتقال
اخلصائص الوراثية بني األجيال ومساحات االختالف املمكن وتأثر

االنتقال خبصائص احمليط وتغرياا.

علم الوراثة

Genetik

3283 Genome

génome

مجيع املعطيات الوراثية اليت حتملها مجيع كروموسومات كائن حي.

جينوم

Genom

3284 Genotype

génotype

تكوين أليلية احملدد للخلية - أي من كامل أو، وهو األكثر شيوعا،
جلني معني أو جمموعة من اجلينات. اخلصائص الوراثية (ماكياج) اليت

حتدد بنية ووظيفة كائن حي.

منط جيين

Genotyp
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3285 Gentrification

embourgeoisement

هو ما حيدث عندما تتم يف منطقة من وسط املدينة، واليت كانت قد
أمهلت، عملية ترقيتها وعصرنتها عندما يعود إليها األثرياء، فلديهم

قدر أكرب من املوارد والقدرة على حتسني الوضع ورفع مستوى املنطقة
مرة أخرى.

رفع املستوى االجتماعي

Gentrifizierung

3286 Genuine Progress 
Indicator  (GPI)

indicateur de progrès réel

مقياس التقدم االقتصادي الذي يأخذ يف االعتبار ما إذا كان قد أدى
النمو االقتصادي يف البلد يف حتسني الرفاه ونوعية احلياة للناس الذين

يعيشون هناك.
 

مؤشر التقدم االقتصادي املعروف والذي يستخدم كثريا وعلى نطاق
واسع هو الناتج احمللي اإلمجايل (GDP) والذي يأخذ بعني االعتبار
فقط القيمة اإلمجالية للسلع واخلدمات املتبادلة، وال مييز تكاليف أقل
وضوحا يف عالقتها بالتنمية االقتصادية اليت ميكن أن يكون هلا تأثريات

سلبية على اتمع.
 

يوفر مؤشر التقدم احلقيقي طريقة أكثر دقة لقياس األصول البيئية
واالجتماعية واالقتصادية وبالتايل توفري قياس أكثر استنارة للنمو

االقتصادي احلقيقي.

مؤشر التقدم احلقيقي

Genuine Fortschrittsindikator

3287 Genuine Progress 
Indicator (GPI)

indicateur de progrès réel

صدر يف التسعسنيات مؤشر مت تطويره لتصحيح أوجه القصور
املعترف ا يف الناتج احمللي اإلمجايل حيث انه ال يأخذ يف احلسبان

مجيع تكاليف أو منافع األنشطة البشرية. إا حماولة لتوفري مؤشر أكثر
دقة (نوعية احلياة) للناس باملقارنة مع مؤشر الناتج احمللي اإلمجايل

املستعمل من طرف احلكومات والشركات.
 

على سبيل املثال، الكوارث الطبيعية واحلوادث الصناعية تساهم يف منو
الناتج احمللي اإلمجايل (بسبب الزيادات يف العمل والنفقات الرأمسالية)
دون احتساب اخلسائر املؤقتة أو الدائمة يف قدرة البيئة على توليد أو

إنتاج مقبول للمياه واهلواء والتربة.

مؤشر تقدم حقيقي

Echter Fortschrittsindikator

3288 Genus (plural: 
genera)

genre (pluriel: genres)

إحدى اموعات التصنيفية للكائنات احلية، واليت حتتوي على أنواع
بينها ارتباط؛ يتم جتميع أجناس بينها ارتباط يف أسر.

جنس (اجلمع: أجناس)

Gattung (Plural: Gattungen)

3289 Geodiversity

géodiversité

جممل تنوع املعادن والصخور (سواء األصلية أو الناجتة عن حتوالت
وتفاعالت) واحلفريات والتضاريس والرواسب والتربة، جنبا إىل

جنب مع العمليات الطبيعية اليت تشكل التضاريس واملناظر الطبيعية
والبنية األساسية لألرض.

تنوع جيولوجي

Geodiversität

3290 geodynamics

géodynamique

أو الديناميكية األرضية، دراسة التحركات األرضية، مبا يف ذلك
الدوران، وحركة الصفائح، واملد واجلزر يف احمليطات، واهليكل (أي

النواة، والقشرة).

جيوديناميكيا

Geodynamik

3291 Geo-Engineering

geo-engineering

جهود لتحقيق االستقرار يف النظام املناخي من خالل تدخل مباشر
واسع النطاق يف نظم األرض (مثل الدوائر الكيميائية احليوية

والبيوجيوكيميائية)، على سبيل املثال إدارة اإلشعاع الشمسي أو عزل
نشط لثاين أكسيد الكربون دف التغلب على ارتفاع ظاهرة

االحتباس احلراري.

هندسة جيومناخية

Geo-Engineering

3292 geogeny

géogénie

أحد فروع اجليولوجيا، يهتم بنظرية تكوين األرض، خصوصا خالل
املراحل األوىل من تطورها، وتفاعلها مع مكونات النظام الشمسي.

علم نشأة األرض

Geogenie
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3294 Geographic 
Information Systems 
(GIS)

systèmes d'information géographique (sig)

يتم استخدام تقنية نظم املعلومات اجلغرافية لوضع خرائط اليت تقدم
املوارد أو ميزات مثل أنواع التربة، والكثافة السكانية، واستخدامات
األراضي، وممرات النقل واملمرات املائية، اخل. تربط برامج الكمبيوتر
GIS مالمح شائعة ومتوفرة على اخلرائط (مثل الطرق، وحدود

املدينة، واملسطحات املائية) مع املعلومات ذات الصلة ال توجد عادة
على اخلرائط، مثل نوع سطح الطريق، والسكان، ونوع الزراعة،
نوع النباتات، أو معلومات عن نوعية املياه. GIS هو نظام فريد
للمعلومات حيث ميكن ملالحظات فردية أن تكون مرجعا مكانيا

لبعضها البعض.

(GIS) نظم املعلومات اجلغرافية

Geographische Informationssysteme (GIS)

3295 geologic maps

cartes géologiques

خرائط توضح أنواع وأعمار الصخور مبنطقة. تستخدم هذه اخلرائط
من قبل علماء احلفريات للعثور على املناطق اليت حيتمل أن حتتوي

على أحافري مهم ويبحثون عنها.

خرائط جيولوجية

geologische Karten

3296 geologic province

province géologique

جمموعة من الصخور اليت تتقاسم تارخيا أو حدثا مشتركا، على سبيل
املثال، صخور تشكلت يف نفس البيئة ويف نفس الوقت، أو صخور

تصدعت أو طويت خالل نفس احلدث اجليولوجي.

إقليم/حمافظة اجليولوجية

geologische Provinz

3297 geologic time scale

échelle de temps géologique

تسلسل زمين لألحداث اجليولوجية تمثَّلُ عادة يف شكل رسم بياين
يوضح أمساء خمتلف طبقات الصخور ويشري إىل املدة التقديرية لعمر

كل وحدة جيولوجية.

مقياس الزمن اجليولوجي

geologische Zeitskala

3298 geological erosion

érosion géologique

تآكل عادي أو طبيعي، ناتج عن األنشطة اجليولوجية اليت تؤثر على
مدى فترات جيولوجية طويلة وتؤدي إىل تآكل اجلبال، وتشريح
السهول، وأيضا بناء السهول الساحلية. مرادف لعوامل التعرية

الطبيعية.

تآكل جيولوجي

geologische Erosion

3299 Geological Hazard

hazard géologique

ميكن أن تتسبب األنشطة والظواهر اجليولوجية يف خسائر يف األرواح
أو أضرار صحية، ويف إتالف املمتلكات، وفقدان سبل املعيشة

واخلدمات، واالضطراب االجتماعي واالقتصادي أو الضرر البيئي،
وهو ما يعرف باملخاطر اجليولوجية. وتشمل املخاطر اجليولوجية
العمليات مثل الزالزل والنشاط الربكاين واالنبعاثات، والعمليات
اجليوفيزيائية ذات الصلة مثل حركت الكتل وااليارات األرضية
والصخرية وايارات سطح أو حطام أو تدفقات الطني. عوامل

األرصاد اجلوية املائية هي من العوامل اهلامة املسامهة يف بعض هذه
العمليات.

خماطر جيولوجية

geologischen Gefahren

3300 geology

géologie

دراسة كوكب األرض واملواد املكونة له، التفاعالت والعمليات اليت
ختضع هلا تلك املواد، واملنتجات اليت شكلت، وتاريخ هذا الكوكب،

وأشكال احلياة منذ البداية.

جيولوجيا

Geologie

3301 geomagnetic field

champ géomagnétique

حقل مغناطيسي حييط باألرض. يتفاعل مع الرياح الشمسية وحيمي
الكائنات على األرض من سيل اجلسيمات املشحونة اليت حتملها

الرياح الشمسية.

حقل جيومغنطيسي

magnetisches Feld
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3302 geomagnetic field

champ géomagnétique

حقل مغناطيسي حييط باألرض. يتفاعل مع الرياح الشمسية وحيمي
الكائنات على األرض من سيل اجلسيمات املشحونة اليت حتملها

الرياح الشمسية.

حقل جيومغنطيسي

Erdmagnetfeld

3303 geomorphology

géomorphologie

دراسة التضاريس احلالية، مبا يف ذلك تصنيفها ووصفها، وطبيعتها،
وأصلها، وتطورها، وعالقاا مع البنيات األساسية. أيضا دراسة

تاريخ التغريات اجليولوجية كما سجلتها هذه اخلصائص السطحية.
ويقتصر هذا املصطلح يف بعض األحيان على امليزات اليت ال تنتج إال

عن طريق التعرية والترسيب.

جيومورفولوجيا

Geomorphologie

3304 geophysical

géophysiques

ما يتعلق بدراسة اخلصائص الفيزيائية للجزء الصلب من األرض،
وهوائها، ومياهها، والعالقات بالظواهر الفضائية.

جيوفيزيائية

geophysikalisch

3305 Geophyte

géophyte

أعشاب مع براعم معمرة حتت سطح التربة (فئة من أشكال احلياة
.(Raunkiaer حسب تصنيف راونكيار

أعشاب برباعم معمرة

Geophyte

3306 geosphere

géosphère

العناصر املادية املكونة للقشرة األرضية، وما بداخلها.

غالف أرضي

Geosphäre

3307 geotaxis

géotaxie

حركة موجهة لكائن حي متحرك استجابة لتأثري اجلاذبية.

انتماء أرضي

Geotaxis

3308 geotaxis

géotaxie

حركة موجهة لكائن حي متحرك استجابة لتأثري اجلاذبية.

انتماء أرضي

Geotaxis

3309 Geothermal Energy

énergie géothermique

مصدر بديل للطاقة يستخدم حرارة باطن األرض كمصدر للطاقة
األولية لتوليد الكهرباء. البديل هنا يشري إىل اختالف هذا املصدر عن

املصادر التارخيية الطاقة، اليت هي اهليدروكربونات.

طاقة حرارة األرض

geothermische Energie

3310 geothermy

géothermie

مصطلح يدل على علم دراسة الظواهر احلرارية الداخلية لألرض،
وكذلك التكنولوجيا اليت متكن من االستفادة من هذه احلرارة اليت

تصاحب تفاعالت نووية يف جوف األرض. يعترب هذا املصدر من بني
مصادر الطاقات املتجددة.

حرارة أرضية

3311 geothermy

géothermie

مصطلح يدل على علم دراسة الظواهر احلرارية الداخلية لألرض،
وكذلك التكنولوجيا اليت متكن من االستفادة من هذه احلرارة اليت

تصاحب تفاعالت نووية يف جوف األرض. يعترب هذا املصدر من بني
مصادر الطاقات املتجددة.

حرارة أرضية

3312 germ

germe

ميكروب، وعادة ما تسبب مرضا.

جرثومة

Keim

3313 Germination

germination

تطور الشتالت من البذور املخصبة.

إنبات

Keimung

370



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةG

3314 Germplasm

germoplasme

مصطلح يدل على مواد نباتية من أنواع خمتلفة، مفيد عند التكثري أو
التخزين على املدى الطويل.

بالزما جرثومية

Keimplasma

3315 Gestation period

période de gestation

الفترة ما بني اإلخصاب والوالدة بالنسبة للحيوانات اليت تضع مواليد
حية.

مدة احلمل

Tragzeit

3316 Gesundheitsregion

région sanitaire

منطقة مبواقع متصلة ببعضها أو مناظر طبيعية، واليت تتميز بشكل
خاص بالعرض الصحي. متثل السياحة نشاط أساسي باملنطقة، ويتم
تشجيعه، على سبيل املثال، من خالل سفر خال من العوائق، عروض

موجهة حمليب الطبيعة، وطبيعة يف حالة جيدة، وللعناية بالصحة،
واملنتجعات، والعيادات واملركبات الرياضية.

منطقة صحة

Gesundheitsregion

3317 GHG protocol

protocole des ges

بروتوكول لقياس ورصد غازات االحتباس احلراري (غازات دفيئة)،
وفوائد مبادرات للتخفيف من آثار تغري املناخ. مت اعتمادها كمعيار
للشركات وكسلسلة قيم معيارية للشركات من قبل املنظمة الدولية

لتوحيد القياسات (ISO) والسجل املناخي.

بروتوكول الغازات الدفيئة

Treibhausgas-Protokoll

3318 GHG protocol, Scope 
1, Scope 2, and 
Scope 3 emissions

protocole des ges, portée 1, portée 2, et portée 
3 des émissions

حدده بروتوكول غازات الدفيئة، وهو مبادرة القطاع اخلاص،
املسؤولية عن االنبعاثات على النحو التايل: "النطاق 1" نطاق

انبعاثات مباشرة للغازات الدفيئة اليت هي من مصادر ميلكها أو يسيطر
عليها الكيان صاحب التقارير. "النطاق 2" نطاق انبعاثات غري

مباشرة للغازات الدفيئة مرتبطة بإنتاج الكهرباء، أو احلرارة، أو البخار
يتم شراؤها من قبل الكيان صاحب التقارير. "النطاق 3" يشمل مجيع

االنبعاثات غري املباشرة األخرى، أي انبعاثات املرتبطة باستخراج
وإنتاج املواد اليت مت شراؤها، والوقود، واخلدمات، مبا يف ذلك النقل
يف السيارات اليت ال ميلكها أو يسيطر عليها الكيان صاحب التقارير
واألنشطة حيث االستعانة مبصادر خارجية، والتخلص من النفايات،

اخل..

بروتوكول الغازات الدفيئة: النطاق
1، النطاق 2، ونطاق 3 لالنبعاثات

Treibhausgas-Protokoll, Scope (Geltungsbereich) 1, 
Scope 2 und Scope 3-Emissionen

3319 GHG reduction 
potential

potentiel de réduction des ges

ختفيضات حمتملة يف انبعاث غازات دفيئة (كميا من حيث ختفيضات
مطلقة أو كنسب إىل انبعاثات اخلط األساس) اليت ميكن حتقيقها من

خالل استخدام التقنيات والتدابري.

احتمال خفض انبعاث غازات دفيئة

THG-Minderungspotenzial

3320 Giardia

giardia

طفيلي منقول عن طريق املياه والذي ميكن أن يسبب اإلسهال الشديد
لدى البشر واحليوانات.

جِيارديا

Giardia

3321 Gillnet

filet maillant

نوع من شباك الصيد يعتمد توريط أو اإليقاع باألمساك.

شباك خيشومي

Stellnetz
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3322 Girdling

annelation

قطع حلقة حلاء وتدمري اخلاليا اليت تنقل املواد الغذائية للشجرة.
وتسمى أيضا حلقة نباح.

حتزمي

Ringelung

3323 Girth tape

bande de circonférence

شريط معاير يستخدم لقياس قطر الشجرة. على الرغم من أنه يوضع
حول الساق (حييط به)، فإن قراءة القياس تعطي القطر بالسنتيمترات.

شريط قياس

Umfangsband

3324 glacial drift

dérive glaciaire

مجيع املواد الصخرية اليت حيملها جليد األار اجلليدية أو املياه الذائبة
من األار اجلليدية، أو اليت محلتها معها اجلبال اجلليدية. يشمل هذا

املصطلح االجنراف الطبقي، واألجزاء املتناثرة للصخور.

اجنراف جليدي

Moränenmaterial

3325 Glacial Lake

lac glaciaire

حبرية شكلتها مياه اجلليد املنصهر وتقع إما يف اجلزء األمامي من األار
اجلليدية، وتعرف يف هذه احلالة باسم (حبرية جليدية موالية)، أو على
سطح ر جليدي (حبرية فوق جليدية)، داخل اجلبل اجلليدي (حبرية

داخل اجلليد) أو على السرير اجلليدي (حبرية شبه جليدية).

حبرية جليدية

Gletschersee

3326 Glacial Lake Outburst

débâcle du glacier

حتدث فورة حبرية جليدية عندما تكون مياه ذوبان اجلليد متجمعة
وراء سد جليدي أو سد من ركام محله ر جليدي ويتكسر هذا

السد.

فورة حبرية جليدية

Gletscherseeausbruch

3327 glacial till

till glaciaire

اجنراف جليدي غري مرتب يف مستويات، ترسب مباشرة من اجلليد
ويتكون من الطني والرمل واحلصى والصخور، مع تداخل هذه

املكونات بنسب خمتلفة.

حتات جليدي

3328 glacier

glacier

تراكم الفائض (عن الفقدان بسبب الذوبان أو غريه) من الثلوج
املتساقطة لسنني متعددة على األرض والذي يؤدى إىل تكون كتلة من
اجلليد مبساحة ال تقل عن عشرة هكتارات، يف منطقة تظهر ا بعض
األدلة على حركة اجلليد حتت تأثري اجلاذبية. تنتهي األار اجلليدية إما
على اليابسة أو يف املاء. ميثل جليد األار اجلليدية أكرب خزان للمياه
العذبة على األرض، واملخزون الثاين من املاء بعد احمليطات، باعتبار
هذه األخرية أكرب خزان للمياه ككل. توجد األار اجلليدية يف كل

القارات باستثناء استراليا.

ر جليدي

Gletscher

3329 glacier retreat

recul des glaciers

يشري تراجع األار اجلليدية إىل تأثري ملموس متعلق بالتغري املناخي
والذي يظهر يف ذوبان جليد األار اجلليدية. يف الواقع، مع استثناءات
قليلة، فإن مجيع األار اجلليدية يف جبال األلب ويف العامل يفقدون
تدرجييا من كتلتهم ويتوقع أن يستمر هذا االجتاه مع استمرار تقدم
ظاهرة االحتباس احلراري. األار اجلليدية يف املناطق األلبية تعمل

كحواجز. وخالل موسم األمطار، يتم ختزين املياه يف األار اجلليدية
ويساعد ذوبان اجلليد يف احلفاظ على شبكات األار أثناء فترات
اجلفاف. ما يقدر مبا بني 1.5 و 2 بليون من الساكنة يف آسيا

(منطقة اهليمااليا) وأوروبا (جبال األلب) واألمريكتني (جبال األنديز
وجبال روكي) اليت تعتمد على أنظمة رية هلا أار جليدية داخل
مناطق مستجمعات املياه اخلاصة ا. يف املناطق اليت تذوب فيها

األار اجلليدية، يزداد جريان النهر لفترة قبل اهلبوط احلاد يف اجلريان
السطحي.

تراجع األار اجلليدية

Gletscherrückgang

3330 glaciofluvial deposits

dépôts fluvio-glaciaires

مواد نقلتها األار اجلليدية وبعد ذلك فرزا التيارات املتدفقة من
ذوبان اجلليد. يكَون تراكم وانتشار هذه املواد سهول رسوبية، دلتا،

أو مدرجاتـ، حسب الشروط السائدة يف املوقع.

رواسب جليدية رية

glaziofluvialen Ablagerungen
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3331 glaciolacustrine 
deposits

sédiments glacio-lacustres

إذا كان هناك دليل على أن املواد املترسبة بالبحرية كانت قد ترسبت
يف اتصال مع ثلوج جليدية، حينئذ يستعمل املصطلح " حبريات

جليدية ". تتراوح هذه الرواسب يف ملمسها من رملي إىل طيين.

رواسب حبريات جليدية

glaziallimnische Ablagerungen

3332 glaciomarine deposits

sédiments glaciomarins

رواسب أودعتها أار جليدية يف بيئة حبرية بالقرب منها.

رواسب حبرية جليدية

glaziomarine Ablagerungen

3333 Glass Beneficiation 
Plant

usine de traitement de verre

منشأة معاجلة الزجاج حيث يتم تنظيف كسارة الزجاج املستعادة من
امللوثات ومعاجلتها يف شكل ميكن من عودا إىل سلسلة التصنيع

وحتويلها إىل منتوج جديد.

حمطة استعادة الزجاج

Glasaufbereitungsanlage

3334 Glass Containers

conteneurs en verre

زجاج زجاجات خمتلف املشروبات الغازية وغري الغازية، والنبيذ
واملشروبات الكحولية، والزجاجات وجرار املعلبات الغذائية

ومستحضرات التجميل، وغريها من املنتجات. إلعادة تدوير هذا
الزجاج، يتم عموما فصله إىل فئات زجاج تتميز بلوا (عدمية اللون،
وأخضر، وأصفر أو بين). تشمل أمثلة إلعادة التدوير ومعاجلة الزجاج
املستعمل: إنتاج أواين تعليب جديدة، مواد بناء أو ألياف زجاجية

(تستعمل يف العزل احلراري) أو غري ذلك.

زجاج التعليب

Behälterglass

3335 Glaucous

glauque

مصطلح يصف طبقة مشعية على سطح ورقة أو ساق، مما يعطيها
مظهرا مزرقا أو شاحبا، وتسهم الطبقة يف احلد من فقدان املياه.

أخضر شاحب

blaugrün

3336 Gleysation

gleysation

عملية تشكيل تربة حتت ظروف صرف ضعيف، مما يؤد إىل احلد من
احلديد والعناصر األخرى يف التربة وألوان رمادية ومرقشة/مزخرفة.

جلَيزايشن، تشكيل تربة رمادية

Gleysation

3337 Global carbon budget

budget global de carbone

ميزان التبادل (املدخالت واملخرجات) من الكربون بني خزانات
الكربون أو بالنسبة حللقة واحدة حمددة (على سبيل املثال، الغالف

اجلوي - الغالف احليوي) من دورة الكربون. دراسة ميزانية الكربون
لربكة أو خزان ميكن أن توفر معلومات حول ما إذا كانت الربكة أو

اخلزان يعمل كمصدر أو كبالوعة لثاين أكسيد الكربون.

ميزانية الكربون العاملية

Globalen Kohlenstoffhaushalt

3338 Global carbon budget

budget global de carbone

ميزان التبادل الكربون بني أحواض الكربون أو عند حلقة حمددة (مثل
التبادل بني الغالف اجلوي واحمليط احليوي) لدورة الكربون. فحص

ميزانية حوض أو خزان توفر معلومات حول ما إذا كان يعمل
كمصدر أو كبالوعة.

ميزانية الكربون العاملية

Globaler Kohlenstoffhaushalt

3339 Global climate change

changement climatique globale

تغري يف متوسط درجة حرارة سطح األرض، ويف مستوى هطول
األمطار، ومستوى البحر، وامتداد جليد البحر القطيب، ومتغريات

أخرى. تغري املناخ العاملي ميكن أن يتأثر بشكل مباشر أو غري مباشر
من خالل األنشطة البشرية، مثل حرق الوقود األحفوري، وميكن أن
يتأثر أيضا باحلوادث الطبيعية. األكثر أمهية هي التغيريات يف تركيزات
الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي واليت م: خبار املاء، وثاين أكسيد
الكربون، وامليثان، وأكسيد النيتروجني، ومركبات الكربون الكلورية

الفلورية.

تغري املناخ العاملي

globaler Klimawandel
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3340 Global Climate Model

modèle climatique global

برنامج الكمبيوتر الذي يستخدم من قبل علماء الغالف اجلوي
لدراسة وتوقع اجتاهات أمناط الطقس يف مجيع أحناء العامل والقوى
والقوانني الفيزيائية اليت تؤثر على املناخ. الصيغ معقدة وتتطلب
رياضيني مهرة، وعلماء الغالف اجلوي، وأجهزة كمبيوتر قوية

لتنفيذها. وغالبا ما تؤخذ مخسة أنظمة، واليت تؤثر على املناخ، يف
االعتبار: الغالف اجلوي، الغالف املائي، الغالف احليوي، الغالف

اجلليدي، وغالف األرض الترايب. قوانني فيزياء الغالف اجلوي والبيئة
وكذلك مبادئ الديناميكا احلرارية واهليدروديناميكا تستخدم كافة
كجزء من املعلمات الرياضية الواسعة يف الربنامج. وتستخدم نتائج

هذه النماذج كمرجع لنماذج أخرى، ولقرارات سياسة، ويف األرصاد
اجلوية.

منوذج مناخ عاملي

Globaler Klimamodell

3341 Global Climate 
Observing System 
(GCOS)

système global d'observation du climat

شبكة منسقة دوليا لنظم الرصد وبرنامج أنشطة لدعم وحتسني
الشبكة. وهي مصممة لتلبية متطلبات، يف تطور وطين ودويل، لرصد
املناخ. تأسست الشبكة يف عام 1992 كنتيجة ملؤمتر املناخ العاملي
الثاين. رؤية الشبكة، هي أن لكافة املستخدمني احلق يف الوصول إىل
املالحظات حول املناخ، وسجالت البيانات واملعلومات اليت حيتاجوا
ملعاجلة بواعث القلق امللحة املتعلقة باملناخ. مستخدمي الشبكة ميكن

أن يكونوا أفراد ومنظمات وطنية ودولية ومؤسسات ووكاالت.

نظام عاملي لرصد املناخ
(GCOS)

Globales Klimabeobachtungssystem

3342 Global Environment 
Facility (GEF)

fonds pour l'environnement mondial (fem)

صندوق متت إقامته بالبنك الدويل، متعدد األطراف، كآلية متويل
أولية لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)؛ مينح للبلدان النامية
واليت يف وضع انتقايل دعم االستثمارات واالستشارات الفنية يف
جماالت تغري املناخ والتنوع البيولوجي ومحاية املياه الدولية ومحاية

طبقة األوزون.

صندوق البيئة العاملي

Globale Umweltfazilität (GEF)

3343 Global Environmental 
Management 
Initiative (GEMI)

initiative de gestion pour l'environnement 
mondial (gemi)

منظمة تظم شركات رائدة تكرس جهودا لتعزيز البيئية العاملية
والصحة و التميز يف جمال السالمة من خالل تبادل األدوات

واملعلومات.

مبادرة إدارة البيئية العاملية
(GEMI)

Management Initiative der Globale Umwelt (GEMI)

3344 Global Eye

globale eye

منظمة غري حكومية، تتناول وتم على وجه التحديد باألخشاب،
واحلياة الربية واالجتار بالبشر. تركز يف جمال األخشاب على تطوير

وتنفيذ الربامج املبتكرة اليت تشمل مجع املعلومات االستخبارية اجلنائية
وحتليلها، وعلوم احلماية وتطبيق طرق 'غري تقليدية' عند إنفاذ القانون
والشبكات التنظيمية، ويف اية املطاف جمموعة واسعة من أدوات

احلد من السلبيات. وتعمل على مساعدة التعامل القانوين مع
األخشاب من خالل التصدي للمنافسة غري املشروعة، وخاصة حول

األنواع ذات القيمة العالية.

عني على العامل

Globale Eye

3345 Global forest 
resources 
assessment (FRA)

évaluation mondiale des ressources forestières

تقييم املوارد الغابوية يف العامل  يتم حتضريه من قبل منظمة األغذية
والزراعة، وهو حماولة لتقدمي ج متكامل لوصف الغابات يف العامل
وكيف تتغري. يستند هذا التقييم على مصدرين أساسني للبيانات:
التقارير اليت يعدها املراسلون الوطنيون واالستشعار عن بعد الذي
تقوم ا منظمة األغذية والزراعة جنبا إىل جنب مع نقاط االتصال
الوطنية والشركاء اإلقليميني. لقد تغري نطاق التقييم بانتظام منذ أول

تقييم نشر يف عام 1948. يتم حاليا نشر تقييم كل 5 سنوات.

تقييم عاملي ملوارد الغابات

Weltweiten Waldressourcenerhebung
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3346 global measurement

mesure globale

مجيع األنشطة املطلوبة لتحديد متغري عمومي مثل األوزون. تتراوح
هذه األنشطة من احلصول على البيانات إىل حتضري منتوج لتحليل
البيانات، وتشمل أيضا تقديرات عدم اليقني ذا املنتوج. ويشمل
القياس العاملي غالبا جمموعة من املالحظات من أجهزة مركبة يف

الفضاء (مطلوبة للتغطية العاملية) والقياسات املوقعية (الالزمة لتوفري
نقاط مرجعية للتأكد من الدقة على املدى الطويل).

تدابري عاملية

globale Maßnahmen

3347 Global Mechanism 
(GM)

mécanisme mondial (mm)

أنشئت هذه اآللية يف إطار اتفاقية مكافحة التصحر لألمم املتحدة،
وهي مسؤولة عن تعزيز اإلجراءات لتعبئة وتوجيه موارد مالية كبرية،
مبا يف ذلك نقل التكنولوجيا، على أساس املنح، و/أو بشروط ميسرة
أو غريها، إىل البلدان النامية األطراف املتضررة. توجد مكاتب اآللية
،(IFAD) العاملية يف روما يف مقر الصندوق الدويل للتنمية الزراعية

وتعمل حتت سلطة وتوجيه مؤمتر األطراف.

آلية عاملية

Globaler Mechanismus (GM

3348 Global Ocean 
Observing System 
(GOOS)

système d'observation de l'océan mondial (goos)

نظام عاملي دائم لرصد، ومنذجة وحتليل املتغريات بالبحار واحمليطات
لدعم مؤسسات خدمة احمليطات يف مجيع أحناء العامل. ويقدم وصفا
دقيقا للحالة الراهنة للمحيطات، مبا يف ذلك املوارد احلية. كما يقدم
توقعات متجددة ومستمرة للظروف املستقبلية بالبحر، تذهب أبعد ما

ميكن يف األفق، وتقدم أساسا لتوقعات تغري املناخ. وهو نظام من
الربامج، يعاجل كل واحد منها جمال خاص خمتلف عن اآلخرين لكن

متكامل معهم إلنشاء قدرة جاهزة لرصد احمليطات جبميع دول العامل.
رعاية األمم املتحدة وجمالس اليونسكو جتعل من التعاون الدويل أولوية
دائمة بالنظام العاملي لرصد احمليطات. ميثل GOOS عنصر احمليطات

.(GEOSS) يف النظام العاملي لرصد األنظمة األرضية

نظام عاملي لرصد احمليطات
(GOOS)

Globales Beobachtungssystem der Weltmeere

3349 global pollution 
investigation

recherches globales sur la pollution

التلوث، إن كان حمليا يف حدوثه وأحيانا يف تأثريه أيضا، فأن سببه
األساسي تصرف غري صحيح لإلنسان، ويرافق وجود املتسبب تواجد
املتأثر. والعديد من أنواع تلوث املياه وأغلب ملوثات اهلواء عابرة
للحدود. هلذا فإن تنسيق األحباث وتبادل املعلومات على املستوى

العاملي ضروري وتقوم به منظمات إقليمية ودولية.

أحباث عاملية عن التلوث

Untersuchung globaler Umweltverschmutzung

3350 global projects

projets mondiaux

العديد من اإلشكاليات البيئية تستلزم تعامل دويل كتلوث البحار
واالحنباس احلراري، وتوجد برامج عاملية لتنسيق وتقوية اجلهود ملعاجلة

هذه اإلشكاليات.

مشروعات عاملية

globale Projekte

3351 Global Reporting 
Initiative (GRI)

global reporting initiative (gri)

هي منظمة قائمة على تنظيم شبكي واليت تنتج تقارير استدامة شاملة،
تقارير تستخدم على نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل. وتلتزم املبادرة

بالتحسني املستمر لإلطار وتطبيقه يف مجيع أحناء العامل. وتشمل
األهداف األساسية للمبادرة تعميم الكشف عن األداء االجتماعي

واإلداري والبيئي.

(GRI) مبادرة التقارير الشاملة

Globale Berichterstattungsinitiative

3352 Global temperature

température globale

عادة ما تدل على درجة حرارة سطح األرض. وهي متوسط بترجيح
جمايل لدرجات احلرارة املسجلة يف مواقع الرصد القائمة على سطح
األرض وباحمليطات حول العامل، تكملها التسجيالت استنادا إىل

معطيات األقمار االصطناعية و/أو التقديرات استنادا إىل مناذج بالنسبة
للمناطق النائية.

درجة احلرارة العاملية

globale Temperatur
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3353 Global Terrestrial 
Observing System 
(GTOS)

système mondial d'observation terrestre

برنامج للرصد، والنمذجة، وحتليل النظم االيكولوجية األرضية  لدعم
التنمية املستدامة. يسهل GTOS الوصول إىل املعلومات عن النظم

اإليكولوجية األرضية ليتمكن الباحثون وصانعي السياسات من
GTOS التعرف على وإدارة التغري البيئي العاملي واإلقليمي. لنظام
،GCOS) شقيقني بأنظمة الرصد، والنظام العاملي لرصد املناخ

انظر هناك) والنظام العاملي لرصد احمليطات (GOOS، انظر هناك).

نظام عاملي ملراقبة األرض/اليابسة
(GTOS)

Globales Landbeobachtungssystem

3354 global variables

variables globales

دالة يف املكان والزمان، تصف حالة واسعة النطاق وتطور نظام
األرض. أنظمة األرض اليت تتمثل يف: الغالف الكوين، والغالف

املائي، والغالف اجلوي، واحمليط احليوي ومكوناا، هي أو حيتمل أن
تكون متغريات عاملية.

متغريات عاملية

globale Variablen

3355 Global Warming

réchauffement globale

زيادة إمجالية يف درجة حرارة الغالف اجلوي لألرض نتيجة لتراكم
الغازات املسببة لالحتباس احلراري. توقعت الدراسة يف ربيع عام

2007، أن احمليط املتجمد الشمايل قد يكون خاليا متاما من اجلليد يف
اية صيف عام 2020؛ ومع ذلك، فإن اجلليد يعود يف فصل الشتاء.
يف عام 2010 أعطت البحوث أن مسك جليد القطب الشمايل عند
شهر أيلول يتغري (يتراجع) حبوايل > 10٪ يف العقد الواحد. انظر

أيضا تغري املناخ العاملي.

ظاهرة االحتباس احلراري العام

Globale Erwärmung

3356 Genetically modified 
 
organism-free 
region; GM-free 
zone; GMO-free 
region; GMO-free 
zone

région libre-organisme génétiquement modifiés; 
zone sans ogm; région sans ogm; zone sans ogm

مناطق واقاليم وحمافظات، وحىت بلدان بأكملها، حيث أعلنت
احلكومات احمللية / اإلقليمية أن احملاصيل املعدلة وراثيا (GM) ال

ميكن زراعتها من أجل محاية احملاصيل التقليدية والعضوية، فضال عن
احلياة الربية، من التلوث احملتمل باملعدالت وراثيا.

منطقة خالية من األحياء املعدلة
وراثيا

Genetisch veränderter Organismus freier Bereich; GM-
freie Zone; Gentechnikfreien Region; GVO-freie Zone

3357 Global Warming 
Index

indice de réchauffement global

مؤشر ميثل األثر املشترك ملختلف الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي،
مع األخد بعني االعتبار الختالف فترات استقرارها بالغالف
واختالف فعاليتها النسبية يف امتصاص األشعة حتت احلمراء.

مؤشر االحترار العاملي

Globaler Erwärmungsindex

3358 Global Warming 
Potential (GWP)

potentiel de réchauffement global

معامل، يعتمد اخلصائص اإلشعاعية لغازات خمتلطة جيدا وحابسة
للحرارة (غازات دفيئة)، وقياس التأثري اإلشعاعي لوحدة الكتلة من
هذه الغازات الدفيئة املختلطة جيدا بالنظر يف الوضع احلايل للغالف
اجلوي املتراكم خالل فترة زمنية خمتارة، باملقارنة مع التأثري يف حالة
ثاين أكسيد الكربون. ومتثل إمكانات االحترار العاملي التأثري املندمج
للفترات املختلفة لبقاء هذه الغازات يف الغالف اجلوي وفعاليتها

النسبية يف امتصاص األشعة احلرارية حتت احلمراء املنبعثة من األرض.
ويعتمد بروتوكول كيوتو بشأن إمكانات االحترار العاملي من

انبعاثات نبضية خالل إطار زمين مدته 100 سنة.

إمكانات االحترار العاملي

Treibhauspotenzial
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3359 Global Water Tool

outil d'eau mondial

أداة أطلقها جملس األعمال العاملي للتنمية املستدامة يف عام 2007.
واملقصود منها أن تكون أداة جمانية وسهلة االستخدام من طرف

الشركات واملنظمات لتحضري خريطة استخدام املياه وتقييم املخاطر
املتعلقة بالعمليات وسالسل التوريد العاملية. مت حتديث األداة يف عام

2009 ومرة أخرى يف عام 2011 إلدماج قضايا أكثر حداثة.

أداة عاملية للمياه

Globales Wasser Tool

3360 glucagon

glucagon

هرمون يفرزه البنكرياس، ويتم إطالقه عندما يصبح مستوى جلوكوز
الدم منخفضا، لينظم نسبة السكر يف الدم، فيقوم حبث الكبد على
حتويل اجلليكوجني املخزن إىل جلوكوز وطرحه يف جمرى الدم ،

.Hypoglycemia فيمنع بذلك حدوث اخنفاض جلوكوز الدم
وعمل اجللوكاجون مضاد لعمل اإلنسولني.

جلوكاجون

Glucagon

3361 glucogen (glycogene)

glygène; glycogène

جزيء ضخم كربوهيدرايت يتألف من سلسلة من وحدات اجللوكوز.
يستخدم من قبل احليوانات لتخزين الطاقة (بشكل رئيسي يف خاليا
الكبد والعضالت)، وينتج اجللوكوز عند التحلل املائي. يقابل النشا

يف النباتات.

نشأ حيواين

Glycogen

3362 gnat

moucheron

أو بعوض، حشرات جمنحة صغرية، تطري بشكل مجاعي.بعضها يتغذى
على نباتات وبعضها على حشرات أخرى أو على الدم.

حوام

Mücke

3363 gnawing

rongeur

أهم أنواع الثدييات (أزيد من 40 %)، تتواجد تقريبا يف مجيع أحناء
العامل. تقرض لتتغذى و تقرض األجسام الصلبة لكي تتآكل قواطعها

حىت ال تطول وتصبح مضرة ا.

قَارض

nagend

3364 GNP Deflator

déflateur pnb

نسبة الناتج الوطين اإلمجايل االمسي يف بلد ما إىل الناتج الوطين
اإلمجايل احلقيقي، كنسبة مئوية. أنه يقيس نسبة الزيادة أو النقصان يف
أسعار املنتجات واخلدمات (التضخم) مبقارنة الناتج القومي اإلمجايل

احلايل مع مثيله لفترة مرجعية.

تغري الناتج الوطين اإلمجايل

BSP-Deflators

3365 Gold Standard

gold standard

معيار الذهب، هو معيار إزاحة كاملة للكربون. يتطلب معيار الذهب
حتقيق منافع اجتماعية وبيئية من مشاريع موازنة الكربون، وهلذه
العملية شبكة مشاورات وتقييم متطورة جدا. ميكن تطبيق معيار

الذهب على مشاريع طوعية إلزاحة الكربون وكذلك على مشاريع
يف إطار آلية التنمية النظيفة.

معيار الذهب

Gold Standard

3366 golden-knop

coccinelle

حشرة غمدية األجنحة، تتواجد تقريبا يف كل أحناء العامل. نصف
كروية الشكل بلون من األصفر إىل األمحر الفاقع مع بقع دائرية
سوداء. العديد من أنواعها يتغذى على املن، ويستخدم كمبيد

حشرات طبيعي.

دعسوقَة

Marienkäfer

3367 Gondwana

gondwana

قارة عمالقة، تواجدت من العصر الكمربياين إىل اجلوراسي، كانت
تتكون أساسا من أمريكا اجلنوبية وأفريقيا ومدغشقر واهلند والقارة

القطبية اجلنوبية، وأستراليا.

غندوانا

Gondwana

3368 Good

produit

أي شيء يريد أي شخص أن حيصل عليه. مجيع اخليارات أو البدائل
هي سلع. ميكن أن تكون السلع ملموسة أو غري ملموسة.

سلعة

Ware
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3369 Good Agricultural 
Practices in the Use 
of Pesticides

bonnes pratiques agricoles dans l'utilisation des 
pesticides

هي املمارسات املوصى ا رمسيا أو املسموح ا طبقا للظروف
العملية يف كل املراحل: اإلنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وجتهيز

األغذية وغريها من السلع الزراعية، مع األخذ بعني االعتبار
باالختالفات يف االحتياجات يف داخل و بني املناطق ومراعاة احلد
األدىن من الكميات الالزمة لتحقيق رقابة كافية، واملبيدات احلشرية

اليت جيري تطبيقها تستعمل بالطريقة اليت تترك أقل كمية من املخلفات
واليت هي من الناحية السمية مقبولة من طرف منظمة الصحة العاملية

.(WHO، 1976)

ممارسات زراعية جيدة يف استخدام
املبيدات

gute landwirtschaftliche Praxis in der Verwendung 
von Pestiziden

3370 Good Laboratory 
Practice (GLP)

bonnes pratiques de laboratoire

مسطرة مكتوبة للممارسة دف إىل التقليل إىل أدىن حد من فرص
حدوث مشاكل إجراءات أو عطب آالت الذي قد تؤثر سلبا على

مشروع حبثي أو عمل خمربي آخر.

ممارسة خمتربية جيدة

Gute Laborpraxis

3371 Governance

gouvernance

ممارسة السلطة السياسية واستخدام املوارد املؤسسية إلدارة مشاكل
وشؤون اتمع واملعامالت.

حكامة

Governance

3372 Governance (of 
ecosystems)

gouvernance (des écosystèmes)

عملية تنظيم السلوك البشري وفقا ألهداف النظام البيئي املشتركة.
ويشمل املصطلح اآلليات احلكومية وغري احلكومية على حد سواء.

حكامة (النظم اإليكولوجية)

Führung (von Ökosystemen

3373 Governance by 
government (of 
protected areas)

gouvernance par le gouvernement (des aires 
protégées)

وزارة فيدرالية أو وطنية / وكالة مسؤولة؛ وزارة حملية / وكالة
مسؤولة؛ إدارة بتفويض حكومي (على سبيل املثال إىل منظمة غري

حكومية).

جهاز تسيري حكومي (مناطق حممية)

Governance durch die Regierung (von 
Schutzgebieten)

3374 Governance by 
indigenous peoples 
and local 
communities (of 
protected areas)

gouvernance par les populations autochtones et 
des communautés locales (des aires protégées)

الساكنة األصلية اليت حتافظ على املناطق واملَواطن. ااالت احملفوظة
من قبل اتمع – ااالت املعلنة واليت تديرها مجعيات حملية.

تسيري من قبل الساكنة األصلية
واجلمعيات احمللية (مناطق حممية)

Governance von indigenen Völkern und lokalen 
Gemeinschaften (von Schutzgebieten)

3375 Governance 
safeguards

garanties de gouvernance

سياسات وتدابري دف إىل ضمان جوانب احلكامة اجليدة يف تنفيذ
مشاريع خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات وعن تدهورها مع

ختزين إضايف للكربون، مثل الشفافية، واملشاركة احلقيقية جلميع
املؤسسات واجلهات احلكومية وغري احلكومية واإلنفاذ الفعال

واالمتثال للقوانني.

ضمانات احلكامة

Governance-Sicherungsmaßnahmen

3376 Government Budget 
Constraint

contrainte de budget du gouvernement

جيب أن يكون جمموع اإلنفاق احلكومي (جمموع النفقات على السلع
واخلدمات، واملدفوعات التحويلية والفائدة على الديون) مساويا

إلمجايل اإليرادات (جمموع الضرائب والقروض احلكومية).

تقييد امليزانية احلكومية

Regierungsbudgetbeschränkung

3377 Government Security

obligations d'état

عقد من احلكومة تتعهد من خالله بدفع فائدة ثابتة سنويا للمقرض
وتسديد القرض األصلي يف تاريخ مستقبلي حمدد.

سندات حكومية

Staatsanleihen
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3378 Government-
mediated payments

paiements gouvernementaux médiés

احلكومة (و/أو منظمة غري رحبية) تعمل ك "مشتر" وحيد عندما
تستجيب لطلب عمومي على سلع وخدمات التنوع البيولوجي عن

طريق شراء األرض أو حقوق حفظ االرتفاق.

مدفوعات بوساطة احلكومة

Regierung vermittelte Zahlungen

3379 graben

graben

كتلة اخنفضت إىل مستوى أسفل من مستوى القشرة األرضية، نتيجة
لتمديد أو لسحب للقشرة.

اخنساف/خندق

Graben

3380 Grafting

greffage

احتاد اصطناعي بني أجزاء هوائية لنبات معني مع جزء قوي لنبات
آخر.

تطعيم النبات

Pfropfung

3381 Granite

granit

صخور بركانية باطنية (باتوليت batholiths)، خشنة احلبيبات،
تشكلت بكميات كبرية، تتكون أساسا من ثالثة معادن: الكوارتز،

وامليكا والفلدسبار. وهناك حوايل 400 صنف، وكثري من االختالف
يف اللون وامللمس.

جرانيت

Granit

3382 Grant

subvention

حتويالت مالية، تتم نقدا أو على شكل سلع أو خدمات واليت من غري
املطلوب تسديدها.

منحة

Zuschuss

3383 Granular 
disintegration

désagrégation granulaire

عملية جتوية يف مقاس صغري، حيث يتجمد املاء يف فراغات مسامية
للصخور، أو عندما ختص عملية الترطيب احلبوب الفردية، مما يسبب

انفصاهلا.

تفكك حبييب

granularer Zerfall

3384 grassland

prairie

منطقة مبناخ جاف لفترات طويلة من فصل الصيف، وتتجمد يف
الشتاء. تتميز املنطقة حبشائش وأعشاب منتصبة أخرى، وعادة دون
أشجار أو شجريات. توجد يف املناطق الداخلية املعتدلة اجلافة من

القارات.

أراضي عشبية

Grasland

3385 Grassroots

mouvement populaire

كاستعارة: وصف حلركة أو تغيري الذي يبدأ بني أفراد هلم مصاحل
مشتركة والذين ميكن أن حيددوا وأن يتصرفوا بشكل مجاعي. كاسم
فأنه يشري إىل أفراد عاديني يف اتمع أو التنظيم. أما كصفة فأنه يشري

إىل أصل أو أساس مبدأ أو فكرة، أو حركة.

شعبية

Basisbewegung

3386 Grassy filter strip

bande gazonnée filtrante

مناطق احلشائش املعمرة، املتامخة ملنطقة املتشاطئة أو منطقة تدفق
أخرى، اليت تقوم بتصفية املياه املتدفقة على السطح من الرواسب

واملغذيات اليت تنقلها املياه.

شريط معشوشب للتصفية

Grasartiger Filterstreifen

3387 gravel

gravier

شظايا وحطام صخور بقطر من 2 ملم إىل 75 ملم.

حصى

Kies

3388 gravimeter

gravimètre

أداة تستخدم يف قياس اجلاذبية للتعرف على قيمتها احمللية يف كل
موقع.

مقياس اجلاذبية

Gravimeter

3389 Grazing land 
management

gestion des terres de pâturage

نظام املمارسات يف األراضي املستخدمة لتربية املاشية دف التحكم
يف مقدار ونوع الغطاء النبايت والثروة احليوانية املنتجة.

إدارة األراضي الرعوية

Weidelandmanagement
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3390 Grazing System

système de pâturage

خطة حتدد مىت وأين يتم إدخال املاشية للرعي من أجل إجناز النتيجة
املرجوة.

نظام الرعي

Weidehaltung

3391 Green

vert

استعارة شائعة يف إشارة إىل مجعية بيئية على أساس اللون الثانوي
املشتركة للعديد من النباتات. وغالبا ما تستخدم االستعارة لربط

املنتجات واملنظمات واألحزاب السياسية، أو السياسات مع احلساسية
البيئية.

أخضر

grün

3392 Green accounting

comptabilité verte

حماوالت إدماج جمموعة أوسع من تدابري احلماية االجتماعية يف
الدراسات االقتصادية الكلية، تدابري تغطي جوانب سياسة موجهة
إىل: على سبيل املثال، أمور اجتماعية وبيئية، وتنموية. وتشمل

احملاسبة اخلضراء على حد سواء التقييمات النقدية اليت حتاول حساب
"الناتج القومي األخضر" مع طرح الضرر االقتصادي الناتج عن

امللوثات من الناتج القومي، والنظم احملاسبية اليت تشمل التلوث الكمي
غري النقدي، االسترتاف وغريه من البيانات.

حماسبة خضراء

grünes Rechnungswesen

3393 Green belt

ceinture verte

جمال فضاء مفتوح أو أراضي بكثافة عمرانية منخفضة حول بلدة أو
مدينة حيث ختضع كل التطورات العمرانية اجلديدة ذات الطابع

احلضري للرقابة الصارمة أو أا ممنوعة من قبل املخططني والسلطات
احمللية.

حزام أخضر

Grüngürtel

3394 Green Building

bâtiment vert

عملية شاملة للتصميم والبناء اليت توظف تقنيات للحد من اآلثار
البيئية السلبية واحلد من استهالك الطاقة يف املباين، كما تساهم يف

صحة وإنتاجية ساكنيها.
 

مقياس مشترك للمباين اخلضراء هو "الرائد يف الطاقة والتصميم البيئي
 ."(LEED)

بناء أخضر

Grüne Gebäude

3395 Green Building or 
Green Design

bâtiment écologique ou conception écologique

تصميم املبىن الذي حيقق فوائد بيئية، مثل التوفري يف الطاقة ومواد
البناء، واستهالك املياه، أو خفض توليد النفايات.

مباين خضراء أو تصميم أخضر

Grüne Gebäude oder grüner Entwurf

3396 Green Climate Fund 
(GCF)

fonds vert pour le climat (gcf)

يف املؤمتر ال16 لألطراف (COP-16) يف كانكون يف عام
2010، أنشأت احلكومات صندوق املناخ األخضر ككيان لتشغيل
اآللية املالية لالتفاقية مبوجب املادة 11. يدعم الصندوق املشاريع

والربامج والسياسات واألنشطة األخرى املتعلقة باالقتصاد األخضر يف
البلدان النامية األطراف. يسري الصندوق من قبل جملس إدارة.

(GCF) صندوق املناخ األخضر

Grünen Klimafonds (GCF)

3397 Green Economy

économie verte

االقتصاد األخضر هو نظام يؤدي إىل حتسني رفاهية اإلنسان والعدالة
االجتماعية، باملوازاة مع خفض ملموس للضغوط البيئية

وااليكولوجية.

اقتصاد أخضر

grüne Wirtschaft
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3398 Green Globe/Green 
Globe 21

globe vert / globe vert 21

الكوكب األخضر 21 هو برنامج عاملي لقياس واعتماد ما يسهل
السفر والسياحة املستدامة للمستهلكني والشركات واتمعات. إنه
ينبع من جدول أعمال القرن 21 ومبادئ التنمية املستدامة اليت أقرا
182 حكومة يف قمة األرض لألمم املتحدة املنعقدة بريو دي جانريو

يف عام 1992.

كوكب أخضر / كوكب أخضر 21

Grüner Globus / Grüner Globus 21

3399 Green Growth

croissance verte

النمو األخضر يعين تعزيز النمو االقتصادي والتنمية، مع احلفاظ على
توفر املوارد من األصول الطبيعية واخلدمات البيئية املعتمدة لتحقيق

رفاهيتنا. للقيام بذلك، جيب حتفيز االستثمار واالبتكار، والذين سوف
يدعمان النمو املستدام ويؤديان إىل فرص اقتصادية جديدة.

منو أخضر

Grünes Wachstum

3400 geographic indication 
 
(GI)

indication géographique

معطى حيدد اال اجلغرايف (األراضي) ملنشأ سلعة ما، أو منطقة أو
موقع يف تلك األراضي، حيث النوعية أو السمعة أو السمات األخرى

هلذه السلعة راجعة بصورة أساسية إىل منشأها اجلغرايف.

معطى جغرايف

geografische Angabe

3401 Green Manure Crop

cultures d'engrais verts

أي حمصول أو نبات يزرع وحيرث حتت التربة حني ال يزال أخضر أو
قريبا من النضج لتحسني التربة بإضافة املادة العضوية واإلفراج الالحق

عن املغذيات النباتية، وخباصة النيتروجني.

حماصيل السماد األخضر

Gründüngungspflanzen

3402 Green Marketing

commercialisation verte

حتديد املواقع وتقسيم املستهلكني اعتمادا على أبعاد بيئية وتطوير
استراتيجيات وحلول من شأا تلبية احتياجات املستهلكني ورغبام

مع أقل تأثري سليب ممكن على األرض. غالبا ما تسمى املنتجات
واخلدمات اليت تليب رغبات أو تناشد هؤالء املستهلكني "اخلضراء"

واإلعالن والترويج هلا غالبا ما يكون على أساس أقل تأثري على البيئة
من حيث الطاقة واملواد املستعملة والعمليات، أو املواد السامة.

 
باإلضافة إىل ذلك، يتضمن التسويق األخضر متثيل وتقدمي شركة أو
منتج أو اخلدمة على أا أقل ضررا على الطبيعة. هذا ميكن أن يؤدي
إىل "الغسيل األخضر" عندما يكون هذا التمثيل ال صادقا وال دقيقا.

 
مصطلحات أخرى بنفس املعىن هي التسويق البيئي والتسويق

اإليكولوجي.

تسويق أخضر

grüne Vermarktung

3403 Green Power

énergie verte

غالبا ما تدل "الطاقة اخلضراء" على الكهرباء اليت يتم توليدها من
مصادر الطاقة املتجددة. منتجات الطاقة اخلضراء ميكن أن تشمل

الكهرباء املولدة حصرا من املوارد املتجددة، أو يف كثري من األحيان،
الكهرباء املنتجة من مزيج من الوقود األحفوري ومصادر الطاقة
املتجددة. املعروف أيضا باسم منتجات "خملوطة"، وهذه املنتجات
عادة ما تكون بأسعار أقل من املنتجات املتجددة 100 يف املائة.
الزبائن الذين يستفيدون من هذه اخليارات عادة ما يدفعون قسط
إضايف لوجود بعض أو كل الكهرباء منتجة من مصادر الطاقة

املتجددة.

طاقة خضراء

Grüne Elektrizität
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3404 Green Pricing

tarification vert

تدل التسعرية اخلضراء على أداة مساعدة اختيارية ملنتجي كهرباء.
منتج الكهرباء مؤسسة جتارية، يف ملك القطاع العمومي (بلدية) أو
اخلاص واليت توفر الكهرباء للجمهور وخاضعة للتنظيم احلكومي.
التسعرية اخلضراء هي خدمة تتيح لزبائن من املرافق التقليدية دعم

مستوى أكرب من استثمار املؤسسة يف جمال الطاقة املتجددة كمساعدة
على تطوير هذه املصادر. الطاقة املتجددة يف هذا السياق مصطلح
يدل عموما على الكهرباء املولدة باالعتماد على مصادر الطاقة
املتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة احلرارية

األرضية، والطاقة الكهرومائية، واألشكال املختلفة من الكتلة احليوية.
وتعترب هذه املصادر الطاقية مصادر متجددة ألا تتجدد باستمرار على
األرض. عن طريق دفع قسط إضايف على فاتورة الكهرباء ميكن تغطية

أية تكاليف إضافية نتجت عن تعبئة موارد الطاقة املتجددة.

تسعرية خضراء

Grüner Preis

3405 Green Tech

technologie verte

يشار إليها أيضا باسم التكنولوجيا البيئية أو التقنيات النظيفة،
ويستخدم هذا املصطلح لوصف جمموعة من التقنيات احلديثة

واألساليب اليت تساهم يف تعظيم الفوائد البشرية والبيئية، واالقتصادية.
على وجه التحديد، تستخدم التكنولوجيا اخلضراء التقدم يف العلوم

البيئية احلديثة، والتكنولوجيا احليوية واهلندسة لتوفري املنتجات
واخلدمات بطريقة أقل ضررا للموارد الطبيعية، ويف بعض احلاالت،

تساهم يف جتددها. تشمل األمثلة الشائعة للتكنولوجيا اخلضراء: إعادة
تدوير املواد؛ االستفادة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغريها من
مصادر الطاقة املتجددة من أجل إنتاج الكهرباء. معاجلة بيولوجية
للمياه، إعادة تدوير املياه الرمادية؛ الوقود احليوي؛ وااللكترونيات

احملافظة على الطاقة.

تكنولوجيا خضراء

grüne Technologie

3406 Green tonne

tonne vert

قياس الوزن من األخشاب املقطوعة حديثا قبل حدوث أي جتفيف
طبيعي أو اصطناعي.

طن أخضر

grüne Tonne

3407 green water footprint

empreinte eau verte

حجم مياه األمطار ومياه الري اليت تبخرت أثناء عملية اإلنتاج.
وينطبق ذلك بشكل رئيسي على املنتجات الزراعية (على سبيل املثال،
احملاصيل أو األشجار) حيث تشري البصمة إىل جمموع التبخر من مياه

األمطار (من ااالت والنباتات).

بصمة مياه خضراء

grüne Wasser-Fußabdruck

3408 Green-collar Jobs

emplois verts

فرص العمل اليت ختلقها االستثمارات واملمارسات املستدامة. وتشمل
العديد من فرص العمل املتخصصة وغري املتخصصة، واليت يشار إليها
عادة باسم "ذوي الياقات الزرقاء"، وهي فرص عمل اليت مت خلقها
ودعمها من خالل التوسع يف احلوافز والطلب على البناء املستدام

وتركيب أنظمة مستدامة (مثل األلواح الشمسية، املعاجلة "اخلضراء"،
ونظم املياه الرمادية) يف املواقع السكنية والتجارية واحلكومية. هذ
"الطوق األخضر" من الوظائف قد يستخدم أولئك الذين غالبا ما

استبعدوا من دورات ازدهار التكنولوجيا أو مل تكن لديهم املهارات
واخلربة، أو التعليم للعمل بني "ذوي الياقات البيضاء". أَبرز ودافع

Ella  مؤسس مركز (ايال بيكر ،(Van Jones فان جونز)
Baker) حلقوق اإلنسان يف أوكالند بكاليفورنيا، عن "الطوق
األخضر"، وظائف تغطي جمموعة متنوعة من االحتياجات اتمعية
والفردية، وظائف جمزية، وعمل بأجر جيد، عمل مستدام وحملي

(ليس من السهل نقله إىل اخلارج).

وظائف خضراء

Grüne Arbeitsplätze

3409 Greenfield 
Development

développement de nouvelles installations

مساحة أرضية غري مبنية، مث اقتناؤها بقصد احلصول على الوثائق
الضرورية لتشغيل مكب. وثائق ال تشمل توسعات ملقالب قمامة

موجودة.

تطوير مرافق جديدة

Entwicklung neuer Anlagen

3410 Greenfield site

décharge en site vierge

موقع مكب يتواجد على أراضي بكر مل يتم حتضريها مسبقا الستقبال
النفايات.

موقع بكر

Deponie auf Brachland
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3411 Greenfield site

site vierge

املنطقة اليت مل يتم البناء عليها يف السابق.

موقع حقل أخضر

noch nie bebaute Stelle

3412 Greenhouse Effect

effet de serre

يشبه الوضع يف دفيئة، األشعة الشمسية اليت تسقط على األرض
تغادرها على شكل أشعة حرارية إىل الغالف اجلوي. لكن الغازات
(الدفيئة) املوجودة يف الغالف اجلوي (مثال: ثاين أكسيد الكربون
(CO2) وامليثان (CH4)) حتد من مغادرة األشعة احلرارية إىل
الفضاء اخلارجي واليت بالتايل تتسبب، مع مرور الوقت، يف ارتفاع

درجات احلرارة.

تأثري االحتباس احلراري

Treibhauseffekt

3413 Greenhouse gas

gaz à effet de serre

مكونات غازية للغالف اجلوي تساهم يف ظاهرة االحتباس احلراري.
الغازات املسببة لالحتباس احلراري شفافة ألطوال موجات معينة من
الطاقة اإلشعاعية للشمس، وتسمح هلذه األشعة باختراق الغالف
اجلوي والوصول إىل سطح األرض. غازات االحتباس احلراري
والغيوم متنع جزءا من األشعة حتت احلمراء من اختراق الغالف

اجلوي، وحتاصر املنبعثة من سطح األرض بالقرب منه حبيث ترتفع
درجة حرارة الطبقة السفلى من الغالف اجلوي. تغيري هذا احلاجز
الطبيعي املكون من غازات الغالف اجلوي ميكن أن يرفع أو خيفض

درجة احلرارة العاملية املتوسطة لألرض.
 

وتشمل الغازات املسببة لالحتباس احلراري ثاين أكسيد الكربون،
وامليثان، وأكسيد النيتروز، ومركبات الكربون الكلورية فلورية، وخبار
املاء. ثاين أكسيد الكربون، وامليثان، وأكسيد النيتروز لديها مصادر

طبيعية وبشرية كبرية، لكن الصناعات هي الوحيدة اليت تنتج مركبات
الكربون الكلورية الفلورية. لبخار املاء أكرب مسامهة يف ظاهرة

االحتباس احلراري، ولكن تركيزه يتم حتديد يف الغالف اجلوي داخل
النظام املناخي. سيزيد خبار املاء استجابة لظاهرة االحتباس احلراري،

الزيادة اليت بدورها قد تزيد من تعزيز ظاهرة االحتباس احلراري.

غازات دفيئة االحتباس احلراري،
غازات دفيئة

Treibhausgase

3414 greenhouse gases

gaz à effet de serre

أو الغازات الدفيئة، هي مواد غازية متواجدة يف الغالف اجلوي
وتساهم يف ظاهرة االحتباس احلراري. هذه الغازات ميكن أن تكون
طبيعية أو من صنع اإلنسان. ست مواد أو جمموعات مواد ختضع،
وفقا لربوتوكول كيوتو، ألهداف ختفيض انبعاثها: ثاين أكسيد

الكربون (CO 2) وامليثان (CH 4)، وثاين أكسيد النيترجني (2
NO)، مركبات هيدروكربورية مفلورة ومهلجنة جزئيا،

.(SF 6) هيدروكربورات مشبعة بالفلور، وسادس فلوريد الكربيت
يتم إحتساب انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري كمكافئ
لثاين أكسيد الكربون CO 2. حيث يتم حتويل التأثري املناخي
للغازات املختلفة مع قيمة "إمكاناا االحترارية "، إىل تأثري كمية

املقابلة من CO 2 (اليت هلا نفس التأثري).

غازات االحتباس احلراري

Treibhausgase

3415 Greenhouse Gases 
(GHGs)

gaz à effet de serre (ges)

هي غازات يف الغالف اجلوي ومسؤولة عن التسبب يف ظاهرة
االحتباس احلراري وتغري املناخ. الغازات الدفيئة الرئيسية هي ثاين
أكسيد الكربون (CO2) وامليثان (CH4) وأكسيد النيتروز

(N20). غازات دفيئة أقل انتشارا ولكنها قوية جدا، هي مركبات
الكربون الكلورية الفلورية، ومركبات الكربون املشبعة بالفلور

.(SF6) وسادس فلوريد الكربيت

غازات االحتباس احلراري (غازات
دفيئة)

Treibhausgase (THG)

3416 Greenness

verdure

درجة امتصاص النباتات لإلشعاع النشط يف جمال التمثيل الضوئي.
عادة ما يتم تقديره باستخدام الفرق املعياري ملؤشر الغطاء النبايت

.(EVI) أو مؤشر الغطاء النبايت احملسن (NDVI)

اخضرار

Grünheit
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3417 GreenTea Party

parti thé vert

منظمة شعبية من أفراد يركزون على تشكيل حكومة يف إطار
دستوري ويعملون من أجل التنمية املستدامة. القيم األساسية حلزب
الشاي األخضر هي دمج أفكار من خمتلف وجهات النظر: مالية

حمافظة، ليربالية اجتماعية، ووعي بيئي.

حزب الشاي األخضر

Grüner Tee Partei

3418 Greenway

voie verte

شريط من فضاء مفتوح؛ ممر يتكون من نباتات طبيعية. ميكن
استخدام طريق أخضر إلنشاء شبكات متصلة من املساحات املفتوحة

واليت تشمل احلدائق التقليدية واملناطق الطبيعية.

سبيل أخضر

grüner Weg

3419 grey water

eaux grises

مياه يتم تفريغها بعد استخدامها يف عملية (صناعية) واليت ميكن
اعتبارها قابلة إلعادة تدوير / إعادة استخدام.

مياه رمادية

Grauwasser

3420 grey water footprint

empreinte eau grise

حجم املياه امللوثة اليت ترتبط مع إنتاج السلع واخلدمات. وحتدد
كميا، بأا حجم املياه املطلوبة لتخفيف امللوثات إىل حد تكون فيه
جودة نوعية املياه احمليطة أعلى من معايري جودة املياه املتفق عليها.

بصمة مياه رمادية

Grauwasser -Fußabdruck

3421 Grinding

broyage

عملية كسر أو حتطيم أو متزيق للحد من حجم قطع مكونة للنفايات.
تتم هذه العملية يف جهاز مغلق شيد خصيصا لذلك.

طحن

Mahlen

3422 grit

grès

أو حصى، من مواد البناء. خيلط مع الرمل واإلمسنت، وحيصل عليها
بتكسري أنواع معينة من الصخور.

حجر رملي خشن

Splitt

3423 Gross annual 
increment

accroissement annuel brut

متوسط احلجم السنوي للزيادة خالل الفترة املرجعية جلميع األشجار،
ويقاس احلد األدىن قطر على ارتفاع الصدر (سم). تشمل الزيادة

اإلمجالية: الزيادة يف األشجار ويف حجمها، األشجار اليت مت قطعها أو
ماتت خالل الفترة املرجعية.

زيادة سنوية إمجالية

Bruttojahreszuwachs

3424 Gross National 
Happiness (GNH)

bonheur national brut (bnb)

السعادة القومية اإلمجالية، مصطلح صاغه ملك بوتان جيجمي
سينجاي واجنتشوك، ويقيس الرفاه الفعلي ملواطين البلد بدال من

االستهالك، وهو ما يعرب بشكل أكثر مالءمة عن احلقائق االجتماعية
واإلنشانية والبيئية. فرضيته هو أن السعادة األساسية ميكن قياسها ألا
تنتمي إىل نوعية التغذية واملسكن والتعليم والرعاية الصحية واحلياة
اتمعية. على عكس ذلك، فإن مفهوم التقليدي للناتج القومي

اإلمجايل يقيس فقط جمموع اإلنتاج املادي الصرف يف البلد.

(GNH) سعادة قومية إمجالية

Brutto Nationalglück (GNH)

3425 Gross National 
Product (GNP)

produit national brut (pnb)

إمجايل قيمة مجيع السلع واخلدمات النهائية املنتجة يف بلد يف سنة
واحدة بقيمتها يف السوق، مقدرة بالقيمة احلالية للدوالر.

(GNP) ناتج وطين إمجايل

Bruttosozialprodukt (BSP)

3426 ground

sol

سطح األرض الصلب، قد يكون مغطى مباء (قاع البحر) أو نبات.

أرض

Boden

3427 Ground Cover

couverture du sol

غطاء نبايت وحشائش تساهم يف احلفاظ على التربة من التآكل.

غطاء األرض

Bodenbedeckung

3428 Ground ice

glace de sol

مجيع أنواع اجلليد املتواجدة يف الصقيع واألراضي املتجمدة مومسيا
واألراضي الدائمة التجمد.

جليد أرضي

Grundeis
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3429 ground moraine

moraine de fond

خليط مل يتم فرزه من الصخور، واألحجار والرمال والطمي، والطني
أودعها جليد النهر اجلليدي. املادة املترسبة الغالبة هي عموما خمتلطة،

ولكن توجد ترسبات يف طبقات. يعتقد أن معظم املواد املترسبة
تكونت حتت اجلليد، ولكن بعضها كان فوق اجلليد واخترقه عن

طريق االجتثاث. ركام العمق عادة ما يكون يف شكل سهول متموجة
ومعتدلة االحندار ومنخفضات مغلقة.

ركام العمق لنهر جليدي

Grundmoräne

3430 Groundcover

couverture du sol

نسبة مغطاة من سطح األرض مبواد نباتية (مبا يف ذلك القمامة)،
الغطاء النبايت حيمي التربة من االجنراف الرحيي واملائي.

تغطية أرضية

Bodenbedeckung

3431 Grounding line/zone

ligne / zone de mise à terre

خط أو منطقة التحول بني منطقة الغطاء اجلليدي (فوق اليابسة)
ومنطقة اجلرف اجلليدي (فوق البحر). املكان الذي يبدأ فيه اجلليد يف

العوم.

خط / منطقة التأريض

Erdungsligne / Zone

3432 Ground-level Ozone

ozone troposphérique

يتكون هذا األوزون عن طريق تفاعل كيميائي بني املركبات العضوية
املتطايرة وأكاسيد النيتروجني يف وجود ضوء الشمس. ميكن أن تصل
تركيزات األوزون إىل مستويات غري صحية عندما يكون الطقس
حارا ومشمسا مع رياح ضعيفة أو معدومة. تركيزات عالية من

األوزون قرب سطح األرض مضرة لإلنسان واحليوانات واحملاصيل
وغريها من املواد.

أوزون األجواء القريبة من األرض

Bodennaher Ozon

3433 Groundwater

eaux souterraines

موارد املياه العذبة املوجودة حتت سطح األرض، وعادة يف طبقات
مياه جوفية، واليت تزود اآلبار والينابيع. مبا أن املياه اجلوفية هي مصدر
رئيسي ملياه الشرب، فإن هناك قلقا متزايدا بشأن التلوث الناجم عن

ملوثات الرشح من مواقع دفن النفايات ذات التسيري السيئ.

مياه جوفية

Grundwasser

3434 Groundwater 
Monitoring Well

puits de surveillance des eaux souterraines

بئر يف وضع جيد، مكان وعمق مناسبني، ألخذ عينات من املياه
لرصد نوعية املياه اجلوفية يف املنطقة احمليطة مبوقع لطمر النفايات أو

موقع آخر.

بئر رصد املياه اجلوفية

Grundwassermessstelle

3435 GROUP A: 
Tropical/megatherma
l climates

groupe a: climats tropicaux / megathermal

تتميز املناخات االستوائية بدرجات حرارة ثابتة ومرتفعة (عند مستوى
سطح البحر وارتفاعات منخفضة للسطح) –حيث يكون متوسط
درجات احلرارة كل أشهر السنة 18 درجة مئوية (64 درجة

فهرايت) أو أعلى.

جمموعة ألف: مناخات استوائية /
مرتفعة احلرارة

GRUPPE A: Tropical / megathermal Klimata

3436 GROUP B: Dry (arid 
and semiarid) 
climates

groupe b: climats secs (arides et semi-arides)

تتميز هذه املناخات بتساقطات مطرية أقل من قيمة عتبة التبخر والنتح
احملتملني. يتم حتديد قيمة العتبة (بامللليمتر) على النحو التايل:

 
مضاعفة متوسط درجة احلرارة السنوية يف ° C 20 مرة، مث إضافة
(أ) 280 إذا كان 70 % أو أكثر من هطول األمطار اإلمجايل يف
النصف الصيفي من السنة (أبريل وحىت شتمرب يف نصف الكرة

الشمايل، أو أكتوبر حىت مارس يف جنوا)، أو (ب) إضافة 140 إذا
كان من 30 % إىل 70 % من جمموع التهاطالت حتدث خالل

الفترة املذكورة، أو (ج) دون إضافة إذا كانت نسبة التهاطالت  أقل
من 30 % من جمموع األمطلر.

 
إذا كان هطول األمطار السنوي أقل من 50 % من هذه العتبة،

يكون التصنيف هو BW (مناخ صحراوي)؛ إذا كان يف حدود 50
% إىل 100 % من العتبة، يكون التصنيف هو BS (مناخ

السهوب).
 

ميكن تضمني حرف ثالث لإلشارة إىل درجة احلرارة.

جمموعة باء: مناخات جافة (قاحلة
وشبه قاحلة)

GRUPPE B: Trockene (ariden und semiariden) 
Klimazonen
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3437 GROUP C: 
Temperate/mesother
mal climates

groupe c: climats tempérés / mésothermaux

جماالت (C) لديها متوسط درجة حرارة فوق 10 درجة مئوية (50
درجة فهرايت) يف األشهر الدافئة ( من أبريل إىل سبتمرب. يف نصف
الكرة الشمايل)، وخالل األشهر األبرد يكون متوسط درجة حرارة

بني -3 و 18 درجة مئوية.
 

احلرف الثاين يشري إىل توزيع هطول األمطار: منط (C w) يدل على
شتاء جاف (متوسط هطول األمطار خالل الشهر األكثر جفافا أقل
من عشرِ أَمطَرِ أشهر الصيف، أو أقل من 30 ملم)، منط (C s) يدل

على الصيف اجلاف (متوسط هطول األمطار خالل الشهر األكثر
جفافا أقل من 40 ملم، وأقل من ثلث أمطار أمطر شهر من فصل

الشتاء)، منط (C f) يدل على هطول كثري لألمطار يف مجيع الفصول.
 

احلرف الثالث يشري إىل درجة حرارة الصيف. يشري احلرف (a) إىل
° C ( (72 ° 22 أن متوسط درجة حرارة أحر شهر أعلى من
F، ومع متوسط أربعة أشهر على األقل أعلى من C ° 10. تشري
(b) إىل أن متوسط درجة حرارة أحر شهر أقل من 22 درجة

مئوية، ولكن مع ال يقل عن أربعة أشهر يف املتوسط أعلى من 10
درجة مئوية، يف حني تدل (c) على أن متوسط درجة حرارة ثالثة

أشهر أو أقل فوق 10 درجة مئوية.

جمموعة جيم (C): مناخات معتدلة
/ متوسطة احلرارة

GRUPPE C: Gemäßigt / mesothermal Klima

3438 global warming 
 
potential (agricult.)

potentiel de réchauffement global (prg)

يتم قياس احتمال اإلحترار العاملي يف الزراعة من خالل كمية انبعاثات
الغازات الدفيئة (حمسوبة مبا يعادهلا من CO2) واليت من املرجح أن
تنتج عن هذا النشاط يف اهلكتار الواحد ولكل طن من السلع. احتمال
االحترار العاملي هو مقياس ملدى قدرة كتلة معينة من غاز ديفء على
املسامهة يف ظاهرة االحتباس احلراري. وهو مقياس نسيب يقارن تأثري
الغاز موضوع السؤال بتأثري نفس الكتلة من ثاين أكسيد الكربون.

(GWP) احتمال االحترار العاملي

globales Erwärmungspotential (GWP)

3439 GROUP D: 
Continental/microthe
rmal climates

groupe d: climats continental / micro -climat

متوسط درجة احلرارة ذه ااالت فوق 10 درجة مئوية (50
درجة فهرايت) يف األشهر احلارة، و، ومتوسط أبرد شهر أقل من
-C ° 3 (أو 0 درجة مئوية يف بعض اإلصدارات). هذه األوضاع
تتحقق عادة يف داخل القارات وعلى السواحل الشرقية العليا، وعادة
مشال الدرجة 40 مشاال. يف نصف الكرة اجلنويب، جمموعة املناخات
D نادرة للغاية بسبب الكتل األرضية األصغر يف خطوط العرض

املتوسطة والغياب شبه الكامل لألراضي بني خطي العرض 40 و 60
درجة جنوبا، فهي موجودة فقط يف بعض املواقع املرتفعة.

جمموعة (D): مناخات قارية /
مكروحرارية (مناخات حمدودة

املساحة)

GRUPPE D: Continental / mikro Klima

3440 GROUP E: Polar and 
alpine climates

groupe e: climats polaire et alpins

تتميز هذه املناخات مبتوسط درجات احلرارة أقل من 10 درجات
مئوية خالل كل أشهر السنة.

جمموعة (E): مناخ املناطق القطبية
واأللبية

Gruppe E: Polar und alpinen Klimas

3441 Group felling

abattage de groupe

نظام زراعة وإدارة الغابات الذي يزيل األخشاب الناضجة يف
جمموعات صغرية على فترات قصرية نسبيا، ويتكرر ذلك إىل أجل

غري مسمى، حيث يتم تشجيع اإلنشاء والتجديد املستمر وتتم احملافظة
على موقع بأشجار متفاوتة العمر.

قطع جمموعات

Gruppeneinschlag

3442 Group of 77 (G-77)

groupe des 77 (g-77)

حتالف من البلدان النامية اليت تركز على القضايا االقتصادية والتنمية
املشتركة، مبا يف ذلك تغري املناخ. شكِّلَت يف عام 1964. كانت يف
األصل مكونة من 77 من األعضاء، لكن العدد زاد ليضل حاليا إىل

أكثر من 130 عضوا.

جمموعة 77

Groupe des 77 (G-77)
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3443 Group of 77 and 
China

groupe des 77 et de la chine

تأسست جمموعة 77 يف عام 1967 حتت رعاية مؤمتر األمم املتحدة
للتجارة والتنمية (UNCTAD). وهي تسعى إىل تنسيق املواقف

التفاوضية لِ 133 من البلدان النامية األعضاء.

جمموعة 77 والصني

Gruppe der 77 und China

3444 Group of Latin 
American and 
Caribbean States 
(GRULAC)

groupe des états d'amérique latine et des 
caraïbes (grulac)

جمموعة حوار غري ملزم، تشمل 33 دولة عضو يف منظمة األمم
املتحدة (UN) واليت هي من هذه املنطقة، ودف إىل التنسيق
وخلق الوعي بشأن مواضيع خمتلفة. وهي واحدة من اموعات

اإلقليمية اخلمس اليت تضم أعضاء األمم املتحدة. واموعات األخرى
هي جمموعة أفريقيا، وجمموعة آسيا واحمليط اهلادئ وجمموعة أوروبا

الشرقية وجمموعة أوروبا الغربية.

جمموعة دول أمريكا الالتينية
والكارييب

Gruppe der lateinamerikanischen und karibischen 
Staaten (GRULAC)

3445 Group of Mountain 
Landlocked 
Developing Countries

groupe de pays en développement de montagne 
intérieure

اموعة اليت أنشئت رمسيا يف يونيو 2010 من قبل حكومات أرمينيا
وقريغيزستان وطاجيكستان للتفاوض، يف القضايا اليت تواجهها البلدان
النامية غري الساحلية اجلبلية الضعيفة وتركز خصوصا على تكاليف
النقل وانعدام األمن الغذائي، مع إمكانية توسيع اموعة لتشمل

البلدان األخرى املعنية.

جمموعة البلدان النامية اجلبلية غري
الساحلية

Gruppe der Entwicklungs-Binnengebirgsländern

3446 Group valuation

valorisation du groupe

مقاربة جتمع بني تقنيات هلا تفضيل مع عناصر من عمليات تداولية من
العلوم السياسية.

تقييم جمموعة

Gruppenbewertung

3447 Grousers

râleurs

جمموعة من املستهلكني عرفها "روبر يف تقريره: املقياس األخضر" بأا
ال تعطي اهتماما "لألخضر" أو للقضايا البيئية. فإا متيل إىل تقدمي

القضايا البيئية على أا كبرية جدا ومعقدة يف معاجلتها.

متذمر

Nörgler

3448 Grout, grout curtain

coulis, mortier clair

مزيج حيتوي على االمسنت مع الرمل، أو غريها من املواد املستخدمة
مللء الشقوق. وميكن أيضا أن تستخدم إلغالق اخلنادق أو حفَرِ أو

آبار.
 

حاجز جصي: خندق مليء باجلص حول موقع املكب مصمم ملنع
احلركة اجلانبية للعصارة أو الغازات من املكب. وميكن أيضا أن يتم
تشكيله عن طريق حقن اجلص يف أثقاب موجودة عن كثب من

بعضها وحتيط مبوقع املكب.

جص، جص عازل

Verfügungsrnasse, Betonsperre

3449 green labelling; 
 
environmental 

 labelling; eco-
labelling; 
 
ecolabelling

étiquetage vert; étiquetage environnemental; 
éco-étiquetage; écolabellisation

طريقة طوعية لشهادة األداء البيئي ووضع العالمات. العالمة
اإليكولوجية هي بطاقة اليت حتدد التفضيل البيئي للمنتج أو اخلدمة
على أساس اعتبارات دورة احلياة. وعلى عكس الرموز اخلضراء أو

بيانات املطالبة اليت يضعها املصنعون ومقدموا اخلدمات، فإن العالمات
اإليكولوجية متنح من قبل طرف ثالث حمايد يف ما يتعلق ببعض
املنتجات أو اخلدمات اليت يتم حتديدها بشكل مستقل حبيث تليب

معايري الريادة البيئية.

وضع العالمات اخلضراء; وضع
العالمات البيئية/ اإليكولوجية

grüne Kennzeichnung; Umweltkennzeichnung; Öko-
Kennzeichnung; Umweltzeichen
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3450 Growing stock

matériel sur pied

حجم مجيع األشجار احلية اليت قطرها خارج اللحاء أكرب من X سم
عند مستوى الصدر (أو فوق دعامة إذا كانت هذه أعلى). يشمل
اجلذوع من مستوى سطح األرض أو ارتفاع اجلذع يصل إىل قطر

من Y سم، وميكن أن يشمل أيضا فروع يساوي أو يزيد قطرها عن
W سم.

خمزون نامي

wachsende Lager

3451 Growth

croissance

عملية منو أو تطور، مع زيادة يف احلجم أو يف عدد.

منو

Wachstum

3452 Growth form

forme de croissance

نوع من امليزات املورفولوجية والفسيولوجية الناجتة عن تطورات اليت
هي ردود فعل على مناخات أحيائية معينة.

شكل النمو

Wachstumsform

3453 Growth Management

gestion de la croissance

مصطلح يشمل جمموعة واسعة من السياسات الرامية إىل السيطرة،
وتوجيه، أو التخفيف من آثار سلبية للنمو.

إدارة النمو

Wachstumsmanagement

3454 group certification; 
 
grower group 
 
certification

certification de groupe; certification de groupe 
de producteurs

تشري شهادة جمموعة مزارع إىل شهادة جمموعة من املنتجني الذين
تكون مزارعهم موحدة يف معظم طرق العمل، واليت يتم تنظيمها
حتت إدارة جودة ونظام تسويق داخلي موحد. تارخييا استخدمت

شهادات جمموعة مزارع للحصول على شهادة التعاونيات أو
جمموعات من املنتجني تقع يف منطقة جغرافية أو اجتماعية، حيث يتم

تسويق احملاصيل بشكل مجاعي، مع التقليل من تكاليف املراقبة
وضمان االلتزام مبعايري املشتري.

شهادة جمموعة؛ شهادة جمموعة
مزارع

Gruppenzertifizierung; Anbauer Gruppenzertifizierung

3455 Guanine

guanine

.DNA أحد املركبات الكيميائية األربعة اليت يتكون منها جزيء

جوانني

Guanin

3456 gul (gull)

goéland

طيور حبرية متوسطة إىل كبرية احلجم. هلا أجنحة طويلة نسبيا
وضيقة، ومناقري حنيلة وقوية. معظم الطيور بيضاء و/أو رمادية.

نورس

Möwe

3457 Gully Erosion

érosion en ravins

يتشكل عندما يتطور جمرى مياه (قناة أمطار) إىل املستوى الذي يصبح
عنده األخدود أوسع وأعمق مما ميكن تسويته عرب احلرث. هذه

القنوات حتمل كميات كبرية من املياه بعد األمطار ومواد التآكل إىل
سفح الوادي. أا تشوه املشهد وجتعل األرض غري صاحلة لزراعة

احملاصيل.

تآكل أخدودي

Rinnenerosion

3458 Gully head

tête du ravin

بداية أخدود حيث منبع املياه اليت جتري يف األخدود، واليت تأيت من
مستجمعات املياه العلوية ومنها تسقط املياه على أرض األخدود.

رأس أخدود

Rinnenkopf

3459 gurnet

rouget volant

مسك يعيش عموما على قعر البحر، متوسط طوله حوايل 20 سنتم
لكن ميكن أن يصل إىل 60 سنتم، له زعانف صدرية واسعة تصبح
كأجنحة فراشة عندما ينشرها كاملة فيسبح يف املاء وكأنه طائر حيلق

يف السماء.

سمك طَيار

Gurnet

3502 grower group

groupe de producteurs

هي جمموعة منظمة من املنتجني مع نظم زراعية وإنتاجية متماثلة،
وتعمل وفقا هلدف تسويق مشترك.

جمموعة مزارعني

Erzeugergemeinschaft
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3553 growth promoter; 
 
growth regulator

promoteur de croissance; régulateur de 
croissance

منشطات النمو هي مواد اصطناعية اليت تتم إضافتها إىل األعالف من
أجل حتقيق أقصى قدر من النمو عند احليوانات. أما املواد املنظمة فإن

تطبيقها على النبات، إما أن يعزز أو مينع أو يعدل منوه. يحظَر
استعمال هذه املواد يف الزراعة العضوية.

منشط النمو؛ منظم النمو

Wachstumsförderer; Wachstumsregulator
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1607 Highlead

highlead

نوع من الرافعات اليت تعمل بكابالت (حبال معدنية) تقام حيث ال
توجد خطوط نقل معلقة ثابتة.

Highlead

3460 Habit

apparence

جمموع مسات النبات الظاهرة فوق األرض (مثل شجرة على شكل
مزهرية أو عمودية أو شجرية تراكمية) وجوانب من منط النمو اليت
قد تؤثر يف الشكل الثالثي األبعاد يف املناظر الطبيعية (على سبيل

املثال: هل تتشكل مستعمرات، أو هل تفقد الفروع السفلي مع تقدم
العمر، أو متيل إىل التسوية حتت تأثري مطر قوي).

مظهر

Erscheinung

3461 Habitat

habitat

موقع سكن موعات من السكان أو جلزء من اموعات لنوع معني
(بيئة خاصة).

موئل

Habitat

3462 Habitat 
Fragmentation

fragmentation de l'habitat

تقسيم مساحات واسعة ملوئل طبيعي إىل جماالت مفككة / مناطق
أصغر.

جتزئة املوئل

Lebensraumfragmentierung

3463 habitat management

gestion de l'habitat

تشمل إدارة وسط بيئي اختيار األنواع اليت ستتعايش على أرضه،
اختاذ الترتيبات اليت تضمن توفر الغذاء واملاء واملأوى، جلعل الوسط

أكثر ما ميكن مالئمة لعيش ساكنته.

إدارة املوئل

Lebensraum -Management

3464 Habitat service

service de l'habitat

أمهية النظم اإليكولوجية يف توفري املساحة املعيشة للسكان ولألنواع
املهاجرة (وبالتايل احلفاظ على اجلينات وخدمة احلضانة).

خدمة موئل

Lebensraumdienste

3465 Habitats Directive

directive habitats

مذكرة املوائل (مع مذكرة الطيور) تشكل حجر الزاوية يف سياسة
احملافظة على الطبيعة يف أوروبا (1992). أا بنيت حول ركيزتني:
شبكة الطبيعة (Natura 2000) اليت تتكون من املواقع احملمية
ونظام صارم حلماية األنواع. الكل يف الكل، حتمي املذكرة التوجيه
أكثر من ألف نوع من احليوانات والنباتات وأكثر من 200 مما

يسمى ب "أنواع املوائل" (على سبيل املثال أنواع خاصة من الغابات
واملروج واألراضي الرطبة، وما إىل ذلك)، واليت هي ذات أمهية

أوروبية.

مذكرة توجيهية حول املوائل

Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-Richtlinie)

3466 Haboob

haboob

عواصف رملية حتدث يف الصحارى (يف إفريقيا واجلزيرة العربية
وغريها). عندما تنتهي عاصفة رعدية يتراجع سقوط قطرات املاء.
هواء صحراء جاف للغاية وقادر على تبخري املياه عند اندفاع الرياح
حنو سطح الصحراء. تستمر حركة الرياح لتصل إىل سطح وتشكل
منط الرياح الدائرية وتزداد قوة وسرعة وحتمل الرمل لتشكل عاصفة
رملية. عواصف رملية ب من الغرب من أفريقيا تأخذ فوسفات من

اليابسة حنو احمليط األطلسي وحىت يف بعض األحيان إىل أمريكا
اجلنوبية. قد يكون هذا الفوسفات مصدرا هاما من مصادر الفوسفور

يف املناطق األحيائية حمدودة الفوسفور.

هبوب/حبوب

Haboob
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3467 Hadley circulation

circulation de hadley

نظام انتقال حراري للمناطق االستوائية، اقترحه جورج هاديل يف عام
1735، وهو الذي يصف االنتقال احلراري للهواء يف الغالف اجلوي
من خط االستواء حنو الشمال واجلنوب. عندما ترتفع درجة حرارة

اهلواء املشبع ببخار املاء يف منطقة التالقي بني األقاليم املدارية، اليت تقع
على جانيب خط االستواء، يرتفع، بسبب احلمل احلراري، إىل الغالف

اجلوي العلوي، وينتج عن ذلك منطقة من الضغط املنخفض على
سطح األرض. عندما ترتفع كتلة اهلواء املشبع فإا تربد، وتنتج
كميات كبرية من األمطار. هذا اهلواء الذي فقد نسبة مهمة من

الرطوبة، يتدفق أفقيا حنو خطوط العرض العليا. وعند حوايل 30
درجة مشال وجنوب خط االستواء، يكون اهلواء يف الغالف اجلوي
العلوي قد برد مبا يكفي ليرتل من جديد إىل السطح. إلكمال دائرة،
تسحب منطقة الضغط املنخفض عند خط االستواء اهلواء من خطوط

العرض العليا على جانبيها الشمايل واجلنويب.

انتقال دائري هلاديل

Hadley Zirkulation

3468 hail

grêle

هطول األمطار على شكل كريات أو كتل غري منتظمة من اجلليد.
ينتج الربد عندما تتجمد قطرات مطر كبرية نسبيا، أو عندما، تعمل
أغلب اجلسيمات بالسحب الركامية املكفهرة مبثابة نوى تنمو من
خالل جتميع قطرات سائلة فائقة التربيد. التيارات الصاعدة يف

السحابة حتمل اجلسيمات إىل الطبقات الباردة، ومتكن اجلسيمات من
جتميع املزيد من اجلليد. عندما تصبح جسيمات الربد ثقيلة جدا، أثقل

من أن حتملها تيارات اهلواء الصاعدة، تسقط على األرض.

درب

Hagel

3469 Halocarbons

halocarbures

مركبات كربونية واليت حتتوي إما على الكلور و/أو الفلور و/أو
الربوم. تعمل هذه املركبات كغازات دفيئة قوية عند تواجدها يف
الغالف اجلوي. وتشارك اهلالوكربونات اليت حتتوي على الكلور

والربوم يف استرتاف طبقة األوزون.

هالوكربورات

Halogenkohlenwasserstoffe

3470 Halogen

halogène

جمموعة من مخسة عناصر غري فلزية تتشابه كيميائيا وتشمل الكلور
والربوم والفلور واليود واألستاتني.

هالوجني

Halogen

3471 Halogenated 
hydrocarbon

hydrocarbures halogénés

مركبات هيدروكربورية، حيث استبدلت ذرة أو أكثر من ذرات
اهليدروجني بنفس العدد من ذرات اهلالوجينات، أي الفلور والكلور

والربوم، أو اليود. العديد من اهليدروكربورات املهلجنة شديدة السمية.
 

يستخدم عدد من اهليدروكربورات املكلورة كمبيدات حشرية.

هيدروكربورات مهلجنة

Halogenkohlenwasserstoff

3472 Halogenated organic 
compounds

composés organiques halogénés

مركبات هيدروكربونية حتتوي على واحدة أو أكثر من ذرات
اهلالوجني، أي الفلور و/أو الكلور و/أو الربوم، و/أو اليود. املركبات
العضوية املكلورة هي األكثر تنوعا من بني املواد العضوية اهلالوجينية

واألكثر استخدام يف الصناعة، والزراعة، والطب، ويف منتجات
استهالكية.

مركبات عضوية مهلجنة

Organohalogenverbindungen

3473 halomorphic

halomorphique

تربة ملحية التكوين أو حتتوي على أمالح حمايدة أو أمالح قاعدية
(قلوية) أو مها معا.

ملْحي البنية

halomorphic

3474 Halophyte

halophyte

نباتات تتحمل التربة واملياه املاحلة، على األقل لفترة معينة من دورة
احلياة؛ حاالت منوذجية: النباتات اليت تنمو بالقرب من شاطئ البحر

واملسطحات امللحية الساحلية ومصبات األار.

نباتات ملحية

Halophyte

391



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةH

3475 Hammer-mill

broyeur à marteaux

آلة عالية السرعة، تستخدم مطارق وقواطع لسحق، طحن، أو متزيق
النفايات البلدية الصلبة.

مطحنة مبطارق

Hammermühle

3476 Handling, Collection 
and Transportation

manipulation, collecte et transport

عملية التقاط نفايات بلدية صلبة من مساكن، وحمالت جتارية، أو
نقطة مجع وحتميلها يف شاحنة، ونقلها إىل موقع معاجلة أو حمطة نقل

أو موقع دفن.

مناولة، ومجع ونقل

Umgang, Sammlung und Transport

3477 Haploid

haploïde

خلية كائن حي حتتوي على كروموسوم واحد (Haploid) عوض
زوج من الكروموسومات املتجانسة املوجودة يف اخللية الضعفية

(diploid) العادية.

أحادي الصبغة، فرداين

Haploid

3478 Haplotype

haplotype

سلسلة من اجلينات املوجودة على نفس الصبغي واليت مت عزهلا معا
DNA أثناء االنقسام االختزايل. املادة الوراثية املقابلة قد تتوافق مع

النووي، أو احلمض النووي امليتوكوندري (mtDNA) يف
احليوانات، أو البالستيدات اخلضراء (cpDNA) يف النباتات.

منط فرداين

Haplotyp

3479 Hard pan

bassin dur

يتم حتديد والتعرف على الطبقة املتصلبة عند احلفر يف التربة مبقارنة
خصائصها مع خصائص ما حتتها وما فوقها. منهجية احلرث، وعمق
احلرث، حتددان جودة عملية احلرث وإىل أي حد تستجيب ملعايري

اإلدارة املستدامة لألراضي. الطبقة العليا من التربة (مسكها من 15 إىل
20 سم) يتم تفتيتها وويتها ميكانيكيا بواسطة عملية احلرث، لكن

يتم يف نفس الوقت ضغط والرفع من متاسك الطبقة حتتها نتيجة
لضغوط آليات احلرث واحلصاد وغريها. التماسك والتكثيف هلذه

الطبقة يعيق منو جذور النبات وتسرب املاء واهلواء إىل عمق أكرب من
مسك احلرث (Shepherd، 2000). وتشمل اآلثار التراكمية:
زيادة كمية املياه يف طبقة احلرث (الطبقة املضغوطة حتد من تسرب

املاء إىل العمق) والتعرية (نقص ارتباط التربة السطحية مبا حتتها يسهل
حتريكها وانتقاهلا)، وكذلك تراجع املردود الزراعي وخسائر يف

احملاصيل (من خالل أنظمة ضحلة وعدم متكن اجلذور من النمو يف
العمق لالستفادة أكثر من املغذيات واملاء والتمكن من مقاومة فترات

اجلفاف).

حوض صلب

harter Becken

3480 hard water

eau calcaire; eau dure

تعبري يستخدم لوصف حالة املاء عندما تكون نسبة األمالح املعدنية
فيه عالية باملقارنة مع مياه الشرب "العذبة". تتكون هذه األمالح

أساسا من كربونات وكربيتات الكالسيوم واملغنيزيوم.

ماء عِسر

hartes Wasser

3481 Hard, consolidated 
bedrock

soubassement dur et consolidé

ميزة موعة فرعية من أنواع التربة، تدل على وجود االتصال
بصخور الطبقة األساس يف حدود عمق 50 سم من سطح التربة.

قاعدة صلبة ومتماسكة

Hart, konsolidierten Grundgestein

3482 Hardiness

rusticité

القدرة على حتمل الظروف املناخية القاسية، وخاصة الصقيع خالل
موسم النمو.

جالدة

Winterhärte
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3483 Hard-leaved 
evergreen

feuillage dur et persistant

نباتات بأوراق عريضة وصلبة ودائمة اخلضرة.

أوراق صلبة دائمة اخلضرة

Hartlaubimmergrüne

3484 hardness scale 
(material)

échelle de dureté; échelle de dureté (matériaux)

توجد طرق عدة لقياس الصالبة، وتعتمد يف جمملها على ضغط جسم
صلب جدا وله شكل معني على سطح القطعة بقوة حمددة وقياس

مدى انضغاط القطعة، توجد معادالت وجداول تربط بني االنضغاط
hardness scale) وصالبة القطعة. (انظر: مقياس صالبة املاء

 .((water)

مقياس الصالبة، مقياس الصالبة
(املواد)

Härteskala (Material)

3485 hardness scale 
(water)

; échelle de dureté (Eau)

تصنف وكالة املسح اجليولوجي بالواليات املتحدة عسرة أو صالبة
املاء حسب كمية األمالح الذائبة يف أربع مستويات من لني (60
ميلي جرام ملح أو أقل باللتر) إىل عسري جدا (أكثر من 180 ميلي
جرام ملح باللتر). كما تتأثر عسرة املاء بدرجيت احلموضة واحلرارة.

hardness scale) (املواد) انظر: مقياس الصالبة)
. (((material)

مقياس الصالبة، مقياس العسرة
(املاء)

Härteskala (Wasser)

3486 Hardwood

feuillus

مصطلح وصفي يستخدم للداللة على خشب من األشجار عريضة
األوراق. استخدم قدميا للداللة على األشجار عريضة األوراق أيضا.

خشب صلب

Hartholz

3487 harmattan

harmattan

اسم لرياح جافة حمملة باألتربة ب من الصحراء يف غرب أفريقيا.

هارماتان

harmattan

3488 harmful agents

agents nocifs

املؤثرات الضارة كثرية ومتنوعة (مواد كيميائية، أحياء دقيقة، إشعاع
مؤين وغري مؤين، ... ) لكن يظل للتركز وتراكم التأثري دور أساسي

يف حتديد مستوى الضرر.

مواد ضارة

schädliche Agenten

3489 harmful agents

agents nocifs

املؤثرات الضارة كثرية ومتنوعة (مواد كيميائية، أحياء دقيقة، إشعاع
مؤين وغري مؤين، ... ) لكن يظل للتركز وتراكم التأثري دور أساسي

يف حتديد مستوى الضرر.

مواد ضارة

schädliche Agenten

3490 harmful animals

animaux nuisibles

كل حيوان ميكن أن يكون ضارا، حىت احليوانات املرتلية مثل القطط
والكالب. لكن يظل أكرب كائن مضر باإلنسان هو اإلنسان نفسه.

حيوانات مضرة

schädliche Tiere

3491 harmful effects

effets nocifs

اآلثار الضارة ختتلف باختالف املسببات، فللتدخني آثاره وللسهر
آثاره ولألكل الزائد آثاره. فالكثري من األضرار هي نتيجة تعامل غري

صحيح مع املادة أو اجلهاز أو الوسط.

آثار مضرة

schädliche Auswirkungen

3492 Hartley-Huggins 
Band of Ozone 
absorption

hartley-huggins bande d'absorption de l'ozone

جمال من طيف األشعة الشمسية فوق البنفسجية يشمل أمواج طوهلا
ما بني 210 و 380 نانومتر. الفوتونات مع طول موجة أطول من
210 نانومتر يكون امتصاصها ضعيف من طرف األوكسجني يف
الغالف اجلوي. ميثل األوزون املادة األساسية اليت متتص األشعة فوق

البنفسجية يف هذا اال.

جمال هارتلي-هاغيرت المتصاص
األوزون

Hartley-Huggins-Band der Ozonabsorption
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3493 Harvest

récolte

املنتجات اليت مت احلصول عليها أو جنيها من خالل النمو أو عملية
التكاثر.

حصاد

Ernte

3494 Harvest unit

unité de récolte

وحدة جمالية يف منطقة إنتاج غابوي واليت تعرف بطريقة واحدة جلين
احملصول.

وحدة حصاد

Ernteeinheit

3495 Harvester

abatteuse

آلة تقطع الشجرة من جذورها، وتزيل الفروع، وحتوهلا إىل أطوال يتم
حتديدها مسبقا. انظر أيضا املعاجل.

آلة حصاد األشجار

Erntemaschine

3496 Haul Distance

haul distance

مسافة نقل النفايات أو مادة غطاء مدفن النفايات من أ) آخر نقطة
جتمع منها الشاحنة النفايات، أو ب) من حمطة انتقالية، إىل موقع

الدفن.

مسافة القطر

Haul Entfernung

3497 Hauler

transporteur

. مؤسسة بلدية (عمومية) جلمع النفايات الصلبة وتقدم خدمة كاملة.
2. مصطلح يدل على مجع مواد قابلة للتدوير.

متعهد نقل

Spediteur

3498 Hauling Fee

hauling fee

رسوم شحن نفايات (حاوية أو غري ذلك) من قبالة العمالء املنتجني
هلذه النفايات، إىل موقع املعاجلة، إفراغها وإعادة احلاوية الفارغة إىل
موقعها قبالة العمالء. حتتسب الرسوم بعالقة مع مقدار الوقت الذي

تستغرقه العملية.

رسوم نقل، رسوم نإحالة

Hauling Fee

3499 Hay

foins

يتم إنتاجه من جمموعة متنوعة من احملاصيل املعمرة، وعادة األعشاب
أو البقول، وميكن استخدامه يف تغذية احليوانات اترة.

تبن

Heu

3500 Hazard

danger

احلالة اليت قد تنتج حدثا غري مرغوب فيه، سبب اخلطر. اخلطر ميكن
أن ينطبق على احتمال موت األشجار أو الضرر من قبل حشرة أو

مرض وميثل أيضا مادة أو وقود الذي قد يشعل وحيترق وحيرق.

خطر

Gefahr

3501 Hazard

risque, danger, péril

وضع يتسبب يف خطر أو ضرر.

خطر

Gefahr

3503 Hazard Based 
Approach

approche fondée sur le danger

واحدة من عدة مقاربات مفاهيمية وحتليلية ملشاريع التكيف، تضع
هذه املقاربة تركيز انطالقتها على اجلوانب الفيزيائية احليوية للمناخ -

املخاطر املتعلقة ذه اجلوانب- وهذا هو خطر املناخ.

مقاربة قائمة على اخلطر

Gefahren basierender Ansatz

3504 Hazard Identification

identification des dangers

التعرف على املادة املثرية للقلق، وتأثرياا السلبية، والسكان
املستهدفني، وظروف التعرض.

حتديد املخاطر

Gefahrenerkennung
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3505 Hazard Mapping

cartographie des risques

عملية حتديد اخلطر جغرافيا حيث بعض الظواهر من املرجح أن
تشكل ديدا ملستوطنات بشرية تعرف خبرائطية املخاطر. خرائط
املخاطر حتدد املناطق اليت ختضع لظواهر طبيعية، مثل الزالزل

واألعاصري والزوابع، وااالت اليت ميكن أن ددها كوارث من صنع
اإلنسان. على سبيل املثال، املناطق احمليطة مبحطات الطاقة النووية،
ومواقع التخلص من مواد كيماوية أو املناطق (مثل املصايف) اليت

ختضع لتهديد انفجار أو حريق.

خرائطية املخاطر

Gefahrenkartierung

3506 Hazardous air 
pollutans (HAP)

polluants atmosphériques dangereux (pad)

ملوثات اهلواء، كما حددت على سبيل املثال من قبل قانون اهلواء
النظيف بالواليات املتحدة، هي اليت تشكل ديدا على صحة اإلنسان
و/أو البيئة. وتشمل هذه امللوثات األسبستوس، والربيليوم، والزئبق،

والبرتين، اخل.

(HAPS) ملوثات هواء خطرة

Gefährliche Luftschadstoffe

3507 Hazardous biological 
waste

déchets dangereux d'origine biologique (

نفايات خطرة من أصل بيولوجي، وتشمل على سبيل املثال: نفايات
العمليات اجلراحية وجثث حيوانات التجارب أو احليوانات املريضة.

لذا جيب التعامل معها بعناية كبرية حفاظا على الصحة العامة.

نفايات بيولوجية خطرة

Gefährliche biologische Abfälle

3508 Hazardous pollutants

polluants dangereux

تصنيف مستخدم من قبل وكالة محاية البيئة يف الواليات املتحدة.
امللوثات اخلطرة هي ملوثات حيث التعرض هلا ولو بشكل طفيف قد
يسبب مرضا خطريا أو املوت. من هذه امللوثات الزئبق واألسبستوس،

والربيليوم.

ملوثات خطرة

Gefährliche Schmutzstoffe

3509 Hazardous Waste

déchets dangereux

نفايات متولدة أثناء عملية إنتاج أو غريها من أنشطة اتمع واليت
ميكن أن تشكل خطرا كبريا أو حمتمال على صحة اإلنسان و/أو البيئة
عندما تدار بشكل غري صحيح. نفايات متتلك واحدة على األقل من
أربع خصائص (قابلية االشتعال، قدرا على التسبب يف التآكل،

متفاعلة، أو سامة).

نفايات خطرية

gefährliche Abfälle

3510 Hazardous waste 
management

gestion des déchets dangereux

مراقبة وإدارة (مجيع مراحل التعامل واليت قد ختتلف باختالف
النفايات) ختزين، وفرز، ومجع ونقل ومعاجلة، والتخلص من النفايات

اخلطرة.

إدارة النفايات اخلطرة

Bewirtschaftung gefährlicher Abfallstoffe

3511 haze

brume

جسيمات جافة أو رطبة غرامية من الغبار أو امللح، أو غريها من
الشوائب اليت ميكن أن تتراكم يف طبقة قريبة من سطح األرض عندما

يكون اهلواء مستقرا.

سدمي

Dunst

3512 head

tête

اجلزء الذي ميثل مقدمة اجلسم، حيث يوجد الدماغ والفم، ومعظم
أجهزة احلواس.

رأس

Kopf
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3513 health principle

principe de santé

يعين هذا املبدأ أن صحة األفراد واتمعات ال ميكن فصلها عن صحة
النظم اإليكولوجية - تربة صحية تنتج حماصيل صحية اليت تعزز صحة
احليوانات والبشر. الصحة هي تكامل وكمال وسالمة األنظمة احلية.
إا ليست جمرد غياب املرض، ولكن احلفاظ على الصحة والعافية
البدنية والعقلية واالجتماعية والبيئية. املناعة واملرونة والتجديد هي
اخلصائص الرئيسية للصحة. دور الزراعة العضوية، سواء يف جمال
الزراعة والتصنيع والتوزيع، واالستهالك، هو دعم وتعزيز لصحة

النظم اإليكولوجية والكائنات من أصغرها يف التربة إىل البشر. على
وجه اخلصوص، يقصد بالزراعة العضوية إنتاج عايل اجلودة للمواد
الغذائية املغذية واليت تساهم يف الرعاية الصحية الوقائية والرفاه. يف
ضوء هذا جيب جتنب استخدام األمسدة واملبيدات احلشرية واألدوية

احليوانية واملضافات الغذائية.

مبدأ الصحة

Gesundheitsprinzip

3514 health statistics

statistiques sanitaires

قاعدة معطيات تشمل تعداد السكان وتوزيعهم اجلغرايف حسب السن
واجلنس، والوالدات والوفايات وأسباا، واألمراض وانتشارها

وتطورها، ...  .  تساعد يف اختاذ القرارات والقيام بكل ما ميكن أن
يساهم يف حتسني الصحية للساكنة.

إحصائيات حول الصحة

Gesundheitsstatistik

3515 heart

cœur

مضخة عضلية، وهي اليت تقوم بتدوير الدم يف اجلسم.

قلب

Herz

3516 Heartwood

bois de cœur

تتكون نواة اخلشب من عدة حلقات سنوية يف وسط جذع شجرة أو
فروعها، هذه األنسجة مل تعد تقوم بتوصيل املياه ولكنها توفر الدعم

اهليكلي.

نواة اخلشب

Kernholz

3517 Heat Budget

budget de chaleur

متثل الكمية اإلمجالية من حرارة الشمس اليت يتلقاها سطح األرض
خالل سنة واحدة واليت تكون مساوية متاما للكمية اإلمجالية من

احلرارة اليت تفقدها األرض عن طريق االنعكاس واإلشعاع يف الفضاء.

موازنة حرارية

Wärmehaushalt

3518 Heat island

îlot de chaleur

منطقة حضرية تتميز بدرجات حرارة أعلى من تلك باملنطقة غري
احلضرية احمليطة ا. السبب هو امتصاص أعلى من الطاقة الشمسية

بواسطة مواد النسيج احلضري مثل األسفلت.

جزيرة حرارة

Wärmeinsel

3519 Heat Shock Protein

protéine de choc thermique

بروتينات موجودة يف خاليا مجيع الكائنات احلية. تتكون عندما
تتعرض اخللية لبعض الضغوط البيئية. بروتينات الصدمة احلرارية

موجودة أيضا يف اخلاليا حتت الظروف العادية، تقوم مبساعدة الربوتني
اخللوي يف وظائف أخرى والسلوك.

بروتني الصدمة احلرارية

Hitzeschockprotein

3520 Heat treatment waste

déchets issus d'un traitement thermique

النفايات الناشئة عن معاجلة القطع واألدوات اهلندسية احلديدية للرفع
من صالبة ومقاومة سطح عن طريق الغمر يف (محام) األمالح

املنصهرة، واليت حتتوي يف كثري من األحيان على أمالح السيانيد. هذه
النفايات ميكن أن تشمل: نفايات حمتويات احلمام؛ األدوات واملواد

امللوثة؛ أو زيوت التربيد واألوحال.

نفايات املعاجلة احلرارية

Wärmebehandlungsabfälle

3521 heatwave

canicule

هي فترة طويلة من الطقس احلار املفرط، واليت قد تكون مصحوبة
برطوبة عالية. تعريف أوصت به املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية هو
أا تتحقق عندما تكون درجة احلرارة العظمى اليومية ألكثر من

مخسة أيام متتالية تتجاوز متوسط درجة احلرارة القصوى بنسبة 5
درجات مئوية (F) ° 9 للفترة العادية احملددة بني 1990-1961.

موجة حرارة

Hitzewelle
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3522 heavy clay

argile lourde

تربة، ميثل الطني أكثر من 60٪ من مكوناا.

طني ثقيل

schwerer Ton

3523 Heavy fraction

fraction lourde

مصطلح يستخدم عادة يف عمليات فرز النفايات، وخاصة عمليات
الفرز امليكانيكي، للداللة على التمييز على أساس الكثافة عند فرز
اجلسيمات. تدرج عادة املعادن والزجاج واحلجارة والسرياميك يف

جمرى األجزاء الثقيلة.

جزء ثقيل

Schwere Trennung

3524 Heavy Metals

métaux lourds

عناصر معدنية بأوزان ذرية عالية. مثال: الزئبق والكروم والكادميوم
والزرنيخ، والرصاص. ميكن أن تضر بالكائنات احلية يف تركيزات
منخفضة ومتيل إىل أن تتراكم يف السلسلة الغذائية من خالل تراكم

التركيزات يف األنسجة النباتية واحليوانية.

معادن ثقيلة

Schwermetalle

3525 Heavy thinning

éclaircissage fort

إزالة كمية كبرية من األخشاب (غري شاملة) من وحدة املساحة.

ختفيف كبري لكثافة األشجار

starke Ausdünnung

3526 Hedonic pricing

prix hédoniques

مقاربة لتقييم اقتصادي يستخدم معلومات حول الطلب الضمين لسمة
بيئية لسلع يتم تسويقها.

تسعري املتعة

hedonischer Preis

3527 helicide

helicide

مادة فعالة تقتل احللزونات الربية املائية.

مبيد احللزونات

Molluskizide

3528 heliotropism

héliotropisme

شكل من أشكال اختاذ منحى، وهو حركة يومية أو مومسية ألجزاء
نباتات (زهور (عباد الشمس) أو أوراق) يف اجتاه الشمس.

انتحاء مشسي

Heliotropismus

3529 Hemisphere

hémisphère

نصف الكرة األرضية. قد يكون إما الشرقي أو الغريب، أو نصف
الكرة الشمايل أو اجلنويب.

نصف كرة

Hemisphäre

3530 Hemizygous

hémizygote

يشترط يف هذه احلالة أن اجلينات موجودة مرة واحدة فقط يف
التركيب الوراثي وليس كأزواج. حيدث هذا جلميع اجلينات يف
اخلاليا الفردانية، جلميع اجلينات املوجودة يف قطاعات تفاضلية

لكروموسومات اجلنس يف –اخللية الضعفية diploids)، ويف خمتلف
aneuploids والزجيوت حذف متحولة. مرادف:

.haplozygous

شبة (نصف) زجيويت

Hemizygot

3531 Hemoglobin

hémoglobine

خضاب تنفسي أمحر، حيتوي على احلديد، يوجد يف دم الفقاريات
ودم بعض الالفقاريات؛ ينقل الغازات ويساعد على تنظيم درجة

احلموضة.

هيموغلوبني

Hämoglobin

3532 Herbaceous

herbacé

مواد نباتية خضراء وتشبه األوراق.

عشيب

krautartig

3533 Herbivore

herbivore

حيوان آكل للنباتات، حيوان حيصل على مجيع العناصر الغذائية من
أكل النباتات.

حيوان عاشب

Pflanzenfresser
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3534 Herbivorous

herbivore

حيوانات تستهلك النباتات كغذاء.

حيوان عاشب

Pflanzenfresser

3535 Herbivory

herbivores

احليوانات اليت تتغذى أساسا على األجزاء احلية من النباتات.

آكل عشب

Herbivorie / Pflanzenfresser

3536 Herbizid

herbicide

مواد كيميائية تستخدم مثال يف الزراعة لقتل احلشائش وأعشاب
أخرى.

مبيد أعشاب

Herbizid

3537 Herbs

herbes

هلذا املصطلح تعريفني خمتلفني (ومتنافيني).
 

(1) يف االستعمال الشائع: األعشاب هي النباتات املستخدمة من قبل
البشر ألغراض الطهي، والطب، أو الطقوس. واألعشاب ميكن أن
تكون نباتات عشبية (باملفهوم الثاين) أو خشبية، سنوية أو معمرة،
دائمة اخلضرة أو متساقطة. بعض األشجار (مثل الصفصاف) ميكن

اعتبارها من األعشاب حتت هذا التعريف.
 

(2) يف جمال علم النبات، فاملصطلحني "عشب" و "نبات عشيب"
يعنيان الشيء نفسه، ويدرجان ذا املعىن يف املصطلح "النباتات

العشبية".

أعشاب

Kräuter

3538 Heritage

patrimoine

األشياء ذات القيمة اليت ورثها الناس ويريدون االحتفاظ ا واحلفاظ
عليها. التراث ميكن أن يكون طبيعيا وثقافيا وملموسا، أو غري مادي،
شخصي أو مجاعي. وغالبا ما حيفظ التراث الطبيعي يف أماكن مثل
احملميات واملترتهات الوطنية. وغالبا ما حتفظ مكونات التراث الثقايف

من خالل التقاليد واملمارسات اجلارية.

تراث

Erbe

3539 heterogeneous

hétérogéne

جسم ختتلف خصائصه عند االنتقال من جزء منه إىل آخر ويكون
ذلك ظاهر للعيان عموما.

ال متجانس

heterogen

3540 Heterotrophic

hétérotrophes

كائن حي (احليوانات والفطريات ومعظم البكترييا) مع طلب على
مركبات عضوية غنية بالطاقة من إنتاج غريه.

غريي التغذية

heterotrophe

3541 Heterozygosity

hétérozygotie

االحتواء على اثنني أو أكثر من األليالت يف نفس املوضع الوراثي.

زجيوتية متغايرة

Heterozygotie

3542 Heterozygote

hétérozygote

كائن بأليالت غري متطابقة يف جني معني أو يف عدد من اجلينات.
ويطلق على هذه احلالة " زجيوت متغاير". العكس: زجيوت متماثل

األالئل.

زجيوت متباين املورثات، زجيوت
متغاير

heterozygot

3543 Hexafluoroethane

hexafluoréthane

مركب كيميائي صيغته: C2F6، وهو هالوكربون عدمي الرائحة له
مجيع خصائص الغازات الدفيئة: خامل إزاء جدر اهليدروكسيل

OH- واألوزون، ال حتلله األشعة، فوق البنفسجية أو املرئية، غري
قابل للذوبان يف املاء، وميتص األشعة حتت احلمراء.

إيثان سداسي الفلورة

Hexafluorethan

3544 High conservation 
value

haute valeur de conservation

تقديرا لألمهية الكبرية ملوقع طبيعي أو ثقايف.

قيمة حفظ عالية

Hoher Schutzwert
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3545 High conservation 
value forest

forêt de haute valeur de conservation

الغابات بقيمة احلفظ العالية هي الغابات اليت تعترب محايتها، يف نظام
جملس اإلشراف على الغابات (FSC)، ذات أمهية واضحة وحامسة

يف احلفاظ على القيم البيئية و / أو االجتماعية.

غابات بقيمة حفظ عالية

Wald mit hohem Schutzwert

3546 High Conservation 
Values (HCVs)

haute valeur de conservation

مناطق بقيم حفظ عالية (HCVAs) هي موائل طبيعية، واليت هلا
أمهية بارزة أو أمهية حامسة بسبب خصائصها البيئية، االجتماعية
واالقتصادية، والتنوع البيولوجي أو املشاهد العالية القيمة. وقد مت
تطوير مفهوم HCV يف األصل من قبل جملس رعاية الغابات
(FSC) يف عام 1999 للتعبري على علو قيمة حفظ الغابات

(HCVFs) الستخدامه يف شهادة إدارة الغابات.

قيم حفظ عالية

Hohe Naturschutzwerte

3547 High forest

forêt haute

مصطلح عام يستخدم لوصف غابة قريبة من ذروت التعاقب –
يستعمل عادة بكثرة يف ارتباط مع "الغابات األولية"، ولكن ميكن
أيضا أن يتحقق يف الغابات الطبيعية اليت تدار يف إطار نظام اختيار

صارم.

غابات عالية

Hochwald

3548 High grading 
(highgrade logging)

écrémage (l'exploitation forestière de haut 
grade)

ممارسة إزالة أشجار عالية اجلودة لصاحل إزالة األشجار أقل جودة.

رفع اجلودة (قطع األخشاب عالية
اجلودة)

Hohe Einstufung (hochgradige Holzernte)

3549 High seas

haute mer

مناطق احمليطات خارج حدود الوالية الوطنية، واليت تصل إىل 200
ميال.

أعايل البحار

Hohe See

3550 High-Density 
Polyethylene (HDPE)

polyéthylène de haute densité (pehd)

مواد تستخدم يف صنع قوارير البالستيك وغريها من املنتجات. تنتج
غازات و / أو أدخنة سامة عند احتراقها.

بويل ايثيلني العايل الكثافة

High-Density-Polyethylen (HDPE)

3551 High-density 
stocking/high-
intensity grazing

stockage haute densité / haute intensité de 
pâturage

أعداد كبرية من احليوانات ترعى على مساحة صغرية من األرض،
وعموما لفترات قصرية لتحقيق النتيجة املرجوة.

كثافة رعي عالية

Hohe Beweidungsintensität

3552 highland

hauts plateaux

منطقة مرتفعة بالنسبة للمناطق احمليطة ا، ولكن ليست جبلية.
مرادف ألراضي مرتفعة.

هضبة

Hochland

3554 Highly migratory fish 
stocks

stocks de poissons grands migrateurs

هي كما حتددها اتفاقية األرصدة السمكية لألمم املتحدة، األرصدة
السمكية اليت جتوب البحار عموما على مسافات كبرية وميكن العثور
عليها يف العديد من الواليات القضائية للمناطق االقتصادية اخلالصة

ويف أعايل البحار.

أرصدة مسكية الكثرية االرحتال

Weit wandernde Fischbestände

3555 Histology

histologie

دراسة تشرحيية للهيكل اهري لألنسجة احليوانية والنباتية.

علم األنسجة

Histologie

3556 Historic Area

zone historique

منطقة أو مبىن الذي وقعت به أحداث تارخيية، أو له قيمة خاصة
بسبب املعامل املعمارية والثقافية املتعلقة بتراث اتمع. عناصر يف

املناطق التارخيية هلا أمهية تستوجب احلفظ أو الصيانة.

موقع تارخيي

historischer Bereich
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3557 Hitchhiker

autostoppeur

عينة بيولوجية يتم انتقاهلا إىل نظام بيئي جديد، من دون علم (وإرادة)
املعين باألمر. "املسافر السري" عادة ما يكون حمموال مع أو يف أنواع

أخرى، أو يف السفن أو املركبات أو املواد املشحونة أو غري ذلك.

مسافر سري

Tramper

3558 Hochwasserscheitel

crête d'inondation

أعلى مستوى للمياه خالل فترة الفيضان.

قمة الفيضان

Hochwasserscheitel

3559 Holding

holding

بقعة غابوية أو أكثر وأراضي حرجية أخرى اليت تشكل وحدة من
وجهة نظر التسيري أو االستعمال. قد تكون القابضة يف ملكية خاصة

ملالك واحد أو لعدد من املالك.

قابضة

Holding

3560 Holistic Management

gestion holistique

مصطلح يستخدم يف األصل لوصف مقاربة إلدارة املوارد الترابية اليت
تبين التنوع البيولوجي، وحتسن اإلنتاج، وتولد القوة املالية، وتساهم
يف حتسني نوعية احلياة ألولئك الذين يستخدموا. تتعامل اإلدارة

الشاملة مع املزرعة، واألسرة، واتمع ككل متكامل، بدال من أجزاء
منفصلة. صاغها (أالن سابوري Allan Savory)، عامل األحياء
من زميبابوي، وهي طريقة ميكن تطبيقها على املنظمات والشركات

واتمعات احمللية، أو األفراد الذين حيتاجون إىل اختاذ القرارات.
 

عند اعتماد مقاربة النظم الشاملة، حيتاج صناع القرار يف البداية إىل
معرفة مجيع املتدخلني فيما يتعلق بالقرار، مبا يف ذلك كل األفراد
والطبيعة. بعد حتديد املتدخلني، يتم تعريف هدف أو بيان الغرض
بالنظر إىل حاجيات الفرد واجلماعة مبا يف ذلك االحتياجات احلالية

واملستقبلية للطبيعة. مت تقوم اموعة بدراسة كل القرارات
واإلجراءات املمكن اختاذها يف املستقبل من خالل النظر هل ستساعد

أم ال على حتقيق اهلدف.

إدارة شاملة

Ganzheitliches Management

3561 Holistic Management

gestion holistique

مصطلح يستخدم يف األصل لوصف مقاربة إلدارة موارد األراضي
اليت تبين التنوع البيولوجي، وحتسن اإلنتاج، تولد قوة مالية، وحتسن
نوعية احلياة ألولئك الذين يستخدمون هذه املوارد. تتناول اإلدارة
الشاملة املزرعة، واألسرة، واتمع ككل متكامل، بدال من أجزاء

منفصلة. مصطلح من صياغة (Allan Savory)، عامل األحياء من
زميبابوي، ويعرب عن طريقة ميكن تطبيقها على املنظمات والشركات

واتمعات احمللية، أو األفراد الذين حيتاجون إىل اختاذ القرارات.

إدارة شاملة

Ganzheitliches Management

3562 Holobenthic

holobenthic

حيوانات حبرية تقضي جممل حياا على أو بالقرب من قاع البحر، ما
عدى مرحلة الريقات السطحية.

حيوانات حبرية قاعية

Holobenthic

3563 Holocene

holocène

عصر جيولوجي ميتد على مدى 10 آالف سنة األخرية. ويشمل
اجلزء األكرب منذ اية العصر اجلليدي األخري. إذا حدث انزالق على

صدع خالل اهلولوسني، فإن الصدع يعترب عموما نشطا.

هولوسني

Holozän

3564 Holotype

holotype

العينة األوىل اليت وردت يف الوصف األصلي من النوع واليت تصبح
حاملة السم النوع. يتم استخدام العينة النمطية للتحقق من صحة

األنواع واالسم العلمي املصاحب له من خالل الربط بعينة واحدة.

عينة منطية

Holotype

3565 Home Energy Rating 
System (HERS)

système d'évaluation d'énergie domestique

نظام موحد لتصنيف كفاءة الطاقة يف املباين السكنية.

تقييم نظام الطاقة باملرتل

Hausenergie Bewertungssystem
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3566 Hazard Analysis 
 Critical Control 

Point (System) - 
(HACCP)

analyse des risques et maîtrise des points 
critiques (système)

ج وقائي منظم يهدف إىل سالمة األغذية وسالمة األدوية، يراقب
املخاطر الفيزيائية والكيميائية، والبيولوجية خالل عملية اإلنتاج

كبديل عن تفتيش املنتج النهائي. يستخدم هذا النهج يف صناعة املواد
الغذائية لتحديد املخاطر احملتملة ولضمان سالمة األغذية، حيث تتم
اإلجراءات األساسية، واملعروفة باسم نقاط التحكم احلرجة، اليت
ميكن اختاذها خلفض أو القضاء على خطر من املخاطر مت التعرف
عليه. يستخدم هذا النظام يف مجيع مراحل إنتاج األغذية وعمليات

التحضري مبا يف ذلك التعبئة والتغليف والتوزيع، اخل.

حتليل املخاطر ونقاط التحكم
احلرجة (نظام)

Gefahrenanalyse kritischen Kontrollpunkte (System)

3567 homeoclimatic

homéo climatiques

املناطق اليت قد تكون بعيدة عن بعضها أمياال أو قارات لكنها تشترك
يف مناخات متشاة.

متاثل مناخي

homeo klimatisch

3568 Homeostasis

homéostasie

امليل للحفاظ على االنتظام أو االستقرار يف البيئة الداخلية للكائن
احلي.

استتباب

Homöostase

3569 Homologous

homologue

1. تعريف عام: من نفس املصدر، أو له نفس البنية أو الوظيفة
التطورية. 2. يف حالة الكروموسومات: متطابقة فيما يتعلق باحملتوى
اجليين والترتيب اخلطي. الكروموزومات املتماثلة زوج، ومتتزج مع

بعضها البعض يف االنقسام االختزايل. 3. يف حالة احلمض النووي /
الربوتينات: متطابقة، أو متماثلة تقريبا يف تسلسل احلمض النووى و/

األميين.

متجانس، نظري

homolog

3570 Homozygote

homozygote

كائن لديه نسختني من نفس األليل جلني معني على اثنني من
كروموزوماته املتماثلة.

زجيوت متجانس، زجيوت متماثل

homozygote

3571 Hopper

trémie

جزء من شاحنة مجع القمامة يتم إفراغ املهمالت فيه قبل ضغطها
ودفعها إىل داخل جزء التخزين.

قُمع

Trichter

3572 Hoppus measure

mesure hoppus

نظام قياس إمرباطوري يقتصر على األخشاب املستديرة (حل حمله
اآلن القياس املتري) والذي يشمل عالوة نظرية تلقائية عند التبذير يف

التحويل.

قياس هوبس

Hoppus Maßeinheit

3573 Horizontal discharge

déchargement¨horizontal

طريقة لتفريغ احلمولة من سيارة حبيث تظل أرضية جسم الشاحنة يف
وضع أفقي. عند العمل على أرض غري مستوية، يساعد هذا على

احلفاظ على استقرار الشاحنة.

تفريغ أفقي

Horizontalentladung

3574 Hormone

hormone

مادة كيميائية تنتج عادة بكميات صغرية جدا يف جزء معني من جسم
الكائن، واليت يتم نقلها إىل جزء آخر من هذا الكائن حيث يكون هلا

تأثري معني.

هرمون

Hormon

3575 horst

horst

يتم العثور على هورست جنبا إىل جنب مع اخنساف يف بيئة ممتدة.
اخنساف هو نزول الكتل الصخرية إىل أسفل وهورست هي الصخور

اليت تقع بالقرب من االخنساف.

هورست

Horst
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3576 Horticulture

horticulture

زراعة اخلضروات والفواكه وأنواع نباتات التزيني.

بستنة

Gartenbau

3577 Host cell

cellule hôte

خلية أصاا فريوس أو أي نوع آخر من الكائنات الدقيقة.

خلية مضيفة

Wirtszelle

3578 host-plant

hôte (porteur d'un parasite); plante-hôte

املضيف يف علم األحياء، هو كائن حي (نبات يف هذه احلالة) يوفر
لكائن آخر (الطفيلي) الغذاء واملأوى. يف العديد من احلاالت يوفر

هذا التعايش فوائد متبادلة.

نبتة مضيفة

Wirtspflanze

3579 Hot air

air chaud

يشري إىل القلق من أن بعض احلكومات سوف تكون قادرة على
حتقيق أهدافها يف جمال انبعاث غازات االحتباس احلراري مبوجب
بروتوكول كيوتو مع بدل حد أدىن من اجلهد (بسهولة) وميكنها

هكذا إغراق السوق بشهادات ائتمان انبعاث، وهكذا احلد من حوافز
البلدان األخرى على خفض االنبعاثات احمللية اخلاصة ا حمليا.

هواء ساخن

Heißluft

3580 Hot Air/ Paper Credit

air chaude / papier-crédit

يعرب اهلواء الساخن على القلق من أن بعض احلكومات سوف تكون
قادرة على حتقيق أهدافها يف جمال انبعاث غازات االحتباس احلراري
مبوجب بروتوكول كيوتو مع بدل حد أدىن من اجلهد وميكنها هكذا
إغراق السوق بصكوك ائتمان انبعاث، وهكذا احلد من حوافز البلدان

األخرى على خفض االنبعاثات احمللية اخلاصة ا حمليا. صكوك
االئتمان مبنية على أدلة من الديون، مثل الكمبياالت، الفواتري

املستحقة، اخل.

هواء حار / صك ائتمان

Heißluft / Papierkredit

3581 Hot summer 
continental climates 
(Dfa, Dwa, Dsa)

climats continentaux avec été chauds (dfa, dwa, 
dsa)

(DFA) توجد هذه املناخات عادة يف خطوط العرض 30 العالية و
املنخفضة، مع متوسط لدرجة احلرارة يف أحر شهر أعلى من 22 40

° C (72 ° F). يف أوروبا، هذه االجواء متيل إىل أن تكون أكثر
جفافا بكثري مما هي عليه يف أمريكا الشمالية. يف شرق آسيا، متتد

،جنوبا بسبب تأثري نظام الضغط العايل لسيبرييا (DWA) املناخات
والذي يسبب أيضا جفاف الشتاء هناك، وميكن أن يكون الصيف
يف (DSA) رطبا جدا بسبب الرياح املومسية. توجد مناخات

(CSA) املرتفعات املتامخة ملناطق مناخات البحر األبيض املتوسط
.مع صيف حار

  
:األمثلة على ذلك    

 
(DSA) اراك، مركزي، إيران        

 
(DFA)  شيكاغو، إلينوي، الواليات املتحدة        

 
(DSA) موش، تركيا        

 
(بيونغ يانغ، كوريا الشمالية (دوا        

 
.(DSA) سنندج، كردستان، إيران        

مناخ قاري بصيف ساخن (
(DFA، DWA، DSA

Heiße Sommer kontinentales Klima (Dfa Dwa, Dsa)

3582 hotspot (geology)

point chaud (géologie)

مواقع حمددة، ومستمرة إىل حد ما (عشرات املاليني من السنني)،
وجماالت ثابتة نسبيا ا قشرة منصهرة، ناجتة عن نشاط بركاين

سطحي. أدلة على وجود نقطة ساخنة هي حترك الصفائح التكتونية
عربها، على سبيل املثال، جزر هاواي.

نقطة ساخنة (جيولوجيا)

Hotspot (Geologie)
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3583 Household and 
sanitary paperes

papiers ménagers et sanitaires

تشمل هذه الفئة جمموعة واسعة من األنسجة واألوراق الصحية
األخرى املستخدمة يف املنازل أو املباين التجارية والصناعية. يتم تصنيع
هذه الفئة من املنتجات عموما على شكل أشرطة أو لفات يتجاوز

عرضها 36 سم أو على شكل أوراق مستطيلة يتجاوز أحد أضالعها
36 سم واآلخر يزيد عن 15 سم يف حالتها غري املطوية. ومن

األمثلة ورق املراحيض وحمارم الوجه، مناشف املطبخ، مناشف اليد
واملناديل الصناعية. تستخدم بعض األنسجة أيضا يف تصنيع حفاضات

األطفال، والفوط الصحية، اخل.

ورق مرتيل وصحي

Haushalts- und Hygienepapiere

3584 home-grown crop

récolte d'origine locale

إنتاج احملاصيل احمللية، عكس احملاصيل املستوردة.

حمصول حملي

Ernte aus eigenem Anbau

3585 Household hazardous 
waste element 
(HHWE)

élément de déchets dangereux des ménages

إحدى وثائق خمطط وبرنامج معاجلة النفايات الصلبة اليت قد تكون
مطلوبة من قبل القانون الوطين لإلدارة املتكاملة للنفايات. كل مدينة،

أو مقاطعة أو كالة إقليمية جيب أن حتدد كيف سيتم بأمان مجع
والتخلص من النفايات املرتلية اخلطرة املتولدة عن سكاا.

عنصر النفايات املرتلية اخلطرة

gefährliche Haushaltsabfälle-Element

3586 Household Waste 
(Domestic Waste)

déchets des ménages (déchets domestiques)

نفايات بلدية صلبة تتألف من القمامة والنفايات اليت تتولد كنتيجة
ألنشطة األسر. يف البلدان النامية، متثل املواد القابلة للتعفن حوايل ثلثي

النفايات املرتلية. يف األحياء الفقرية ميكن أن تنتج عملية الطبخ
التقليدي الرماد أيضا. هذه األحياء تتسم مبحدودية مرافق الصرف

الصحي والتخلص من النفايات وميكن أن تشمل النفايات املرتلية أيضا
النفايات البشرية. قد حتتوي النفايات املرتلية على كمية كبرية من

النفايات اخلطرة.

النفايات املرتلية (النفايات املرتلية)

Haushaltsabfall (Hausmüll)

3587 housing

habitat

أحد األنشطة اليت دف إىل توفري السكن واملأوى.

إسكان

Wohnungswesen

3588 Housing association

association de logement

منظمة مستقلة غري رحبية إلدارة، وبناء وترميم املساكن.

مجعية إسكان

Wohnungsbaugesellschaft

3589 human activities

activités humaines

متثل األنشطة البشرية، من ناحية البعد البيئي، أهم املؤثرات املسؤولة
عن أغلب املشاكل البيئية يف مجيع أحناء العامل. التزايد املطرد حلجم
األنشطة البشرية وطرق تسيري هذه األنشطة ميثل أخطار حمدقة

مبجموع املنظومة اإلحيائية (االحنباس احلراري مثال).

أنشطة إنسانية

menschliche Aktivitäten

3590 Human Development 
Index (HDI)

indice de développement humain (idh)

مت اقتراحه من قبل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي (UNDP)، وهو
مؤشر مركب ملخص، الذي يقيس متوسط االجنازات يف البلد من

ثالثة جوانب أساسية للتنمية البشرية: طول العمر، واملعرفة، ومستوى
الئق من املعيشة.

(HDI) مؤشر التنمية البشرية

Index der menschlichen Entwicklung

3591 Human disturbance

perturbations humaines

وجود البشر، مثال هواة اهلواء الطلق واملستجمني يف موائل احلياة
الربية، واالستجابات الفردية واآلثار على مستوى الكائنات باملوقع

الناجتة عن املواجهات بني اإلنسان واحليوانات الربية.

اضطراب بسبب اإلنسان

Störungen durch den Menschen

3592 human ecology

écologie humaine

يدرس العالقة بني اتمع البشري وحميطه الطبيعي، دف فهم أعمق
هلذه العالقة واقتراح أجوبة ملختلف اإلشكاليات املوضوعة.

علم البيئة البشري

Humanökologie
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3593 human environment

environnement humain

حيث يعيش اإلنسان مبا يف ذلك كل ما هو حوله سواء كان من صنع
الطبيعة أو من صنع اإلنسان وكذلك جمموع العالقات اليت تربط بني

هذه املكونات.

بيئة بشرية

menschliche Umwelt

3594 human factors

facteurs humains

مصطلح يشمل كل تدخالت الفرد جبميع أبعادها املادية واتمعية
والثقافية. تفاعالت الفرد مع اآلخرين، تفاعالته مع اآلالت واملعدات
واملنظومة الصناعية أو مع املرافق ومنظومة التسيري. كما جند خلفية

(التكوين، التجربة، الثقافة، التربية) كعوامل وازنة إىل جانب العوامل
املذكورة.

عوامل بشرية

menschliche Faktoren

3595 human investment

investissement humain

أو استثمار يف العامل البشري، كل ما ينمي خمزون الكفاءات واملعرفة
والقدرة على اإلبداع وجيعل العادات والعالقات االجتماعية ومسات
الشخصية أكثر إفادة للمجتمع، واليت تتجسد يف تنمية القدرة على

أداء العمل وإنتاج قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية.

استثمار بشري

Investition in den Menschen

3596 human poisoning

empoisonnement humain

أنواع التسمم البشري كثرية، منها الفردي ومنها اجلماعي، ومنها ما
حيدث عن طريق البلع أو عن طريق االستنشاق أو عن طريق البشرة.
والسموم كثرية وجد خمتلفة ومعرفة املادة املسممة أساسي يف حتديد

وجناح العالج.

تسمم بشري

Menschenvergiftung

3597 human poisoning

empoisonnement humain

أنواع التسمم البشري كثرية، منها الفردي ومنها اجلماعي، ومنها ما
حيدث عن طريق البلع أو عن طريق االستنشاق أو عن طريق البشرة.
والسموم كثرية وجد خمتلفة ومعرفة املادة املسممة أساسي يف حتديد

وجناح العالج.

تسمم بشري

Menschenvergiftung

3598 human population

population humaine

أو تعداد الساكنة البشرية للعامل هو تقدير لعدد األشخاص الذين
عاشوا أو سيعيشون على األرض يف وقت معني. تقديرات اجلهات
املختصة لنهاية العشرية األوىل من هذا القرن هي حويل 7 ماليري

كحجم كلي وزيادة سنوية (يف تراجع) من حوايل 11 يف األلف.

مجمع بشري

Menschliche Bevölkerung

3599 human requierments

besoins de l'homme

ميكن تقسيم احلاجيات األساسية لإلنسان إىل قسمني: حاجيات
الكائن احلي (الغذاء واملاء واهلواء باخلصائص املناسبة، واحلماية

اجلسدية والصحية وإمكانية االستمرار البيولوجي)، وحاجيات الفرد
كجزء من اتمع (التربية والتكوين، واحملبة واالحترام، واحلرية

واملشاركة، ... ).

حاجات بشرية، متطلبات بشرية

Mensche Anforderungen

3600 human resources

ressources humaines

جمموع األفراد العاملني يف مؤسسة، باختالف تكوينام ومهامهم.

موارد بشرية

Humanressourcen

3601 Human settlements

établissements humains

إنشاء تكتل دميوغرايف معني، جنبا إىل جنب مع جمموعة األنظمة
املعيشة ذات الصلة يف منطقة حمددة جغرافيا. تؤخذ العناصر الطبيعية

والبنية التحتية يف املنطقة بعني االعتبار.

مستوطنات بشرية

menschliche Siedlungen

3602 Human well-being

bien-être humain

مفهوم يستخدم على حنو بارز يف تقييم نظم األلفية اإليكولوجية،
ويصف عناصر اتفق إىل حد كبري على أا تشكل "حياة جيدة "، مبا

يف ذلك السلع األساسية املادية واحلرية وحق االختيار، والصحة
اجلسدية والرفاه، والعالقات االجتماعية اجليدة واألمن وراحة البال،

واألنشطة الروحية.

رفاهية اإلنسان

Menschliches Wohlbefinden
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3603 humanization

humanisation

أو أنسنة احلياة، جعلها أكثر لطفا، حنانا، عطفا وحمبة بني األفراد.
أنسنة العمل: أخد احلاجيات غري املادية وخصوصا لدى دوي

احلاجيات اخلاصة بعني االعتبار.

تأنيس

Humanisierung

3604 Humic matter

matières humiques

جزء من الدبال، خليط من مواد غري متبلورة، غروية مفتتة ومتشتتة،
عضوية صفراء إىل بنية اللون مع لون بين يف بعض األحيان غامق أو
مييل إىل السواد. مواد حمبة للماء وهلا وزن جزيئي مرتفع ، يتراوح من
بضعة مئات إىل آالف دالتون. وتنشأ من حتلل اجلزء العضوي من
مواد غري دبالية، من خالل "التشكيل اجلديد"، الذي يدعى تدبل.

مواد هيومية

Huminstoffe

3605 Humic Substances

substances humiques

فئة عامة من املركبات اليت تتكون بصورة طبيعية، وهي مواد عضوية
إحيائية غري متجانسة، واليت ميكن عموما أن توصف بأا مصفرة إىل

سوداء اللون، عالية الوزن اجلزيئي، وال تنصهر.

مركبات هيومية

Huminsubstanzen

3606 Humid subtropical 
climates (Cfa, Cwa)

climats subtropical humide (cfa, cwa)

توجد هذه ااالت عادة على السواحل الشرقية واجلانب الشرقي من
القارات، وذلك أساسا عند خطوط العرض 20 العليا وخطوط

العرض 30. وخالفا ملناخات البحر األبيض املتوسط حيث الصيف
جافا، فإن املناخات شبه االستوائية الرطبة تصلها تيارات ساخنة

ورطبة من املناطق االستوائية واليت تنتج الظروف احلارة والرطبة يف
أشهر الصيف. على هذا النحو، يكون غالبا فصل الصيف هو الفصل

الرطب (وليس يف فصل الشتاء كما هو احلال يف املناخات
املتوسطية). تدفق الكتل اهلوائية من مناطق الضغط املرتفع الشبه
استوائية والرياح املومسية الصيفية تنتج تدفق جنويب من املناطق

االستوائية جيلب هواء دافئ ورطب على اجلانب الشرقي األدىن من
القارات. هذا التدفق هو الذي، يف كثري من األحيان، ما جيلب

تقلبات رعدية صيفية بشكل متكرر ولكن ال تدوم طويال، وهذا ما
مييز مناخ جمال شبه استوائية على الساحل الشرقي. شرق آسيا لديها

أفضل الرياح املومسية شبه االستوائية يف العامل، والشتاء اجلاف /
الصيف الرطب الكالسيكي هو مسة املنطقة. يف غريها من املناطق شبه
االستوائية الشرقية، مثل الواليات املتحدة األمريكية وأمريكا اجلنوبية
فإن اجلبهات اجلوية املتنقلة / عواصف خطوط العرض الوسطى متيل

لتعطيل النمط العادي بشتاء جاف / صيف رطب رياح املومسية.

مناخات شبه استوائية رطبة
(CFA، CWA)

Feuchtes subtropisches Klima (Cfa, CWA)

3607 humid tropics

régions tropicales humides

إحدى املناطق البيئية األساسية، مثلت بداية القرن 21 حوايل8,4
% من مساحة اليابسة (يف تراجع). ال تزال حنو 50 % منها طبيعية
إىل حد كبري. تتواجد أساسا باملناطق املطرية حول خط االستواء

(حوض الكونغو، حوض األمازون، ... ).

مناطق مدارية رطبة

feuchten Tropen

3608 humid tropics

régions tropicales humides

إحدى املناطق البيئية األساسية، مثلت بداية القرن 21 حوايل8,4
% من مساحة اليابسة (يف تراجع). ال تزال حنو 50 % منها طبيعية
إىل حد كبري. تتواجد أساسا باملناطق املطرية حول خط االستواء

(حوض الكونغو، حوض األمازون، ... ).

مناطق مدارية رطبة

feuchten Tropen
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3609 humification

humification

حتويل املواد العضوية امليتة إىل الدبال، بفعل الكائنات اليت تستخدم
هذه املواد امليتة كمصدر لطعامها.

تدبل

Humifizierung

3610 Humus

humus

بقايا متحللة جزئيا من األنسجة النباتية واحليوانية امليتة.

دبال

Humus

3611 Humus

humus

مصطلح مجاعي ملواد كربونية داكنة اللون يف التربة، تولدت من
خالل تدهور وحتلل بطيء ملواد عضوية مبسامهة نشاط الكائنات احلية

الدقيقة. يتأثر معدل التدهور جبملة من العوامل: درجة احلرارة،
مستوى الرطوبة، قيمة الرقم اهليدروجيين للتربة، وإمدادات

األوكسجني.

دبال

Humus

3612 hunting reserve

réserve cynégétique

مساحة من األراضي، يسمح فيها بصيد احليوانات الربية (مع حتديد
سقف للعدد املسموح بصيده) خالل فترة حمددة من السنة. خارج
هذه الفترة تكون احليوانات حممية ومينع القنص وختضع املنطقة ملراقبة

واحليوانات لعناية مستمرة.

محمي صيد، محمية قنص

Jagdreservat

3613 Hunting Trophy

jagdtrophäe

كل احليوان، أو جزء من احليوان ميكن من التعرف بسهولة عليه، كما
هو حمدد يف اإلذن أو الشهادة املرفقة املسلمة من طرف جهاز اتفاقية

التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض:
 

1) خام أو معاجلة أو مصنعة؛
 

2) مت احلصول عليها من الناحية القانونية من قبل الصياد من خالل
الصيد لالستخدام الشخصي للصياد؛

 
3) مت استريادها أو تصديرها أو إعادة تصديرها من قبل أو نيابة عن
الصياد، كجزء من االنتقال من بلد املنشأ، إىل دولة اإلقامة املعتادة

للصياد يف اية املطاف.

كأس الصيد

Jagdtrophäe

3614 hurricanes

ouragans

عواصف مدارية قوية، تتجاوز سرعة الرياح ا 74 ميال يف الساعة.
األعاصري تنشأ فوق املناطق االستوائية وشبه االستوائية من احمليط

األطلسي الشمايل واحمليط اهلادئ الشمايل، حيث يوجد ارتفاع نسبة
الرطوبة ورياح خفيفة. تسود هذه الظروف يف الغالب يف فصل

الصيف وأوائل فصل اخلريف. ميكن أن تستغرق األعاصري عدة أيام
أو حىت أسابيع لتتشكل، يستغل عادة هذا الوقت الختاذ تدابري وقائية

أو محائية.

إعصار/أعاصري

Hurrikane

3615 Hutung

pâturage bois

جماالت بدون سياج، تستخدم كمراعي على نطاق واسع، وختضع
فيها احليوانات عند الرعي للحراسة.

مراعي غابوية

Hutung

3616 Hybrid

hybride

حيوان أو نبات الذي يتم احلصول عيه نتيجة تكاثر بني أنواع خمتلفة.

هجني

hybride
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3617 Hybrid (tech)

hybrid

املقصود مبحرك هجني هو اجلمع بني حمرك االحتراق الداخلي وحمرك
أو أكثر يعمل بالكهرباء. ميكن أن يكون حمرك االحتراق الداخلي

حمركا يعمل بالبرتين أو بالديزل. اجلمع بني حمرك االحتراق الداخلي
واحملركات الكهربائية ميكن يساهم يف ختفيض االنبعاثات واستهالك
الوقود. يف حالة "هجني كامل" يكون ممكنا عند السرعات املنخفضة
- على سبيل املثال، يف حركة املرور يف املدينة – االعتماد كليا على

احملرك الكهربائي، وتكون القيادة خالية من االنبعاثات الضارة احملتملة.

هجني

Hybrid

3618 Hybridization

hybridation

اإلجناب املختلط بني أفراد من أنواع خمتلفة.

جني

Kreuzung

3619 Hydration

hydratation

عملية جتوية على احلدود بني التجوية الفيزيائية والكيميائية، واليت
متتص الصخور املعدنية خالهلا جزيئات املاء، مما يؤدى إىل توسع
وتفكك هياكلها. وهو ما قد يسبب تقشري و/أو تفكك حبيبيي.

متييه

Hydration

3620 Hydraulic 
Conductivity

conductivité hydraulique

قياس مدى سرعة انتقال سائل عرب مسام مادة صلبة. يكون السائل
عادة هو املاء وتكون املادة الصلبة هي تربة من نوع ما.

توصيل هيدروليكي

Hydraulische Leitfähigkeit

3621 Hydraulic Retention 
Time

temps de rétention hydraulique

إمجايل احملتوى السائل لوحدة ختزين (على سبيل املثال، جزء من
مكب) مقسوما على معدل السرعة اليت يعرب ا السائل، دخول

وخروج، هذا احلجم.

وقت االحتفاظ اهليدروليكي

Hydraulische Verweilzeit

3622 Hydro Meteorological 
Hazard

danger hydro météorologique

عملية أو ظاهرة طبيعية جوية أو هيدرولوجية أو حبرية اليت قد تتسبب
يف خسائر يف األرواح واإلصابات أو آثار سلبية أخرى على الصحة،
وإتالف املمتلكات، وفقدان سبل العيش واخلدمات، واالضطراب
االجتماعي واالقتصادي أو ضرر بيئي، وهو ما يعرف بِ " أخطار

الطقس املائية".

أخطار الطقس املائية

Hydro-meteorologische Gefahren

3623 hydrobiological 
equilibrium

bilan hydrobiologique; équilibre hydrobiologique

توازن بني مكونات املخزون اإلحيائي، حيواين ونبايت، يف وسط مائي
معني، وتوازن مع املغذيات غري العضوية واألكسجني املتوفر بالوسط

يف ظروف فيزيائية وكيماوية مناسبة.

توازن هيدروبيولوجي

hydrobiologisches Gleichgewicht

3624 hydrocarbon

hydrocarbure

املركبات الكيميائية اليت حتتوي على الكربون واهليدروجني فقط.
اهليدروكربونات هي ذات أمهية اقتصادية قصوى ألا تشمل
مكونات الوقود األحفوري الرئيسية، البترول والغاز الطبيعي،

وكذلك البالستيك والشمع، والزيوت. يف التلوث احلضري، تساهم
هذه املكونات - جنبا إىل جنب مع أكاسيد النيتروجني وأشعة

الشمس - يف تكوين األوزون يف طبقة التروبوسفري.

هيدروكربون

Kohlenwasserstoff
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3625 hydrochlorofluorocarb
on (HCFC)

hydrochlorofluorocarbures

أحد املركبات اليت تستخدم يف املقام األول كبديل ملركبات
الكلوروفلوروكربون. بدأ العمل على البدائل يف أواخر السبعينيات

بعد التحذيرات األوىل من الضرر الذي تلحقه مركبات
الكلوروفلوروكربون بطبقة األوزون يف الستراتوسفري. عن طريق
إضافة اهليدروجني إىل هذه املركبات، أنتج الكيميائيون مركبات

اهليدروكلوروفلوروكربون اليت هي أقل استقرارا يف الطبقة السفلى من
الغالف اجلوي واليت تتكسر قبل الوصول إىل طبقة األوزون. لكن
هذه املركبات اجلديدة سامهت، أكثر مما كان متوقعا، يف تراكم

الكلور بالغالف اجلوي. ويستمر البحث عن مركبات ال حتتوي على
الكلور كبديل ملركبات الكلوروفلوروكربون ومركبات

اهليدروكلوروفلوروكربون.

هيدروكلوروفلوروكربون

Chlorfluorkohlenwasserstoffe

3626 Hydrofluorocarbons 
(HFCs)

hydrofluorocarbones (hfc)

واحدة من ستة أنواع من الغازات املسببة لالحتباس احلراري (غازات
دفيئة) اليت يطلب ختفيضها مبوجب بروتوكول كيوتو. يتم إنتاجها

جتاريا كبديل ملركبات الكربون الكلورية الفلورية. تستخدم مركبات
الكربون الفلورية بشكل كبري يف التربيد ويف تصنيع أشباه املوصالت.

مركبات الكربون الفلورية

Fluorkohlenwasserstoffe (FKW)

3627 Hydrogen Bromide

bromure d'hydrogène

صيغته الكيميائية: HBr. يف طبقة الستراتوسفري، جيري تكوين
األوزون باستمرار عن طريق آلية تشامبان. إىل جانب ذلك، تقوم
جذور اهلالوجينات مثل الربوم الذري والكلور الذري (من منشأ
اصطناعي إنساين و/أو من بعض املصادر طبيعية) بتحفيز ايار

األوزون مما يؤدي إىل خسارة صافية لألوزون.

بروميد اهليدروجني

Bromwasserstoff

3628 Hydrogen Chloride

chlorure d'hydrogène

صيغة الكيميائية: HCl, أو محض اهليدروكلوريك الالمائي. وزنه
اجلزيئي هو 36.47 جم / مول. وهو غاز عدمي اللون، غري قابل
لالشتعال ومسببة للتآكل. الرابطة بكلوريد اهليدروجني الغازي

تسامهية مع نسبة من االستقطاب وبتأين تقريبا كليا عندما يذوب يف
املاء، ويشكل محض قوي، محض اهليدروكلوريك. وجود كلوريد
اهليدروجني يف طبقة الستراتوسفري، مبثابة خزان ألنواع من جدور

الكلور اليت متثل حلقة حمفزة يف دورة تدمري األوزون.

كلوريد اهليدروجني

Chlorwasserstoff

3629 Hydrogen Sulfide

sulfure d'hydrogène

صيغته الكيميائية: H2S، وهو من الغازات املختزلة، وغري املستقرة
نسبيا ولكن يبقى مع ذلك لفترة طويلة نسبيا بالغالف اجلوي بسبب
تفاعله البطيء مع األكسجني. هذا الغاز احملتوي على الكربيت هو
أحد املشاركني الرئيسيني يف تكوين اجلسيمات يف الغالف اجلوي.

العديد من الغازات احملتوية على الكربيت تتفاعل مع أكسجني الغالف
اجلوي وتنتج محض الكربيتيك..

كربيتيد اهليدروجني

Schwefelwasserstoff

3630 hydrogeology

hydrogéologique; hydrogéologie

فرع من علم اجليولوجيا، يدرس تكون وتوزيع وسيالن املياه اجلوفية
وتأثريها على وتأثرها باملياه السطحية وكذلك تفاعالت التربة

ومكونات الطبقات مع هذه املياه.

جيولوجية املاء، هيدروجيولوجيا

Hydrogeologie

3631 hydrologic

hydrologique

ما يتعلق باملاء، خصائصه ودورته يف الطبيعة.

هيدرولوجي

hydrologisch
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3632 Hydrologic Cycle

cycle hydrologique

إعادة تدوير املياه على األرض. مير ذلك عرب مخس مراحل: -
التكثيف، عندما يتكثف خبار املاء يف الغالف اجلوي ويتحول إىل
سائل ويشكل الغيوم. -عندما تتراكم الرطوبة بقدر كاف وتكون
الشروط مناسبة، تفرغ الغيوم حمتواها على شكل أمطار أو ثلوج أو
برد أو صقيع. -مث حيدث تسرب املاء إىل باطن األرض، ومعدل

التسرب يعتمد على نفاذية األرض. -عندما يكون هناك الكثري من
املياه على السطح، يفوق إمكانية التسرب إىل داخل أرض، يتكون
اجلريان السطحي وينتهي ماء األمطار (أو ذوبان الثلوج) يف اجلداول
واألار والبحريات أو احمليطات. -التبخر هو العملية املكملة للدورة
وحتركه الطاقة الشمسية. حيدث التبخر عند حتول املياه إىل خبار من
سطح األرض و/أو النتح وهو فقدان املاء من النباتات، وارتفاع خبار

املاء وتبدأ العملية من جديد.

دورة هيدرولوجية

hydrologischer Kreislauf

3633 hydrological regime

régime hydrologique

يرتبط النظام اهليدرولوجي ملنطقة أو حوض مائي باملناخ السائد ا
(ما دام تدخل اإلنسان حمتمال من طرف الطبيعة). يشمل النظام
حجم التدفقات املياه باألار وتغرياا عرب الفصول. كما يشمل

مستويات وكميات من املياه يف البحريات، اخلزانات، الفرشة املائية
واملستنقعات وتغرياا. يرتبط النظام اهليدرولوجي ارتباطا وثيقا بالنظام
املائي البشري، فقد غري مسارات األار وجفف الفرشاة املائية بشكل
مباشر أو غري مباشر عن طريق تأثريه على مستوى االحنباس احلراري.

نظام مائي، نظام هيدرولوجي

hydrologisches Regime

3634 Hydrolysis

hydrolyse

عملية جتوية كيميائية، يتفاعل خالهلا املاء كيميائيا مع أنواع معينة من
املعادن الصخرية (مثل الفلسبار) إلنتاج رواسب غري قابلة للذوبان

(عادة الطني) وبقايا غري قابلة للذوبان (عادة الرمال).

حتلل مائي

Hydrolyse

3635 Hydrometeors

hydrométéores

أي شكل مكثف من املاء - أكرب من جزيء ماء واحد – الذي هو
يف وضع سقوط أو عالق يف الغالف اجلوي. بعض األمثلة للشهب
املائية: هي الثلوج والضباب والسحب أو املطر. عندما يصل حجم
هذه اجلسيمات 10-20 ميكرومتر، ويتم استرتاف املياه املتاحة،

تتشكل سحابة مستقرة.

شهب مائية

Hydrometeore

3636 Hydrophytes

hydrophytes

النباتات اليت تنمو يف املاء أو التربة اليت تفتقر بشكل دوري
لألكسجني نتيجة لوجود كميات كبرية من املياه. على سبيل املثال،

املنغروف.

نباتات مائية

Hydrophyten

3637 hydropower 
generation

production d'énergie hydraulique

الطاقة املستمدة من املياه املتساقطة واملياه اجلارية، واليت مت تسخريها
منذ القدم لتشغيل أجهزة ميكانيكية خمتلفة، مثل املضخات واملطاحن،
وغريها. منذ اية القرن 19، انطلق االستعمال املكثف هلذا املصدر
الطاقي املتجدد يف إنتاج الكهرباء. وقد غطى سنة 2013 حوايل

سدس الطلب العاملي.

توليد الطاقة املائية

Wasserkraft

3638 Hydrosphere

hydrosphère

جزء من الغالف األرضي الذي حيتوي على املياه يف خمتلف حاالا:
سائلة، صلبة، أو غازية.

غالف مائي

Hydrosphäre

3639 Hydrothermal 
chemistry

chimie hydrothermale

كيمياء مائية حتت ظروف درجات احلرارة العالية. يف كيمياء الغالف
احليوي، تدل الكيمياء احلرارية املائية على املياه اليت مت تعديل حمتوياا
الكيميائية يف ااالت العميقة، عند الصخور الساخنة، واليت متيل إىل
الوصول إىل السطح عرب خطوط الصدع. على شكل ينابيع غليان

وسخانات.

كيمياء حرارية مائية

Hydrothermale Chemie
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3640 Hydroxyl Radical

radical hydroxyle

الصيغة الكيميائية: OH، جزيء يتألف من ذرة هيدروجني وذرة
أوكسجني مع إلكترون غري مزاوج، أي جذر. هذا اجلذر يتفاعل
بسهولة مع امليثان واهليدروكربونات األخرى يف الغالف اجلوي.
وميكن أن تبدأ التفاعالت اليت يشارك فيها األوكسجني واجلزيئات
األخرى (أكاسيد األزوت) املتواجدة يف طبقة التروبوسفري. ويساهم
التحلل الضوئي لثاين أكسيد األزوت (NO2) يف إنتاج األكسجني

الذري (O) الذي يتفاعل بسرعة مع األكسجني اجلزيئي إلنتاج
األوزون يف طبقة التروبوسفري. متثل هذه التفاعالت يف البيئات

احلضرية مصدر رئيسي من مصادر األوزون:
  

OH + CH3CH3 ----> CH3CH2. + H2O
  

.O2 + CH3CH2. ----> CH3CH2O2
  

+ .NO + CH3CH2O2. ----> CH3CH2O
NO2

  
NO2 + hv ----> NO + O

  
O2 + O + M ----> O3 + M

  
مصدر اهليدروكسيل يف الغالف اجلوي يشمل يف املقام األول 1)

التحلل الضوئي لبريوكسيد اهليدروجني، واحلرارة، والضوء و يف املقام
الثاين 2) تفاعل ذرة األكسجني منشطة (نتيجة التحلل الضوئي

األوزون) مع املاء.

جدر اهليدروكسيل

Hydroxylradikal

3641 Hygrophytic

hygrophytic

نباتات املستنقعات املوجودة يف املوائل الرطبة، ولكن ليس يف املوائل
اليت تغمرها املياه (بشكل دائم).

نباتات مستنقعات

Hygrophytic

3642 Hygroscopic

hygroscopique

له خاصية امتصاص الرطوبة من اجلو.

مسترطب

hygroskopisch

3643 Hyperaccumulator

hyperaccumulateur

نباتات تستخلص عناصر سامة وتراكمها يف الكتلة احليوية فوق
األرض بتركيز يصل عدة مرات مستويات التركيز املعتاد، مع تؤثر

سليب ضئيل أو معدوم على النبات.

مراكم مفرط

Hyperakkumulator

3644 Hypercar

hypercar

مواصفات سيارة ركاب مصنوعة من مواد خفيفة للغاية، مع
ديناميكية هوائية عالية (مقاومة هواء منخفضة)، وتستخدم نظام حمرك
هجني كهربائي. ويتم تنفيذ التصميم التجديدي (كما هو احلال يف
السيارات باحملرك اهلجني) والذي حيول طاقة الكبح (تضيع عادة) إىل
كهرباء ويعيدها مرة أخرى إىل البطارية. إن كل واحدة من هذه
اخلصائص وحدها ميكن أن تعطي حتسني يف الكفاءة، وعندما يتم
اجلمع بني كل هذه اخلصائص، فإن الناتج حيقق 3 إىل 5 أضعاف

التحسن يف االقتصاد يف استهالك الوقود، جنبا إىل جنب مع حفاظ أو
حتسن يف السالمة واألداء والقدرة على حتمل التكاليف، باملقارنة مع

سيارات الركاب التقليدية.

سيارة مفرطة (اجلودة البيئية)

Hypercar

3645 hypocenter

hypocentre

نقطة يف باطن األرض حيث يبدأ متزق الصخور و/أو حتركها املكون
للزلزال. مركز الزلزال هو نقطة فوقه مباشرة على سطح األرض.

يستعمل أيضا مصطلح بؤرة الزلزال.

نقطة انطالق الزلزال

Hypozentrum

3646 Hypothetical Bias

biais hypothétique

الفرق يف االستعداد الفعلي للدفع واالستعداد للدفع الذي تكشف عنه
دراسة مسح، وهو ناتج عن كون املشترين يدفعون يف األسواق

التكاليف الفعلية احلقيقية، يف حني أم يف عمليات املسح ال يفعلوا
ذلك.

حتيز افتراضي

hypothetisches Bias
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3647 Hypsometer

hypsomètre

أداة تستخدم لقياس ارتفاعات األشجار انطالقا من سطح األرض.

مقياس ارتفاع النطاق

Hypsometer

3665 Household food 
 
security (HFS)

sécurité alimentaire des ménages

يعترب الغذاء األسري مؤمنا عندما يكون بإمكان األسرة أن تنتج أو
حتصل على ما يكفي من الغذاء لتلبية مجيع االحتياجات الغذائية

ألعضائها.

أمن األسر الغذائي

Ernährungssicherheit der Haushalte
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1624 International Union 
for the Protection of 
New Varieties of 
Plant (UPOV)

union internationale pour la protection des 
obtentions végétales (upov)

منظمة حكومية دولية مقرها يف جنيف (سويسرا)، واليت أنشئت
مبوجب االتفاقية الدولية حلماية األصناف اجلديدة من النباتات.

اعتمدت االتفاقية يف باريس يف عام 1961 ونقحت يف السنوات
1972 و 1978 و 1991. مهمة االحتاد الدويل هي توفري وتعزيز

نظام فعال حلماية األصناف النباتية، وذلك دف التشجيع على
تطوير أصناف جديدة من النباتات، لصاحل اتمع.

االحتاد الدويل حلماية األصناف
(UPOV) النباتية

Internationale Verband zum Schutz von 
Pflanzenzüchtungen (UPOV

3648 ice

glace

جسم صلب متماسك، ألن درجة حرارته تساوي أو أقل من درجة
احلرارة اليت يتحول عندها املاء بني احلالتني السائلة والصلبة. بتغيري
ظروف التجمد ميكن احلصول على جليد شفاف أو غري شفاف.

جليد متجمد، جليد أو ماء متجمد

Eis

3649 ice age

âge glaciaire

حقبة جليدية أو فترة نشاط جليدي واسع النطاق.

عصر جليدي

Eiszeit

3650 Ice cap

calotte glaciaire

كتلة جليد على شكل قبة، وعادة ما تغطي مناطق باملرتفعات، وهي
أصغر إىل حد كبري من الغطاء اجلليدي.

قمة جليدية

Eiskappe

3651 Ice cap climate (EF)

climat de calotte glaciaire

جماالت يظل فيها متوسط درجة احلرارة طول السنة أقل من 0 درجة
مئوية (32 درجة فهرايت). هذا املناخ هو املهيمن يف القطب
اجلنويب (مثال: مبوقع قاعدة سكوت) ويف داخل غرينالند (مثال

باملواقع: "وسط الثلج" و "الثلج الشمايل"). .

مناخ الغطاء اجلليدي

Eiskappenklima

3652 ice caps

calottes glaciaires

مساحة واسعة (أقل من 50 ألف كيلومتر مربع)، على شكل قبة
مسطحة من اجلليد.

غطاءات جليدية

Eiskappen

3653 ice core

carotte de glace

جسم أسطواين من اجلليد يتم احلصول عليه من ر جليدي أو من
طبقة جليدية مسيكة من أجل دراسة أمناط املناخ يف املاضي. عن طريق
إجراء التحاليل الكيميائية على اهلواء احملبوس يف اجلليد، ميكن للعلماء
تقدير نسبة ثاين أكسيد الكربون والغازات الرترة األخرى يف الغالف

اجلوي يف ذلك الوقت.

عينة جليد جوفية

Eiskern

3654 ice dam

barrage de glace

يف ظروف مناخية مناسبة ميكن أن يتجمد املاء عند حاجز اية سقف
مائل أو عند نقطة من ر ا معيقات ملرور قطع جليدية  فيتكون سد
جليدي يتجمع املاء والثلج وراءه. هذا السد يفقد صالبته عند ارتفاع

درجة احلرارة مت ينهار، وميثل أحيانا اياره خطرا على حميطه.

سد جليدي

Eisdamm

3655 ice field

banquise

كتلة جليدية مسيكة منبسطة وشاسعة مبناطق شديدة الربودة على
اليابسة، وأيضا كتل جليدية عائمة بالبحار القطبية يفوق طوهلا 5

أميال.

حقل جليدي

Eisfeld

3656 ice pack

masse glaciaire; sac à glaçon ou masse glaciaire

كيس مليء بالثلج يوضع على اجلزء املصاب من جسم اإلنسان لوقف
التورم واحلد من األمل ومن ارتفاع درجة احلرارة، أو يوضع يف

حقائب التربيد.
 

تكتل أو جتمع لقطع جليدية عائمة بفعل الرياح أو األمواج أو مها
معا.

كتلة جليدية، كيس ثلج أو تكتل
جليدي

Eisbeutel/Packeis
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3657 ice sheet (continental 
glacier)

inlandsis (glacier continental)

طبقة جليدية بسمك كبري ومساحة تزيد عن 50000 كيلومتر
مربع. تشكل غطاء متصل من اجلليد والثلوج على سطح األرض. وال
تتحدد أو تنحصر طبقة اجلليد بتضاريس سطح األرض أسفلها، ولكن

تنتشر يف مجيع االجتاهات. خالل العصر اجلليدي، غطت طبقات
اجلليد أجزاء كبرية من أمريكا الشمالية ومشال أوروبا، ولكنها تقتصر

اآلن على املناطق القطبية (على سبيل املثال، غرينالند والقطب
اجلنويب).

غطاء جليدي (جليد قاري)

Eisschild (Kontinentalgletscher)

3658 ice shelf

banquise

كتلة مسيكة من اجلليد متتد من الشاطئ القطيب باجتاه البحر، يف بعض
األحيان، ملئات الكيلومترات فوق البحر. ميكن تقسيم ايارات

اجلرف اجلليدي بشكل عام إىل ثالث فئات: تلك اليت تغذيها األار
اجلليدية، اليت أنشأها اجلليد البحري، والرفوف املركبة اليت يندمج فيها

اجلليد القاري باجلليد البحري.

جرف جليدي

Schelfeis

3659 ice storm

tempête de glace

عاصفة، يتساقط خالهلا مطر ضعيف مصحوبا بثلج أو دونه يف طقس
بارد (درجة احلرارة حتت الصفر املئوي) يتجمد املطر عند مالمسة
سطح بارد ويشكل طبقة من اجلليد. يتسبب تراكم هذا اجلليد يف
انكسار األغصان وأحيانا انقطاع أسالك التيار الكهربائي وخسائر

كثرية.

عاصفة ثلجية

Eissturm

3660 ice-point

point de congélation

بالنسبة للماء النقي هي درجة احلرارة (0 مئوي أو 32 فهراايت)،
وعندها وحتت ضغط جوي مرجعي يكون خليط من املاء والثلج يف

حالة توازن.

نقطة التجمد

Eis-Punkt

3661 Ideal despotic 
distribution

répartition despotique idéal

نظرية بيئية، حيث يتأثر توزيع احليوانات حسب مستويات السيطرة
أو الدفاع عن املوارد. وتتوقع النظرية بأن ختتلف نوعية املوائل اليت
تسيطر عليها حيوانات مسيطرة تبعا للقدرة التنافسية للحيوانات

وتوفر املوارد. يف البيئات اليت مواردها غري متجانسة التوزيع، تسيطر
ذكور املسيطرة على األراضي ذات اجلودة العالية وتتطلب مساحة

أراضي أقل من الذكور يف املناطق ذات جودة منخفضة. انظر أيضا:
توزيع حر مثايل.

توزيع استبدادي مثايل

Ideale despotische Verteilung

3662 Ideal free distribution

distribution libre idéale

نظرية بيئية تفيد بأن أفراد احليوانات تتجمع يف بقع خمتلفة من املوائل
مبا يتناسب مع حجم املوارد املتاحة يف كل منها. نظرية تفترض أن

احليوانات ميكن أن تتحرك حبرية بني املواقع وأن األفراد يعرفون مدى
عطاء كل رقعة من املوائل. انظر أيضا: توزيع استبدادي مثايل.

توزيع حر مثايل

Ideale freie Verteilung

3663 Identification Manual 
(CITES)

manuel d'identification (cites)

دليل يشمل أوراق وصف عينات من األنواع احليوانية والنباتية
املدرجة يف مرفقات االتفاقية.

دليل حتديد اهلوية (اتفاقية التجارة
الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض)

Identifikationshandbuch (CITES)

3664 Idiosyncrasy

idiosyncrasie

تزايد احلساسية الفردية لكائن حي اجتاه تأثري بعض املواد.

تزايد احلساسية

Idiosynkrasie

3666 Igneous rock

roche ignée

صخور تكونت نتيجة جتمد مواد منصهرة كليا أو جزئيا. مرادف
صخور طردية.

صخور بركانية

magmatisches Gestein
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3667 Ignitable

inflammable

قابل لالحتراق أو التسبب يف نشوب حريق.

قابل لالشتعال

zündfähige

3668 Ignitable waste

déchets inflammable

مصطلح من الواليات املتحدة. وهي حسب تعريف وكالة محاية البيئة
األمريكية:

 
(1) سوائل، وغريها من احملاليل املائية اليت حتتوي على أقل من 24 يف
املائة الكحول من حيث احلجم، وهلا نقطة وميض (اشتعال) أقل من

60 درجة مئوية. *؛ أو
 

(2) مادة غري سائلة لكن ميكنها يف ظروف عادية (من احلرارة
والضغط)، أن تشتعل وتتسبب يف حريق من خالل احتكاك، أو

امتصاص الرطوبة، أو تغريات كيميائية عفوية. وعندما تشتعل، حتترق
بقوة وبإصرار مما قد يتسبب يف خماطر؛ أو

 
(3) غاز مضغوط قابل لالشتعال. أو

 
(4) مادة مؤكسدة.

 
* سلطات أخرى تستخدم شروط خمتلفة. مثال، يف اململكة املتحدة،
ختضع النفايات القابلة لالشتعال لضوابط تتعلق بالنفايات اخلطرة إذا

كانت نقطة اشتعاهلا C ° 21 أو أقل من ذلك.

نفايات قابلة لالشتعال

Zündfähige Abfälle

3669 Illegal logging

coupe illégal

خمالفة للقانون الوطين أو الدويل عند أي حلقة من حلقات سلسلة
التجارة والتعامل مع األخشاب من املصدر إىل املستهلك.

قطع غري قانوين لألشجار

illegaler Holzeinschlag

3670 Illegal wood

bois illégal

األخشاب اليت يتم حصادها ونقلها وشراؤها أو بيعها مبا خيالف
القوانني القبلية أو الوطنية أو األجنبية أو الدولية.

خشب غري قانوين

illegaler Holz

3671 Illegal, unreported 
and unregulated 
fishing IUU

pêche illégale, non déclarée et non réglementée 
inn

عمليات الصيد يف املياه الوطنية وأعايل البحار اليت تتعارض مع
ترتيبات اإلدارة واإلبالغ عن مكان وقوعها، أو صيد األمساك الذي
يتم القيام به حيث ال توجد ترتيبات، مع إعطاء اهتمام ضعيف أو

دون اهتمام يذكر باستدامة الثروة السمكية.

صيد غري قانوين، دون إبالغ ودون
تنظيم

Illegale, ungemeldete und nicht regulierte Fischerei

3672 illuminometer

luxmètre

جهاز لقياس اإلضاءة.

مضواء

Beleuchtungsmesser

3673 Illuvial

illuvial

مكونات تربة مت نقلها من أفق تربة أول إىل آخر (عادة أسفل األول)
من قبل مياه األمطار (ذائبة أو عالقة فيها)، حيث تترسب من احمللول

أو يتم إيقاف املواد العالقة.

تراكمي

illuvial

3674 Illuviation

illuviation

عملية ترسب مواد التربة اليت متت إزالتها من أفق أول إىل أفق آخر يف
التربة، وعادة من األفق األعلى إىل أفق أسفله. وتشمل املركبات
املنقولة: الطني، وسيليكات، وأكاسيد حديد وأملنيوم مائية، ومواد

عضوية.

تراكمية آفاقية

illuviation

3675 IFOAM norm

norme ifoam

معايري االحتاد تشمل املعايري األساسية (IFOAM IBS) جنبا إىل
.(IFOAM IAC) جنب مع شروط االعتماد

معايري االحتاد الدويل حلركات
(IFOAM) الزراعة العضوية

IFOAM Norm
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3676 imago

imago

املرحلة األخرية من مراحل حتول وتطور حشرة، عندها يكتمل منوها
وتصل إىل النضوج اجلنسي.

يافعة

Imago

3677 Imission

imission

دخول تلوث اهلواء أو املاء إىل النظم اإليكولوجية.

تلوث عرب اهلواء أو املاء

Immission

3678 immature soil

sol immature

تربة بآفاق غري واضحة املعامل أو فقط بآفاق غري مكتملة التطور. كما
تدعى تربة حديثة.

تربة غري ناضجة

unreifer Boden

3679 Immediate Action 
Plan

plan d'action immédiate

جزء من خطة العمل الشاملة. وتعرف بأا خطة تتطلب القليل من
الوقت واملال، وغري قابلة للخالف نسبيا وميكن تنفيذها يف غضون

سنة.

خطة العمل الفوري

Sofortiger Aktionsplan

3680 Immediate 
Improvements

améliorations immédiates

عدد من اإلجراءات اليت ميكن أن حتسن اخلدمات يف جمال إدارة
النفايات الصلبة يف مدينة مع القليل من اجلهد وبتكلفة قليلة أو

منعدمة. يهدف إىل أن يكون تنفيذها على الفور، فهي ال تتطلب
استثمارات كبرية، كما أا ال تعيق تطور وتطبيق خمطط استراتيجي؛

و ميكن قياس آثارها بعد فترة قصرية من الزمن.

حتسينات فورية

sofortige Verbesserungen

3681 Immersed plant

plante immergé

نباتات وعائية أو غري وعائية، هلا جذور أو عدمية اجلذور وهي نباتات
ماصة، مغمورة متاما يف املاء، باستثناء اجلزء املزهر لبعض األنواع.

نباتات مغمورة

eingetauchte Pflanzen

3682 immersion

immersion

وضع جسم يف وسط غري وسطه األصلي حبيث حييط به ويغطيه من
مجيع اجلهات: إغراق كائن حي بتنفس رئوي يف املاء.

غمر، انغماس

Eintauchen

3683 Immigration

immigration

دخول كائنات حية إىل منطقة سكن جديدة، كائنات قادمة من
مناطق أخرى.

هجرة

Einwanderung

3684 Immission

nuisance

مصطلح أملاين الذي ال يوجد له معادل إجنليزي بسيط. يف مجهورية
أملانيا االحتادية، حدد قانون "التلوث احلاصل" يف "ملوثات اهلواء

والضوضاء واالهتزازات، والضوء واحلرارة واإلشعاع والعوامل البيئية
اليت تؤثر على البشر واحليوانات والنباتات أو غريها من األشياء."

 
تتميز عن االنبعاثات، واليت تعرف بأا "ملوثات اهلواء والضوضاء

واالهتزازات، والضوء واحلرارة واإلشعاع والظواهر املشاة يف ارتباط
مع مصدرها".

تلوث حاصل (بقطع النظر عن
مصدره)

Immission

3685 immobilization

immobilisation

حتويل عنصر من احلالة غري العضوية إىل احلالة العضوية يف األنسجة
اجلرثومية، هكذا يصبح غري متاح بسهولة لكائنات أو نباتات أخرى.

تثبيت، تعطيل احلركة

Immobilisierung

3686 Immune Response

réponse immunitaire

هي رد الفعل العام من اجلسم حيال املواد الغريبة أو تعامله معها على
أا غريبة. قد تتخذ أشكاال خمتلفة: إنتاج أجسام مضادة، مناعة

خلوية، حتمل مناعي، أو حساسية.

استجابة مناعية

Immunreaktion
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3687 immune system

système immunitaire

شبكة معقدة من اخلاليا املتخصصة واألنسجة، واألجهزة اليت تدافع
عن اجلسم ضد اهلجمات اليت تشنها امليكروبات املسببة لألمراض.

جهاز املناعة

Immunsystem

3688 immunity

immunité

تدل على قدرة كائن حي على حتقيق محاية نفسه من اجلراثيم.

مناعة

Immunität

3689 immunization

immunisation

تلقيح أو عملية أخرى ترفع من قدرة كائن حي على حتقيق احلماية
ضد عدوى أو مرض تسببه اجلراثيم.

متنيع

Immunisierung

3690 Immunostimulants

immunostimulants

جزيئات هلا آثار حمفزة على الدفاعات املناعية غري احملددة عند البشر
واحليوانات. هذه املركبات جتدب إىل استخدامها يف تربية األمساك
واحليوانات الزراعية املكثفة: تساهم يف حتسني صحة الكائنات احلية
ومنع تفشي األمراض، وبالتايل احلد من استخدام املضادات احليوية

واألدوية البيطرية.

حمفزات املناعة

Immunstimulanzien

3691 Impact crusher

concasseur

آلة لتحطيم أجسام كبرية أو ضخمة من النفايات الصلبة. الدوار
الثقيل، الذي ترتبط به بقوة أجزاء بارزة، يقذف األجسام ضد

لوحات االصطدام ويسحقها.

كسارة تصادمية

Schlagbrecher

3692 Impact Fees

frais d'impact

التكاليف املفروضة على تطور جديد لتمويل حتسينات املنشأة العامة
اليت يتطلبها التطور اجلديد وختفيف األعباء املالية على املؤسسات

احمللية.

رسوم التأثري

Auswirkunggebühren

3693 Impact mitigation

atténuation de l'impact

التدابري واإلجراءات املتخذة لتجنب، تقليل، خفض، عالج و/أو
التعويض عن اآلثار السلبية للتنمية. بشكل عام، يتم استخدام

التسلسل اهلرمي لِ"تفادي - حد – عالج - تعويض" إلنشاء ترتيب
األفضلية (بدءا بالتفادي) لتدابري التخفيف.

ختفيف التأثري

Folgenminderung

3694 impact parameter

paramètre d'impact

يف جمال فيزياء اجلسيمات الدقيقة (وكذلك يف امليكانيكا الكالسيكية)
يرمز معلَم الصدم إىل أقصر مسافة بني جسيمني يتحرك أحدمها يف
اجتاه اآلخر واليت تتحقق يف حالة انعدام أي اصطدام بينهما، أي
املسافة بني خط املسار األصلي للجسيم املتحرك ومركز اجلسيم

الثاين.

معلَم الصدم

Stoßparameter

3695 Impact Potential

impact potentiel

الدرجة اليت يصبح عندها لنظام حساسية أو يصبح عرضة للمحفزات
املناخية (مرادفا أساسا حلساسية).

تأثري حمتمل

Wirkungspotenzial

3696 impact pressure

pression de choc

يف ديناميكا األجسام املائعة القابلة لالنضغاط، فإن ضغط الصدم
(الضغط الديناميكي، الضغط على السطح املواجه للتيار) هو الفرق
بني الضغط الكلي وضغط ثابت (سرعة التيار صفر)، ويستخدم هذا
الفرق لقياس سرعة اجلسم الصلب باملقارنة مع اجلسم املائع يف نقطة

القياس.

ضغط الصدم

Aufpralldruck

3697 impact radiation

radiation de choc; impact de rayonnement

األشعة من مكونات حميطنا. تأثري العديد منها إجيايب (مثال: التركيب
الضوئي، الرؤيا) أو ليس له خطر على الصحة. ولكن بعض األنواع
(مثال: األشعة ما فوق البنفسجية، األشعة النووية) تضر أو ميكن أن

تضر باخلاليا احلية، جيب يف هذه احلاالت اختاذ تدابري وقائية.

إشعاع الصدم، تأثري األشعة

Strahlungsauswirkung
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3698 impairment of quality

dimunition de la qualité

تراجع جودة منتوج أو آلة نتيجة تأثري مدة االستعمال، أو تآكل
أجزاء من اآللة، أو أخطاء يف االستعمال، أو تأثري عوامل بيئية أو غري

ذلك. بالنسبة حمليط بيئي، فإن اخنفاض اجلودة يرجع يف أغلب
احلاالت إىل تصرف غري مناسب لإلنسان.

إضعاف النوعية، اخنفاض اجلودة

Qualitätsminderung

3699 Impermeability

imperméabilité

حالة صخور، أو رواسب، أو تربة جيعلها عاجزة عن نقل السوائل
حتت الضغط.

كتامة

Undurchlässigkeit

3700 Impermeable rocks

roches imperméables

صخور ال تسمح للماء باملرور من خالهلا، إما ألا تفتقر إىل مفاصل
أو انكسارات أو مستويات فاصلة بني الطبقات، أو ألا ليست

مسامية.

صخور كتيمة

undurchlässige Gesteine

3701 Impervious

imperméable

مواد ال تسمح ملادة أخرى باالختراق أو باملرور.

عدمي النفاذية

undurchlässig

3702 Impervious Surface

surface imperméable

أي سطح مينع تسرب مياه األمطار من خالله أو ليس قادرا على
استيعاا على حنو فعال. (الطرق واملباين ومواقف السيارات املرصوفة

واألرصفة وغريها).

سطح منيع

undurchlässige Oberfläche

3703 Imperviousness 
Overlay Zoning

zonage de recouvrement imperméable

شكل من أشكال عملية جتزئة ويئة املناطق. حيت يتم تقدير
اجلوانب البيئية لعدم النفاذ يف املستقبل على أساس شروط التقسيم

والتهيئة والبناء يف املستقبل. وتقدير اآلثار ومقارنتها مع أهداف محاية
البيئة لتحديد احلد األقصى موع األسطح العدمية النفاذ يف

مستجمعات املياه. يتم استخدام املساحات من التقسيم مع تغطية عدم
النفاذ لتحديد وحدات خيارات التخطيط اليت تتوافق مع جمموع احلد

األقصى لعدم النفاذ.

جتزئة مع تغشية بعدم نفاذ

Wasserdichte Abdeckung Bebauungsplan

3704 Implementation

mise en œuvre

اإلجراءات (التشريعات أو القرارات واملراسيم القضائية، أو غريها من
اإلجراءات) اليت تتخذها احلكومات لترمجة وادماج االتفاقات الدولية

يف القانون والسياسة احمللية.

تنفيذ

Durchführung

3705 import

importation

السلع أو اخلدمات اليت يتم شراؤها من البائعني يف دولة أخرى.

استرياد

Import

3706 Important Bird Areas 
(IBAs)

zones ornithologiques importantes

حياة الطيور الدولية هو برنامج ملناطق الطيور اهلامة ومناطق التنوع
األحيائي ويهدف إىل حتديد ورصد ومحاية شبكة عاملية من املناطق
املهمة للطيور حلفظ الطيور يف العامل، وغريها من احليوانات الربية.
وتشمل شبكة مناطق الطيور اهلامة مواقع برية وحبرية، ويتم حتديد
املواقع باستخدام معايري موحدة. املناطق املهمة للطيور هي مناطق
توجد ا (أ) أنواع الطيور املهددة باالنقراض أو حمدودة االنتشار

بشكل كبري. (ب) جتمعات أنواع معينة مبناطق أحيائية متميزة و/أو
(ج) أعداد كبرية للغاية من أنواع الطيور املتجمعة.

مناطق الطيور اهلامة

Wichtige Vögelgebiete
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3707 Importer

importateur

أي شخص، يف إطار القوانني اجلاري ا العمل، يقوم بتنظيم واسترياد
نفايات خطرة أو غريها من النفايات.

مستورد

Importeur

3708 imprint

empreinte

أو البصمة البيئية وهي مساحة اليابسة والبحر اليت حيتاجها الفرد يف
املتوسط الوطين أو العاملي لتغطية حاجياته من األكل والشرب وامللبس
والسكن والعمل والتعليم والترفيه وملعاجلة النفايات، ...  .  تقدر بعض
الدراسات البصمة احلالية لإلنسانية بضعف مساحة األرض أو يزيد،

. أي وضع غري مستدام

أثر، بصمة

Abdruck

3709 imprint

empreinte

أو البصمة البيئية وهي مساحة اليابسة والبحر اليت حيتاجها الفرد يف
املتوسط الوطين أو العاملي لتغطية حاجياته من األكل والشرب وامللبس
والسكن والعمل والتعليم والترفيه وملعاجلة النفايات، ...  .  تقدر بعض
الدراسات البصمة احلالية لإلنسانية بضعف مساحة األرض أو يزيد،

. أي وضع غري مستدام

أثر، بصمة

Abdruck

3710 improvement of the 
environment

amélioration de l'environnement

تتحسن األوضاع البيئية عندما تصبح حصيلة األنشطة البشرية املؤثرة
على البيئة، سلبيا وإجيابيا، إجيابية. لكي يتحقق هذا جيب العمل على
الواجهتني: اخلفض من حجم األنشطة ذات التأثري السليب وتقوية
األنشطة ذات التأثري اإلجيايب. وبالواجهتني ميكن أن جيد كل فرد

ضالته.

حتسني البيئة

Verbesserung der Umwelt

3711 impurity levels

niveaux d'impuretés

مكونات تساهم يف تكوين مادة بنسب صغرية جدا. وتوجد إما
بشكل طبيعي أو نتيجة لعملية اإلنتاج أو أضيفت إلعطاء املُنتج

خاصية معينة. حتدد مواصفات خاصة مستويات الشوائب املسموح
ا أو املطلوبة لكي تكون للمادة جودة معينة.

مستويات الشوائب

Verunreinigungsniveaus

3712 impuse

impulsion

إشارة حمفزة، قوة دافعة. بالنسبة للجسم احلي: إشارة كهركيماوية
تنتقل عرب األلياف العصبية إىل األنسجة لتحقيق استجابة معينة.

دفْع

Impuls

3713 In – situ water 
conservation (or 'in-
situ moisture 
conservation')

conservation in situ de l'eau (ou «conservation 
in situ de l'humidité)

عملية منع اجلريان السطحي  وتقليل التبخر إىل أقصى حد ممكن،
وبالتايل اإلبقاء على املياه ألطول وقت ممكن، من أجل حتقيق أقصى

قدر من التسلل يف منطقة الزراعة.

حمافظة على املياه يف املوقع (أو
"حمافظة على الرطوبة يف املوقع")

In-situ-Wassererhaltung (oder "in-situ-
Feuchtigkeitserhaltung)

3714 In Vitro

in vitro

مصطلح ينطبق على كل دراسة يتم القيام ا يف عزلة عن الكائنات
احلية يف النظام التجرييب (`يف أنبوب اختبار ').

يف املخترب

In Vitro

3715 In Vivo

in vivo

مصطلح (يقابل مصطلح: يف املخترب) يستخدم لوصف كل دراسة
أجريت داخل الكائن احلي.

يف الوسط احليوي

In Vivo
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3716 Inbreeding 
depression

dépression de consanguinité

فقدان اللياقة اإلجنابية الفردية، وبالتايل احلجم السكاين والقدرة على
البقاء على املدى الطويل، وذلك بسبب ارتفاع التزاوج والتكاثر بني
األفراد الذين بينهم ارتباط عائلي وثيق مقارنة مع تزاوج األفراد الذين

بينهم قرابة أقل.

تراجع سكاين ناتج عن زواج
األقارب

Inzuchtdepression

3717 Incentive (economic)

incitatif (économique)

مكافأة مادية مقابل التصرف بطريقة معينة واليت تعود بالنفع على
هدف حمدد.

حافز (اقتصادي)

Anreiz (wirtschaftlich)

3718 Incentive Zoning

zonage incitatif

ينص على األخذ والعطاء كحل وسط بشأن قيود تقسيم املناطق
(التهيئة العمرانية)، والسماح مبزيد من املرونة لتوفري احلماية البيئية.

تقسيم احلوافز يسمح للمطور (املستثمر/املقاول) بتجاوز قيود مرسوم
التقسيم إذا وافق املطور على الوفاء بالشروط احملددة يف املرسوم. قد

يسمح للمطور بتجاوز حدود ارتفاع مبقدار حمدد مقابل توفري
مساحات مفتوحة أو مساحات جماورة للمبىن.

تقسيم حتفيزي

Incentive Zonierung

3719 Incentive-based 
Rehabilitative 
Economics

incitative économie de réadaptation

جمموعة من السياسات االقتصادية اليت تعطي أرصدة كربون، ومنح
مالية أو دعم وخربة، أو أنواع أخرى من املساعدات كحافز إلعادة
تأهيل ومحاية، بشكل دائم، موائل دمرها نشاط بشري (على سبيل

املثال، حرق الغابات املطرية للحصول على مساحات لتربية املاشية).
 

مثال: يف عام 1968، سامهت اليونسكو وحكومة اهلند يف تطوير
أوروفيل، أرض خراب يف ذلك الوقت. اليوم، أصبحت جمتمعا

أخضر، مورق، ومزدهر.

اقتصاد تأهيلي قائم على احلوافز

Anreize basierende rehabilitative Ökonomie

3720 Incineration

incinération

1. تكنولوجيا معاجلة تنطوي على تدمري النفايات البلدية الصلبة من
خالل احلرق يف درجات حرارة عالية متحكم فيها. على سبيل املثال،
حرق احلمأة للحد من حجم املخلفات املتبقية، والرماد مادة عموما
خاملة وميكن التخلص منها بأمان.  .2دف املعاجلة احلرارية إىل
تدمري النفايات البلدية الصلبة. يتم تطبيقها يف البلدان حيث ترتفع
نسبة اجلزء القابل لالحتراق (الورق والبالستيك / مواد اصطناعية

أخرى) يف النفايات البلدية الصلبة وحيث املساحة األرضية الضرورية
للتخلص من النفايات حمدودة جدا ونادرة. واهلدف الرئيسي من هذه
العملية هو يف احلد من حجم النفايات الصلبة حبيث ميكن متديد عمر

املطرح. تتطلب عملية املعاجلة احلرارية مستوى تكنولوجي عال
ومعدات متطورة وكافية، وبنية حتتية مناسبة وموظفني مدربني.

حرق

Verbrennung

3721 incineration plant

incinération des déchets; installation 
d'incinération

مصطلح يدل أساسا على وحدة تقنية للمعاجلة احلرارية للنفايات مع
أو بدون استعمال حلرارة االحتراق. فاهلدف األساسي هو التخلص
الصحي من النفايات وهو ما يتطلب أحيانا درجة حرارة جد مرتفعة

ويستلزم بالتايل إضافة حمروقات.

حرق النفايات، حمطة حرق
(النفايات)

Verbrennungsanlage

3722 Incineration-grates

grilles; Grilles d'incinération

يف أية عملية حرق، متثل الشبكة جزء احملرقة (السرير) الذي يوجد
عليه الوقود. يتم تصميم معظم حمارق النفايات البلدية والنفايات
الصناعية للعمل على أساس مستمر، ولكن تستخدم حمارق تعمل
بشكل متقطع (على أساس الشحنات) ألغراض حمددة. خصائص

النفايات البلدية الصلبة اخلام اليت مل يتم فرزها تتطلب حتريك واهتزاز
شامل للسرير للسيطرة والتحكم يف االحتراق. باإلضافة إىل ذلك،
فإن مستويني من التهوية (ابتدائي وثانوي) أمر ضروري وكذلك

وسائل فعالة إلزالة الرماد.

شبكة (قضبان) احلرق

Verbrennungsrost
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3723 incipient drying

sécheresse naissante

تتغري كمية املاء يف النبات خالل اليوم، حجم هذا التغري خيتلف بني
النباتات وحسب طقس املنطقة. ترتفع كمية خالل الليل وتتراجع
خالل النهار لتصل حدها األدىن قبيل الغروب. بعض النباتات تظهر

عليها مند الظهرية عالمات جتفيف أويل وتتزايد مع تقدم النهار. يرافق
التجفيف األويل خفض حجم يف بعض أو كل أنسجة األوراق

ويؤدي يف عدد من احلاالت إىل ذبول الفعلي.

جفاف بادئ

beginnende Trockenheit

3724 Inclusive list

liste des matières dangereuses (etablie par 
inclusion); Liste Etablie par Inclusion

قائمة النفايات اخلطرة، تستخدم ألغراض تنظيمية وتضم النفايات من
بعض الصناعات، والنفايات اليت حتتوي على مكونات حمددة، أو سيل

من النفايات اليت حتددها العمليات اليت هي مصدر نشأا.

قائمة شاملة

Inklusivliste

3725 Incompatible waste

déchets incompatibles

مصطلح من الواليات املتحدة. وقد عرفتها وكالة محاية البيئة على أا
نفايات خطرة وهي غري صاحلة :

 
(1) ألن توضع يف جهاز أو مرفق أو وعاء معني ألا قد تسبب تآكل
أو تسوس املواد املكونة للوعاء (مثل التغليف الداخلي للحاويات أو

جدران اخلزان)؛ أو
 

(2) ألن اخللط مع نفايات أو مواد أخرى يف ظل ظروف غري
متحكم فيها قد ينتج حرارة أو ضغط أو حريق أو انفجار، أو تفاعل

عنيف أو غبار سام، أو رذاذ، أو أخبرة أو غازات ضارة أو قابلة
لالشتعال.

نفايات غري متوافقة

Unverträgliche Abfälle

3726 Increment

incrément

كمية اخلشب اجلديد اليت تكونت مبوقع أشجار خالل السنة أو يف
الفترة ما بني عملييت ترقيق (ختفيف)، يتم قياسها إما باملتر املكعب أو

املتر املكعب للهكتار الواحد.

زيادة

Inkrement

3727 incubation

incubation

متثل عند الطيور والزواحف، احلفاظ على درجة حرارة ثابتة خالل
تطور اجلنني. يكون احتضان الطيور لبيضها عن طريق اجللوس عليها،
يف حني أن احليوانات األخرى، مثل التماسيح، تدفن بيضها يف املواد
العضوية. عموما، إذا مل يتم حتضني البيض فإن األجنة متوت داخل

تلك البويضات. بعض الديناصورات قد قامت حبضانة بيضها بدفنه يف
الرواسب العضوية، أو باجللوس عليه مثل الطيور.

حضانة

Inkubation

3728 Independent 
monitoring

surveillance indépendante

رصد مستقل يدل على جمموعة من اإلجراءات اليت تقوم ا املنظمات
اليت ال تشارك يف تنظيم املمارسات واألنشطة الغابوية أو قطع

األشجار، وذلك دف حتديد والقضاء على جرائم الغابات. قد
يكون ذلك عرب املراقبة، على سبيل املثال، الترخيص األويل وتصاريح
امتياز قطع األشجار، وإدارة هذه التراخيص وأنشطة قطع األشجار

ذات الصلة، فضال عن املعاجلة الالحقة والتجارة يف منتجات الغابات.
وسيتم إدراج عدد من مبادئ املراقبة املستقلة يف اتفاقيات الشراكة

الطوعية للتأكد من أن خطط ضمان الشرعية تعمل على حنو فعال.

رصد مستقل

unabhängige Überwachung

3729 In-depth review 
(IDR)

examen approfondi

عملية يتم من خالهلا التقييم الفين لتنفيذ طرف من امللحق األول
لالتفاقية و/أو لربوتوكول كيوتو من قبل فرق من اخلرباء الدوليني.

تقييم معمق

Gründliche Überprüfung

3730 indestructibility

indestructibilité

خاصية مقاومة التدمري والتلف عند عدد من مكونات النفايات. هذه
النفايات حتتاج إىل طرق وتقنيات خاصة للتخلص منها. من الطرق

املستعملة املعاجلة الكيماوية أو احلرارية يف درجة حرارة مرتفعة جدا.

ال تلَفية

Unzerstörbarkeit
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3731 index

index

مثال دليل مصطلحات أو كلمات حبث: قائمة أجبدية توجد يف اية
مؤلَّف، تساعد على التعرف على موقع املصطلح يف املؤلَّف.

دليل

Index

3732 index ellipsoid

ellipsoide des indices

مبيان إهليلجي ثالثي األبعاد يستعمل مثال لوصف انتشار الضوء يف
بلورة ثنائية االنكسار. ويف اال البيئي لوصف انتشار امللوثات يف

اهلواء انطالقا من منبع معني، فوهة مدخنة مثال.

م دليلي(جمسم إهليلجيجمس
الشكل)، مؤشر اإلهليلجي

Index-Ellipsoid

3733 index of 
concentration

indice de concentration

مصطلح يصف يف جمال االقتصاد حالة السوق من ناحية وضع
املنافسة (وجود أو عدم وجود عراقيل) هل هي كاملة وما هو دور

االحتكار.

دليل التركيز، مؤشر التركيز

Konzentrationsindex

3734 index of refraction

indice de réfraction

مصطلح من جمال البصريات ميثل نسبة تغري سرعة الضوء عند مروره
من وسط إىل آخر، يظهر للعني اردة على شكل انكسار أو تغري

اجتاه حزمة ضوئية عند مرورها من وسط إىل آخر.

معامل االنكسار

Brechungsindex

3735 Indexation

indexation

صياغة العقود حبيث تكون املعامالت املعرب عنها بالدوالر بشكل
يسمح باحلصول على معدل التضخم كمؤشر، مثل مؤشر أسعار

املستهلك.

مقايسة

Indexierung

3736 Indicator

indicateur

خاصية كمية أو نوعية أو وصفية ، اليت عند قياسها أو مراقبتها
بشكل دوري، فإن النتائج تشري إىل اجتاه التغيري يف معيار.

مؤشر

Indikator

3737 Indicator species

espèces indicatrices

النوع املؤشر هو كائن حي، وجوده أو غيابه أو وفرته، تعكس حالة
بيئية حمددة. ميكن أن تظهر األنواع املؤشرة تغيري يف احلالة البيولوجية
لنظام بيئي معني، وبالتايل ميكن استخدامها كمؤشر لتشخيص صحة

النظام البيئي.

أنواع مؤشرة

Indikatorspezies

3738 Indigenous (=native) 
species

espèces autochtones (= indigènes)

أنواع يفترض أا يف جوهرها جزء من النظام البيئي للمنطقة، وذلك
ألا تطورت هناك، أو أا وصلت إىل املنطقة قبل فترة طويلة وقبل
أن يتم وضع سجالت ملا هو موجود باملنطقة، وأن تكون قد وصلت

بوسائل طبيعية (دون مساعدة من طرف اإلنسان)، اخل.

أنواع أصلية (= ولدت باملوقع)

Indigene (= native) Spezies

3739 ILO international 
 labour standard; 

International 
 
Labour Organization 
 
labour standard; ILS

norme internationale du travail; (oit) 
organisation internationale du travail; norme du 
travail; ils

أدخلت معايري منظمة العمل الدولية إىل حيز الوجود تصورا جديدا
لألهداف ووسائل عمل اتمع الدويل من خالل تقدمي شكل جديد
من األدوات الدولية اجلماعية. معايري العمل الدولية هي ذات بعد
عاملي يف صياغتها، لكي تكون مجيع البلدان قادرة على تنفيذها

والتصديق عليها بغض النظر عن مرحلة ومستوى التنمية االقتصادية،
أو النظام االجتماعي أو االقتصادي. وبسبب هذا القصد، غالبا ما تتم
كتابة املعايري مع بعض املرونة يف التزاماا. ويف عالقة بعاملية املعايري

ومرونتها اليت جيب أن يكون يف بعض األحيان نتيجة لذلك، فإن عدة
معايري مهمة جدا تقتصر على وضع أهداف فقط من أجل سياسة
وطنية وإطار واسع للعمل الوطين. عندما تصادق الدول على هذه
املعايري، فإا تصبح ملتزمة باستخدام الوسائل املناسبة للظروف

الوطنية لتحقيق أهداف هذه املعايري، وبأن تكون قادرة على إثبات
التقدم على مر الزمن يف حتقيق األهداف.

منظمة العمل الدولية (OIT)؛
معيار العمل الدويل (ILS)؛ معيار

العمل

IAO internationale Arbeitsnorm; Internationale 
Arbeitsorganisation Arbeitsnorm; ILS
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3740 indigenous ecological 
knowledge; TEK; 
traditional ecological 
knowledge

connaissances écologiques autochtones; tek; 
connaissances écologiques traditionnelles

ال يوجد تعريف مقبول عامليا للمعرفة البيئية التقليدية يف املراجع. هذا
املصطلح، حبكم الضرورة، غامض خصوصا أن املعارف التقليدية

والبيئية هي نفسها غامضة. باملعىن القاموسي، التقليدية عادة ما تشري
إىل استمرارية ثقافية منقولة يف شكل مواقف اجتماعية ومعتقدات

ومبادئ واالتفاقيات السلوك واملمارسة املستمدة من التجربة التارخيية.
ومع ذلك، فإن اتمعات تتغري عرب الزمن، تتبىن باستمرار ممارسات
وتكنولوجيات جديدة، ومما جيعل من الصعب حتديد مدى ما حتقق

وأي نوع من التغيري سيؤثر على وضع العالمات من املمارسة
التقليدية.

معرفة بيئية أصلية؛ معرفة بيئية
تقليدية

indigenen ökologisches Wissen; TEK; traditionelles 
ökologisches Wissen

3741 Indigenous lands and 
territories

terres et territoires autochtones

جممل احمليط البيئي بالبلد، من هواء وماء وحبر وثلج حبري ونباتات
وحيوانات، وغريها من املوارد اليت امتلكتها الشعوب األصلية تقليديا

أو شغلتها أو استخدمتها.

أراضي ومواطن الشعوب األصلية

Indigenen Gebiete und Territorien

3742 Indigenous People

peuples indigènes

شعوب يف بلدان مستقلة اليت هلا وضعها االجتماعي والثقايف،
والظروف االقتصادية اليت متيزها عن أقسام أخرى من اتمع الوطين،
واليت ختضع لنظام حتدده كليا أو جزئيا عادات أو تقاليد خاصة ا،

أو قوانني أو لوائح خاصة بالوضع.

سكان أصليون

indigene Bevölkerung

3743 indigenous 
knowledge; IK; local 
knowledge

connaissances autochtones; ik; connaissances 
locales

معارف السكان األصليني هي املعرفة احمللية وهي فريدة من نوعها
تنتمي تمع أو ثقافة معينة أو جمتمع. املعرفة األصلية ختتلف عن نظام
املعرفة الدويل الذي تنتجه اجلامعات واملؤسسات البحثية والشركات
اخلاصة. وهي القاعدة الختاذ القرارت على املستوى احمللي يف جمال
الزراعة، والرعاية الصحية، وإعداد الطعام، والتعليم، وإدارة املوارد

الطبيعية، وجمموعة كبرية من األنشطة األخرى يف اتمعات الريفية.
نظم املعلومات األصلية دينامية، وتتأثر بشكل مستمر باإلبداع
الداخلي والتجريب، وكذلك عن طريق التفاعل مع األنظمة

اخلارجية.

معرفة السكان األصليني؛ معرفة
حملية

indindigenen Wissens; IK; Ortswissen

3744 Indirect Aerosol 
Effect

effet indirect des aérosols

قد يؤدي اهلباء اجلوي إىل تأثري إشعاعي غري مباشر على النظام املناخي
من خالل دوره كنواة لتكثيف أو تعديل اخلصائص البصرية للسحب
وعمرها أيضا. أثران اثنان غري مباشران متميزان: التأثري غري املباشر

األول هو البياض السحيب أو تأثري (تومي Twomey) والتأثري غري
املباشر الثاين هو التأثري على عمر السحابة أو تأثري (ألربشت

.(Albrecht

تأثري غري مباشر للهباء اجلوي

Indirekter Aerosoleffekt

3745 Indirect Charges

frais indirects

يرتبط الدفع خلدمة (يف هذه احلالة البلدية إدارة ومعاجلة النفايات
الصلبة) إما بالرسوم البلدية العامة (على سبيل املثال، ضريبة األمالك)

أو خبدمة أخرى، واليت يتم دفع مستحقاا على مدى فترة
االستخدام، وحيث يتم إيقاف اخلدمة لعدم الدفع (على سبيل املثال،

مياه الشرب أو الكهرباء).

رسوم غري مباشرة

indirekte Gebühren
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3746 Indirect economic 
impacts

impacts économiques indirects

تشمل اآلثار االقتصادية غري املباشرة آثار التدفق على االقتصاد املوسع
من، على سبيل املثال، نفقات السياح على بنود (مثل الغذاء

والسكن) وعن طريق الشراء من البائعني ومنتجني حمليني ونفقات
املوظفني. ينظر إىل اآلثار االقتصادية على أا يف غاية األمهية يف جمال
التعامل للتخفيف من حدة الفقر، وهي من اجلوانب اهلامة اليت ميكن

للشركات أن تساعد فيها.

آثار اقتصادية غري مباشرة

Indirekte wirtschaftliche Auswirkungen

3747 Indirect use values

valeurs d'usage indirect

تستعمل جمموعة واسعة من خدمات النظم اإليكولوجية كمدخالت
وسيطة إلنتاج سلع وخدمات ائية للبشر، مثل املاء والعناصر الغذائية

يف التربة، والتلقيح وخدمات املكافحة البيولوجية إلنتاج الغذاء.
خدمات أخرى للنظام اإليكولوجي تساهم بشكل غري مباشر يف
استهالك والتمتع يف النهاية بوسائل راحة أخرى، مثل تنقية املياه،
واستيعاب النفايات، وخدمات تنظيمية أخرى مما يؤدي إىل تنظيف
إمدادات املاء واهلواء وبالتايل تقليل املخاطر الصحية. هذه الفئة من

الفوائد تتوافق على نطاق واسع مع فكرة تقييم األلفية للنظم
اإليكولوجية لتنظيم ودعم اخلدمات.

قيم استخدام غري مباشر

Indirekte Nutzungswerte

3748 indirect water use

utilisation indirecte de l'eau

املياه املستخدمة إلنتاج املنتجات اليت يستهلكها املستهلك أو مت
استخدامها كمدخالت من قبل املنتج (أي املياه املستخدمة يف سلسلة
اإلنتاج واملعروض من السلع واخلدمات املستهلكة، واملياه املستخدمة

لتغطية حاجيات سلسلة األعمال).

استخدام غري مباشر للماء

indirekten Wasserverbrauch

3749 Indirect-use value

valeur d'usage indirecte

املنافع املستمدة من السلع واخلدمات اليت يقدمها النظام اإليكولوجي
اليت يتم استخدامها بشكل غري مباشر من قبل وكيل اقتصادي. على

سبيل املثال، تنقية مياه الشرب اليت تقوم ا التربة.

قيمة استخدام غري مباشر

Indirekter-Gebrauchswert

3750 Individual/ Organism

organisme / individuel

خملوقات ميكن أن تعيش على إنفراد، وقد تكون وحيدة اخللية أو
متعددة اخلاليا.

كائن / فردي

Individuelle / Organismus

3751 Indoor Air Quality

qualité d'air intérieur

مقياس لقيمة أو راحة األشخاص حيال اهلواء الذي يستنشقونه داخل
املباين واملنازل. جودة هواء "مناسبة" يف األماكن املغلقة هي خاصية
هواء ال حيتوي على ملوثات معروفة يف مستويات ضارة على النحو
الذي حتدده السلطات املختصة. أو - على األرجح - اهلواء الذي
٪80 أو أكثر من األشخاص الذين يستنشقونه، ال يعربون عن أي

نوع من عدم الرضا.

جودة هواء األماكن املغلقة

Raumluftqualität

3752 Induced Pan

pan induit

أو حوض ضغط أو حوض انتقال. أفق أو طبقة تربة توجد حتت
سطح األرض وهلا كثافة عالية ومسامية إمجالية أقل من التربة مباشرة
فوقها أو أسفلها، وذلك نتيجة للضغط الذي مت تطبيقه من خالل
عمليات حرث عادية أو وسائل اصطناعية أخرى. كما يشار إليه

أيضا كحوض احملراث أواحلرث.

أفق مستحث

induzierter Pan

3753 induced radioactivity

radioactivité induite

مواد غري مشعة أو مشعة لكن عندما متتص نيوترونا فإا تصبح مشعة
أو يتغري إشعاعها. اعتمادا على هذه اخلاصية بتم إنتاج نظائر مشعة

معينة لالستعمال يف الطب أو يف الصناعة.

نشاط إشعاعي محثُوث

induzierte Radioaktivität

3754 inducting (inducing) 
current

courant d'induction

تيار ينتج تغري يف شدة جمال مغناطيسي حول وشيعة موصلة وينتج
بالتايل تيار مستحث بالوشيعة.

تيار حاثٌّ

Induktionsstrom
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3755 induction

induction

ظاهرة فيزيائية متكن من توليد فرق جهد كهربائي يف موصل
كهربائي عند تعرض هذا األخري ال مغناطيسي متغري.

حثٌّ

Induktion

3756 induction  accelerator

accélérateur d'induction

مسرع جسيمات مشحونة كهربائيا باستعمال احلث الناتج عن حقل
مغناطيسي متحكم يف تغريه.

معجل حثّ، معجل حثّي

Induktionsbeschleuniger

3757 induction currents

courants d'induction

التيارات الناجتة عن خمتلف تقنيات احلث الكهرمغناطيسي.

تيارات حثٍّ

Induktionsströme

3758 induction effect

effet d'induction

احلث ظاهرة فيزيائية هلا تأثريات خمتلفة متكن من انتقال الطاقة دون
توصيل مباشر، يستفاد منها مثال يف حتويل الطاقة امليكانيكية إىل

كهرباء ويف التسخني. وعلى مستوى بنية اجلزيئات يتسبب يف قطبية
الروابط.

تاثري احلثّ، تأثري احلثّ

Induktionseffekt

3759 induction field

champ d'induction

جمال التأثري الكهرمغناطيسي حلقل ناتج عن مغناطيس أو تيار
كهربائي.

جمال احلث

Induktionsfeld

3760 Indigenous strategy

stratégie autochtone

استراتيجية مصممة لتطبيقها على االحتياجات احمللية واحملددة ملنطقة
معينة و/أو جمتمع حملي.

استراتيجية حملية

indigene Strategie

3761 Industrial Air 
Pollution

pollution industrielle de l'air

انبعاث ملوثات صناعية منشأ ومنها: أكاسيد الكربيت، وأكاسيد
النيتروجني، والزئبق، وثاين أكسيد الكربون. تساهم هذه االنبعاثات
يف اهلواء يف املخاوف البيئية نتيجة لتأثرياا السلبية: تكوين الضباب

الدخاين يف املدن، ترسب األمحاض، إضافة مغذيات زائدة إىل
األوساط املائية، تكوين الضباب يف املترتهات الوطنية واملناطق الربية،

وتغري املناخ العاملي.

تلوث صناعي للهواء

Industrielle Luftverschmutzung

3762 industrial city

ville industrielle

مدينة تتميز بنسيجها الصناعي على األقل يف أحد مظاهره: ختصص
صناعي معني، منتوج صناعي ضخم، تنوع إنتاجي كبري، نسبة اليد

العاملة يف الصناعة مهمة.

مدينة صناعية

Industriestadt

3763 industrial complex

complexe industriel

جمموعة خمتلفة من الوحدات الصناعية تابعة ملؤسسات خمتلفة (جممع
ميناء صناعي) أو لنفس املؤسسة، يف احلالة الثنية بكون هناك عموما
تشارك يف عدد من املواد األولية وتكامل يف اإلنتاج (جممع صناعات

الفوسفاط واألمسدة).

مجمع صناعي

Industrie-Komplex
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3764 Industrial Ecology

ecologie industrielle

حقل الدراسة واملمارسة اليت تركز على البحث يف إمكانية تطوير
صناعة أو إعادة هيكلتها للحد من األعباء البيئية يف مجيع مراحل دورة

حياة املنتج (استخراج وإنتاج واستخدام وختلص)؛ وتشمل هذه
الدراسات جمموعة متنوعة من ااالت ذات الصلة من البحوث

واملمارسات، مبا يف ذلك:
 

    دراسات املواد وتدفق الطاقة ("األيض الصناعي")
 

   التجريد وإزالة الكربون
 

   التغري التكنولوجي والبيئة
 

   ختطيط دورة احلياة، تصميم وتقييم
 

   تصميم للبيئة ("التصميم اإليكولوجي")
 

   مسؤولية املنتجني املوسعة ("إدارة املنتجات")
 

   املناطق الصناعية الصديقة للبيئة ("تكافل الصناعي")
 

   السياسة البيئية اليت هلا منحى املنتج
 

   الكفاءة اإليكولوجية
 

يف إطار تطبيق هذا املنظور، تسعى الشركات لتحويل العمليات
الصناعية من نظم دائرة مفتوحة اليت تنتج نفايات إىل نظم دائرة مغلقة

حيث تصبح املخلفات والنفايات مدخالت لعمليات جديدة.
 

مثال لتطبيق عملي هلذا املصطلح هو تصميم العمليات الصناعية مع
نظم الدائرة املغلقة حيث خملفات صناعة هي املواد اخلام لصناعة

أخرى.

علم البيئة الصناعية

Industrieökologie

3765 Industrial effluent

effluent industriel

نفايات سائلة من مصدر صناعي، وعادة مع إشارة إىل عمليات
تصريفها يف الوسط البيئي املفتوح، املائي واجلوي.

خملفات صناعية سائلة

Industrieabfluss

3766 industrial 
establishment

établissement industriel

جمموع املباين حيث يتم داخلها أوحوهلا تصنيع أو تركيب أو جتميع
أو جتهيز منتجات صناعية، وكذلك البنايات امللحقة اخلاصة باإلدارة

أو التخزين أو خمابر التحاليل وغري ذلك.

منشأة صناعية

Industriebetrieb

3767 Industrial Estates

parc industriel

وفقا لربنامج األمم املتحدة للبيئة "، هي قطعة أرض كبرية، مت
تقسيمها وحتضريها، لالستخدام من طرف العديد من الشركات على

مقربة من بعضها ويف وقت واحد، مع بنية حتتية مشتركة."
مصطلحات أخرى ذا املضمون تشمل، احلدائق الصناعية، املدن

الصناعية، مناطق جتهيز والتصدير، امعات التجارية، ومناطق التنمية
الصناعية، واحلدائق العامة للبيئة الصناعية. مجيع املناطق الصناعية
تشترك يف اثنتان من اخلصائص: املوقع املشترك للشركات وهيكل

إداري منسق.

مناطق صناعية

Gewerbegebiete

3768 Industrial forester

forestier industriel

مهين يعمل لدى صناعة استخدام اخلشب، وعادة ما تكون منشرة،
تشتري األخشاب من أصحاب الغابات اخلواص. العديد من املهنيني
الغابويني العاملني لدى صناعة استخدام اخلشب يقدمون خدمات
جمانية يف جمال إدارة الغابات الصناعية أو التسويق ملالك األراضي

الذين يبيعون األخشاب إىل مستخدميهم.

مهين غابوي بالصناعة

Industrie-Förster

3769 industrial location

emplacement industriel

موقع إنتاج سلع قد يشمل وحدة أو أكثر من مرافق التصنيع.

موقع صناعي

Industriestandort
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3770 Industrial Metabolism

métabolisme industriel

إمجايل استخدام املواد والطاقة يف مجيع أحناء عملية صناعية بأكملها.
ويشمل هذا اإلمجايل: املصدر والنقل واالستخدام وإعادة االستخدام

وإعادة التدوير والتخلص، وهذا بالنسبة لكل املدخالت املادية
وكذلك الطاقة الالزمة يف كل خطوة.

أيض الصناعة

Industriemetabolismus

3771 Industrial Nutrients

nutriments industriels

.W  و M. Braungart ) مصطلح صاغه
McDonough) لوصف املواد اخلام املستخدمة يف التصنيع

واالستخدام والتخلص من املنتجات. هذه املواد، عندما تعامل على
أا موارد هلا قيمة، فإنه يصبح باإلمكان استخدامها لصنع منتجات
أخرى بدال من التخلص منها كنفايات. بعض املواد الغذائية الصناعية

سامة، والبعض اآلخر ال.

مغذيات صناعية

Industrienährstoffe

3772 Industrial Process 
Waste

déchets de processus industriel

نفايات منتجة أثناء عمليات التصنيع.

نفايات عمليات التصنيع

Industrieprozessabfall

3773 industrial products

produits industriels

منتجات مصنعة دف تغطية طلبات حيوية، مفيدة أو مسلية لفرد أو
جمموعة أو شركة ...  لتحقيق ذلك تتكامل موارد طبيعية مع تقنيات

وجتهيزات ومع موارد بشرية.

منتجات صناعية

industrielle Produkte

3774 industrial scheme

projet industriel

خمطط وطين أو حملي لتطوير الصناعة عموما أو قطاع معني، يشمل
عددا من املشاريع وبأهداف إستراتيجية واقتصادية واجتماعية مربجمة

على مراحل قصرية ومتوسطة وطويلة املدى.

مشروع صناعي

Industrieschema

3775 Industrial Sludge

boues industriels

نفايات شبه سائلة متبقية من معاجلة املياه الصناعية ومياه الصرف
الصحي.

محأة صناعية

Industrieschlamm

3776 Industrial Waste

déchets industriels

خليط غري متجانس من مواد خمتلفة تكونت خالل عملية صناعية. قد
تكون غازية و/أو سائلة، أو محأة، و/أو صلبة. تكوين النفايات

خيتلف من موقع صناعي إىل آخر ويتوقف على املوارد الطبيعية واملواد
اخلام املستعملة واألسواق اليت توفر قاعدة للنشاط الصناعي وحتدد

حجمه.

نفايات صناعية

Industrieabfälle

3777 industrial zone

zone industrielle

مساحة، على مسافة من وسط املدينة، مت تصميمها وجتهيزها
وختصيصها لتقام ا مؤسسات صناعية واقتصادية وخدماتية.

منطقة صناعية

Industriezone

3778  Industrialroundwoo
 dremovals

extraction de bois rond industriel

استخالص األخشاب (حجم األخشاب املستديرة مع اللحاء) املوجهة
إلنتاج السلع واخلدمات غري تلك املوجهة إلنتاج الطاقة (الوقود

اخلشيب).

استخالص األخشاب املستديرة
الصناعية

Entnahme von Industrierundholz

3779 industrialisation

industrialisation

مسلسل انتقال جمتمع من وضع يغلب عليه النشاط الزراعي
والصناعات اليدوية إىل وضع يصبح فيه لإلنتاج الصناعي للسلع

واخلدمات دور أساسي. وهو أيضا جمموع العمليات اليت ختضع هلا
مادة أو مواد أولية إىل أن تصبح سلعة صاحلة لالستعمال.

تصنيع

Industrialisierung
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3780 Inelastic Demand

demande inélastique

مصطلح يستخدم عندما تكون النسبة املئوية للتغري يف الكمية املطلوبة
أصغر من نسبة التغري يف السعر.

طلب غري مرن

unelastische Nachfrage

3781 Inert

inerte

مادة خاملة، أي تفتقر إىل القدرة على أن تتفاعل كيميائيا مع مواد
أخرى.

خامل

inert

3782 inert gas

gaz inerte

غاز ال يتفاعل كيميائيا إال يف ظروف شاذة. تستخدم الغازات اخلاملة
(اهلليوم النيون، األرجون، الكريبتون، الزينون) أساسا يف اإلنارة، كما
يستخدم بعضها للحفاظ على مواد وجتنب تفاعالت غري مرغوب فيها

(مع األوكسجني والرطوبة) عند اللحام أو إنتاج بعض الفلزات
(املعادن) مثل التيتانيوم أو التنتالوم. وقد استعمل، وال زال، اهلليوم

كغاز رافع يف املناطيد.

غاز خامل

Inertgas

3783 Inert Material

matériau inerte

مواد ال jتأثر وال تدخل يف التفاعالت البيولوجية و/أو الكيميائية.
عموما يدل على أن وجود مثل هذه املواد ال يؤثر وليست له صلة
بالتفاعالت قيد الدراسة، على سبيل املثال، ال يسهم الزجاج يف

تشكيل امليثان وميكن اعتبار خامال يف هذا اجلانب.

مادة خاملة

inertes Material

3784 Inertia

inertie

خاصية بقاء مادة أو نظام على حالة معينة ما مل يتم تغيريها حتت تأثري
قوة خارجية.

عطالة

Trägheit

3785 inexhaustible 
resources

ressources inépuisables

موارد متوفرة بكميات "غري حمدودة" يف الطبيعة. تتكون أساسا من
املوارد املتجددة، على أن يظل الطلب البشري يف حدود التجدد ومع
احلفاظ على قدرة الرصيد على التجدد وقدرة الطبيعة على معاجلة

املستعمل وامللوث أو قيام اإلنسان بذلك.

مصادر ال تنفد

unerschöpfliche Ressourcen

3786 inexperience

inexpérience

باعتبار التطور يف اجتاه تقنيات وعالقات أكثر تعقيدا وزخم متزايد
من املواد واملركبات الشديدة الفعالية، فإن نقص أو عدم اخلربة أصبح

من العوامل اليت قد تتسبب يف أخطار متس البشر واحمليط.

عدم اخلربة

Unerfahrenheit

3787 infant mortality rate

taux de mortalité infantile

يقسم معدل وفيات األطفال (عدد الوفيات لكل 1000 مولود حي)
إىل قسمني: الرضع أي إىل اكتمال السنة األوىل، واألطفال أي إىل
اكتمال سن اخلامسة. ارتفاع معدل وفيات الرضع مؤشر لنقص يف
الرعاية باألم والطفل، تدين الظروف االجتماعية ويف العديد من

احلاالت بيئة ملوثة.

معدل وفيات األطفال

Säuglingssterblichkeit

3788 Infauna

infauna

احليوانات اليت تعيش داخل الطبقات الرسوبية.

حيوانات الوسط الرسويب

Infauna

3789 infection

infection

احلالة اليت تصيب فيها ميكروبات مسببة لألمراض جسم كائن حي
وتغزو أنسجته وتتكاثر فيها.

عدوى

Infektion
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3790 Infectious Diseases

maladies infectieuses

تشمل األمراض املعدية، اليت تعرف أيضا باسم أمراض االتصال أو
األمراض القابلة لالنتقال، (1) أمراض واضحة سريريا (عالمات طبية
و/أو أعراض مرض مميزة) ناجتة عن عدوى، (2) وجود ومنو عوامل
بيولوجية مسببة لألمراض يف كائن مضيف. يف بعض احلاالت، قد

تكون األمراض املعدية بدون أعراض خالل عدد من مراحل تطورها.
 

تشمل مسببات األمراض املعدية بعض الفريوسات والبكترييا
والفطريات والطفيليات األحادية اخللية والطفيليات املتعددة اخلاليا

والربوتينات الشاذة املعروفة باسم الربيونات. هذه اجلراثيم هي السبب
يف األمراض الوبائية، مبعىن أنه من دون مسببات املرض ال حيدث أي

وباء معد.

أمراض معدية

Infektionskrankheiten

3791 Infectious Waste

déchets infectieux

نفايات خطرة ذات خصائص معدية، مبا يف ذلك نفايات حيوانية
ملوثة، دم البشري ومنتجات الدم، ونفايات العزل، والنفايات
الباثولوجية، واألدوات احلادة املتخلص منها (اإلبر واملشارط أو

األدوات الطبية املكسورة).

نفايات معدية

Infektiöse Abfälle

3792 infertile

infertile

حالة عدم إنتاج: أرض جدباء، فكر عقيم. من الناحية البيولوجية
كائن ال يتوالد وال ينجب.

مجدب، عقيم

unfruchtbar

3793 infestation

infestation

اكتساح أجسام أو أماكن أو مناطق، من طرف كائنات دقيقة أو
طفيليات أو حشرات أو كائنات حية (اجتاحت الفئران جماري
الصرف الصحي، اجتاح اجلراد احلقول). عموما، يف غري حالة

االجتياح، تكون أضرار هذه الكائنات حمدودة إىل حمتملة.

اجتياح

Befall

3794 Infill Development

développement dent creuse

تستخدم مشاريع تنمية األراضي الشاغرة وغري املستغلة يف املناطق اليت
سبق ختصيصها للمباين كمواقف السيارات، أو الستخدامات أخرى.

تنمية مساحات البناء الشاغرة

Baulückenentwicklung

3795 Infilling

remplissage

استخدام املساحات الشاغرة داخل التجمعات احلضرية لبناء مساكن
جديدة أو تقدمي خدمات، يف كثري من األحيان على مقربة من موقع

احلزام األخضر حيث يقيد البناء.

تطوير املواقع الشاغرة

Ausbau von Baulücken

3796 Infiltration

infiltration

دخول املاء، وعادة ماء املطر أو ماء ناتج عن ذوبان الثلج، يف التربة
أو إىل موقع لطمر النفايات.

تسرب

Einsickerung

3797 Infiltration (water 
cycle)

infiltration (cycle de l'eau)

تدفق املياه من سطح األرض إىل داخلها. مبجرد اختراق املاء لسطح
األرض، يصبح رطوبة للتربة أو مياه جوفية.

تسرب (دورة املاء)

Infiltration (Wasserkreislauf)

3798 Infiltration Rate

taux d'infiltration

خاصية تربة حتدد أو تصف املعدل الذي ميكن أن يتسرب به املاء
داخل التربة حتت ظروف حمددة، مبا يف ذلك وجود املاء الزائد. له

بعد السرعة (املسافة يف وحدة الزمن).

معدل تسرب

Infiltrationsrate

3799 inflammation

inflammation

عملية للجهاز املناعي اليت يوقف من خالهلا تطور ميكروبات مسببة
لألمراض، غالبا يف موقع إصابة، جرح مثال. وتشمل عالمات
االلتهاب االمحرار والتورم واألمل وارتفاع درجة حرارة املوقع أو

اجلسم.

التهاب

Entzündung
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3800 Inflation

inflation

زيادة يف املستوى العام لألسعار على مدى فترة من الزمن.

تضخم

Inflation

3801 Inflorescence

inflorescence

جمموعة أو جتمع من الزهور، رتبت على جدع مشترك، الذي يتألف
من فرع رئيسي و/أو ترتيبات معقدة من الفروع.

أزهار عنقودية

Blütenstand

3802 influence of 
geographic 
environment

influence de l'environnement géographique

عند القيام بدراسات أو حتضري برامج تنموية فإن البيئة اجلغرافية متثل
مؤثرا أساسيا جيب احترامه واحلفاظ عليه وإعطاءه الوزن الذي
يستحقه، فالبيئة اجلبلية ليست هي البيئة الشاطئية أو البحرية.

تأثري البيئة اجلغرافية

Einfluss der geographischen Umgebung

3803 informal

irrégulier

لغويا واجتماعيا تعامل دون بروتوكول ورمسيات، ودي ومريح. يف
االقتصاد قطاع غري مهيكل وال خيضع للضرائب وال تتوفر إال

تقديرات تقريبية حول مسامهته يف الناتج احمللي اخلام.

غري نظامي

informell

3804 Informal Sector

secteur informel

جزء من االقتصاد الذي يتميز: قطاع خاص، عادة وحدات صغرية
احلجم، كثيفة العمالة، إىل حد كبري غري منظم وغري مسجل، يقوم

بإنتاج أو تقدمي خدمات. يدل يف جمال إدارة ومعاجلة النفايات الصلبة
على بعض أنشطة إعادة التدوير (انظر: التقاط النفايات، الكسح).

قطاع غري رمسي، قطاع غري منظم

informellen Sektor

3805 Informal Settlements

habitats informels

بنايات شيدت بطريقة خاصة مع عدم وجود مؤسسة مشرفة وختطيط
واضح. هي مستوطنات شيدت على أراضي تعترب عموما غري مناسبة

للتنمية مثل سفوح اجلبال. فهي مكتظة مع عدم توفر اخلدمات
ووسائل الراحة. وغالبا ما تكون مشيدة من مواد غري مناسبة مثل

اخلشب واحلديد املموج.

مستوطنات غري رمسية، بناء عشوائي

informelle Siedlungen

3806 Information and 
communication 
technologies (ICTs)

technologies de l'information et de la 
communication (tic)

تقنيات املعلومات واالتصاالت هي جمموعة متنوعة من األدوات
واملوارد التكنولوجية املستخدمة يف التواصل وخلق ونشر وختزين

وإدارة املعلومات. وتشمل هذه التقنيات أجهزة الكمبيوتر واإلنترنت
وتقنيات البث (الراديو والتلفزيون) واهلواتف.

تقنيات املعلومات واالتصاالت

Informations- und Kommunikationstechnologien 
(IKT)

3807 Information and 
Education Measures

mesures d'information et d'éducation

إجراءات توفر املعلومات والتدريب أو التشجيع، أو تساعد على
تطوير الفهم. ميكن أن توفر هذه التدابري املعلومات حول توفر وأداء

وخصائص أخرى للتكنولوجيات واملمارسات والتدابري.

تدابري إعالم وتربية

Informations- und Bildungsmaßnahmen

3808 Information Economy

économie de l'information

اقتصاد املعلومات، ويسمى أيضا اقتصاد املعرفة، ويستخدم لتمييز
االقتصاديات اليت حيركها بشكل كبري العمل املعريف بدال من الصناعة،

والزراعة، واخلدمات. ومع ذلك، فإنه من غري احملتمل أن النسخة
احلالية من اقتصاد اخلدمات ميكن أن توجد من دون التبادل احليوي

للمعلومات وشبكات املميزة القتصاد املعرفة.

اقتصاد املعلومات

Informationswirtschaft
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3809 Information 
Management System 
IMS)

système de gestion de l'information

نظام (يعتمد عادة على احلاسوب) يتم فيه مجع البيانات واملعلومات
وختزينها وتنظيمها ومعاجلتها واستخدامها ونشرها. يتم استخدام نظام
إدارة املعلومات الختاذ القرارات والتخطيط واملراقبة، وحل املشكالت

وخلق املعرفة اجلديدة.

نظام إدارة املعلومات

Informationsverwaltungssystem

3810 infra-red

infra-rouge

.(infra-red rays )."أنظر "أشعة حتت احلمراء

حتت األمحر

Infrarot

3811 infra-red absorption

absorption de l'infra-rouge

تقنية حتليل فيزيائي كيميائي للتعرف على مكونات خليط أو مركب،
تعتمد هذه التقنية كون كل مركب كيماوي له طيفه اخلاص (بصمته

اخلاصة) يف جمال امتصاص األشعة ما حتت احلمراء.

امتصاص ما حتت األمحر

Infrarot-Absorption

3812 infra-red absorption 
spectrum

spectre d'absorption infra-rouge

نتيجة حتليل مبطياف يستعمل األشعة حتت احلمراء. حتليل الطيف
يعتمد على مقارنة اخلطوط الظاهرة بالطيف بلوائح اخلطوط املميزة
ملختلف املركبات، فلكل مركب كيماوي طيفه اخلاص (بصمته

اخلاصة) يف جمال امتصاص األشعة ما حتت احلمراء.

طيف امتصاص حتت األمحر، طيف
امتصاص األشعة حتت احلمراء

Infrarot-Absorptionsspektrum

3813 infra-red lamps

lampes infra-rouges

أجهزة كهربائية، تنبعث منها يف األساس أشعة حتت احلمراء. من أهم
استخداماا التدفئة املوضعية العالجية.

مصابيح أشعة حتت احلمراء

Infrarotlampen

3814 infra-red photography

photographie à l'infra-rouge

الفيلم أو السطح املستعمل اللتقاط الصورة تكون له حساسية كافية
لألشعة حتت احلمراء.

تصوير باألشعة حتت احلمراء

Infrarot-Fotografie

3815 Infrared radiation

rayonnement infrarouge

اإلشعاعات املنبعثة من سطح األرض والغالف اجلوي والسحب.
املعروفة أيضا باسم األشعة األرضية والطويلة املوجة. األشعة حتت
احلمراء لديها طيف مميز (أي جمموعة من األطوال املوجية) حتكمها
درجة حرارة نظام األرض والغالف اجلوي. طيف األشعة حتت

احلمراء خيتلف عمليا عن طيف الطاقة الشمسية ، أو طيف إشعاع
املوجات القصرية بسبب الفرق يف درجة احلرارة بني الشمس ونظام

األرض والغالف اجلوي.

أشعة حتت احلمراء

Infrarotstrahlung

3816 infra-red radiation

rayonnement infra-rouge

.(infra-red rays )."أنظر "أشعة حتت احلمراء

إشعاع حتت األمحر

Infrarot-Strahlung

3817 infra-red rays

rayons infra-rouges

جزء من طيف األشعة الكهرمغناطيسية، ال يرى بالعني اردة،
موجاته أطول من أمواج األشعة املرئية. هذه األشعة تنبعث من مجيع
األجسام (مبا فيها أجسام الكائنات احلية) ويتناسب طول األمواج

املنبعثة عكسيا مع درجة حرارة اجلسم.

أشعة حتت احلمراء

Infrarotstrahlen

3818 Infrastructure

infrastructure

شبكة املياه والصرف الصحي والطرق وخطوط النقل يف املناطق
احلضرية واملدارس وغريها من املرافق العامة الالزمة لدعم املناطق

احلضرية.

بنية حتتية

Infrastructur
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3819 infringement

infraction

خرق أو خمالفة للقانون أو لتعهد أو القيام بعمل يضر بالغري بشكل
حمدود (أكثر من ذلك يصبح جنحة مث جرمية). بالنسبة للمجال البيئي
وعموم احلقوق املشاعة ال زالت هناك حاجة كبرية وجمهود مطلوب
لتحديد املخالفات ومستوياا معرفيا واجتماعيا وقانونيا واإلجراءات

الكفيلة باحلد منها.

خمالفة

Verstoß

3820 infusible

infusible

جسم صلب يتحلل عند تسخينه حتت الضغط العادي أو ينتقل
مباشرة إىل احلالة الغازية عوض أن يتحول إىل احلالة السائلة.

ال انصهاري

unschmelzbar

3821 infusoria

infusoires

مصطلح يشمل كائنات مائية دقيقة خمتلفة، طحالب وحيدة اخللية،
الفقاريات صغرية، توجد يف أحواض املياه العذبة. تستخدم أحيانا يف
أحواض السمك لتغذية األمساك الصغرية. تواجد النقاعيات بشكل

مفرط، يدل عموما على سوء نوعية املياه.

نقَاعيات

Infusorien

3822 infusoria

infusoires

مصطلح يشمل كائنات مائية دقيقة خمتلفة، طحالب وحيدة اخللية،
الفقاريات صغرية، توجد يف أحواض املياه العذبة. تستخدم أحيانا يف
أحواض السمك لتغذية األمساك الصغرية. تواجد النقاعيات بشكل

مفرط، يدل عموما على سوء نوعية املياه.

نقَاعيات

Infusorien

3823 ingeneosity

ingéniosité

قدرة على أداء عمل بكيفية حمددة وبدقة و حبذق وإتقان وسرعة يف
التنفيذ.

مهارة

Findigkeit

3824 ingredient

ingrédient

مصطلح يستعمل كثريا يف جمال الطبخ وإنتاج األطعمة اجلاهزة، يدل
على العناصر (مبا يف ذلك املضافات الغذائية) املستعملة يف صناعة

الوجبات اجلاهزة أو يف إعداد الطعام بالبيت.

مقوم، عنصر مكون

Zutat

3825 inhabitant

habitant

شخص أو أي كائن حي يعيش باستقرار يف مكان معني.

ساكن

Einwohner

3826 inhalation

; inhalation

جزء من دورة التنفس (شهيق وزفري) ينتج عن انقباض يف عضالت
الصدر واحلجاب احلاجز، فيزداد حجم الصدر والرئة ويتراجع ضغط
اهلواء داخل الرئة فيتدفق اهلواء من خارج عرب الشعب اهلوائية إىل

.(expiration انظر: زفري) احلويصالت اهلوائية يف الرئتني

شهيق

Einatmung

3827 inherent stability

stabilité inhérente

خاصية جسم، أو جهاز أو منظومة، متكنه من االستقرار، حيوي أو
ديناميكي، يف وضع، متحرك أو ثابت، والعودة إليه من حد ذاته (أو

بفعل نظام داخلي) عندما تكون اإلزاحة عن وضع االستقرار حمدودة.

استقرار متأصل

Eigenstabilität

3828 Inheritance

انتقال اجلينات والظواهر واخلصائص من جيل إىل جيل.

توريث - وراثة، وراثة
héritage

3829 initial

initial

احلالة أو الوضع عند البداية: تكوين أويل (مكونات اخلليط عند بداية
التفاعل)، سرعة أولية (سرعة الرصاصة عند خروجها من املسدس).

أويل

am Anfang/anfänglich
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3830 initial conversion

rapport de conversion initiale; conversion initiale

خطوة أو مرحلة أوىل من حتول يتحقق على مراحل كنمو وتطور
عدد من الكائنات أو التفاعالت الكيميائية إلنتاج مركبات معقدة.

نسبة حتول أويل، حتول أويل

anfängliche Umwandlung

3831 initial core

coeur initial

النواة األوىل أو الشكل األويل ملنظومة قابلة للتطور يف الشكل أو يف
التكوين أو يف مها معا.

لُب ابتدائي

anfängliches Core

3832 initial ionizing event

événement primaire d'ionisation

يف الفيزياء النووية احلدث الذي يتسبب يف انطالق عداد قياس كمية
اإلشعاع املؤين.

حدث تأين أويل

anfängliches ionisierendes Ereignis

3833 initial line

ligne initiale

مصطلح يستعمل يف عدد من ااالت مبفهوم البداية بشكل يناسب
اال. يف السباقات الرياضية خط البداية هو خط االنطالقة. بداية
العمل يف حتضري (التخطيط) أو يف تطبيق مشروع ملعاجلة النفايات

مثال.

خط البداية

Anfangslinie

3834 initial of cambium

commencement du combium; commencement 
du cambium

طبقة رقيقة من اخلاليا اإلنشائية اليت تقع بني اخلشب واللحاء.

بداءة الكمبيوم، كمبيوم أويل

Initiale des Kambiums

3835 initial of protophloem

commencement du protophloène

هياكل أساسية أولية تتشكل من أنسجة موصلة، أنابيب تصفية،
خاليا رقيقة اجلدران وخاليا مسيكة اجلدران وغالبا متشعبة، كل هذه
األنسجة هي نتيجة تطور وانقسام خاليا أولية قادرة على التطور

واالنقسام يف اجتاهات خمتلفة.

بداءة خاليا اللحاء األول، خاليا
أولية للحاء أول

Initiale des protophloems

3836 initial permeability

perméabilité initiale

مثال: نفاذية ورق ترشيح أو جهاز ترشيح (مرشح لتنقية املياه مثال)
عند بداية االستعمال، تتراجع مع اختناق املسام باملواد العالقة. ويف
الفيزياء قيمة نفاذية مادة معينة حلقل مغناطيسي عندما تقترب املغنطة

وشدة احلقل من الصفر.

نفاذية أولية

Anfangsdurchlässigkeit

3837 initial point

point initial

مصطلح يستعمل يف عدد من ااالت مبفهوم البداية بشكل يناسب
اال. يف اال الفالحي نقطة البداية ميكن أن م التوقيت أو املوقع
أو عملية حبد ذاا، بداية احلرث أو احلصاد، أو بداية العمل يف حتضري
(التخطيط) أو يف تطبيق مشروع ملعاجلة النفايات مثال، أو غري ذلك.

نقطة البداية

Ausgangspunkt

3838 initial step

phase initiale

مرحلة أوىل يف نشاط متعدد املراحل أو مرحلة حتضريية ملا يليها.

مرحلة أولية

Anfangsschritt

3839 initial voltage

voltage initial

جهد كهريب عند بداية استعمال (بطارية، مكثف، أو غري ذلك).

فولطية أولية، جهد كهربائي أويل

Anfangsspannung

3840 initiation

initiation

تعليم مبادئ: القراءة، الكتابة، السياقة، استعمال جهاز معني،
التصرف يف وضع معني أو حسب مبادئ منظومة معينة، اخل.

تعلُّم (أويل)، تلقني معلومات أولية

Einleitung

3841 initiative

initiative

اقتراح يقدمه أو عمل يقوم به أو قرار يأخذه شخص (صاحب
املبادرة) قبل اآلخرين .

مبادرة

Initiativ
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3842 injected

injecté

مادة يتم إدخاهلا حتت الضغط يف وسط معني، مثال دواء سائل عرب
حمقنة يف جسم املريض.

محقُون

injiziert

3843 injection

injection

مصطلح يستعمل كثريا يف الطب، إدخال مادة عالجية أو حتليلية إىل
اجلسم باستخدام حقنة. احلقن األكثر شيوعا يكون يف الوريد أو يف
العضالت. استعمال حديث للمصطلح يهم حقن إنتاج الكهرباء من
مصادر متجددة ومنتجني خواص يف الشبكة العمومية. هذا احلقن

خيضع لشروط ختتلف من بلد إىل آخر.

حقْن

Injektion

3844 injection

injection

مصطلح يستعمل كثريا يف الطب، إدخال مادة عالجية أو حتليلية إىل
اجلسم باستخدام حقنة. احلقن األكثر شيوعا يكون يف الوريد أو يف
العضالت. استعمال حديث للمصطلح يهم حقن إنتاج الكهرباء من
مصادر متجددة ومنتجني خواص يف الشبكة العمومية. هذا احلقن

خيضع لشروط ختتلف من بلد إىل آخر.

حقْن

Injektion

3845 inland

intérieur (d'un pays)

مناطق متواجدة داخل احلدود الدولية للبلد. جمال تطبيق القوانني
الوطنية.

داخلي

Inland

3846 inland

intérieur (d'un pays)

مناطق متواجدة داخل احلدود الدولية للبلد. جمال تطبيق القوانني
الوطنية.

داخلي

Inland

3847 inland area

zone interne

منطقة بعيدة نسبيا عن احلدود الطبيعية، شواطئ البحار واألار
(مقابل منطقة شاطئية)، أو بعيدة نسبيا عن احلدود السياسية (مقابل

منطقة حدودية).

منطقة داخلية

Binnenland

3848 inland basin

bassin intérieur

أحواض جتميع مياه أمطار و/أو منابع، هذا التجميع يعطي جداول
وأار تصب يف حبريات أو حبار داخلية (حبر قزوين أو البحر امليت
مثال) وال تصل إىل حبر مفتوح أو حميط. هذا النوع من األحواض

يوجد يف كل القارات.

حوض داخلي

Binnenbecken

3849 inland canal

canal intérieur

ممر مائي اصطناعي (قناة أنشأها اإلنسان) تستخدم يف املالحة الداخلية
أو لنقل مياه الري أو إليصال إمدادات املياه إىل املدن، أو لصرف مياه

سطحية.

قناة داخلية

Binnenkanal

3850 inland drainage

drainage intérieur

قناة صرف سطحي حتمل املياه إىل حبرية أو حبر داخلي مغلق وال
تصل، مباشرة أو عرب ر، إىل حبر مفتوح أو حميط.

تصريف داخلي

Binnenentwässerung

3851 inland lake

lac intérieur

مساحة مائية، عموما عذبة، قد تكرب كثريا (البحريات العظمى
بأمريكا الشمالية)، حتيط ا األراضي من كل اجلهات وغري متصلة

مباشرة ببحر أو حميط.

حبرية داخلية  (قارية)

Binnensee

3852 inland sea

mer intérieur

مساحة مائية شاسعة، عذبة أو ماحلة، حتيط ا األراضي من كل
اجلهات وليس هلا مصب (حبر قزوين، البحر امليت).

حبر داخلي(أو قاري)

Binnenmeer
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3853 Inland water

eau intérieure

مسطحات مياه داخلية دائمة باملنطقة الساحلية، ومناطق حيث
يهيمن، من ناحييت البيئة واالستخدام، تواجد دائم، مومسي أو لفترات

متقطعة، حسب ظروف، للغمر املائي.

مياه داخلية

Binnengewässer

3854 inland waterway

cours d'eau intérieur

ممر مائي، طبيعي (جمرى ر) أو اصطناعي (قناة أنشأها اإلنسان)
تستخدم يف املالحة الداخلية .

طريق مالحي داخلي( ري)

Binnenschifffahrtsweg

3855 Inländischer 
Materialverbrauch 
(DMC)

consommation intérieure de matières

استهالك املواد احمللي هو الكمية اإلمجالية من املواد املعبأة لالستهالك
داخل االقتصاد احمللي، لدولة أو والية. وعلى النقيض من املدخالت
املادية املباشرة، فإنه يتم هنا خصم التصدير. هكذا ال يوجد عد
مضاعف عند جتميع استهالك بلدان خمتلفة، وهو مناسب لعرض

أنواع خمتلفة من املواد يف استهالك املواد احمللي.

استهالك حملي للمواد

Inländischer Materialverbrauch (DMC)

3856 Inlet

entrée

قناة املد واجلزر، ممر مائي يصل حبرية ساحلية أو مستنقعات طينية
ورملية يف السهول الساحلية املنخفضة، مباشرة بالبحر أو مبصب

النهر.

مدخل

Einlaß

3857 innate

inné

خصائص غري مكتسبة تصاحب الكائن احلي منذ والدته.

فطري

angeboren

3858 inner planet

planète intérieure

أحد الكواكب الصغرية والقريبة من الشمس وهي عطارد والزهرة
واألرض واملريخ واليت توجد داخل الطوق النجمي.

كوكب داخلي

innerer Planet

3859 inner quantum 
number

nombre quantique intérieur

أو عدد الكم السميت وهو أحد أعداد الكم اليت تصف وضع
اإللكترون يف حميط الذرة.

عدد كَمي داخلي

Nebenquantenzahl

3860 innovation

innovation

نتائج إجيابية لسعي عقالين حثيث من أجل حتسني مستمر ألوضاع
وأحوال تقنية أو اجتماعية بشكل كبري.

ابتكار

Innovation

3861 inoculation

inoculation

اإلدخال االصطناعي لكائنات حية دقيقة يف موطن أو يف مستنبت.

تلقيح

Inokulation

3862 Inorganic

inorganique

مادة مل تشكلها أجهزة احلياة؛ مجاد.

غري عضوي

Anorganisch

3863 inorganic polluants 
(pollutants)

polluants inorganiques

متعددة، منها ما هو موجود أصال بالطبيعة، لكن األنشطة البشرية
جعلت مواقع وجوده تتعدد وتركزه يصبح مضرا مبحيط تواجده.
وتشمل أكاسيد األزوت والكربيت واملعادن الثقيلة كالرصاص

والزئبق والكدميوم، وغريها.

ملوثات غري عضوية

anorganische Schadstoffe

3864 inorganic soil

sol minéral

تربة تتكون أساسا من جسيمات معدنية.

تربة غري عضوية

anorganische Boeden

3865 Input

entrés d'une decharge

كمية النفايات اليت تدخل إىل موقع لطمر النفايات أو غريه من مرافق
التخلص من خالل فترة معينة من الزمن.

مدخلَات

Aufnahme
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3866 insect pollination

pollinisation par insecte

عملية تلقيح تساهم فيها احلشرات بشكل مباشر، حيث تقوم
احلشرات (أشهرها النحل) بنقل اللقاح، عموما بشكل غري إرادي،

بني النباتات.

تلقيح حشري

Insektenbestäubung

3867 insect pollination

pollinisation par insecte

عملية تلقيح تساهم فيها احلشرات بشكل مباشر، حيث تقوم
احلشرات (أشهرها النحل) بنقل اللقاح، عموما بشكل غري إرادي،

بني النباتات.

تلقيح حشري

Insektenbestäubung

3868 Insecticide

insecticide

مادة كيميائية تستخدم للقضاء على حشرات (أنظر: مبيدات).

مبيد حشرات

Insektizid

3869 Insecticide

insecticide

نوع من املبيدات يستهدف احلشرات.

مبيد حشرات

Insektizid

3870 insectivorous plants

plantes insectivores

نباتات يف وضع عجز بالنسبة حلاجياا من النتروجني بسبب نقص يف
تكون اجلذور أو موقع تنقض فيه هذه املكونات يف التربة، هلا آليات
للحصول على حاجياا عن طريق القبض على حشرات وحتليل

أجسامها وامتصاص مكوناا.

نباتات آكلة احلشرات

insektenfressende Pflanzen

3871 insects

insectes

كائنات حية ال فقرية من شعبة مفصليات األرجل، وهي األكثر تنوعا
وانتشارا على سطح األرض. تتواجد احلشرات يف مجيع البيئات، إال

أن نسبة ضئيلًة من احلشرات املصنفة تعيش يف البيئة املائية.

حشرات

Insekten

3872 Insektizid

insecticide

مواد كيميائية تستخدم مثال يف الزراعة لقتل احلشرات.

مبيد احلشرات

Insektizid

3873 in-situ

in-situ

ضمن النطاق الطبيعي لألنواع.

ىف املوقع

in-situ

3874 in-situ conservation

conservation in situ

احلفاظ على النظم البيئية واتمعات والصيانة واسترداد األنواع
وتكوين جمموعات قادرة على احلياة يف بيئتها الطبيعية.

حفاظ ىف املوقع

in situ-Erhaltung

3875 In-situ treatment

traitement in situ

طريقة إلدارة أو ملعاجلة التربة واألوحال واملياه امللوثة "يف املكان"
الذي حصل فيه التلوث، بطريقة ال تتطلب نقل املواد امللوثة أو إزالتها

أو استخراجها من موقع تكوا.

معاجلة مبوقع التكون

In-situ-Behandlung

3876 insolation

insolation

اإلشعاع الشمسي الذي يسقط على وحدة املساحة من سطح أفقي
أو فوق سطح األرض.

تشمس

Einstrahlung

3877 Insolation weathering

altération solaire/par insolation

عملية جتوية فيزيائية، يفترض أا ناجتة عن تدفئة الصخور بواسطة
الشمس (تشميس) مما يتسبب يف متددها خالل النهار، متواترة مع

تربيد شديد يف الليل، الذي يسبب انكماشها. التجارب املخربية تشري
إىل أن هذه العملية وحدها غري فعالة، وأن التقشري / التفكك احلبييب
يتطلب وجود املاء، الذي يتسبب يف التمييه أو تبلور امللح داخل مسام

الصخور.

جتوية تشميسية

Einstrahlungsverwitterung
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3878 Inspection

inspection

عملية فحص، ومراقبة، وقياس أو اختبار اجلهود لتقييم اهلياكل والنظم
واملكونات واملواد، فضال عن األنشطة التشغيلية، والعمليات التقنية

والعمليات التنظيمية واإلجراءات وكفاءة املوظفني.

تفتيش

Inspektion

3879 inspection (food)

inspection

التفتيش هو فحص للمواد الغذائية أو نظم ملراقبة األغذية واملواد اخلام
واملعاجلة، والتوزيع، مبا يف ذلك جمريات العمليات واختبار املنتج
النهائي، وذلك للتحقق من مطابقته للمتطلبات. بالنسبة لألغذية

العضوية، يشمل الفحص فحص نظام اإلنتاج والتجهيز.

تفتيش

Inspektion

3880 Institutional analysis

analyse institutionnelle

حيدد كيفية تأثري املؤسسات على املشترين والبائعني خلدمات
مستجمعات املياه، والتغيريات املطلوبة لنظام الدفع لتحقيق النجاح.

حتليل مؤسسايت

institutionelle Analyse

3881 Institutional Aspects

aspects institutionnels

يتعلق األمر بتوزيع مهام ومسؤوليات إدارة ومعاجلة النفايات الصلبة.

جوانب مؤسساتية

Institutionelle Aspekte

3882 Institutional failure

échec institutionnel

حالة مؤسسات ختلق عدم الكفاءة يف استخدام السلع واخلدمات.

فشل مؤسسايت

institutionelles Versagen

3883 Institutional investor

investisseur institutionnel

مستثمر، مثل بنك أو شركة تأمني، أو صندوق التقاعد، وصناديق
الوقاية، أو صناديق االستثمار املشترك، وهي مؤسسات متطورة ماليا
وتقوم باستثمارات كبرية، غالبا ما تعقد يف إطار محافظ استثمارات

كبرية جدا.

مستثمر مؤسسايت

institutioneller Investor

3884 Institutional 
Strengthening

renforcement de l'institution

عملية دف إىل تعزيز قدرة املؤسسة على حتقيق أهدافها بشكل أكثر
فعالية من خالل جمموعة من التدابري مبا يف ذلك املساعدة التقنية

والتدريب، وحتسني وتقوية اهليكل اإلداري، وحتسني اإلطار التشريعي
والتنظيمي.

تعزيز مؤسسايت

Stärkung der Institutionen

3885 Institutional Waste

déchets des institutions

نفايات تنتج يف املدارس واملستشفيات والسجون واملؤسسات البحثية
وغريها من املباين العامة. حيث يؤم املؤسسة أفراد كعاملني أو زوار،

ويكون تكوين النفايات مماثال لتلك اليت من مساكن األسر.

نفايات مؤسسية

Institutionsabfall

3886 Institutions

institutions

- ميكن للمؤسسات أن تدل، يف مفهوم ضيق، على تنظيمات حمددة
أو بشكل أعم، على السياسات والقواعد واحلوافز واألعراف

واملمارسات اليت حتكم العالقات االجتماعية.

مؤسسات

Institutionen

3887 insufficient 
production

production insuffisante

تراجع اإلنتاج الفالحي نتيجة لتدهور عوامل بيئية مثال.

قلة اإلنتاج

unzureichende Produktion

3888 insular

insulaire

منفصل عن غريه، منعزل، متعلق جبزيرة.

جزِيري

insular

3889 insular climate

climat insulaire

يتميز نسبيا، باملقارنة مع مواقع قارية من نفس املنطقة املناخية، بتغري
ضعيف لدرجة احلرارة خالل اليوم ومع تغري الفصول، هطول أهم

لألمطار وتردد أكرب للرياح.

مناخ جزِيرِي

Inselklima
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3890 insulated

isolé

وسط مفصول عن حميطه ملنع أو التقليل من انتقال احلرارة أو الصوت
أو الكهرباء أو الكائنات أو غري ذلك، حسب نوعية العزل واملادة

العازلة.

معزول

isoliert

3891 Insulated Glazing

vitrage isolant

وحدة زجاج للعزل احلراري، وهي مكونة من طبقتني أو أكثر من
الزجاج متباعدتني عن بعضها وخمتومة بإحكام لتشكيل وحدة

زجاجية حتتوي كمية من اهلواء بني كل طبقتني من الزجاج. يتم
استخدام هذه الوحدات لتحسني األداء احلراري للزجاج يف مرتل
أخضر. تقوم التركيبة، اهلواء وطبقات الزجاج، بإعطاء املنظومة

(زجاج + هواء) قدرة عزل حراري كبرية.

تزجيج عازل

Isolierverglasung

3892 insulated 
phenomenon

phénomène insulaire; phénomène isolé

عموما نادرة أو قليلة احلدوث وخمتلفة يف خصائصها (نقطة منعزلة عن
سحابة من النقط يف رسم مبياين) عن باقي الظواهر أو احلاالت

املدروسة.

ظاهرة معزولة

isoliertes Phänomen

3893 insurance

assurance

يف العقود األخرية أصبح التأمني يشمل املخاطر املتعلقة بالبيئة يف
مفهومها العام، مثل خماطر اجلفاف والبرد على اإلنتاج الزراعي، أو

الكوارث اليت ازدادت حدا حتت تأثري التغريات املناخية.

تأمني

Versicherung

3894 intact

intact

ما مل يتغري وال زال يف حالته األصلية ومل يصب بأي ضرر ومل حيدث
أي تدهور ألية خاصية من خصائصه الطبيعية. هذه حالة بعض

املناطق احملمية اليت مشلها هذا اإلطار للحفاظ على احلالة.

مصون، سليم

3895 Intake

apport

كمية من مادة أو مواد اليت تدخل اجلسم، بغض النظر عن ما إذا مت
استيعاا أو مل يتم استيعاا من طرف اجلسم. وميكن التعبري عن
التناول اليومي باعتباره الكمية اليت تدخل اجلسم عرب مسار تعرض
خاص، على سبيل املثال، البلع أو االستنشاق. التناول اليومي من
الغذاء هو الكمية اإلمجالية من مادة معينة تدخل اجلسم خالل يوم

واحد عن طريق استهالك الطعام. يتم احتساب االستهالك اليومي عن
طريق االستنشاق عن طريق ضرب تركيز املادة (أو العامل) يف اهلواء
يف الكمية اإلمجالية للهواء املستنشق خالل يوم واحد (24 ساعة).
جمموع االستهالك اليومي هو جمموع االستهالك اليومي من قبل فرد

من الغذاء ومياه الشرب، واهلواء املستنشق.

تناول

Aufnahme

3896 Intangible component

composante immatériel

معرفة أو ابتكار أو ممارسة فردية أو مجاعية هلا قيمة فعلية أو حمتملة
مرتبطة باملوارد الوراثية ومشتقاا، أو املوارد البيولوجية اليت حتتوي

عليها، واليت متت أو مل تتم محايتها من قبل نظام امللكية الفكرية.

عنصر غري مادي

immaterielle Komponente

3897 Intangible heritage

patrimoine immatériel

التراث الثقايف غري املادي هو املمارسات وأشكال التعبري واملعارف
واملهارات اليت تتوفر عليها اجلماعات واموعات، وأحيانا األفراد،
وهي جزء من تراثهم الثقايف. كما يدعى التراث الثقايف احلي، وعادة
ما يتم التعبري عنه بأحد األشكال التالية: التقاليد الشفوية؛ الفنون

املسرحية؛ املمارسات االجتماعية والطقوس واالحتفاالت؛ املعارف
واملمارسات املتعلقة بالطبيعة والكون؛ واحلرف اليدوية التقليدية.

تراث غري مادي

immaterielles Erbe

3898 Integral management

gestion intégrée

أنشطة إدارية وتسيريية تشمل اجلوانب البيولوجية واالجتماعية
واالقتصادية والثقافية املرتبطة باحلياة الربية وبيئتها.

إدارة متكاملة

Integrales Management
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3899 Integrated 
Assessment

évaluation intégrée

طريقة حتليل جتمع بني نتائج ومناذج من العلوم الفيزيائية والبيولوجية
واالقتصادية واالجتماعية، والتفاعل بني هذه املكونات، يف إطار
متناسق، الستقراء النتائج املترتبة على تغري املناخ واالستجابات

السياسية لذلك.

تقييم متكامل

Integrierte Bewertung

3900 Integrated Bottom 
Line

ligne de fond intégré

عملية وصفها (Furgusson)، وهي عملية لدمج التكاليف
والفوائد املالية والبيئية واالجتماعية يف مقياس موحد للنشاط

التجاري. يتم احلكم على األهداف التقليدية: للرحبية وامليزة التنافسية
والكفاءة والنمو االقتصادي الناجح، من خالل توافقها مع التنوع
البيولوجي، واالستدامة البيئية، واإلنصاف، ودعم اتمع، وتعظيم

الرفاه موعة متنوعة من أصحاب املصلحة.
 

خيتلف اخلط السفلي املتكامل عن خط القاع الثالثي يف اجلمع بني
كل التدابري يف بيان واحد للميزانية العمومية والدخل (بدال من فصل

يف ثالث بيانات خمتلفة).

خط سفلي متكامل

integrierte untere Linie

3901 Integrated Coastal 
Management (ICM).

gestion côtière intégré

عملية واسعة وديناميكية تتطلب مشاركة نشطة ومتواصلة من
أصحاب املصلحة العامة والعديد من املهتمني الذين هلم مصاحل يف
املوارد الساحلية وكيفية ختصيصها وطرق الوساطة حلل الرتاعات.
تشمل اإلدارة الساحلية املتكاملة أنشطة وأهداف متعددة، إا حتلل
وتعاجل اآلثار املترتبة عن التنمية، واالستخدامات املتعارضة والعالقات
املتبادلة بني العمليات املادية واألنشطة البشرية، كما أا تعزز الروابط

والتنسيق بني قطاعات األنشطة الساحلية واحمليطية.

إدارة ساحلية متكاملة

Integriertes Küstenmanagement

3902 Integrated crop-
livestock zero 

 tillagesystem

culture-élevage intégré système de culture sans 
labour

يتيح النظام املتكامل للمحاصيل والثروة احليوانية والزراعة بدون
حرث إنتاج مستدام للمراعي مبردود مرتفع دون مزيد من إزالة
الغابات. حتول املاشية، يف هذا النظام، كل من نباتات املراعي

وخملفات احملاصيل إىل دخل نقدي. قدرة املراعي على بناء النشاط
البيولوجي واجلودة الفيزيائية للتربة معروفة.

نظام متكامل للمحاصيل والثروة
احليوانية بدون حرث

Integriertes Pflanzen- und 
Viehnullbodenbearbeitungssystem

3903 Integrated Design 
Process of buildings

processus de conception intégré de bâtiments

االستفادة املثلى من التوجيه وشكل املباين وتقدمي املظاريف عالية
األداء للحد من حاجيات التدفئة والتربيد. التقنيات السلبية للسيطرة
على التوصيل احلراري والتهوية ووصول ضوء النهار تقلل من الطلب
على الطاقة. اختيار احلجم الصحيح، والتحكم، واألنظمة امليكانيكية
الفعالة حتدد الطلب املتبقي على الطاقة. تتطلب عملية تصميم متكاملة
عملية تصميم تفاعلية تشمل مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني من

مستخدمي البناء وموردي املعدات، وميكن حتقيق ختفيض من 30 إىل
٪75 يف استخدام الطاقة يف املباين اجلديدة بتكلفة استثمارية إضافية

قليلة أو معدومة.

عملية تصميم متكامل للمباين

Integrierter Designprozess von Gebäuden

3904 integrated movement

mouvement intégré

أنشطة مبنظور بيئي متكامل يشمل مجعيات من احلركة البيئية
للمجتمع املدين ومراكز للبحث العلمي، منظور يعتمد االرتباط الوثيق
بني مكونات احمليط البيئي واألثر كل املكونات يف حالة تدهور حالة

ولو منكون واحد من مكونات احمليط.

حركة تكاملية

integrierte Bewegung

3905 integrated movement

mouvement intégré

متارين استرخاء وتنفس مع دعم موسيقى إلعادة التأهيل الرياضي
وحتسني اللياقة البدنية.

حركة تكاملية

integrierte Bewegung
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3906 industrial agriculture

agriculture industrielle

الزراعة الصناعية هي شكل من أشكال الزراعة احلديثة وتدل على
إنتاج صناعي للثروة احليوانية والدواجن، واألمساك، واحملاصيل. تتميز

أساليب الزراعة الصناعية بكوا تقنية وعلمية واقتصادية وسياسية.
وتشمل االبتكار يف اآلالت الزراعية وطرق الزراعة والتكنولوجيا

الوراثية وتقنيات لتحقيق خفض التكلفة بتوسيع حجم اإلنتاج، وخلق
أسواق جديدة لالستهالك، وتطبيق محاية براءات االختراع على
املعلومات الوراثية، والتجارة العاملية. هذه األساليب تستعمل على

نطاق واسع يف الدول املتقدمة ويتزايد انتشارها يف مجيع أحناء العامل.

زراعة صناعية

industrielle Landwirtschaft

3907 Integrated Pest 
Management

gestion intégrée des ravageurs

إستراتيجية مقاومة لآلفات أو األعشاب الضارة واليت تركز على
الوقاية الطويلة األمد أو القضاء على مشاكل اآلفات أو األعشاب
الضارة من خالل مزيج من التقنيات مثل تشجيع املكافحة احليوية

واستخدام أصناف مقاومة، واعتماد املمارسات الزراعية البديلة جلعل
البيئة أقل مالئمة لتطور ومنو اآلفات.

إدارة متكاملة لآلفات

Integrierter Pflanzenschutz

3908 integrated production

production intégrée

نظام ميزج بني ما يتم إنتاجه بالتوازي من الثروة النباتية، واحليوانية
واألشجار و/أو الثروة السمكية. ويتم التركيز على مقاربة مشولية
تشمل املزرعة بأكملها باعتبارها الوحدة األساسية وعلى دورات

املغذيات املتوازنة. نظام يوازن بني الطرق البيولوجية والتقنية
والكيميائية ويأخذ بعني االعتبار محاية البيئة والرحبية واملتطلبات

االجتماعية.

إنتاج متكامل

integrierte Produktion

3909 Integrated Resource 
Management (IRM)

gestion intégrée des ressources (gir)

مقاربة منسقة إلدارة األراضي واملوارد، واليت تشجع على املمارسات
ذات االستخدامات املتعددة.

إدارة متكاملة للموارد

Integriertes Ressourcenmanagement (IRM)

3910 Integrated Risk 
Assessment

évaluation intégrée des risques

جيب أن يشمل تقييم متكامل للمخاطر املتعلقة باملوجودات النظر
بصورة مشتركة يف احتمال أن تتعرض األصول لتأثري خاص وعواقب

هذا التأثر على اتمع احمليط أو املنطقة (من صحة / سالمة،
ومؤشرات اقتصادية وبيئية وثقافية أو نقط أخرى).

تقييم متكامل للمخاطر

Integrierte Risikobewertung

3911 Integrated Solid 
Waste Management

gestion intégrée des déchets solides

نظام أمثل إلدارة النفايات يف إطار وضع قانوين معني، استنادا إىل
تقييم معمق خلصائص املوقع: البيئية والطاقية، وكذلك االعتبارات

االقتصادية واالجتماعية والسياسية، يشمل خيارا أو أكثر من خيارات
إدارة النفايات.

إدارة متكاملة للنفايات الصلبة

Integrierte Entsorgung fester Abfallstoffe

3912 Integrated Waste 
Management

gestion intégrée des déchets

1. إطار مرجعي لتصميم وتنفيذ نظم جديدة إلدارة النفايات وحتليل
وحتسني نظم قائمة. يستند هذا املنظور إىل كون مجيع جوانب
استراتيجية إدارة ومعاجلة النفايات الصلبة مرتبطة بعضها ببعض،

وينبغي حتليلها ودراستها معا يف نفس الوقت ألا مترابطة وتغري أي
عنصر يؤثر يف كثري من األحيان على عناصر أخرى من النظام. 2.
منظومة تستخدم عدة تقنيات إلدارة، وخصوصا ملعاجلة النفايات،
والتخلص من مكونات حمددة من النفايات الصلبة البلدية. وتشمل
البدائل إدارة النفايات احلد عند املصدر، إعادة التدوير، إنتاج مساد،

استعادة الطاقة واإللقاء يف املطارح.

إدارة متكاملة للنفايات

Integrierte Abfallwirtschaft

3913 Integrated water 
resources 
management (IWRM)

gestion intégrée des ressources en eau (gire)

تعرف اإلدارة املتكاملة للموارد املائية بأا عملية تعزز التنمية املنسقة
وإدارة املياه واألراضي واملوارد ذات الصلة، من أجل حتقيق أقصى
قدر من الرفاهية االقتصادية واالجتماعية احملققة بطريقة عادلة دون

املساس باستدامة النظم البيئية احليوية.

إدارة متكاملة للموارد املائية

Integriertes Wasserressourcen-Management (IWRM)
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3914 Integrated Weed 
Management

gestion intégrée des mauvaises herbes

التخطيط الستعمال تقنيات متعددة للسيطرة على األعشاب الضارة.

إدارة متكاملة لألعشاب الضارة

Integriertes Unkrautmanagement

3915 Intellectual Capital

capital intellectuel

يشري إىل األصول الرأمسالية حيث العائد هو حقوق امللكية الفكرية.
مصطلح اقتصادا غري ملموس يستخدم يف الغالب من قبل الشركات
العاملة يف جمال تكنولوجيا املعلومات، والبحوث واالبتكار أو نقل

التكنولوجيا.

رأمسال فكري

Geistiges Kapital

3916 Intellectual Property 
(IP)

propriété intellectuelle

تدل على إبداع فكري: اختراعات، عمل أديب و/أو فين، رموز
وأمساء وصور وتصاميم مستخدمة يف التجارة. وميكن تقسيم امللكية

الفكرية إىل فئتني مها امللكية الصناعية اليت تشمل االختراعات (الرباءة)
والعالمات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والبيانات اجلغرافية
للموارد. حقوق التأليف والنشر، واليت تتضمن العمل األديب والفين
مثل الروايات والقصائد واملسرحيات واألفالم واملصنفات املوسيقية،

والعمل الفين مثل الرسومات واللوحات والصور واملنحوتات،
والتصاميم املعمارية. احلقوق ااورة حلق املؤلف وتشمل تلك لفناين

األداء يف أدائهم ومنتجي التسجيالت الصوتية يف تسجيالم،
واملذيعني يف الربامج اإلذاعية والتلفزيونية.

ملكية فكرية

Geistiges Eigentum

3917 Intellectual property 
rights (IPRs)

droits de propriété intellectuelle (dpi)

احلماية القانونية املمنوحة لألشخاص على جهودهم اخلالقة. عادة ما
حيصل املبدع على احلق احلصري الستخدام إبداعه أو اكتشافه لفترة
معينة من الزمن؛ حقوق امللكية الفكرية تشري أيضا إىل االعتراف بأنه

ينبغي منح مكافأة للمخترع مثل احلقوق احلصرية الستخدام أو
لكسب اإلتاوات من تأجري استخدامه.

حقوق امللكية الفكرية

Geistige Eigentumsrechte

3918 intensity

intensité

عدد (مكتوب باألرقام الرومانية) يصف شدة زلزال من حيث آثاره
على سطح األرض وعلى البشر والبنيات التحتية. توجد عدة جداول
قياس لترتيب شدة الزالزل، ولكن األكثر استخداما يف الواليات
املتحدة هو مقياس مريكاىل املعدل ومقياس روسي-فوريل. هناك

العديد من قيم شدة زلزال، اعتمادا على مكان وجود املراقب، خالفا
للقوة اليت هي رقم واحد لكل زلزال.

شدة

Intensität

3919 intensity of gravity

intensité de la gravité

أو شدة جمال اجلاذبية هي القوة املؤثرة على وحدة الكتل عند نقطة
من سطح األرض.

شدة اجلاذبية

Intensität der Gravitation

3920 intensity of pressure

intensité de pression

القوة املؤثرة عموديا على وحدة املساحة يف نقطة من سطح األرض..

شدة الضغط

DruckIntensität

3921 intensive

intensif

يتميز بالكثافة أو الشدة. نشاط كثيف: تبذل جهود كبرية وتعبأ
وسائل هامة لتحقيق نتائج متميزة.

كثيف

intensiv

3922 intensive agriculture

agriculture intensive

طريقة اإلنتاج الغذائي القائمة على زراعة احملاصيل وتربية املاشية
بطريقة حتقق أقصى قدر من اإلنتاج على مساحات حمدودة يف املدى
القصري. الزراعة املكثفة تؤدي غالبا إىل اإلفراط يف الرعي والزراعة
األحادية واية فترات السبات، الشيء الذي يرهق األرض ويقلل

اخلصوبة واإلنتاج على املدى الطويل.

فالحة مكثفة

intensive Landwirtschaft
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3923 intensive agriculture

agriculture intensive

نظام إنتاج زراعي يتميز بارتفاع قيمة املدخالت مثل البذور املختارة
والعمالة املتخصصة واآلليات املتطورة لكل وحدة مساحة، وكذلك

االستخدام املكثف للمبيدات واألمسدة الكيماوية.

زراعة كثيفة

3924 intensive cropping

culture intensive

طريقة لزيادة اإلنتاجية عند إنتاج احملاصيل من قطع األراضي الزراعية
الصغرية. زراعة احملاصيل الكثيفة ميكن أن تؤدي إىل تدهور األراضي.

زراعة مكثفة

Intensivkulturen

3925 Intensive culture

culture intensive

وفقا ملنظمة األغذية والزراعة "الزراعة املكثفة هي نظام زراعي يتميز
بإنتاجية مرتفعة تصل إىل 200 طن / هكتار / سنة، على درجة

عالية من التحكم، وتكاليف أولية عالية وتكنولوجيا رفيعة املستوى،
وارتفاع كفاءة اإلنتاج؛ وتوجه حنو االستقالل عن املناخ احمللي

وجودة املياه، واستخدام نظم زراعة من تطوير اإلنسان ".

زراعة مكثفة

Intensiver Anbau

3926 Intensive 
management

gestion intensive

أنشطة إدارة تنطوي على أنواع الربية أو جمموعات حتت ظروف
األسر أو احلبس.

إدارة مركزة

intensives Management

3927 Intensive Risk

risque intensif

خطر مرتبط بإصابة مناطق بتركيزات كبرية من الساكنة واألنشطة
االقتصادية تؤدي ألحداث مبخاطر شديدة، واليت ميكن أن تؤدي إىل

كوارث مأساوية تنطوي على ارتفاع معدل الوفيات وفقدان
املمتلكات. خطر مكثف هو أساسا من مسات املدن الكبرية أو املناطق
املكتظة بالسكان واليت ليست معرضة فقط لألخطار الشديدة مثل

الزالزل القوية، وانفجارات ونشاط الرباكني، والفيضانات الكاسحة
وموجات املد أو العواصف اهلوجاء ولكن أيضا لديهم مستويات

عالية من اهلشاشة حيال هذه املخاطر.

خطر مركز

intensive Risiko

3928 Intensivierung

intensification

زيادة استخدام املوارد (مثل األمسدة واملبيدات) لتعزيز اإلنتاج ورفع
كثافة استخدام (على سبيل املثال عدد احليوانية لكل هكتار) و/أو

العمل يف وحدة املساحة.

تكثيف

Intensivierung

3929 inter communication

intercommunication

املنظومة البيئية منظومة شبكية، ترتبط مكوناا ببعضها البعض بشكل
مباشر وغري مباشر، واملستفيدون من املنظومة كُثُر ومتنوعون، كما أن
تدخالت املتدخلني جد خمتلفة، هلذا فإن التواصل وتبادل املعلومات

بني كل الفاعلني حيوي للحفاظ على البيئة وحتقيق االستفادة
املستدامة.

اتصال متبادل

inter Kommunikation

3930 interaction

interaction

تأثري متبادل ملكونات منظومة بيئية، فيزيائية أو اجتماعية، على
بعضهم البعض.

تفاعل

Interaktion

3931 integrated natural 
 
resources 
 
management; INRM

gestion intégrée des ressources naturelles; inrm

مصطلح يستخدم من قبل اموعة االستشارية للبحوث الزراعية
الدولية (CGIAR)، جمموعة البحث اليت دف إىل حتسني سبل

العيش، ومرونة النظم اإليكولوجية الزراعية واإلنتاجية الزراعية
واخلدمات البيئية. تسعى هذه املقاربة إىل دمج، على نطاق واسع،
لإلدارة القائمة لألراضي واملياه والغابات وقاعدة املوارد البيولوجية

(مبا يف ذلك اجلينات) الالزمة للحفاظ على اإلنتاجية الزراعية وتفادي
تدهور اإلنتاجية احملتملة.

إدارة متكاملة للموارد الطبيعية

integrierte Bewirtschaftung der natürlichen 
Ressourcen; INRM
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3932 interbedded

interlités/ interstratifiés

يصف أَسرة (طبقات) من الصخور تقع بني أو بالتناوب مع أَسرة من
نوع خمتلف من الصخور.

متعاقبة

interbedded

3933 intercalary

intercalaire

جزء مالئم ملنظومة يتم إدراجه بني األجزاء املكونة الستكمال خاصية
أو مهمة.

بيين

interkalar

3934 intercalary meristem

meristème intercalaire

نسيج من خاليا إنشائية (مقابل اخلاليا اجلدعية عند احليوانات)،
يوجد عند مواقع منو النبات، نقط منو األغصان واألوراق والفواكه

وأيضا حيث تنمو اجلذور.

مرستيم بيين، بارض بيين

interkalare Bildungsgewebe

3935 intercalation

intercalation

عملية إدراج أو إضافة جزء إىل جسم متكون من عدد من األجزاء
ووضع اجلزء الذي تتم إضافته بني اثنني (أو أكثر) آخرين.

تداخل، إدخال

Einlagerung

3936 intercellular spaces

espaces intercellulaires

فضاء بني خاليا متجاورة، عموما مليء مبواد بيخلوية. يف حالة
النباتات، يكون يف بعض أجزائها مليء باهلواء ويوفر إمكانية تبادل

الغازات مع احمليط اجلوي.

مسافات بيخلوية، فضاءات بيخلوية

Interzellularräume

3937 intercellular 
substances

substances intercellulaires

أنسجة تساهم يف متاسك اجلسم ومتأل الفراغات وهي خاليا ليفية أو
ذهنية. وتشكل أوتار وأربطة وأجسام غضروفية.

مواد بيخلوية

Interzellularsubstanzen

3938 interception

interception

عدم املوافقة، احتجاج، إيقاف ومنع من متابعة مسار، االستيالء على
مواد ومنعها من الوصول إىل وجهتها. الغطاء النبايت حيد من وصول

(يعترض) مياه األمطار إىل التربة.

اعتراض

Abfangen

3939 interchange

échange

تسلم شيء (مادي أو غري مادي) مقابل تسليم شيء آخر، وضع
شيء مكان شيء آخر.

تبادل

Austausch

3940 intercorrelation

intercorrélation

عالقة تربط بني قيم متغريين اثنني أو متغريات، مستمرة يف جمال قياس
إما مفتوح أو حمدود.

ارتباط متبادل

Interkorrelation

3941 intercorrelation

intercorrélation

عالقة تربط بني قيم متغريين اثنني أو متغريات، مستمرة يف جمال قياس
إما مفتوح أو حمدود.

ارتباط متبادل

Interkorrelation

3942 interannual 
 variability (IAV)

variabilité interannuelle

الفرق يف القيمة املطلقة، بني متوسط درجات احلرارة السنوية،
وهطول األمطار والرياح لسنتني متتاليتني. التقلبات املناخية هلا فترات

أطول من سنة واحدة (وعادة ما تستغرق أقل من عشر سنوات).

تقلبية بني السنوات

interannuelle Variabilität

3943 interdependance 
(interdependence)

interdépendance

عالقات بني مكونات جمموعة كائنات أو منظومة يعتمدون بشكل
متبادل على بعضهم البعض.

اعتماد متبادل

gegenseitige Abhängigkeit
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3944 interdependence

interdépendance

عالقات بني مكونات جمموعة كائنات أو منظومة يعتمدون بشكل
متبادل على بعضهم البعض.

اعتماد متبادل

gegenseitige Abhängigkeit

3945 Interest

intérêt

األرباح السنوية اليت يضحى ا عندما يتم استثمار هذه الثروة يف
أصول معينة أو يف أعمال جتارية. وغالبا ما تسمى األرباح املضحى ا

من خالل االستثمار يف األعمال التجارية بتكلفة رأس املال.

فائدة

Zinsen

3946 interfascicular

cambium interfasciculaire

طبقة رقيقة من اخلاليا اإلنشائية توجد بني احلزم الوعائية يف ساق
النبات.

كمبيوم ما بني احلزم

interfaszikuläre

3947 Intergenerational 
Equity

équité intergénérationnelle

تدل العدالة بني األجيال على اإلنصاف بني األجيال.

عدالة بني األجيال

Generationengerechtigkeit

3948 interglacial period

période intérglaciaire

عصر جيولوجي دافئ بني عصرين جليديني. توجد األرض حاليا يف
عصر دافئ انطلق منذ اية العصر اجلليدي األخري، أي منذ حنو 12

ألف سنة.

فترة بيجليدية

Zwischeneiszeit

3949 Interglacials

interglaciaires

فترات دافئة بني عصور جليدية. الفترة الدافئة السابقة استمرت خالل
السنني من حوايل 129 ألف إىل 116 ألف، ويشار إليها باسم آخر

بني جليديني.

بني جليديني

Zwischeneiszeiten

3950 Inter-governmental 
Authority on 
Development (IGAD)

autorité intergouvernementale de 
développement (igad)

أنشئت اهليأة يف عام 1986، وهي منظمة حكومية دولية شبه
إقليمية، من بني مهام أخرى، تساعد بلدان شرق أفريقيا على تنفيذ
اتفاقية مكافحة التصحر. يشمل أعضاء اهليأة جيبويت وإثيوبيا وكينيا

والصومال والسودان وأوغندا وإريتريا.

(ال)هيئة احلكومية للتنمية
(IGAD)

Zwischenstaatliche Entwicklungsbehörde (IGAD)

3951 Intergovernmental 
Negotiating 
Committee (INC)

comité de négociation intergouvernemental

جلنة حكومية للتفاوض دوليا يف ما يتعلق باالتفاقية اإلطار لألمم
املتحدة (1990-1995). مت تشكيل اللجنة لصياغة االتفاقية.

اجتمعت اللجنة يف مخس جلسات بني فرباير 1991 ومايو 1992،
ومت بعد ذلك اعتماد نص االتفاقية يف عام 1992. اجتمعت اللجنة
.(COP-1) ست مرات أخرى للتحضري للمؤمتر األول لألطراف

أت اللجنة عملها يف فرباير شباط عام 1995.

جلنة حكومية للتفاوض

3952 Intergovernmental 
Negotiating 
Committee on 
Desertification 
(INCD)

comité intergouvernemental de négociation sur 
la désertification (ridc)

تأسست جلنة التفاوض يف أوائل عام 1993 كهيئة فرعية تابعة
للجمعية العامة لألمم املتحدة مبهمة التفاوض على اتفاقية مكافحة
التصحر. وعقدت 10 جلسات وقامت باإلعداد لتنظيم الدورة

.(COP-1) األوىل ملؤمتر األطراف يف اتفاقية مكافحة التصحر
وأكملت عملها يف أغسطس 1997.

جلنة التفاوض الدولية احلكومية
املعنية بالتصحر

Zwischenstaatlicher Verhandlungsausschuss der 
Desertifikation (INCD)
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3953 Intergovernmental 
Oceanographic 
Commission (IOC)

commission océanographique 
intergouvernementale (coi)

اللجنة احلكومية الدولية لعلوم احمليطات هي جلنة من جلان اليونسكو،
وهي هيئة تابعة لألمم املتحدة تم بعلوم احمليطات ومراصد احمليط،

والبيانات املتعلقة باحمليطات وتبادل املعلومات ذات الصلة، وخدمات
احمليطات مثل نظم اإلنذار من التسونامي. وقد مت تأسيسها يف عام

1960. وتتمثل مهمتها يف تعزيز التعاون الدويل وتنسيق الربامج يف
جمال البحوث واخلدمات وبناء القدرات ملعرفة املزيد عن طبيعة
وموارد احمليطات واملناطق الساحلية، وتطبيق هذه املعرفة لتحسني

اإلدارة، والتنمية املستدامة ومحاية البيئة البحرية وعمليات صنع القرار.

جلنة حكومية دولية لعلوم احمليطات

Zwischenstaatliche Ozeanografische Kommission 
(IOC)

3954 Intergovernmental 
Organization (IGO)

organisation intergouvernementale (oig)

منظمات تتشكل من حكومات. ومن األمثلة على ذلك البنك
الدويل، ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD)، ومنظمة
الطريان املدين الدويل (ICAO)، والفريق احلكومي الدويل املعين

بتغري املناخ (IPCC)، وغريها من تنظيمات األمم املتحدة
واملنظمات اإلقليمية. االتفاقيات والعمليات الدولية العديدة تسمح

باعتماد هذه املنظمات احلكومية الدولية حلضور جلسات التفاوض.

(IGO) منظمة حكومية دولية

Regierungsorganisation

3955 intergradation

intergradation

تطور تدرجيي لكائنات يف منطقة حدودية تتداخل فيها ساللتني
خمتلفتني، حتمل خصائص الساللتني معا.

تداخل تدرجيي

Intergradation

3956 Intergrade

intergrade

اعتماد خصائص متوسطة أو مسات سالالت جماورة.

درجة بينية

Intergrade

3957 interior

intérieur

ما يوجد داخل خلية أو جسم أو آلة أو بيت أو حدود معينة، أو
خاص باستعماالت داخل أماكن معينة.

داخلي

Innere

3958 interior drainage

drainage intérieur

نظام تصريف مياه (أمطار) (أحيانا نظام اصطناعي) ال حيملها إىل حبر
مفتوح أو حميط، وإمنا إىل منطقة داخلية جافة حيث تتبخر أو
تستعمل، أو إىل حبرية أو حبر داخلي (حبر قزوين) حيث تتجمع

وتتبخر.

صرف داخلي

Innenentwässerung

3959 interior drainage

drainage intérieur

نظام تصريف مياه (أمطار) (أحيانا نظام اصطناعي) ال حيملها إىل حبر
مفتوح أو حميط، وإمنا إىل منطقة داخلية جافة حيث تتبخر أو
تستعمل، أو إىل حبرية أو حبر داخلي (حبر قزوين) حيث تتجمع

وتتبخر.

صرف داخلي

Innenentwässerung

3960 interior economy

économie intérieure

جمموع العوامل االقتصادية يف منطقة معينة (دولة، إقليم، أو أصغر من
ذلك) كمنتجني أو مستهلكني أو مستعملني أو وسطاء، فالحة

وصناعة وخدمات، قطاع خاص وعام.

اقتصاد داخلي

Innenwirtschaft

3961 interlayer

intercouche

املواد اليت توجد بني الطبقات اهليكلية للمعادن، مبا يف ذلك
الكاتيونات والكاتيونات املائية، واجلزيئات العضوية،

واهليدروكسيدات ياكل مثانية السطوح وورقية.

طبقة بينية

Zwischenschicht
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3962 Intermediate 
processing facility 
(IPF)

unité de traitement intermediaire

وحدة أو منشأة لفصل وتصنيع مواد خمتلطة من مصادر منفصلة،
وعادة ما حتتوي الوحدة على مزيج من أنظمة الفرز امليكانيكية

واليدوية.

منشأة معاجلة وسيطة

3963 Intermodal

intermodal

قضايا أو أنشطة تشمل أو تؤثر على أكثر من واسطة نقل، مبا يف
ذلك االتصاالت والنقل، واخليارات، والتعاون والتنسيق بني وسائط

خمتلفة.

متعدد الوسائط

Intermodal

3964 Internal Climate 
Variability

variabilité interne du climat

التقلبات اليت تنتج عن عمليات وتفاعالت داخلية طبيعية يف النظام
املناخي، تعرف بتقلبية املناخ الداخلية.

تقلبية املناخ الداخلية

Interne Klimavariabilität

3965 internal control 
system (ICS)

système de contrôle interne (sci)

جزء من نظام ضمان اجلودة املوثقة والذي يسمح هليئة إصدار
الشهادات اخلارجية بتفويض التفتيش الدوري ألعضاء اموعة

الفردية إىل هيئة حمددة أو وحدة داخل املشغل املعتمد.

خليةالدا لرقابةا منظا، نظام الرقابة
الداخلية

internen Kontrollsystems (IKS)

3966 Internal Rate of 
Return (IRR)

taux de rendement interne (tri)

مقياس ملدى صواب املشروع أو رحبيته: معدل اخلصم الذي جيعل
صايف القيمة احلالية للمشروع تصبح صفرا.

معدل العائد الداخلي

Interne Ertragsrate

3967 international

international

رغم العديد من اخلصوصيات الوطنية أو اإلقليمية أو اتمعية احمللية أو
غري ذلك اليت متيز أغلب اإلشكاليات البيئية، فإا حتمل يف جمملها
ارتباطات وتشابكات وتشاات ذات بعد دويل (وعلى رأسها

إشكالية التغريات املناخية)، إا م ومرتبطة باإلنسان.هلذا جند العديد
من الربامج واملؤسسات الدولية (ومنها تلك التابعة ملنظمة األمم

املتحدة) تنشط يف اال البيئي.

دويل

international

3968 Intercropping

culture intercalaire

مصطلح يدل على ممارسة زراعة اثنني أو أكثر من احملاصيل املتبادلة
املنفعة على مقربة من بعضها، وعادة بتناوب يف الصفوف أو عدد من

الصفوف. (وعلى نطاق صغري، وهذه غالبا ما تسمى زرع رفيق).
وميكن أن تشمل الفوائد مقاومة أو القضاء على احلشرات أو

األعشاب الضارة والدعم اهليكلي، أو الظل.

زراعة خمتلطة

Mischkulturen

3969 International Climate 
Change Partnership 
(ICCP)

partenariat international sur le changement 
climatique

حتالف عاملي يتكون من شركات وجمموعات جتارية ملتزمة باملشاركة
البناءة يف عملية صنع السياسات الدولية بشأن تغري املناخ.

شراكة دولية لتغري املناخ

Internationale Klimawandel-Partnerschaft

3970 International 
Commission for the 
Conservation of 
Atlantic Tunas 
(ICCAT)

commission internationale pour la conservation 
des thonidés de l'atlantique (cicta)

منظمة إقليمية إلدارة مصائد األمساك مسؤولة عن احلفاظ على أنواع
التونة والشبيهة بالتونة يف احمليط األطلسي والبحار ااورة له مبا يف

ذلك منطقة البحر األبيض املتوسط.

(ال) جلنة الدولية للحفاظ على تونة
األطلسي

Internationale Kommission für die Erhaltung der 
Thunfischbestände im Atlantik
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3971 International 
Consortium on 
Combating Wildlife 
Crime (ICCWC)

internationale konsortium zur bekämpfung von 
wildlife kriminalität (iccwc)

احتاد أنشئ لتقدمي دعم منسق للوكاالت الوطنية املنفذة لقانون احلياة
الربية والشبكات اإلقليمية ودون اإلقليمية اليت تدافع عن املوارد

الطبيعية. باإلضافة إىل أمانة اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة
باالنقراض، اليت ترأس االحتاد (ICCWC) يشمل االحتاد أربع

منظمات حكومية دولية: األنتربول
(ICPO-INTERPOL)، ومكتب األمم املتحدة املعين
باملخدرات واجلرمية (UNODC) والبنك الدويل ومنظمة

.(WCO) اجلمارك العاملية

احتاد دويل ملكافحة جرمية احلياة
الربية

Internationale Konsortium zur Bekämpfung von 
Wildlife Kriminalität (ICCWC)

3972 International 
consultation and 
analysis (ICA)

consultation internationale et analyse

شكل من أشكال املراجعة جيري حاليا التفاوض حوهلا وهي مصممة
يف العملية احلكومية يف إطار االتفاقية الدولية اإلطارية بشأن تغري

املناخ.

مشاورات وحتاليل دولية

Internationale Beratung und Analyse

3973 International Council 
for the Exploration of 
the Sea (ICES)

conseil international pour l'exploration de la mer 
(ciem)

املنظمة اليت تنسق وتعزز البحوث البحرية يف مشال احمليط األطلسي.

جملس دويل الستكشاف البحار

Internationaler Rat für Meeresforschung

3974 International Council 
of Local 
Environmental 
Initiatives (ICLEI)

conseil international des initiatives écologiques 
locales (iclei)

الس هو الشبكة الوحيدة للمدن املستدامة واليت تعمل يف مجيع أحناء
العامل. يسهل الس مسامهة احلكومة احمللية يف أنشطة األمم املتحدة
(UN) وعملياا مثل اتفاقيات األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري

املناخ، والتنوع البيولوجي.

جملس دويل للمبادرات البيئية احمللية
(ICLEI)

Internationaler Rat der kommunalen 
Umweltinitiativen (ICLEI)

3975 International Council 
of Museums (ICOM)

conseil international des musées (icom)

تأسس يف عام 1946، ويكرس جهوده لتعزيز وتطوير املتاحف
واملهنة املتحفية على مستوى دويل. الس عبارة عن منظمة غري

حكومية مع حوايل 17 ألف عضو من 140 بلدا، وكثري منها مواقع
تراث عاملي مع متاحف.

(ال)جملس الدويل للمتاحف
(ICOM)

Internationalrat der Museen (ICOM)

3976 international date line

ligne de temps international

أو خط التاريخ الدويل ويتبع يف أغلب مساره من القطب الشمايل إىل
القطب اجلنويب خط الطول 180 درجة وسط احمليط اهلادي. يتم عند

عبوره إضافة أو طرح يوم، حسب اجتاه العبور.

خط الزمن الدويل

Datumsgrenze

3977 International 
emissions trading

échange internationale de droits d'émissions

متثل انبعاثات الغازات الدفيئة املسببة لتغري املناخ شكل من أشكال
"العوامل اخلارجية البيئية"، وهذا يعين، تكلفة للمجتمع الذي ال زالت
- حىت اآلن – ليست هلا قيمة نقدية مرتبطة ا. من حيث املبدأ،

هناك طريقتان لوضع قيمة نقدية هلذه التكلفة. أوال بفرض رسوم أو
ضرائب، على مصادر االنبعاثات. تبدأ الثانية بوضع حدود أو سقف
إلمجايل االنبعاثات، مث يترجم ذلك إىل "انبعاثات مسموح ا" على

شكل سندات وخيلق سوق هلذه السندات اليت ميكن تداوهلا.

جتارة دولية لالنبعاثات

Internationaler Emissionshandel

3978 International 
Emissions/Carbon/En
ergy Tax

émissions internationales / carbone / taxe sur 
l'énergie

االنبعاثات / الكربون / ضريبة الطاقة: هي ضريبة تفرض على مصادر
حمددة يف البلدان املشاركة من قبل وكالة دولية. يتم توزيع اإليرادات

أو استخدامها كما هو حمدد من قبل الدول املشاركة أو الوكالة
الدولية.

انبعاثات دولية / الكربون / ضريبة
الطاقة

Internationale Emissionen / Kohlenstoff / 
Energiesteuer
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3979 International Energy 
Agency (IEA)

agence internationale de l'énergie (aie)

أنشئت يف عام 1974، وترتبط الوكالة مع منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية (OECD). وهي متكن البلدان األعضاء يف

املنظمة من اختاذ تدابري مشتركة ملواجهة حاالت الطوارئ يف إمدادات
النفط، من تبادل املعلومات والطاقة، وتنسيق سياساا يف جمال الطاقة،

والتعاون يف تطوير برامج استخدام الطاقة بشكل عقالين.

(IEA) وكالة الطاقة الدولية

Internationale Energieagentur (IEA)

3980 International 
 
Requirements for 
 
Organic Certification 
 
Bodies (IROCB)

exigences internationales pour les organismes 
de certification organiques (irocb)

املعيار املرجعي الدويل الذي ميكن استخدامه من قبل اجلهات،
احلكومية أو القطاع اخلاص، املاحنة للشهادات، كوسيلة لقبول
شهادات املنتجات العضوية خارج النظام اخلاص م. ومتثل هذه
املتطلبات توافق يف اآلراء بشأن املمارسات اجليدة يف جمال تقييم

املطابقة العضوية بني املؤسسات اخلاصة والعامة. وتستند هذه الوثيقة
املعيارية على متطلبات الدليل 65 للمنظمة الدواية للمعايري والذي مت

تعديله ليستجيب خلصائص القطاع العضوي.

متطلبات دولية هليئات الشهادة
(IROCB) احليوية

Internationale Anforderungen an Bio-
Zertifizierungsstellen (IROCB)

3981 international 
geographic mile

mile géographique international

وحدة طول متثل دقيقة من حميط األرض على مستوى خط االستواء،
وتعادل 1855,4 متر.

ميل جغرايف دويل

internationale geographische Meile

3982 International Labour 
Organization (ILO)

organisation internationale du travail (oit)

مت إنشاؤها يف عام 1919 مبوجب معاهدة فرساي، تعمل منظمة
العمل الدولية على تعزيز العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان وحقوق
العمل املعترف ا دوليا. أصبحت أول وكالة متخصصة تابعة لألمم

املتحدة يف عام 1946.

(ILO) منظمة العمل الدولية

Internationale Arbeitsorganisation (ILO)

3983 International 
Maritime 
Organization (IMO)

organisation maritime internationale (omi)

وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة. دف إىل تطوير واحلفاظ على
إطار تنظيمي شامل للشحن؛ وتشمل اختصاصاا اليوم سالمة النقل

البحري واالهتمامات البيئية، واملسائل القانونية والتعاون التقين،
واألمن البحري وكفاءة الشحن. إال أن دورها فيما يتعلق بسفن

الصيد يبقى حمدودا.

منظمة البحرية الدولية

Internationale Seeschifffahrtsorganisation

3984 International 
Monetary Fund (IMF)

fonds monétaire international (fmi)

تنظيم يظم 188 دولة، وتتمثل مهمته يف تعزيز النمو العاملي
واالستقرار االقتصادي. ويقدم املشورة بشأن السياسات والتمويل
لألعضاء عند حدوث الصعوبات االقتصادية ويعمل أيضا مع الدول
النامية ملساعدا على حتقيق االستقرار االقتصادي واحلد من الفقر.

صندوق النقد الدويل

Weltwährungsfond (IWF)
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3985 International Nuclear 
Event Scale (INES)

échelle internationale des événements 
nucléaires (ines)

مقياس بسيط، مصمم لالتصال الفوري باجلمهور، بتعبري دقيق
وواضح، لوصف أمهية األحداث وحالة السالمة يف املنشآت النووية.

 
املستوى 0 (احنراف): حدث بال أمهية بالنسبة للسالمة.

 
املستوى 1 (شذوذ): حدث خارج نظام التشغيل املسموح به، ولكن
ال ينطوي على إخفاقات كبرية يف إجراءات األمان، وانتشار كبري

للتلوث أو التعرض املفرط للعمال.
 

املستوى 2 (حدث): حدث ينطوي على فشل كبري يف إجراءات
األمان اليت تتطلب إجراءات تصحيحية.

 
مستوى 3 (حدث خطري): حادث بسيط، حيث مل تستمر إال الطبقة
األخرية من الدفاع يف العمق يف العمل و/أو الذي ينطوي على انتشار
شديد للتلوث يف املوقع أو آثار حتمية للعامل و/أو حيث مت انبعاث

كميات صغرية جدا من املواد املشعة خارج - املوقع.
 

املستوى 4 (حادث دون خطر هام خارج املوقع): حادث ينطوي
على ضرر كبري للمنشأة (على سبيل املثال انصهار جزئي جلسم

املفاعل) و/أو التعرض املفرط لعامل أو عدد من العمال لإلشعاع مع
وجود احتمال كبري للموت و/أو انبعاث املواد املشعة خارج املوقع

حبيث وصلت اجلرعة لدى اموعة احلامسة إىل حدود بضعة
ميليسيفرت.

 
املستوى 5 (حادث مع خطر خارج املوقع): حادث أدى إىل أضرار

جسيمة على املنشأة و/أو اإلفراج خارج املوقع على مواد مشعة
بإشعاع يعادل مئات أو آالف من تريابكريل من اليود 131، من
املرجح أن يؤدي إىل التنفيذ اجلزئي للتدابري املضادة اليت تقع ضمن

خطط الطوارئ.
 

مستوى 6 (حادث خطري): حادث تنطوي على اإلفراج عن عدد
كبري من املواد املشعة، ومن املرجح أن يتطلب التنفيذ الكامل للتدابري

املضادة املخطط هلا، ولكن أقل حدة من حادث كبري.

مقياس دويل للحوادث النووية

Internationale Bewertungsskala für nukleare 
Ereignisse (INES)

 
مستوى 7 (حادث كبري): حادث إصدار رئيسي من املواد املشعة مع

أخطار صحية وآثار بيئية واسعة النطاق.

3986 International Fair 
Trade 
 
Organization; IFAT; 
 
International 

 Federation for 
Alternative Trade; 
 
World Fair Trade 
 
Association; World 

 Fair Trade 
 Association; World 

Fair Trade 
 
Association; World 

 Fair Trade 
Association

organisation internationale du commerce 
équitable; ifat; fédération internationale du 
commerce alternatif; association mondiale du 
commerce équitable

تتكون املنظمة من ثالث جمموعات رئيسية وهي: األعضاء، جملس
اإلدارة، ومكتب املنظمة. وتشمل العضوية مخسة مناطق وهي: أفريقيا
وآسيا وأمريكا الالتينية وأوروبا وأمريكا الشمالية واملطلة على احمليط
اهلادئ. إىل جانب ذلك، أعضاء يف أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا
الالتينية كونوا معا فروع إقليمية للمنظمة: التعاون من أجل التجارة

العادلة يف أفريقيا (COFTA)، منتدى آسيا للتجارة العادلة
(AFTF)، والفرع األورويب (IFAT) ورابطة أمريكا االتينية
للتجارة العادلة (IFAT LA). ويقوم باإلشراف على أعمال

املنظمة جملس اإلدارة الطوعي مكون من أعضاء من املنظمة منتخبني
من قبل أعضائها. يتم تنسيق األنشطة من قبل املكتب الدويل

للموظفني املعينني، ومقره حاليا يف هولندا.

املنظمة الدولية للتجارة العادلة؛
االحتاد الدويل للبدائل التجارية؛
الرابطة العاملية للتجارة العادلة

internationale Organisation des fairen Handels; 
Internationale Föderation des alternativen Handels 
(IFAT); Weltverband des fairen Handels
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3987 International Plan of 
Action to Prevent, 
Deter and Eliminate 
Illegal, Unreported 
and Unregulated 
Fishing (IPAO-IUU)

plan d'action international visant à prévenir, à 
contrecarrer et à éliminer la pêche illicite, non 
déclarée et non réglementée (inn-ipao)

وثيقة طوعية وضعتها منظمة األغذية والزراعة يف إطار مدونة السلوك
بشأن الصيد املسؤول.

خطة العمل الدولية ملنع وردع
والقضاء على الصيد غري القانوين

ودون إبالغ ودون تنظيم

Internationaler Aktionsplan zur Verhinderung, 
Bekämpfung und Unterbindung der illegalen, 
ungemeldeten und nicht regulierte Fischerei (IUU-
IPAO)

3988 International Plant 
Protection Convention

convention internationale pour la protection des 
végétaux

االتفاقية الدولية لوقاية النباتات هي اتفاقية دولية للحفاظ على الصحة
النباتية، واليت أبرمت يف عام 1952، ودف إىل محاية النباتات

املزروعة والربية من خالل منع دخول وانتشار اآلفات.

اتفاقية دولية لوقاية النباتات

Internationale Pflanzenschutzkonvention

3989 international 
population congress

congrés international de population

مؤمتر دوري ينعقد كل أربع سنوات، ينظمه االحتاد الدويل للدراسات
السكانية. عقد آخر مؤمتر (27) أغسطس 2013 بكوريا اجلنوبية.

مؤمتر دويل للسكان

internationaler Bevölkerungskongress

3990 International Social 
and Environmental 
Accreditation and 
Labelling Alliance 
(ISEAL )

alliance international d'accréditation social et 
environnementale et d'étiquetage

يعترب االئتالف قاعدة ومركزا عامليا ألنظمة املعايري االجتماعية والبيئية.
رموز االئتالف الدالة على املمارسات اجليدة هي وثائق مرجعية دولية

ملعايري اجتماعية وبيئية ذات مصداقية. االلتزام هو شرط العضوية.

ائتالف دويل لالعتماد االجتماعي
والبيئي ووضع البطاقات التعريفية

(ISEAL)

Internationale Vereinigung für Soziale und 
ökologische Akkreditierung und Kennzeichnung

3991 International 
Standards 
Organisation (ISO )

organisation internationale de normalisation (iso)

املنظمة هي أكرب مطور وناشر يف العامل للمعايري الدولية.  املنظمة هي
عبارة عن شبكة من معاهد املعايري الوطنية من 162 بلدا، وعضو
واحد من كل بلد، مع األمانة املركزية يف جنيف، سويسرا، اليت
تنسق أعمال املنظمة. إا وضعت معايري غري ملزمة للمسؤولية

.ISO26000 االجتماعية للشركات واملعروفة باسم

(ISO) منظمة املعايري الدولية

Internationale Normungsorganisation ISO

3992 International 
Standards 
Organization (ISO)

organisation internationale de normalisation (iso)

ISO هي منظمة بعضوية غري حكومية مستقلة وهي أكرب مطور يف
العامل للمعايري الدولية الطوعية. وهي مكونة من 165 من البلدان
األعضاء ممثلة يئات املعايري الوطنية يف مجيع أحناء العامل، مع األمانة

.(املركزية اليت يوجد مقرها يف جنيف (سويسرا

(ISO) منظمة دولية للمعايري

Internationale Organisation für Normung (ISO)

3993 International Treaty 
on Plant Genetic 
Resources for Food 
and Agriculture

traité international sur les ressources 
phytogénétiques pour l'alimentation et 
l'agriculture

املعاهدة (ITPGRFA)، هي نتيجة إعادة النظر يف املبادرة الدولية
بشأن املوارد الوراثية النباتية. دخلت حيز التنفيذ يف 29 حزيران
 .2004دف املعاهدة إىل احلفاظ واالستعمال املستدام للموارد
الوراثية النباتية لألغذية والزراعة و التقاسم العادل واملنصف للمنافع
الناشئة عن استخدامها، يف انسجام مع اتفاقية التنوع البيولوجي، من

أجل الزراعة املستدامة واألمن الغذائي.

املعاهدة الدولية حول املوارد
الوراثية النباتية من أجل الغذاء

والزراعة

Internationaler Vertrag über pflanzengenetische 
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft
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3994 international organic 
 
standard

norme biologique internationale

القواعد الغذائية وتوجيهات االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية
هي املعايري الدنيا للزراعة العضوية، واليت دف إىل توجيه، على
التوايل، احلكومات واجلهات، خاصة املاحنة للشهادات، عند وضع
املعايري. يف إطار هذا املفهوم، فإنه ميكن اعتبارها معايري للمعايري.
وميكن للحكومات استخدام هذه النصوص لتطوير برامج الزراعة
العضوية الوطنية، اليت غالبا ما تكون أكثر تفصيال ألا تستجيب

لالحتياجات اخلاصة بكل بلد.

معيار عضوي دويل

internationale Bio-Norm

3995 internationale 
migration

migration internationale

يعترب العديد من اخلرباء أن املشاكل البيئية، كالتغريات املناخية وارتفاع
مستوى مياه احمليطات، قد تصبح من أهم دواعي الرتوح السكاين
العابر للحدود بالنسبة ملن ال يستطيعون التكيف أو يفضلون هذا

احلل.

هجرة دولية

internationale Migration

3996 interplate

interplaque

تدل على العمليات والتفاعالت بني طبقات القشرة األرضية.

بني الطبقات

Zwischenplatte

3997 interpolation

interpolation

عملية من جمال التحليل الرقمي، متكن من إنشاء منحىن أو دالة
انطالقا من عدد حمدود من القيم أو البيانات.

استيفاء

Interpolation

3998 interrelation

interrelation

عالقة متبادلة بني بلدين أو بلدان، بني شخصني أو مؤسستني أو
جمالني أو نوعني اخل.

عالقة تبادلية

gegenseitige Beziehung

3999 intersection

intersection

تقاطع منظومتني يتمثل يف جمموع العناصر املشتركة بني املنظومتني.

تقاطُع

Kreuzung

4000 interstitial cell

cellule interstitielle

تكون النسيج اخلاليل وتوجد بني اخلاليا املميزة واملكونة لعضو أو
نسيج. تقوم بأداء جمموعة متنوعة من الوظائف يف اجلهاز العصيب،
اجلهاز اهلضمي واألجهزة اإلجنابية وتدخل يف تكوين األنسجة

الغضروفية واأللياف اليت تربط بني العضالت والعظام وبني العظام.

خلية متحللة، خلية خاللية

interstitielle Zell

4001 interstitiale deposits

dépôts interstitiels

تراكمات أو ترسبات بني جمالني طبيعيني أو يف اال بني اخلاليا
.(interstitial cell ،الليةانظر: اخلاليا اخل)

توضعات خالَلية

Zwischeneinlagen

4002 intertidal region

zone intertidale

منطقة مشتركة بني الرب والبحر، تغطيها املياه يف حالة املد وتنكشف
عند اجلزر.

نطاق املد و اجلزر

Gezeitenbereich

4003 Intertidal zone

zone intertidale

املنطقة املمتدة بني اخلطني الساحليني ملستوى املد وملستوى اجلزر.

منطقة املد واجلزر

Gezeitenzone

4004 intertropical

intertropical

منطقة بيمدارية هي منطقة تقع على جانيب خط االستواء، أي بني
مدار اجلدي ومدار السرطان.

بيمداري

innertropisch
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4005 Intertropical 
Convergence Zone 
(ITCZ)

zone de convergence intertropicale (zcit)

حزام متقطع من العواصف الرعدية يف موازاة خط االستواء حيث
التقاء الرياح التجارية الشمالية واجلنوبية اليت ب على سطح الكرة

األرضية.

نطاق التقاء بني املدارين

Innertropische Konvergenzzone (ITKZ)

4006 intertropical front

front intertropical

مصطلح من جمال األرصاد اجلوية يعرب على حزام حول املنطقة
االستوائية بعرض يصل إىل بضع مئات من الكيلومترات، تلتقي فيه

الرياح التجارية، الدافئة والرطبة، وترتفع إىل الطبقات الباردة فتتكون
السحب وطل األمطار االستوائية.

جبهة بيمدارية

innertropischen Konvergenzzone

4007 intestine

intestin

جزء اجلهاز اهلضمي الذي يصل بني املعدة وفتحة الشرج. املنطقة اليت
يتم ا امتصاص معظم املواد الغذائية.

أمعاء

Darm

4008 intoxication

intoxication

جمموعة من اضطرابات، بسيطة إىل حادة وقد تكون قاتلة، يف سري
عمل اجلسم بسبب دخول مادة سامة إليه. قد يكون دخول املادة (أو
املواد) السامة عن طريق االستنشاق أو االبتالع أو عن طريق مالمسة

اجللد أو عن طريق احلقن املباشر يف العضالت أو يف جمرى الدم.

تسمم

Vergiftung

4009 in-transition

en transition

يف فترة التحويل إىل العضوية، من نظام إدارة سابق، سواء كان
صناعي أو تقليدي.

قيد االنتقال

im-Übergang

4010 intraplate

intraplaque

تدل على العمليات والتفاعالت اليت حتدث داخل الطبقات األرضية.

صفائحية

Intraplatten

4011 intrazonal soil

sol intrazonal

تربة تظهر مورفولوجيتها تأثري بعض عوامل التضاريس احمللية، واملواد
األصلية، أو العمر، لكن ال تظهر تأثري املناخ والغطاء النبايت.

تربة داخل املناطق

intrazonaler Boden

4012 intricacy

embrouillement

منظومة بتفاصيل كثرية وتربط بني مكوناا عالقات حمرية.

تعقُّد

Kompliziertheit

4013 intrinsic

intrinsèque

ينتمي إىل طبيعة شيء ومالزم له.

جوهري

Wesenseigen
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4014 Intrinsic Factors of 
species vulnerablity 
(CITES)

facteurs intrinsèques de fragilité des espèces 
(cites)

- تاريخ احلياة (مثل اخنفاض اخلصوبة، ومعدل منو بطيء للفرد، سن
عالية عند اإلجناب األول، طول وقت اجليل)

 
- أعداد مطلقة منخفضة أو كتلة حيوية أو منطقة توزيع حمدودة

 
- هيكل السكان (العمر / هيكل احلجم، النسبة بني اجلنسني)

 
- عوامل سلوكية (مثل البنية االجتماعية، واهلجرة، سلوك جتميعي)

 
- الكثافة (بالنسبة ألنواع الطئة أو شبه الطئة)

 
- متطلبات مكانية متخصصة (مثل النظام الغذائي، واملوئل)

 
- ارتباط األنواع مثل التكافل وغريها من أشكال التبعية املتبادلة

 
- تنوع جيين منخفض

 
- نوع متراجع (عرضة لالخنفاض مستمر حىت يف حالة عدم

االستغالل)
 

- التوطن
 

- آلية نثر البذور
 

- ملقحات متخصصة.

عوامل جوهرية هلشاشة األنواع
(اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع

املهددة)

intrinsische Factoren der Artenverwundbarkeit 
(CITES)

4015 Intrinsic rate of 
increase

taux intrinsèque de croissance

قيمة حتدد مقدار التزايد املمكن لعدد أفراد جمموعة بني فترات زمنية
متعاقبة. تلعب دورا هاما يف تقييم استدامة مستويات احلصاد املختلفة

والقدرة على التعايف بعد نضوب.

معدل ذايت للزيادة

Immanente Wachstumsrate

4016 Intrinsic Value

valeur intrinsèque

قيمة فرد أو شيء يف حد ذاته، بغض النظر عن فائدته لشخص آخر.

قيمة جوهرية

Eigenwert

4017 intrinsic/inherent 
variability

variabilité intrinsèque / inhérente

تغري يعود إىل اخلصائص اهليكلية لنظام بيئي، مثل التذبذبات يف النظم
حيث االفتراس أو املرض هي اليت تنظم عدد احليوانات يف النظام.

تغري جوهري / متأصل

Eigen / inhärente Variabilität

4018 Introduced pastures

pâturages introduites

تشمل أنواع املراعي املزروعة من قبل البشر - تشمل أيضا أنواع غري
أصلية اليت مت إدخاهلا باالعتماد على وسائل أخرى.

مراعي مدخلة

eingeführte Weiden

4019 Introduced species

espèces introduites

أنواع، سالالت أو أصناف متدنية، اليت توجد خارج نطاقها الطبيعي
(املاضي أو احلاضر) وخارج جمال انتشارها احملتمل (أي خارج النطاق
الذي حتتله بصورة طبيعية أو ميكن أن تشغله بدون تدخل مباشر أو

غري مباشر أو رعاية من قبل اإلنسان).

أنواع مدخلة

eingeführte Arten

4020 Introduction

introduction

إدخال كائن حي هو نشره قصدا أو عرضا من طرف اإلنسان خارج
النطاق األصلي املعروف تارخييا لتواجده.

إدخال

Einführung
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4021 Introduction from 
the sea

introduction en provenance de la mer

نقل إىل جمال سلطة دولة لعينات من أي نوع من األنواع اليت
استخلصت من بيئة حبرية ال ختضع لوالية أية دولة.

إدخال من البحر

Einbringung aus dem Meer

4022 Intron

intron

جزء من النص األساسي جلني حقيقية النواة، يتم (قبل نقل (م رنا
mRNA) املكتملة) حدفه يف عملية تعرف باسم جدلْ (أو

تضفري) إنترون. بعض اجلينات حقيقية النواة حتتوي على عدد كبري
من اإلنترونات، اليت تشكل اجلزء األكرب من تسلسل احلمض النووي

للجني. مت العثور على إنترونات أيضا يف اجلينات اليت ال تترجم
نصوص RNA، وهي جينات احلمض النووي الريباسي

(rRNA) واحلمض النووي الرييب (tRNA) النقال حلقيقية
RNA النواة. يف هذه احلاالت ال يظهر تسلسل إنترون يف جزيء

الوظيفي. مرادف: فاصلة تسلسل.

دخلون، إنترون

Intron

4023 intrusion

intrusion

صهارة (والصخر الذي يتشكل منها) اليت اندفعت أو حشرت داخل
أو وسط صخور موجودة من قبل. مرادف "ال جوفية".

استرساب/صخر دخيل

Intrusion

4024 Intrusive igneous 
rocks

roches ignées intrusives

صخور تشكلت من تربيد الصهارة سائلة حتت األرض. حبيباا
خشنة.

صخور نارية دخيلة

Intrusive magmatische Gesteine

4025 Invasion

invasion

غزو أنواع أو غزو بيولوجي، هو عندما يزداد عدد أفراد نوع غازي،
من ناحييت الكم واالنتشار حبيث يصبح له آثار سلبية على النظام

البيئي الذي مت إدخاله إليه.

غزو

Invasion

4026 Invasive Species

espèces invasives

بعد اكتشاف أمريكا يف عام 1492، أدخلت أنواع حيوانية و/أو
نباتية إىل املنطقة عن طريق التأثري البشري، وكانت هلا آثار سلبية على
األنواع األخرى وعلى اتمعات أو املوائل، وتسببت أيضا يف كثري

من األحيان يف مشاكل اقتصادية أو صحية.

أنواع غازية

invasive Arten

4027 Invention

invention

أي اختراع أو تكنولوجيا اليت مل تكن متوقعة يف سبق نشره من وثائق
أو مستخدمة يف البلد أو يف أي مكان آخر يف العامل قبل تاريخ إيداع
طلب الرباءة مع مواصفات كاملة. أي أن املوضوع ال يقع يف اال

العام، أو ال يشكل جزءا من املستوى املوجود للتقنية.

اختراع

Erfindung

4028 Inventive Step

étape inventive

ميزة االختراع اليت تنطوي على تقدم تقين باملقارنة مع املعرفة القائمة،
أو وجود أمهية اقتصادية، أو كليهما، وهذا جيعل اختراع ليس

واضحة لشخص من أهل املهنة.

خطوة ابتكاريه

erfinderischer Schritt

4029 Inventory

inventaire

جرد املخزون من السلع أو املوارد اليت حيتفظ ا من قبل املشتري أو
البائع من أجل خفض تكلفة الصرف أو اإلنتاج.

جرد

Inventar

4030 Invertebrates

invertébrés

حيوانات ليس هلا عمود فقري، مثل احلشرات والقواقع والديدان.

الفقاريات

Wirbellose

4031 Investment 
Additionality

additionnalité de l'investissement

إذا كانت قيمة وحدة احلد من االنبعاثات / وحدة احلد من
االنبعاثات املعتمدة تعطي حتسن ملحوظ يف املالية و/أو اجلدوى
التجارية لنشاط املشروع فإا تعرف حينئذ بإضافية االستثمار.

إضافية االستثمار

Investitionszusätzlichkeit
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4032 Investment 
Expenditures

dépenses d'investissement

ما تنفقه الشركات على السلع الرأمسالية (املصانع ومباين املكاتب
وهياكل أخرى، واآلالت واملعدات واملخزون واإلسكان) اليت

تستخدم إلنتاج سلع وخدمات جديدة أخرى.

نفقات استثمارية

Investitionsausgaben

4033 Involuntary 
Unemployment

chômage involontaire

احلالة اليت يكون فيها العامل احملتمل، القادر وعلى استعداد للعمل يف
معدل األجور احلايل يف السوق غري قادر على العثور على وظيفة.

بطالة قسرية

unfreiwillige Arbeitslosigkeit

4034 Iodine Prophylaxis

prophylaxie à l'iode

إعطاء مركب من اليود املستقر (عادة على شكل يوديد البوتاسيوم)
ملنع أو تقليل امتصاص نظائر مشعة من اليود من قبل الغدة الدرقية يف

حالة وقوع حادث التعرض لليود املشع.

وقاية باليود

Jod-Prophylaxe

4035 ion

ion

ذرة أو جزيء اكتسب شحنة كهربائية نتيجة فقدان أو احلصول على
إلكترون أو أكثر.

أيون

Ion

4036 Ionizing Radiation

rayonnement ionisant

(ألغراض احلماية من اإلشعاع) أشعة قادرة على إنتاج أزواج أيونات
يف املواد البيولوجية.

إشعاعات مؤينة

Ionisierende Strahlung

4037 Ionosphere

ionosphère

طبقة من الغالف اجلوي توجد على ارتفاع أكرب من 80 كم فوق
سطح األرض.

غالف أيوين

Ionosphäre

4038 IPAT identity

identité ipat

IPAT هي حروف من صيغة لوصف تأثري النشاط البشري على
والثراء ،(P) التأثري باعتبار أنه ناتج عن حجم السكان (I) .البيئة

(A = الناتج احمللي اإلمجايل للفرد) والتكنولوجيا (T = التأثري لكل
وحدة من الناتج احمللي اإلمجايل). يف هذا املفهوم، يؤدي النمو

و A السكاين من حيث التعريف إىل مزيد من التأثري البيئي إذا كانت
T ثابتة، وباملثل فإن دخل أعلى يؤدي إىل مزيد من التأثري.

IPAT هوية

IPAT Identität

4039 IPAT-S

ipat-s

IPAT-S هي لغة منذجة مفتوحة املصدر، واملتوفرة مع جمموعة من
،األدوات الداعمة. وهي مناسبة متاما لوضع سيناريوهات االستدامة
ولكن ميكن استخدامها أيضا يف سياقات أخرى. هذه اللغة مدجمة

ومضغوطة وسريعة االستعمال والتأويل، لذلك هي خيار جيد لوضع
.السيناريوهات السريعة

تأثري السكان والثراء، والتكنولوجيا
(IPAT-S)

IPAT-S

4040 IPCC 
(Intergovernmental 
Panel on Climate 
Change)

giec (groupe d'experts intergouvernemental sur 
les changements climatiques)

مت تكوينه يف عام 2016 من قبل املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
وبرنامج األمم املتحدة للبيئة. يتابع ويرصد الفريق اإلصدارات العلمية
والتقنية يف مجيع أحناء العامل وينشر تقارير تقييم معترف ا على نطاق
واسع بأا املصادر احلالية األكثر مصداقية للمعلومات عن تغري املناخ.

يعمل الفريق احلكومي الدويل أيضا على املنهجيات ويستجيب
لطلبات حمددة من اهليئات الفرعية لالتفاقية.

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري
(IPCC) املناخ

Zwischenstaatlichen Ausschusses zur Klimawandel
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4041 IPCC, 
Macroeconomic level

giec, niveau macroéconomique

يعترب آثار السياسات على الدخل احلقيقي والنفقات والعمالة والرفاه
االقتصادي يف مجيع القطاعات واألسواق. وتشمل السياسات كل
أنواع ااالت االقتصادية، مثل الضرائب واإلعانات والسياسات

النقدية، وبرامج استثمارية حمددة، والتكنولوجيا وسياسات االبتكار.
السلبية للتكاليف فوائد، وغالبا ما تعترب كالمها معا.

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري
املناخ، مستوى االقتصاد الكلي

IPCC, makroökonomische Ebene

4042 IPCC, Project level

giec, niveau des projets

نشاط "مستقل"، يفترض أال تكون هناك تأثريات اقتصادية غري
مباشرة كبرية على األسواق واألسعار (العرض والطلب) وراء النشاط
نفسه. النشاط ميكن أن يكون إنشاء مرافق تقنية حمددة، بنية حتتية،
جانب تنظيم الطلب، جهود إليصال املعلومات، معايري فنية، اخل.

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري
املناخ، مستوى املشروع

IPCC, Projektebene

4043 IPCC, Sector level

giec, niveau du secteur

سياسات قطاعية يف سياق "توازن-جزئي"، حيث يفترض أن
معطيات القطاعات األخرى ومتغريات االقتصاد معلومة. وميكن أن
تشمل السياسات القطاعية األدوات االقتصادية املتعلقة باألسعار،
والضرائب، والتجارة، والتمويل، ومشاريع استثمارية حمددة على

نطاق واسع، وجهود تنظيم الطلب.

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري
املناخ، مستوى القطاع

IPCC, Sektorebene

4044 IPCC, Technology 
level

giec, niveau de la technologie

اعتبار تقنية حمددة للتخفيف من انبعاث غازات دفيئة، وعادة مع
العديد من التطبيقات يف مشاريع وقطاعات خمتلفة. املراجع حول
التكنلوجيات تغطي خصائصها التقنية، خاصة معطيات موضحة

ملنحنيات التعلم وانتشار التكنولوجيا ونضجها.

الفريق احلكومي الدويل املعين بتغري
املناخ، مستوى التقنيات

IPCC, Technologie-Ebene

4045 IPF (Ad Hoc 
Intergovernmental 
Panel on Forests) and 
IFF 
(Intergovernmental 
Forum on Forests)

ipf (groupe intergouvernemental spécial sur les 
forêts) et iff (forum intergouvernemental sur les 
forêts)

الفريق احلكومي الدويل املعين بالغابات، خالل الفترة من عام 1995
إىل عام 1997، واملنتدى احلكومي الدويل املعين بالغابات من عام
1997 إىل عام 2000، وقد كانتا حتت رعاية جلنة األمم املتحدة
للتنمية املستدامة، ومثلتا احملفلني الدوليني احلكوميني الرئيسيني لتنمية
سياسة الغابات الدولية. مت إنشاء، جلنة عمل غري رمسية رفيعة املستوى
بني الوكاالت املعنية بالغابات يف يوليو 1995 لتنسيق املدخالت من

املنظمات الدولية لعملية سياسة الغابات. فحص ودرس الفريق،
وكذلك املنتدى، جمموعة واسعة من املواضيع ذات الصلة بالغابات
على مدى فترة مخس سنوات. وقدمت النتائج الرئيسية لألشغال يف

IPF4 ،إطار هذه العمليات يف التقارير النهائية هلذه العمليات
وIFF4، يف شكل أكثر من 270 مقترحات عمل دف اإلدارة

IPF / IFF املستدامة للغابات ويطلق عليها جمتمعة اسم "مقترحات
للعمل". على الرغم من أن مقترحات IPF / IFF للعمل ليست

ملزمة قانونا، فإن املشاركني يف هذه العمليات ملزمون سياسيا بالعمل
على تنفيذ املقترحات املتفق عليها، وينتظر من كل بلد إجراء تقييم

وطين منهجي ملقترحات IPF / IFF للعمل، و التخطيط لتنفيذها.

(ال) فريق احلكومي الدويل
(IPF) املتخصص املعين بالغابات
واملنتدى احلكومي الدويل املعين

(IFF) بالغابات

IPF (Zwischenstaatlichen Sachverständigengruppe 
für Wälder) und IFF (Zwischenstaatliches Waldforum)
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4046 IPIECA Ecosystem 
Services Guidance

orientations ipieca pour les services 
écosystémiques

إرشادات اجلمعية الدولية للصناعة النفطية املتعلقة باحلفاظ على البيئة
- إن اهلدف من هذا الدليل هو ثالثي ااالت. أوال، يفسر العالقة
بني التنوع البيولوجي وخدمات النظام اإليكولوجي وصناعة النفط

والغاز. ثانيا، يوفر جمموعة من القوائم املرجعية للمساعدة على حتديد
تبعات خدمات النظم اإليكولوجية الرئيسية وآثار تطورات قطاع
النفط والغاز عليها. ثالثا، يسلط الضوء على املخاطر والفرص

األساسية املرتبطة بشركات النفط والغاز، ويقدم إرشادات بشأن
التدابري احملتملة إلدارا.

إرشادات "مجعية الصناعة النفطية
الدولية للحفاظ على  اللبيئة"

املتعلقة خبدمات النظم اإليكولوجية

IPIECA Leitfaden für Ökosystemdienstleistungen

4047 Iron fertilization

fertilisation par le fer

إضافة احلديد بشكل إرادي إىل الطبقة العليا من احمليط دف تعزيز
اإلنتاجية البيولوجية وحتقيق امتصاص إضايف لثاين أكسيد الكربون من

الغالف اجلوي يف احمليطات.

تسميد حديدي

Eisendüngung

4048 Irradiance

irradiance

اإلشعاع الذي تتعرض له نباتات يتوقف بشكل خاص على تأثريات
الغالف اجلوي (الغيوم) واالرتفاع (كلما ازداد االرتفاع عن سطح

البحر ارتفعت كثافة اإلشعاع)، واجلبلية (امليل، التوجه) وخط العرض
(القانون الثاين لكبلر Kepplers – بالنسبة للنصف الشمايل من

األرض: يف فصل الشتاء يكون بعيدا، ويف الصيف أقرب إىل الشمس؛
النتائج يف الشتاء أكثر برودة والصيف أكثر دفئا (7 أيام أطول)

باملقارنة مع النصف اجلنويب).

كثافة تدفق اإلشعاع

Einstrahlung

4049 Irreversibility

irréversibilité

إذا مل يتم احلفاظ على األصول فمن املرجح أن تتم اإلزالة مع فرصة
ضئيلة أو معدومة للتجديد.

عدم إمكانية الرجوع

Irreversibilität

4050 Irridiscent clouds

nuages irisés

غيوم تظهر يف دوامة من خمتلف األلوان. سحابة من هذا النوع
تتشكل وتتكون من قطرات صغرية اليت تنتشر بشكل متساو وموحد
تقريبا، ولكن هذا ميكن أن يتغري مع منو السحابة. عندما يتفاعل ضوء

الشمس مع هذه القطرات، وبزاوية كبرية لسقوط أشعة الشمس
(على سبيل املثال، شروق الشمس أو غروا ولكن مع الشمس يف
كثري من األحيان خمتفية وراء غيوم أخرى)، فإن اإلشعاع الشمسي
يتبعثر على القطرات الصغرية. حيدث هذا التشتت ألطوال موجية

خمتلفة بالتساوي تقريبا.

غيوم قزحية األلوان

Schillernde Wolken

4051 Irrigation

irrigation

توزيع اصطناعي للمياه على النباتات (والتربة) للمساعدة يف زراعة
ومنو احملاصيل (واملراعي). وميكن أن يتم الري عن طريق السماح

بتدفق املياه على األرض ("الري السطحي")، عن طريق رش املاء حتت
الضغط على األرض املعنية ("الري بالرش")، أو عن طريق جلبها

مباشرة إىل النبتة ("الري املوضعي"). 

سقي، ري

Bewässerung

4052 Irrigation scheme

périmètre d'irrigation

منطقة حيث يسيطر بشكل كلي أو جزئي على توزيع املياه من أجل
حتسني األداء الزراعي. نظم الري ميكن أن تكون حتت إشراف فردي
(قطاع خاص) أو مجاعي (قطاع عمومي). تصنف نظم الري عادة

إىل كبرية (غالبا نظم عمومية)، ومتوسطة وصغرية.

نظام ري

Bewässerungsschema

4053 irrigation water-use 
 
efficiency; water-use 
 
efficiency; water-use 
 
efficiency

efficacité d'utilisation d'eau d'irrigation; efficacité 
d'utilisation d'eau

كفاءة استخدام مياه الري هي مقدار الكتلة احليوية أو حمصول البذور
املنتجة من استعمال وحدة من مياه الري، عادة حوايل 1 طن من

املادة اجلافة لكل 100 ملم من مياه الري.

كفاءة استخدام مياه الري؛ كفاءة
استخدام املياه

Bewässerungswassernutzungseffizienz; 
Wassernutzungseffizienz
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4054 Island

île

أراضي معزولة حتيط ا املياه، مع نسبة عالية ملساحة منطقة الساحل
باملقارنة مع مساحة املناطق الداخلية.

جزيرة

Insel

4055 Island arc

arc insulaire/volcanique

حيث تتصادم صفيحتان حميطيتان، فإن مكونات الوشاح العلوي
للوحة املندسة تنصهر وتتمدد وتطفو (تصبح مزدهرة) وهكذا ترتفع
وتتدفق لتشكيل خط، ضعيف التقويس، من اجلزر الربكانية (مثل

جزر اليابان وجزر اهلند الغربية (جزر األنتيل)). 

قوس جزر

Inselbogen

4056 ISO 14000

iso 14000

متثل سلسلة ISO 14000 معايري اإلدارة البيئية، اليت أصدرا
منظمة املعايري الدولية، واليت تشهد على أن املنتجات والشركات تليب
عمليات حمددة ومعايري املمارسة. هذا املعيار يطبق على كل منظمة

ترغب يف:
 

    تنفيذ وصيانة وحتسني نظام اإلدارة البيئية
 

    أن تتأكد من التوافق مع سياستها اخلاصة املتعلقة بالبيئية (جيب أن
يتم طبعا االلتزام بتلك السياسة)

 
    إثبات املطابقة

 
    ضمان االمتثال للقوانني واألنظمة البيئية

 
    طلب شهادة نظام اإلدارة البيئية من قبل منظمة خارجية كطرف

ثالث
 

    القيام بتقييم ذايت حول املطابقة
 

ISO وقد مت مؤخرا تعويض بعض هذه املعايري من خالل املعايري
.19011

معيار 14000 ملنظمة املعايري
(ISO 14000) الدولية

ISO 14000

4057 ISO 19011

iso 19011

متثل السلسلة ISO 19011 املعايري البيئية إلدارة واملراجعة
والتدقيق، اليت أصدرا منظمة املعايري الدولية، واليت تشهد بأن
املنتجات والشركات تليب عمليات حمددة ومعايري املمارسة. هذه
املعايري تعوض العديد من املعايري اليت وضعت يف البداية يف إطار

.ISO 14000 السلسلة

معيار 19011 ملنظمة املعايري
(ISO 19011) الدولية

ISO 19011
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4058 ISO 26000

iso 26000

متثل السلسلة ISO 26000 الربوتوكول الوحيد من أعلى إىل
أسفل املتعلق مبعايري املسؤولية االجتماعية للشركات، الذي أصدرته
منظمة املعايري الدولية لتفعيل التوافق على معايري اإلدارة املستدامة عرب
احلدود وتوفري التنفيذ العملي لسلسلة ISO 19011، وسلسلة
ISO 14000، و معايري مبادرة التقارير العاملية. وهو معيار

بإرشادات طوعية معتمدة حمليا ووطنيا من قبل بلدان خمتلفة منذ عام
.2010

 
توضح السلسلة كيفية تطبيق املبادئ األساسية السبعة للسلوك

املسؤول اجتماعيا: املساءلة والشفافية والسلوك األخالقي، واحترام
مصاحل أصحاب املصلحة، واحترام سيادة القانون، واحترام املعايري

ISO 26000 الدولية للسلوك، واحترام حقوق اإلنسان. سلسلة
تؤطر تنفيذ ممارسات اإلدارة املستدامة بالنسبة جلميع أصحاب

املصلحة: وسائل اإلعالم، واملنظمني، املوردين، والعمالء واملستثمرين
واملنظمات غري احلكومية، ومنظمات تنمية اتمع احمللي وغريها.

معيار 26000 ملنظمة املعايري
(ISO 26000) الدولية

ISO 26000

4059 isobars

isobares

خطوط مرسومة على خريطة الطقس تصل بني أماكن تقع حتت نفس
الضغط اجلوي.

خطوط تساوي الضغط

Isobaren

4060 Isoprene

isoprène

أو ميثيل البوتاديني، مركب كيميائي هيدريكربوين صيغته
(C5H8)، سائل عدمي اللون متطاير وغري قابل للذوبان يف املاء،
قابل للذوبان يف الكحول، يتفاعل بسهولة بسبب الروابط املزدوجة

وقابلية التطاير. من وجهة نظر كيمياء الغالف اجلوي، فإن اإليزوبرين
ينبعث من األشجار والنباتات، بكمية تصل حوايل 500 مليون طن
سنويا على الصعيد العاملي. هذا املركب الطبيعي املتفاعل قد يؤثر على

توازن األكسدة / االختزال يف احمليط احليوي حيث يكون تركيزه
مرتفعا، يف مناطق مثل الغابات املطرية والغابات املعتدلة الشاسعة.

ينبعث معظم األيزوبرين مباشرة يف الغالف اجلوي من سطح النبات،
ومما ال شك فيه أن بعضه يتكاثف على الغبار. ترتبط معدالت
االنبعاثات من األشجار بشكل إجيايب مع ارتفاع درجة حرارة
األوراق، وبالتايل، وإىل حد ما، فإا تتغري خالل اليوم. يف اية

املطاف يتأكسد كربون األيزوبرين إىل أول أكسيد الكربون، وأخريا
إىل ثاين أكسيد الكربون.

إيزوبرين

Isopren

4061 isoseismal (line)

isoseismal (ligne)

هو مسار أو خط على خريطة يربط بني املواقع ذات شدة متساوية
لزلزال معني.

خط تساوي شدة الزالزل

isoseismal (Linie)

4062 Isostasy

isostasie

طفو الصفائح، اليت هي أقل كثافة فوق غالف موري األعلى كثافة،
تقريبا مثل طفو قطعة من اخلشب فوق املاء.

توازن مكونات القشرة

Isostasie

4063 isothermal

isothermal

يدل على التساوي يف درجة احلرارة.

متساوي احلرارة

isothermisch

4064 isotherms

isothermes

خطوط مرسومة على خريطة الطقس تربط بني مواقع هلا نفس درجة
احلرارة.

خطوط التساوي احلراري

Isothermen
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4065 Isotherms

isothermes

خطوط افتراضية من أمناط درجة حرارة ثابتة، عرب منطقة معينة حيث
ميكن أن تزدهر أنواع وجمتمعات متشاة - وهم أكثر عددا يف

املناطق االستوائية (عدد أكرب من اتمعات املفترسة ومن الطرائد،
وكمية إنتاج أويل أكرب وما إىل ذلك) باملقارنة مع اال قرب

القطبني.

خطوط درجة احلرارة الثابتة

Isothermen

4066 Isotopes

isotopes

اثنني أو أكثر من أنواع ذرات عنصر واحد واليت هلا نفس العدد
الذري ولكن بعدد خمتلف من النيوترونات يف النواة، وبالتايل ختتلف
أوزاا الذرية. تتكون معظم العناصر بشكل طبيعي من خليط من
النظائر. يتكون رمز النظري عادة من عدد الكتلة، الذي يكتب قبل
رمز العنصر يف موقع مرتفع. يف كيمياء الغالف اجلوي، تستخدم
النظائر الطويلة العمر مثل الكربون 14 (14C) لتحديد سن

األجسام اليت حتتوي على املادة احلية. وتستخدم نظائر أخرى لتتبع
مسارات كتل اهلواء يف الغالف اجلوي.

نظائر

Isotopes

4067 isthmus

isthme

شريط ضيق من األراضي حتده من اجلانبني مسطحات مائية، ويربط
بني منطقتني شاسعتني من األراضي.

برزخ

Isthmus

4068 Itinerant Waste Buyer

acheteur itinérant de déchets

شخص يتنقل يف الشوارع دف شراء (أو مقايضة) مواد مستعملة
ونظيفة أو نفايات قابلة إلعادة االستخدام وإلعادة التدوير.

مشتري نفايات متجول

Wanderkäufer der Abfälle

4069 ITTA (International 
Tropical Timber 
Agreement)

aibt (accord international des bois tropicaux)

اتفاق أخشاب املناطق املدارية لعام 2006 هو املعاهدة الدولية اليت
تعمل مبوجبها املنظمة الدولية لألخشاب املدارية. دخلت االتفاقية

حيز التنفيذ يف 7 ديسمرب 2011، حتل حمل االتفاق الدويل
لألخشاب االستوائية لسنة 1994. إن أهداف اتفاق األخشاب

املدارية هي تعزيز توسيع وتنويع التجارة الدولية يف األخشاب املدارية
من الغابات اليت تتم إدارا وحتصد بشكل مستدام وقانوين، وتعزيز

اإلدارة املستدامة للغابات املنتجة لألخشاب االستوائية.

اتفاق دويل لألخشاب املناطق
املدارية

ITTA (Internationale Tropenholz- Vereinbarung)

4070 ITTO (International 
Tropical Timber 
Organization)

oibt (organisation internationale des bois 
tropicaux)

املنظمة الدولية لألخشاب االستوائية هي منظمة حكومية دولية لتعزيز
احلفظ واإلدارة املستدامة واستخدام وجتارة موارد الغابات االستوائية.
80 يف املائة من الغابات االستوائية يف العامل و 90 ميثل أعضاؤها حنو
يف املائة من التجارة العاملية لألخشاب االستوائية. متثل مصدرا هاما

للمعلومات املتعلقة باألخشاب االستوائية.

منظمة دولية لألخشاب االستوائية
(ITTO)

ITTO (Internationale Tropenholzorganisation)

4071 IUCN (International 
Union for 
Conservation of 
Nature)

uicn (union internationale pour la conservation 
de la nature)

االحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة، منظمة دولية غري حكومية،
تأسست يف عام 1948، تقدم املشورة للجنة التراث العاملي عند

تسجيل أشياء مع قيم طبيعية. يحضر باالعتماد على شبكته العاملية من
املتخصصني تقارير عن حالة احلفاظ على مواقع التراث العاملي.

احتاد دويل حلفظ الطبيعة

UICN (Internationale Union zur Bewahrung der Natur(
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4072 IUCN-categories for 
nature protection

catégories-uicn pour la protection de la nature

يصنف االحتاد الدويل حلماية الطبيعة فئات إدارة املناطق احملمية وفقا
ألهداف إدارا. مت قبول واالعتراف ذه فئات (من األوىل إىل

السادسة) من طرف اهليئات الدولية مثل األمم املتحدة والعديد من
احلكومات الوطنية كمعيار عاملي لتحديد وتسجيل املناطق احملمية

وعلى هذا النحو يتزايد إدماجها يف التشريعات احلكومية.

فئات مناطق محاية الطبيعة حسب
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة

IUCN-Kategorien für den Naturschutz

4073 IUCN-categories for 
nature protection - 
Habitat/ species 
management area 
(IV)

iucn-kategorien für den naturschutz - habitat / 
spezies-management-bereich (iv)

فتهدف الفئة الرابعة من املناطق احملمية إىل محاية أنواع وموائل معينة،
وتعكس طريقة اإلدارة هذه األولوية. وكثري من املناطق احملمية من
الفئة IV حتتاج إىل تدخالت منتظمة وفعالة لتلبية احتياجات نوع

معني أو للحفاظ على املوائل، ولكن هذا ليس شرطا من هذه الفئة.

فئات مناطق محاية الطبيعة حسب
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة -

(IV) منطقة إدارة األنواع / املوئل

IUCN-Kategorien für den Naturschutz - Habitat / 
Spezies-Management-Bereich (IV)

4074 IUCN-categories for 
nature protection - 
National Park (II)

catégories-uicn pour la protection de la nature - 
parc national (ii)

الفئة الثانية من املناطق احملمية هي جماالت شاسعة، طبيعية أو قريبة من
مناطق طبيعية يتم ختصيصها حلماية العمليات االيكولوجية على نطاق
واسع، جنبا إىل جنب مع تكملة لألنواع والنظم اإليكولوجية املميزة

للمنطقة، واليت توفر أيضا األسس ألنشطة بيئية ومتوافقة ثقافيا
وروحية وعلمية وتربوية وفرص ترفيهية واستجمامية.

فئات مناطق محاية الطبيعة حسب
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة -

(II) احلديقة الوطنية

IUCN-Kategorien für den Naturschutz - Nationalpark 
(II)

4075 IUCN-categories for 
nature protection - 
Natural monument 
(III)

catégories-uicn pour la protection de la nature - 
monument naturel (iii)

تشمل الفئة الثالثة املناطق احملمية املخصصة حلماية نصب طبيعية
حمددة، اليت ميكن أن تكون تضاريس معينة أو كهف حتت سطح

البحر، أو ميزة جيولوجية مثل كهف أو حىت ميزة معيشية مثل بستان
قدمي. تكون هذه املناطق احملمية عموما صغرية املساحة وغالبا ما

تكون قيمة الزائر عالية.

فئات مناطق محاية الطبيعة حسب
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة -

(III) املعامل الطبيعية

IUCN-Kategorien für den Naturschutz - Naturdenkmal 
(III)

4076 IUCN-categories for 
nature protection - 
Protected area with 
sustainable use of 
natural resources (VI)

catégories-uicn pour la protection de la nature - 
aire protégée avec utilisation durable des 
ressources naturelles (vi)

الفئة السادسة من املناطق احملمية دف إىل احملافظة على النظم
اإليكولوجية واملوائل جنبا إىل جنب مع القيم الثقافية املرتبطة ا
والنظم التقليدية إلدارة املوارد الطبيعية. تكون عموما شاسعة، مع
جزء كبري من املنطقة يف حالة طبيعية، حيث توجد نسبة من اال

حتت اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية واليت تعترب االستخدام مبستوى
منخفض وغري صناعي للموارد الطبيعية متوافق مع احلفاظ على

الطبيعة وينظر إليه كأحد األهداف الرئيسية للمنطقة.

فئات مناطق محاية الطبيعة حسب
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة -

املناطق احملمية مع استخدام مستدام
(VI) للموارد الطبيعية

IUCN-Kategorien für den Naturschutz - 
Ressourcenschutzgebiet (VI)
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4077 IUCN-categories for 
nature protection - 
Protected landscape/ 
seascape (V)

catégories-uicn pour la protection de la nature - 
paysage protégé / paysage marin (v)

املناطق احملمية حيث نتج عن التفاعل بني اإلنسان والطبيعة على مر
الزمن مساحة خبصائص متميزة وذات قيمة إيكولوجية وبيولوجية

وثقافية وسياحية كبرية: وحيث احلفاظ على سالمة هذا التفاعل هو
أمر حيوي حلماية وللحفاظ على املنطقة والطبيعة املرتبطة ا واحلفاظ

على القيم األخرى.

فئات مناطق محاية الطبيعة حسب
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة -
حممية املناظر الطبيعية / املناظر

(V) البحرية

IUCN-Kategorien für den Naturschutz - Geschützte 
Landschaft / Meerlandschaft (V)

4078 IUCN-categories for 
nature protection - 
Strict nature reserve 
(Ia)/ wilderness area 
(Ib)

catégories-uicn pour la protection de la nature - 
réserve naturelle intégrale (ia) / zone de nature 
sauvage (ib)

الفئة األوىل أ: مناطق خمصصة حلماية صارمة للتنوع البيولوجي وأيضا
رمبا اجليولوجي / ميزات جيومورفولوجية، حيث الزيارة البشرية

واالستخدام والتأثريات حمدودة وختضع للرقابة الصارمة لضمان محاية
قيم املوقع. ميكن ملناطق حممية مثل هذه أن ختدم املناطق األخرى
كمرجع ال غىن عنه بالنسبة للبحث العلمي ورصد أكثر دقة

للتغريات. املناطق احملمية الفئة األوىل ب: عادة ما تكون مناطق معدلة
أو قليلة التعديل، مع اإلبقاء على طابعها الطبيعي وتواجد بشري
حمدود وغري دائم، واليت تتم محايتها وإدارا وذلك للحفاظ على

حالتها الطبيعية.

فئات مناطق محاية الطبيعة حسب
االحتاد الدويل حلماية الطبيعة -

حممية طبيعية صارمة (IA) / منطقة
(IB) برية

IUCN-Kategorien für den Naturschutz - Strenges 
Naturschutzgebiet (Ia) / Wildnisgebiet (Ib)
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4079 jaw

mâchoire

غالبا ما يطلق على اهلياكل الفضفاضة املسننة والقابلة للتحريك يف أو
بالقرب من فم حيوان.

فك

Kiefer

4080 jet stream

courant jet

تيارات هوائية تتنقل بسرعة عالية يف الغالف اجلوي. تتشكل التيارات
اهلوائية على طول حدود الكتل اهلوائية العاملية حيث يوجد اختالف

كبري يف درجة حرارة الغالف اجلوي. قد يصل عرض التيارات اهلوائية
عدة مئات من األميال ومسكها ميل إىل ميلني 1-2 كيلومتر وتتدفق

على ارتفاع 8 إىل 12 ميال. أا تتحرك عموما من الغرب إىل
الشرق، وهي أقوى يف فصل الشتاء مع سرعة للرياح عند اخلط
املركزي تصل إىل 250 ميال يف الساعة. تغريات يف التيار النفاث

تدل على تغريات يف حركة الغالف اجلوي ويف الطقس.

تيار نفاث

jet-stream

4081 Jet, overfire

jet d'air prechauffé

تيار من اهلواء أو من البخار مصمم لتعزيز االضطراب فوق سرير
الوقود يف الفرن دف احلد من تكون الدخان.

تيار هوائي فوقي

Überfeuerstrahl

4082 jetting

corrosion; jet

تيار مائع (سائل مع أو دون غاز، مع أو دون جسيمات صلبة عالقة)
عايل السرعة، ينفَث (خيرج حتت ضغط كبري) من فتحة صغرية.

يستعمل لتنظيف سطح من تلوث أو صدأ أو طالء أو غري ذلك.

تآكل، نفث

Strahl (fluid)

4083 Joint attribution

attribution conjointe

يشمل إسناد التغريات امللحوظة إىل تغري املناخ اإلقليمي وإسناد جزء،
ميكن قياسه، إما من تغري املناخ اإلقليمي أو التغيريات امللحوظة

املرتبطة بنظام املؤثرات البشرية، واليت تتجاوز التقلبات الطبيعية. هذه
العملية تنطوي على ربط إحصائي لنتائج حماكاة تغري املناخ باستعمال
النماذج املناخية مع ردود الفعل اليت لوحظت على النظام الطبيعي أو
نظام به تدخل بشري. جيب أن تكون الثقة يف خمرجات إسناد مشترك
أقل من الثقة يف خمرجات كل خطوة إسناد على حدة، بسبب مزج

تقييمني إحصائيني منفصلني.

إسناد مشترك

Gemeinsame Zuordnung

4084 Joint implementation 
(JI)

mise en œuvre conjointe (moc)

آلية من آليات بروتوكول كيوتو، ميكن لدولة متقدمة من خالهلا
احلصول على "وحدات خفض االنبعاثات" عندما تساعد على متويل
املشاريع اليت متكن من تقليل صايف انبعاث غازات دفيئة يف بلد آخر
من البلدان املتقدمة (يف املمارسة العملية، من املرجح أن تكون الدولة
املتلقية من دول "االقتصاد يف مرحلة انتقالية").  جيب على األطراف
املدرجة يف املرفق األول تلبية متطلبات األهلية احملددة للمشاركة يف

التنفيذ املشترك.

تنفيذ مشترك

Gemeinsame Umsetzung (GU)

4085 Joint Implementation 
Committee (JIC) 
(FLEGT)

comité conjointe de mise en œuvre (flegt)

جلنة تتشكل عند كل اتفاق لشراكة طوعية (VPA) تتكون من
ممثلي البلدان املشاركة، واملفوضية األوروبية والدول األعضاء. ويتمثل
دورها يف تسهيل ومراقبة تنفيذ VPA، والتوسط وحل الرتاعات

واخلالفات اليت قد تنشأ.

جلنة التنفيذ املشترك يف إطار إنفاذ
قانون الغابات واحلكامة والتجارة

Gemeinsamer Durchführungsausschuss (FLEGT)
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4086 Joint Implementation 
Supervisory 
Committee (JISC)

comité de surveillance de la mise-en-œuvre 
conjointe

تنشط جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك حتت سلطة وتوجيه مؤمتر
األطراف الذي ينعقد بوصفه اجتماع لألطراف يف بروتوكول كيوتو.

من مهام اللجنة، اإلشراف على إجراءات التحقق ملشاريع التنفيذ
املشترك.

جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك

Aufsichtsausschuss der gemeinsamen Umsetzung

4087 Joint Liaison Group 
(JLG)

groupe mixte de liaison

تعيني جمموعة من النواب من أمانات اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية
بشأن تغري املناخ، واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر
الستكشاف املشاكل املشتركة املتعلقة باألنشطة املتصلة بتغري املناخ

والتنوع البيولوجي والتصحر.

فريق اتصال مشترك

Verbindungsgruppe

4088 Joint national action 
plan (JNAP)

plan d'action nationale mixte

ورقة عمل من منطقة احمليط اهلادئ. مت إعدادها من قبل دولة جزر
احمليط اهلادئ، وتدمج جنبا إىل جنب التكيف مع تغري املناخ

واستراتيجيات احلد من خماطر الكوارث الطبيعية يف إستراتيجية وطنية
موحدة ومنسقة. وقد مت حتضري اخلطة من طرف تونغا، جزر كوك،

توفالو، نيوي وجزر مارشال.

خطة عمل وطنية مشتركة

Gemeinsame nationale Aktionspläne

4089 jointed

articulé

عندما ترتبط أجزاء اجلسم الصلبة بواسطة منطقة مرنة لينة، يقال إن
اجلسم مفصلي.

مفصلي

gegliedert

4090 Joints

joints

شقوق أو انقسامات داخل كتلة صخرية، تنتج عن توترات يولدها
مثال انكماش بسبب التربيد، أو اجلفاف، أو احنسار مادة فوقية

ضاغطة.

مفاصل

Fugen

4091 jungle

jungle

مصطلح من أصل هندي، معناه االصطالحي: غابة كثيفة يانعة تشبه
غابة مطرية.

دغْل

4092 JUSCANZ

juscanz

خمتصر ميثل البلدان الصناعية من خارج االحتاد األورويب اليت تشارك
(كمجموعة) يف بعض األحيان يف مناقشة خمتلف القضايا املتعلقة بتغري

املناخ. واألعضاء هم اليابان والواليات املتحدة وسويسرا وكندا
واستراليا والنرويج، ونيوزيلندا. أيسلندا، واملكسيك، ومجهورية

.JUSCANZ كوريا ميكنها حضور اجتماعات

JUSCANZ البلدان الصناعية
من خارج االحتاد األورويب

JUSCANZ

4093 JUSSCANNZ

jusscannz

اختصار ميثل جمموعة دول صناعية من خارج االحتاد األورويب، جتتمع
أحيانا ملناقشة خمتلف القضايا املتصلة بتغري املناخ. واألعضاء هم:
اليابان والواليات املتحدة وسويسرا وكندا واستراليا والنرويج،

ونيوزيلندا. أيسلندا، واملكسيك، ومجهورية كوريا ميكنهم حضور
اجتماعات اموعة.

جمموعة عمل لدول صناعية خارج
االحتاد األورويب

JUSSCANNZ
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4094 kame

kame

تالل أو حواجز خمروطية من الرمل أو احلصى أودعتها األار اجلليدية
ويف اتصال مع اجلليد.

حاجز خمروطي

Kame

4095 Karst

karst

أنظمة من احلجر اجلريي كثرية التشققات نتيجة الحنالل جزئي.

كارست

Karst

4096 Karst scenery

paysage karstique

النمط الكالسيكي من التضاريس اليت تكونت على احلجر اجلريي
(من العصر الكربوين). ويشمل أرصفة احلجر اجلريي، احلفر

والثقوب، والكهوف، والصواعد، واهلوابط وغريها، وقمرة القيادة
الكارستية يف املناطق االستوائية.

مشهد كارسيت

Karstlandschaft

4097 karyokinesis; mitosis

mitose; caryocinèse

العملية احليوية اليت يتم من خالهلا تضاعف املعلومات الوراثية اجلينية
ضمن اخللية احلية لتشكيل خليتني حيتني متطابقتني.

انقسام فتيلي

karyokinesis; Mitose

4098 Katabatic winds

vents catabatiques

رياح قوية ترتبط باجلبال والوديان. حتدث عندما يتكون هواء بارد
وكثيف بسبب تربيد إشعاعي ويتدفق عرب احندار بسبب قوة اجلاذبية

إىل األسفل، منطقة أكثر دفئا مثل مركز ضغط منخفض ووديان.

رياح احندارية/منحدرات

Fallwinde

4099 Kaya Identity

kaya identité

معادلة وضعها يويتشي كايا، وهو مهندس يف جامعة طوكيو، وفريق
من خرباء الكربون، وهي معادلة حلساب إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد

الكربون مبنشأ بشري أو اخلاصة ببلد معني. حتدد الصيغة إمجايل
انبعاثات CO2 عن طريق احتساب السكان، والناتج احمللي اإلمجايل

للفرد الواحد، والطاقة املستخدمة إلنتاج وحدة من الناتج احمللي
اإلمجايل، وانبعاثات الكربون لكل وحدة من الطاقة املستهلكة:

  
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون = السكان * نصيب الفرد من الناتج

احمللي اإلمجايل * كثافة الطاقة * كثافة الكربون
  

متثل هوية كايا األساس لوضع سيناريوهات االنبعاثات املستقبلية
بالتقرير اخلاص عن سيناريوهات االنبعاثات للفريق احلكومي الدويل

املعين بتغري املناخ.

هوية كايا

Kaya Identität

4100 Keeling fraction

fraction de keeling

نسبة انبعاثات أكسيد الكربون من الوقود األحفوري اليت تظل يف
الغالف اجلوي، هي حوايل 55 %. متت قياسات نسبة ثاين أكسيد
الكربون  يف اهلواء يف هاواي منذ عام 1958 من قبل جمموعة حبث
تشارلز دافيد كيلينغ (1928-2005). أظهرت هذه القياسات أن

تركيز غاز ثاين أكسيد الكربون يتزايد يف الغالف اجلوي، وأن
انبعاثات هذا الغاز ال متتصها احمليطات والنباتات كليا. كما أظهرت
القياسات أن تركيز غاز ثاين أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي
يتراجع خالل فصل الربيع (والصيف) عندما متتص النباتات ثاين

أكسيد الكربون ويرتفع خالل فصل الشتاء (واخلريف) عندما يتباطأ
أو يتوقف منو غالبية النباتات أو تتساقط وتتحلل، وهو ما ينتج تذبذبا

يف ارتفاع تركز ثاين أكسيد الكربون.

نسبة كيلينغ

Keeling Fraktion

4101 keratin

kératine

أو كرياتني، يدل على عدد من الربوتينات الليفية املختلفة. متثل هذه
الربوتينات املكون الرئيسي للشعر، لألظافر، للمناقري، للريش

للمخالب، للحوافر والقرون، ألشواك القنفذ، وغري ذلك كالدروع
اليت حتمي أجسام عدد من الزواحف.

قرتني، كرتني
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4102 Kerbside collection

plan de collecte à domicile; ramassage au trottoir

مجع النفايات املرتلية من جانب الطريق، حيث حيدد نظام اجلمع نقط
ومواقع اجلمع. وعادة ما يتطلب هذا النوع من اجلمع مشاركة أهل
البيت يف ضمان أن النفايات يتم وضعها بشكل مناسب يف املوقع

احملدد. وتستخدم هذه الطريقة أيضا يف برامج إعادة التدوير.

مجع من جانب الطريق

Bordsteinabholung

4103 kernel

pépin

أو "بذرة" وهي هيكل، صلب أو لني، ينتجه النبات، حيتوي وحيمي
جنني إنبات. تنتج البزرة نباتا جديدا إذا يأت ظروف مناسبة

لإلنبات.

بِزرة

Kern

4104 kettle lakes

lacs de kettle

حبريات تشكلت عندما غمرة املياه حفرة حمتلة سابقا من قبل كتلة من
اجلليد.

حبريات ما بعد اجلليد

kettle Seen

4105 Key Biodiversity 
Areas (KBAs)

zones clés pour la biodiversité

متثل مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية املواقع ذات األمهية العاملية
حلفظ التنوع البيولوجي. وهذه ااالت يتم حتديدها على الصعيد
الوطين باستخدام املعايري القياسية املعمول ا عامليا، وذلك حسب
أمهيتها يف احملافظة على أعداد األنواع. تتناول هذه املعايري اثنني من
القضايا الرئيسية لتحديد أولويات موقع احلفظ: اهلشاشة وعدم

إمكانية التعويض. توسع مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية مقاربة
مناطق الطيور والتنوع البيولوجي الرئيسية  بدمج عدد من أنواع
احليوانية والنباتية الربية والنهرية والبحرية األخرى مناطق التنوع

البيولوجي الرئيسية هي مصطلح شامل للمواقع اهلامة عامليا لألصناف
.Azesو IBA وجماالت مبا يف ذلك تصنيفات خمتلفة مثل

مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية

Schlüsselgebiete der Biodiversität

4106 Key Stakeholder

intervenants clés

أشخاص أو مجاعات أو مؤسسات هلا تأثري كبري ودور مهم يف جناح
مشروع أو برنامج.

متدخلني أساسيني

Schlüsselakteure

4107 Keystone species

espèces clés

األنواع اليت تلعب دورا كبريا أو حامسا يف دعم سالمة اتمع
اإليكولوجي.

أنواع رئيسية

Schlüsselarten

4108 Keystone 
Species/Key Species

espèces clés

أنواع ذات أمهية حرجة للغاية بالنسبة لنظام بيئي، وفقداا يحتملُ أن
يدمر النظام بأكمله. وخري مثال على ذلك هو طائر القيق األزرق،

الذي ينشر مثار شجرة البلوط، النشر الذي يؤدي إىل غابات البلوط.
بدون طائر القيق األزرق، لن يكون هناك جتدد طبيعي لغابات البلوط

وبدون الغابات، ال ميكن جلميع األنواع األخرى يف النظام
اإليكولوجي البقاء على قيد احلياة. من املهم أن ينظر لألنواع الرئيسية
عند اختاذ أي قرارات ميكن أن تؤثر على البيئة الطبيعية. فأي تأثري
صغري على األنواع الرئيسية قد يسبب خلال كبريا يف النظام البيئي

بأكمله.

أنواع أساسية

Schlüsselspezies

4109 kinematic

cinématique

دراسة أمناط احلركة العامة وتوجهات الصخور األرضية واليت تنتج
التشوهات واألشكال الصخرية.

كينماتى / علم احلركة اردة

Kinematik

4110 Kitchen waste

déchets alimentaires; déchets de cuisine

نفايات قابلة للتعفن تتولد يف مساكن األسر، واملطاعم، واملقاصف،
واملنشآت املشاة (نفايات غذائية).

نفايات املطبخ

Küchenabfälle
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4111 Kleinverbraucher

petits consommateurs

يضم جمال املستهلكني الصغار "املقاوالت الصغرية، التجارة واخلدمات
وغريهم من املستهلكني"، ويشمل على اخلصوص جمال اخلدمات

العمومية واخلاصة، واجليش، واحلرف والصناعات الصغرية،
ومقاوالت البناء، والزراعة والغابات.

مستهلكني صغار

Kleinverbraucher

4112 Knot (live/dead)

noeud (vivant / mort)

العقدة احلية هي األساس لفرع حي واليت يتم تضمينها يف األخشاب.

العقدة امليتة هي ما تبقى من فرع ميت واليت قد بقيت يف األخشاب.

عقدة (حية / ميتة)

Knoten (lebend / tot)

4113 Know-how

savoir-faire

الدراية هو معرفة كيفية القيام بشيء ما بسالسة وكفاءة.

دراية

Fachwissen

4114 Knowledge

connaissance

يتم جتميع ثالثة مفاهيم للتوصل إىل فهم أكثر دقة ملصطلح "معرفة":
(1) اخلربات واملهارات اليت اكتسبها الشخص من خالل التجربة أو
التعلم؛ والفهم النظري أو العملي للموضوع، (2) ما هو معروف يف
جمال معني أو يف اموع؛ احلقائق واملعلومات أو (3) وعي أو معرفة

مكتسبة من خالل جتربة حقيقة أو وضع معني.

معرفة

Wissen

4115 Knowledge 
management

gestion des connaissances

جمموعة من اإلجراءات املنضبطة واملنتظمة اليت يتخذها تنظيم
الستخالص أكرب قيمة من املعرفة املكتسبة، واملستنتجة، بالتوثيق

والتبادل والنشر واالستخدامات.

إدارة املعرفة

Wissensmanagement

4116 Knowledge 
Management Systems

systèmes de gestion des connaissances

نظم املعلومات الداخلية للشركات واليت تركز على عمليات مجع،
تدوين، وإدارة البيانات واملعلومات داخل املنظومة. أفضل شيء يف

هذه األنظمة هو حتفيز املوظفني على إدخال املعلومات وتبادل
اخلربات حبيث ميكن لآلخرين أن يستفيدوا من هذه التجارب وحيسنوا
أداءهم. وميكن لنظم إدارة املعرفة تتبع سلوك الزبائن يف أدق التفاصيل
والسماح للمنظمات بتكييف اخلربات كي توفر لزبائنها خدمة أفضل

من ناحية التخصيص واالستجابة للطلبات.

نظم إدارة املعرفة

Wissensmanagementsysteme

4117 knowledge-intensive 
 
farming

agriculture avec forte intensité de connaissances

نظم الزراعة، مثل الزراعة العضوية حيث حتل معرفة املزارعني حمل
املدخالت اخلارجية وبالتايل تتطلب حتسينات كثرية وكبرية يف توفري

املعلومات البيئية للمزارعني، فضال عن خدمات الدعم املعنية
بالتكنولوجيات اجلديدة ومعلومات السوق.

زراعة كثيفة املعرفة

wissensintensive Landwirtschaft

4118 Koeppen Climate 
classification system

système de classification climatique de koppen

نظام كوبن لتصنيف املناخ هو النظام األكثر انتشارا واستخداما
لتصنيف مناخ خمتلف املواقع على كوكبنا. مت تطوير نظام املناخ من

طرف عامل املناخ وهاوي النبات األملاين فالدميري كوبن
(1940-1846) والذي يقسم املناخات يف العامل إىل عدة فئات
رئيسية استنادا إىل البيانات العامة حول درجة احلرارة واملتعلقة خبط

.A، B، C، D، E موعةعرض ا

نظام كوبن لتصنيف املناخ

Koppen Klima Klassifikationssystem

4119 Krummholz

krummholz

لغويا: خشب حمين. أشجار وشجريات بطيئة النمو يف منطقة عند
السفح من املناطق اجلبلية، واليت تأخذ أشكال حمنية على سبيل املثال

بعض األنواع من النغت والصنوبر.

شجر منحين

Krummholz
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4120 K-selected species

espèces sélectionné-k

أنواع خمتارة لتفوقها يف بيئة مستقرة؛ نوع مييزه بطء النمو، وحجم
كبري نسبيا، وفيات طبيعية منخفضة واخنفاض اخلصوبة واهتمام كبري

بتربية الصغار.

(K) أنواع خمتارة

K-ausgewählte Arten

4121 Kulturlandschaft

paysage culturel

املشهد الطبيعي املتغري نتيجة لالستخدام البشري عرب العصور التارخيية،
والذي يمن عليه أشكال وأنواع االستخدامات مع تأثري النظم

اإليكولوجية البشرية أساسا (يقابله: املشهد الطبيعي).

مشهد ثقايف

Kulturlandschaft

4122 Kyoto Mechanisms

mécanismes de kyoto

ثالثة إجراءات منشأة مبوجب بروتوكول كيوتو لزيادة املرونة وتقليل
تكاليف حتقيق ختفيضات انبعاث غازات االحتباس احلراري. وهي

آلية التنمية النظيفة، وجتارة االنبعاثات والتنفيذ املشترك.

آليات كيوتو

Kyoto-Mechanismen

4123 Kyoto Protocol

protocole de kyoto

اتفاق دويل بشأن تغري املناخ. مت التفاوض على الربوتوكول واعتماده
يف عام 1997 يف املؤمتر الدويل الثالث بشأن تغري املناخ يف مدينة
كيوتو اليابانية. إنه اتفاق ملزم قانونا، حيث تلتزم الدول املعنية

بتخفيضات حمددة النبعاث الغازات املسببة لالحتباس احلراري حبلول
عام 2012. إمجاليا، يهدف االتفاق إىل حتقيق خفض بنسبة مخسة
يف املائة على األقل النبعاث الغازات الدفيئة باملقارنة مع مستوى عام
1990 بني عامي 2008 و 2012. األطراف املختلفة هلا التزامات

خمتلفة، واليت تعتمد بشكل خاص على التنمية االقتصادية. دخل
بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ يف 16 فرباير 2005.

بروتوكول كيوتو

Kyoto-Protokoll
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4124 La Niña

la niña

فترة رياح جتارة أقوى من املعتاد ودرجات حرارة سطح البحر
منخفضة بشكل غري عادي يف املناطق املدارية يف وسط وشرق احمليط

اهلادئ؛ عكس النينيو.

نينيا

La Niña

4125 labeling; labelling

étiquetage

بطاقة مكتوبة أو مطبوعة أو حتمل رسومات واليت هي موجودة على
التسمية، وترافق املواد الغذائية، أو يتم عرضها بالقرب من هذه املواد

، لغرض تعزيز بيعها أو التخلص منها.

وضع بطاقة

Kennzeichnung

4126 Labelling

étiquetage

يشمل وضع البطاقات التعريفية ربط أو إلصاق قطعة من الورق أو
مواد أخرى مبنتج لتزويد املستهلكني مبعلومات حول املنتج الذي

علقت عليه البطاقة.

وضع بطاقات تعريفية

Kennzeichnung

4127 Labor Intensive 
Methods

méthodes avec forte intensité de main-d'œuvre

استخدام كمية قليلة من رأس املال للعامل الواحد.

طرق ذات كثافة عمالية عالية

Arbeitsintensive Methoden

4128 Labor Productivity

productivité du travail

نسبة الناتج احلقيقي لكل وحدة من مدخالت العمل؛ يتم قياس النمو
من خالل ارتفاع نسبة املخرجات إىل املدخالت.

إنتاجية العمل

Arbeitsproduktivität

4129 labour standard

norme du travail

معايري العمل هي املعايري اليت ختص ظروف العمل ودف إىل ضمان
احترام حقوق العمال.

معيار عمل

Arbeitsnorm

4130 Lacey Act

loi lacey

صدر يف الواليات املتحدة يف عام 1900، هذا القانون يتضمن
عقوبات مدنية وجنائية على أي انتهاك ضد النباتات واحليوانات

الربية. أنه يغطي جمموعة من األفعال، مثل القنص وصيد األمساك غري
املشروع، واالجتار غري املشروع يف املوارد النباتية واحليوانية.

قانون السي

Lacey Act

4131 lacustrine deposits

dépôts lacustres

ترسبات تكونت يف مياه البحرية، مث ظهرت على السطح نتيجة إما
الخنفاض مستوى املياه أو ارتفاع قعر البحرية. يتراوح ملمس هذه

الرواسب من الرملي إىل الطيين.

ترسبات حبريية

Seeablagerungen

4132 Lagoon

lagon

مسطح مائي دافئ، ضحل وهادئ، يفصله عن البحر حاجز ضيق،
رملي أو صخري أو من الشعاب املرجانية.

حبرية ساحلية

Lagune

4133 Lagoon (waste)

lagon

منطقة الحتواء عصارة أو مياه صرف صحي. ميكن تشكيل حبريات
فوق أو حتت سطح األرض يف املنخفضات الطبيعية أو املصطنعة.

حبرية

Lagune

4134 lahar

lahar

تدفق طيين حممل بفتات صخور ينساب من منحدرات بركان. قد
يكون سبب التدفق زالزل أو ايارات أرضية، أو عندما يتم اختراق

حافة حبرية فوهة الربكان.

اهار

Lahar

4135 Lake

lac

جمال من املياه العذبة أو املاحلة، حماطة كليا باليابسة، وأصغر من حبر.

حبرية

See
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4136 Lammas growth

croissance d'été

تدفق ثاين من النمو يف أواخر الصيف من قبل بعض األنواع من
األشجار، مثل البلوط.

منو صيفي

Johannistrieb

4137 Land

terre

نظام أرضي حيوي مثمر، يتألف من التربة والنبات والكائنات احلية
األخرى، والعمليات والتفاعالت اإليكولوجية واهليدرولوجية اليت

تعمل داخل النظام. بعبارات بسيطة جدا: نظام يتوافق مع حالة سطح
األرض وما حتتويه من موارد طبيعية.

أرض

Land

4138 land breeze

brise de terre

نسيم ساحلي ليلي، حيث يهب النسيم من األرض إىل البحر. يف
املساء قد تكون املياه أكثر دفئا من األرض، مما يسبب اختالفات
الضغط. نسيم األرض هو تدفق اهلواء من األرض إىل البحر ملعادلة

هذه االختالفات يف الضغط. انظر نسيم البحر.

نسيم األرض

Landbrise

4139 Land Capability

capacité de la terre

قدرة األراضي على دعم استخدام معني، استنادا إىل تقييم خصائصها
الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، مبا يف ذلك التضاريس، والصرف

السطحي، واهليدرولوجيا، والتربة والغطاء النبايت.

قدرة األراضي

Grund und Boden Fähigkeit

4140 land carrying-capacity

capacité d'accueil des terres

أقصى مدى من الكائنات احلية ميكن لقطعة أرضية أن تستوعبه
باستمرار دون تدهور أو نضوب حلاجيات احلياة.

طاقة استيعابية لألراضي

Land Traglast

4141 Land Classification

classification des terres

تصنيف أنواع حمددة من األراضي وفقا خلصائصها أو لقدراا أو
لصالحيتها لالستخدام. وميكن تعريف تصنيف صالحية االستخدام

على أساس االعتبارات املادية واالقتصادية على حد سواء وفقا
لصالحيتها لالستخدام البشري، مع ما يكفي من (اخلرائط) املعربة

لإلشارة إىل تلك االختالفات اهلامة لإلنسان.

تصنيف األراضي

Landklassifizierung

4142 land clearing

défrichement

حتويل أراضي غري منتجة زراعيا بسبب عوائق إىل منتجة مبردود
مناسب، وذلك عرب: إزالة األحجار اليت تعيق احلرث، التسوية إن

كان ممكنا أو إنشاء مدرجات، جلب املياه، وغري ذلك من العمليات
اليت تزيل العوائق أو حتد بقدر كاف من تأثريها.

استصالح األراضي

Flurbereinigung

4143 land clearing

défrichement

حتويل أراضي غري منتجة زراعيا بسبب عوائق إىل منتجة مبردود
مناسب، وذلك عرب: إزالة األحجار اليت تعيق احلرث، التسوية إن

كان ممكنا أو إنشاء مدرجات، جلب املياه، وغري ذلك من العمليات
اليت تزيل العوائق أو حتد بقدر كاف من تأثريها.

استصالح األراضي

Flurbereinigung

4144 land control measures

mesures de contrôle foncier

منها اإلجراءات القبلية اليت دف املوازنة بني االستعماالت املربجمة
واحلفاظ على الثروات الطبيعية وشروط االستفادة املستدامة، ومنها

اإلجراءات املواكبة ملراقبة امللوثات وتراكماا، ومنها البعدية من أجل
إصالح ما قد تضرر.

إجراءات مراقبة األراضي

Land-Kontrollmaßnahmen

4145 land control measures

mesures de contrôle foncier

منها اإلجراءات القبلية اليت دف املوازنة بني االستعماالت املربجمة
واحلفاظ على الثروات الطبيعية وشروط االستفادة املستدامة، ومنها

اإلجراءات املواكبة ملراقبة امللوثات وتراكماا، ومنها البعدية من أجل
إصالح ما قد تضرر.

إجراءات مراقبة األراضي

Land-Kontrollmaßnahmen
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4146 land conversion

conversion des terres

حتويل مساحة أرضية من استخدامات إىل أخرى، مثل حتويل غابات
أو أراضي رطبة إىل أراضي زراعية أو مناطق حضرية.

ضيارألا تحويل، حتويل األراضي

Landumnutzung

4147 Land cover

couverture terrestre

خصائص سطح األرض على النحو الذي حتدده البصمة الطيفية
(طريقة فريدة ووحيدة اليت تسمح بالتعرف على نوع معني من الغطاء
النبايت واستغالل األراضي عن طريق قياس اإلشعاع املنعكس واملمتص

واملنبعث).

غطاء أرضي

Landbedeckung

4148 Land Cover 
Classification System 
(LCCS)

système de classification de la couverture 
terrestre (lccs)

نظام تصنيف شامل وموحد ومسبق، وضعته منظمة األمم املتحدة
لألغذية والزراعة، وصمم لتلبية متطلبات حمددة للمستعملني،

ولعمليات رسم اخلرائط. ويستخدم جمموعة من املعايري التشخيصية
املستقلة واليت تسمح بعالقة مع التصنيفات ووسائل اإليضاح احلالية.
يتم تعريف فئات الغطاء األرضي عن طريق اجلمع بني جمموعة من
املعايري التشخيصية املستقلة - ما يسمى املصنفات - اليت يتم ترتيبها

بشكل هرمي لضمان درجة عالية من الدقة اجلغرافية.

نظام تصنيف غطاء األرض
(LCCS)

Bodenbedeckung Klassifizierungssystems (LCCS)

4149 Land degradation

dégradation des terres

اخنفاض أو فقدان من اإلنتاجية البيولوجية أو االقتصادية يف املناطق
القاحلة وشبه القاحلة وااالت شبه الرطبة اجلافة وتعقيد وضعية

األراضي املزروعة املطرية واملروية وأيضا يف نطاق املراعي والغابات
واألحراش، الناتج عن استخدامات األراضي أو عن عملية أو جمموعة

من العمليات، مبا يف ذلك العمليات املترتبة عن األنشطة البشرية
وأمناط السكن، مثل: (1) تآكل التربة بفعل الرياح و/أو املياه؛ (2)

تدهور اخلصائص الفيزيائية الكيميائية والبيولوجية أو االقتصادية
للتربة؛ و (3) فقدان، على املدى الطويل، للغطاء النبايت الطبيعي.

تدهور األراضي

Bodendegradation

4150 land drainage

drainage

ألسباب خمتلفة ميكن أن تتجمع املياه يف أراضي منبسطة وتعوق
األنشطة الفالحية وغري الفالحية. حتفر خنادق أو تنشأ قنوات لصرف

املياه الزائدة ولفتح اال أمام خمتلف األنشطة.

تصريف املياه

Landentwässerung

4151 land drainage

drainage

ألسباب خمتلفة ميكن أن تتجمع املياه يف أراضي منبسطة وتعوق
األنشطة الفالحية وغري الفالحية. حتفر خنادق أو تنشأ قنوات لصرف

املياه الزائدة ولفتح اال أمام خمتلف األنشطة.

تصريف املياه

Landentwässerung

4152 Land farming

champs d'épandage

نشر للنفايات أو احلمأة على األرض، وبالتايل تسهيل تدهورها
وحتللها واندماجها يف الطبقة العليا من التربة.

 
عادة ما تتم إضافة أمسدة للمساعدة  االيار اهلوائي للنفايات.

نشر على التربة

Bodenauftrag

4153 land improvement

mise en valeur des terres

إنشاء: طرق، ممرات، شبكات الكهرباء واملاء الصاحل للشرب وصرف
املياه وغري ذلك من البنيات اليت تتالءم وجمال استعمال األراضي

(منطقة صناعية أو سكنية) يتم إنشاءها باألراضي من أجل الرفع من
قيمتها وتسهيل االستفادة على املستثمرين.

حتسني األراضي

Landverbesserung

4154 Land management

gestion des terres

األنشطة املرتبطة بإدارة األراضي كمورد باعتبار وجهيت النظر البيئية
واالقتصادية لتحقيق التنمية املستدامة.

إدارة األراضي

Landmanagement
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4155 land pollution

pollution du sol

طرح النفايات الصلبة أو صرف النفايات السائلة على األرض بطريقة
عشوائية يلوث التربة واملياه اجلوفية ويهدد الصحة العامة. ويف العديد
من احلاالت تستعمل املبيدات واألمسدة الصناعية بشكل مفرط يضر
بالتربة والفرشة املائية. أضف إىل ذلك أنشطة التعدين اليت جعلت

مناطق من األرض تظهر وكأا مناطق على سطح القمر، ... 

تلوث األراضي

Bodenverschmutzung

4156 land potentialities

potentialités d'utilisation des terres

تتحدد إمكانات منطقة على أساس املناخ وتكوين التربة والتضاريس
وما يعيش فيها وعليها، وقدرا على اإلنتاج ومقاومة التأثريات

السلبية الطارئة ومرونتها، أي قدرا على استعادة "صحتها" بعد أي
طارئ. كما تتحدد أمهية هذه اإلمكانات حسب هدف االستعمال:

فالحي، سكين، صناعي، منجمي، سياحي، اخل ... 

إمكانات األراضي

Landmöglichkeiten

4157 Land productivity

productivité des terres

فيما يتعلق بالزراعة (أو، يف النظم اإليكولوجية الزراعية)، ميكن
تعريف إنتاجية األرض (بالنسبة ملختلف أنواع الغطاء النبايت والنظم

املستخدمة) بأا اإلنتاج السنوي من احملاصيل الرئيسية وأنواع
النباتات (طن لكل هكتار من احملاصيل الرئيسية ولكل وحدة من

املدخالت املادية (مثل املياه والكيماويات الزراعية)). 

إنتاجية األراضي

Bodenproduktivität

4158 land reclamation

restauration des terres

معاجلة منطقة غري صاحلة الستعمال معني لتصبح صاحلة له. ومنها
أساسا اكتساب أراضي يابسة صاحلة ملختلف األنشطة البشرية على
حساب مناطق ساحلية ضحلة. هناك التجربة اهلولندية وحديثا ما
تقوم به عدد من اإلمارات اخلليجية. كما يعترب استصالحا حتويل

أراضي صحراوية إىل أراضي فالحية.

استصالح األراضي

Landgewinnung

4159 Land rehabilitation

réhabilitation des terres

هي عملية إعادة األرض يف منطقة معينة، إىل حد ما، إىل حالتها
السابقة، بعد بعض العمليات (الصناعية والكوارث الطبيعية اخل) اليت

أسفرت على إحلاق أضرار ا.

استصالح األراضي

Bodensanierung

4160 land tenure security; 
 
tenure right; tenure 
 
security

sécurité du régime foncier; droit foncier; la 
sécurité foncière

امللكية هي العالقة بني الناس، أفرادا ومجاعات، فيما يتعلق باألرض
واملوارد الطبيعية األخرى. وميكن حتديد هذه العالقة من قبل قانون

مكتوب أو العرف. امللكية هي مؤسسة، أي قواعد اخترعتها
اتمعات لتنظيم السلوك. قواعد امللكية حتدد كيفية توزيع حقوق

األراضي داخل اتمعات. أا حتدد كيفية منح الوصول إىل احلق يف
استخدام ومراقبة األراضي، ونقل احلقوق، فضال عن املسؤوليات

والقيود املرتبطة ا. بعبارات بسيطة، نظم ملكية األراضي حتدد من
الذي ميكنه استخدام موارد األرض وإىل مىت، وحتت أية ظروف. أمن
امللكية (ضمان امللكية، تأمني امللكية) هو التأكيد بأن حقوق الشخص
على األرض سوف تكون حممية. األشخاص الذين يعانون من انعدام
أمن امللكية عند مواجهة املخاطر ستتعرض حقوقهم على األراضي
للخطر بسبب مطالب منافسة، وقد يفقدوا نتيجة اإلخالء. أمن

امللكية ال ميكن قياسه مباشرة، وإىل حد كبري، وهو ما يعتقد الناس أنه
واقع. خصائص أمن امللكية قد تتغري من سياق إىل آخر.

تأمني ملكية األراضي؛ حق امللكية؛
تأمني امللكية

Sicherheit des Grundbesitzes, das Recht des Besitzes; 
Sicherheit des Besitzes

4161 Land Treatment 
(drilling wastes)

traitement en sols (les déchets de forage)

طريقة مستعملة للتخلص من نفايات احلفر تعتمد نشرها على أرض
(غري مستعملة) أو على أراضي زراعية. يتم نشر النفايات وخلطها

بالتربة بواسطة آالت زراعية.

عالج أرضي (نفايات احلفر)

Behandlung im Boden (Bohrabfälle)
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4162 Land Trusts

fonds de la terre

منظمات غري رحبية، مهتمة حبماية املوارد الطبيعية واملناطق التارخيية.
وتشمل أنشطة التوعية والتعليم العام، وتنسيق اتفاقيات احلفاظ على

البيئة، وختطيط اخلدمات.

صناديق األرض

Fonds für die Erde

4163 Land Use

utilisation des terres

هو جمموع الترتيبات واألنشطة واملدخالت اليت أجريت يف نوع معني
من الغطاء النبايت (جمموع اإلجراءات اليت يقوم ا اإلنسان)، أو أا
األغراض واألهداف االجتماعية واالقتصادية اليت تدار األرض من
أجلها (مثل الرعي، واستخراج األخشاب واحلفاظ على األرض).

استخدام األراضي

Bodennutzung

4164 Land Use Change 
(LUC)

changement d'utilisation des terres

كل تغيري يف استخدام أو إدارة األراضي من قبل البشر قد يؤدي إىل
تغري يف الغطاء النبايت، يسمى تغري استخدام األراضي. تغيري يف غطاء
األراضي وتغيري يف استخدام األراضي قد يكون له تأثري على البياض،
التبخر، ومصادر ومصارف غازات دفيئة أو غريها من خصائص

النظام املناخي، وبالتايل قد يكون له تأثري على املناخ حمليا أو عامليا.

تغيري استخدام األراضي

Landnutzungsänderung

4165 Land use Change, 
indirect (iLUC)

changement d'utilisation des terres, indirect

يدل التغري غري املباشر يف استخدام األراضي على التحوالت يف
استخدام األراضي الناتج عن تأثري تغري يف مستوى إنتاج حمصول

زراعي يف مكان آخر، وغالبا عرب األسواق أو مدفوعا بسياسات.
على سبيل املثال، إذا مت حتويل األراضي الزراعية إىل إنتاج الوقود، فإن
ذلك قد يتسبب يف إزالة الغابات يف أماكن أخرى لتحل حمل اإلنتاج

الزراعي السابق.

تغري استخدام األراضي، غري مباشر

Landnutzungsänderung, indirekte

4166 Land use constraint

contrainte d'utilisation des terres

قيود استخدام األراضي تشري إىل عوائق الستغالل الطاقات اإلنتاجية
ملنطقة معينة من األرض. وميكن أن تكون القيود من طبيعة خمتلفة:
قيود استخدام األراضي البيئية (مثل ندرة املياه واجلفاف واآلفات
واألمراض احليوانية وتدهور األراضي ورداءة نوعية التربة وأخريا

تآكل التربة)؛ القيود االجتماعية واالقتصادية الستخدام األراضي (مثل
فقر يف البنيات التحتية وبنيات ري رديئة، ونقص رأس املال، وعدم
وجود سلطة للمزارعني، عدم إمكانية الوصول السوق) واملؤسسية
(مثل عدم وجود سياسات الستخدام األراضي، ونقص اخلدمات

املعرفية والتقنية واالستشارية).

قيود استخدام األراضي

Landnutzungsbeschränkung

4167 land use, land use 
change and forestry 
LULUCF

utilisation des terres, changement d'affectation 
des terres et foresterie

قطاع جرد غازات االحتباس احلراري الذي يغطي االنبعاثات
وعمليات امتصاص الغازات املسببة لالحتباس احلراري الناجتة عن

أنشطة االستخدام املباشر لألراضي وتغيري استخدام األراضي واحلراجة
اليت يقوم ا اإلنسان.

استخدام األراضي وتغيري استخدام
األراضي واحلراجة

Landnutzung, Landnutzungsänderung und 
Forstwirtschaft

4168 Land value capture

capture de la valeur des terres

آلية متويل، عادة ما م جمال أنظمة النقل، أو غريها من البنيات
التحتية واخلدمات، اليت تستحوذ على زيادة قيمة األرض بسبب حتسن

إمكانية الوصول.

حتصيل قيمة األراضي

Bodenwerterfassung

4169 land-based activities

activités menées sur terre

تشمل جمموع األنشطة الزراعية والصناعية واملهنية والرياضية وغريها
اليت يقوم ا اإلنسان على سطح األرض. يف مفهوم تقليدي تتقلص
اموعة لتظم أساسا األنشطة املرتبطة بالتربة: الفالحة والبستنة

واألنشطة الغابوية.

أنشطة جتري على األرض

Aktivitäten auf dem Lande
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4170 Landespflege

gestion de pays

مصطلح مجاعي االت املهمات: محاية الطبيعة والعناية باملشاهد
الطبيعية مبا يف ذلك املساحات اخلضراء.

عناية باألراضي

Landespflege

4171 Landfarming (drilling 
wastes)

épandage (résidus de forage)

تطبق هذه التقنية بالنسبة لنفايات حتتوي على كميات عالية من
املركبات العضوية. هذه التقنية تعتمد الكائنات الدقيقة املوجودة
بالتربة لتحليل املكونات العضوية. معدالت استخدام هذه الطريقة
للتخلص من النفايات عادة ما تكون أقل من معدل نشرها على

أراضي غري مستعملة، ويتم القيام ا يف كثري من األحيان (أكثر من
مرة واحدة سنويا).

نشر (نفايات احلفر) على أراضي
زراعية

Landfarming (Bohrabfälle)

4172 Landfill

décharge

طريقة حديثة بتحضري هندسي إليداع النفايات يف باطن األرض واليت
حتقق محاية للبيئة. عند إنشاء مكب للنفايات، يتم تبطني قاعدة املكب

بطبقة واقية ويتم تثبيت التجهيزات الالزمة لرصد ومجع العصارة
والغاز املتكونني يف املكب. بعد وضع النفايات على الطبقة الواقية،

يتم ضغطها باستعمال اآلليات الثقيلة يف حماولة للتخلص من أكرب قدر
ممكن من النفايات يف املوقع. ويف اية اليوم يتم تغطية النفايات

بالتراب أو غطاء من نسيج خاص (ما مل يتم اإلعفاء من قبل اجلهات
املنظمة). عندما ميتلئ املوقع متاما، يتم تغطيته بغطاء خيضع ملعايري

تقنية. حتدد القوانني واملساطر ودورية اختبار املياه اجلوفية، ومستويات
العصارة وانبعاثات الغاز. متثل املكبات خط أعمال مستقل داخل
منظومة إدارة النفايات. املكبات أنواع خمتلفة: تشمل مكبات
النفايات البلدية الصلبة، مكبات نفايات البناء واهلدم، ومكبات

متخصصة: االسبستوس، الرماد، النفايات اخلاصة والنفايات اخلطرة.

مكب (مدفن) نفايات

Mülldeponie

4173 Landfill design

étude de réalisation d'une décharge

تصميم موقع لطمر النفايات. تصميم املكب يتبع الدراسات
التحضريية والتفصيلية املتعلقة باهلندسة واألثر البيئي، ويأخذ يف
االعتبار املعايري الواجب توافرها يف التخطيط واملوقع شروط اليت

يتضمنها التصريح / الرخصة.

تصميم مكب

Deponieplanung

4174 Landfill farming

décharge-agriculture

تستعمل التربة السطحية يف معاجلة بعض النفايات و / أو احلمأة
خبلطها معا. تفاعالت العملية تكون أساسا بيولوجية وتنتج مواد

صاحلة لالستعمال كسماد أو عوامل مساعد لنمو النبات.

مكب-فالحة

Deponie-Landwirtschaft

4175 Landfill fire

feu de décharge

حريق النفايات ميكن أن يكون على سطح املكب أو يف عمقه. وعادة
ما ميكن أن يوضع حد للحرائق السطحية بسهولة. أما حريق العمق،
داخل القسم الذي متت تغطيته من موقع طمر النفايات فإن إمخاده

صعب للغاية وميكن أن يستمر ملدة أسابيع أو أشهر.

حريق مكب

Deponiebrand

4176 Landfill footprint

empreinte de l'enfouissement

قطعة من األرض حمددة خبصائص تسمح بأداء أنشطة الطمر. ويشمل
هذا: منطقة املدخل، ومنطقة التدريج، ومنطقة عازلة، واملنطقة اليت
ستستقبل النفايات املطلوب التخلص منها (منطقة بصمة النفايات).

بصمة مكب

Fußabdruck der Deponie

4177 Landfill Gas

gaz d'enfouissement

غاز ناتج عن حتلل املواد العضوية (القابلة للتعفن والتحلل)، جزء من
النفايات البلدية الصلبة؛ يتكون أساسا من امليثان وثاين أكسيد

الكربون وكربيتيد اهليدروجني. قد تسبب هذه الغازات انفجارات أو
حرائق يف املكبات إذا مل تتم إدارا بشكل صحيح.

غاز املكب

Deponiegas
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4178 Landfill gas 
enhancement

optimisation de la production des gaz de 
décharge

استخدام تقنيات تشغيل وتسيري أو تصاميم متكن من زيادة معدل
إنتاج الغاز باملكب و/أو للحد من الفاصل الزمين بني إيداع النفايات

يف املكب وبداية تكون الغاز.
 

بعض التقنيات، قيد التحقيق حاليا، تشمل التخلص املشترك أو
املختلط (مع النفايات الصلبة) حلمأة ااري، إعادة تدوير العصارة،
إضافة مياه جديدة، أو العمل على رفع درجة احلرارة من خالل توفري
شروط حتلل هوائي طارد للحرارة يف الطبقات السفلى من النفايات

قبل أن توضع فوقها طبقة عالية الكثافة.

تعزيز غاز املكب

Deponiegasanreicherung

4179 Landfill gas 
generation

production des gaz de décharge

تكون الغاز داخل كتلة املكب. معظم مواقع دفن النفايات تنتج غاز
املكب. ينتج عن ذلك ضرورة توفر آليات للرقابة. كنتيجة منطقية
لتطور استخدام غاز املكب كمصدر للطاقة جاء العمل على حتقيق
اإلنتاج األمثل من غاز مقالب القمامة. النمذجة الرقمية باحلاسوب
لتكون الغاز تضع تقنيا صعوبة أكرب باملقارنة مع التنبؤات مبسارات

تسرب للغاز.

تكون غاز املكب

Deponiegaserzeugung

4180 Landfill Gas 
Management

gestion des gaz d'enfouissement

تشمل مجيع األنشطة املتعلقة بغاز املكب، مبا يف ذلك: االستخراج
والرصد والتخلص منه أو استعماله وتقدمي التقارير إىل اجلهات

املسؤولة.

إدارة غاز املكب

Deponiegas-Management

4181 Landfill gas migration

conduits d'évacuation des gaz de décharge

انتقال وتسرب غاز املكب املتكون يف كتلة النفايات. متثل، نظرا
للطبيعة املتفجرة للغاز، نظم انتقال وتسرب الغاز يف وحول مقالب
القمامة جزء ضروري من هندسة ومكونات تشغيل مواقع دفن
النفايات. وجيري مبساعدة الكمبيوتر، تطوير مناذج النتقال الغاز

وللتنبؤ مبساراته، واليت من املرجح أن تعتمد على نتائج حاالت سابقة
من إنتاج الغاز.

هجرة غاز املكب

Deponiegaswanderung

4182 Landfill gas migration 
pathways

conduits d'évacuation des gaz de décharge

مسارات أفقية و/أو رأسية ينتقل من خالهلا غاز املكب عرب املوقع
وإىل خارجه.

مسارات انتقال غاز املكب

Deponiegaswanderungswege

4183 Landfill, Active

décharge, active

مكبات ال يزال بإمكاا استقبال نفايات بلدية صلبة.

مكب، نشط

Deponie, Aktiv

4184 Landfill, Construction 
& Demolition (C&D)

décharge, construction et démolition (c & d)

موقع، متت املوافقة عليه من قبل أجهزة الدولة املكلفة ذا اال،
لطمر نفايات البناء واهلدم. جيب أن يكون هلذا النوع من املكبات
خصائص ومسات تصميم حمددة مت وضعها من قبل مؤسسة الدولة

املكلفة ذا اال.

مكب، بناء وهدم

Deponie, Bau & Abbruch
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4185 Landfill, Hazardous 
Waste

enfouissement, les déchets dangereux

تعترب النفايات خطرة إذا كانت: قابلة لالشتعال (أي حتترق بسهولة)،
هلا مفعول تآكل على غريها، أو تتفاعل (على سبيل املثال، متفجرة).
وميكن أيضا أن تعترب نفايات خطرة إذا كانت حتتوي على كميات
معينة من مواد كيميائية سامة. وباإلضافة إىل هذه النفايات املتميزة،

توجد مثال يف الواليات املتحدة األمريكية قائمة تضم أكثر من 500
نفاية خطرة حمددة. النفايات اخلطرة ميكن أن تكون يف حاالت مادية
خمتلفة: ميكن أن تكون صلبة أو شبه صلبة أو سائلة. يتم إنشاء موقع

لطمر النفايات اخلطرة حسب شروط وإجراءات حمددة من قبل
اهليئات التنظيمية املعنية. هذه املنظومة من الشروط واإلجراءات هي
أكثر صرامة بكثري من تلك اليت ختص مكبات النفايات الصلبة. مثال
يف الواليات املتحدة األمريكية أعطيت املوافقة القانونية إلنشاء وعمل
5 مواقع مؤمنة لطمر النفايات اخلطرة. كل هذه املواقع تعمل حتت

اسم "إدارة النفايات الكيميائية".

مكب، نفايات خطرة

Deponie, gefährliche Abfälle

4186 Landfill, Inactive

site d'enfouissement, inactif

1. مكب امتأل وتوقف عن قبول النفايات. 2. مكبات حيث توقف
النشاط البيولوجي.

مكب نفايات، غري نشط

Deponie, Inaktive

4187 Landfill, Municipal 
Solid Waste (MSW)

site d'enfouissement, déchets solides municipaux

موقع لطمر النفايات متت املوافقة من قبل الوكالة احلكومية املختصة
على إنشائه وتشغيله الستقبال النفايات البلدية الصلبة. تصميم

وطريقة إنشاء وشروط وخصائص تشغيل هذا النوع من املكبات
ختضع لقوانني ومساطر وإجراءات حضرت و/أو حددت من قبل

اجلهات احلكومية املختصة.

مكب نفايات، نفايات بلدية صلبة

Deponie, Siedlungsabfälle

4188 Landforms

relief

األشكال املختلفة لسطح األرض والناجتة عن جمموعة متنوعة من
العمليات والتفاعالت مثل ترسب أو الترسيب (تالل حتت جليدية،
وأحواض حبريات)، وتآكل (أخاديد) وحركات القشرة األرضية

(اجلبال).

تضاريس

Landschaftsformen

4189 Landing

zone de dépôt

بقعة خالية من األشجار ضمن منطقة حصاد األخشاب حيث تتم
املعاجلة األولية لألشجار اليت مت قطعها، وتكديسها، مت حتميلها للنقل

إىل املنشرة أو منشأة أخرى.

منطقة اإليداع

Waldlagerplatz

4190 Landing (forestry)

champ d'atterrissage (foresterie)

أرض عارية حيث يتم جتميع األشجار املقطوعة ملعاجلة أولية أو للنقل
إىل موقع املصنع.

موقع جتميع (احلراجة)

Flur (Forstwirtschaft)

4191 Landraising

terre montante

وتسمى أيضا طريقة "منطقة الطمر" (ملء مواقع منخفضة). تنشر
النفايات يف طبقات أفقية. تستخدم على أرض مسطحة أو ضعيفة

االحندار عندما ال تكون هناك حاجة للحفر.

تعلية األرض

steigende Fläche

4192 Landscape

paysage

فسيفساء جغرافية تتكون من تفاعل النظم البيئية الناجتة عن تأثري
العوامل اجليولوجية والطبوغرافية والتربة واملناخية واحليوية والتفاعل

مع البشر يف منطقة معينة.

موقع طبيعي

Landschaft

4193 landscape

paysage

مشهد طبيعي ملنطقة ريفية، ميكن أن يتميز مبكونات أو أنشطة
خاصة.

منظَر، منظَر طبيعي

Landschaft
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4194 Landscape approach

approche paysagère

مجيع النظم اإليكولوجية، تقريبا، هي نظم مفتوحة وتتبادل الطاقة
واملغذيات املعدنية، واألنواع.خصوصا يف املناطق غري املتجانسة إىل
حد كبري، قد تكون فسيفساء املشهد هي الوحدة املناسبة أكثر

للدراسة واإلدارة من استعمال موقع أو نظام إيكولوجي كوحدة.
املشهد هو منطقة واسعة (حوايل الكيلو متر) حيث يتم تكرار جمموعة

من املواقع أو النظم اإليكولوجية املتفاعلة يف شكل مماثل. لذلك
فاملشهد هو وحدة بيئية مع بنية هيكلية متميزة. أمهية مفهوم مقاربة

املشهد تعود إىل كوا تأخذ التفاعالت بني املكونات اهليكلية
للمشهد الطبيعي يف االعتبار.

مقاربة املشهد الطبيعي

Landschaftsansatz

4195 landscape ecology

écologie du paysage

ايكولوجيا املشهد الطبيعي هو الدراسة اليت تشمل اجليومورفولوجيا
والبيئة ويتم تطبيقها على تصميم وهندسة املناظر الطبيعية، مبا يف ذلك
الزراعة واملباين. من الناحية النظرية، تعترب ايكولوجيا املشهد الطبيعي
هي تطوير وصيانة للتنوع املكاين عند العمليات احليوية وغري احليوية،

وإدارة هذه التنوع وعدم التجانس. احلفاظ على جودة عالية أو
املناظر الطبيعية التقليدية والتنوع البيولوجي يتطلب التكامل من

األراضي الزراعية والغطاء النبايت الطبيعي واملسطحات املائية.

إيكولوجيا املشهد الطبيعي

Landschaftsökologie

4196 landscape science

science du paysage

أو ايكولوجيا املشهد الطبيعي هو الدراسة اليت تشمل اجليومورفولوجيا
والبيئة ويتم تطبيقها على تصميم وهندسة املناظر الطبيعية، مبا يف ذلك
الزراعة واملباين. من الناحية النظرية، تعترب ايكولوجيا املشهد الطبيعي
هي تطوير وصيانة للتنوع املكاين عند العمليات احليوية وغري احليوية،

وإدارة هذه التنوع وعدم التجانس. احلفاظ على جودة عالية أو
املناظر الطبيعية التقليدية والتنوع البيولوجي يتطلب التكامل من

األراضي الزراعية والغطاء النبايت الطبيعي واملسطحات املائية.

علم املشهد الطبيعي

Landschaftswissenschaft

4197 Landschaftspflege

gestion paysagère

إعداد وتنفيذ التدابري الرامية إىل ضمان االستخدام املستدام للموارد
الطبيعية واحلفاظ على التنوع، واملكونات املميزة ومجال الطبيعة على

سبيل املثال من خالل احلفاظ على األشكال التقليدية لالقتصاد.

إدارة مشهد طبيعي

Landschaftspflege

4198 Landschaftsplanung

planification du paysage

ختطيط متخصص يف احملافظة على الطبيعة وإدارة املشاهد الطبيعية
(كجزء من التخطيط املكاين الشامل)، الذي يتكون من خطط فنية

حمددة خمتلفة (مثل برنامج املشاهد الطبيعية، وخمطط املشهد الطبيعي).

ختطيط املشاهد الطبيعية

Landschaftsplanung

4199 landslide

glissement de terrain

ايار أرضى هو حركة املواد السطحية (خاصة التربة واحلجارة) حنو
أسفل منحدر.

ايار أرضي

Erdrutsch

4200 Landspreading 
(drilling wastes)

épandage (résidus de forage)

عادة ما يتم هذا بالنسبة للنفايات اليت حتتوي على مستويات مرتفعة
من املعادن الثقيلة و / أو األمالح. يتم حتديد حجم النشر حسب
الطاقة االستيعابية للتربة للمكونات املعنية، ويتم النشر مرة واحد

فقط.

نشر (نفايات احلفر) على األراضي

Ausbringung (Bohrabfälle)
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4201 Land-use Planning

aménagement du territoire

ختطيط استخدام األراضي هو فرع من التخطيط العمراين واالجتماعي
واالقتصادي الذي حيدد الوسائل واألصول والقيم والقيود للخيارات
املختلفة الستخدام األراضي، مع اآلثار املترتبة على قطاعات خمتلفة
من السكان أو مصاحل اتمع واليت تؤخذ يف االعتبار يف حتضري
القرارات. ويشمل ختطيط استخدام األراضي الدراسات ورسم

اخلرائط، وحتليل البيانات البيئية واملخاطر، وصياغة القرارات املتعلقة
باستخدام بديل لألراضي وتصميم خطة طويلة املدى لنطاقات

جغرافية وإدارية خمتلفة.

ختطيط استخدام األراضي

Landnutzungsplanung

4202 Landwirtschaftlich 
genutzte Flächen

terres agricoles

تغطي األراضي الزراعية مجيع املناطق املستخدمة يف الزراعة أو
كحدائق. وتشمل املكونات التالية: األراضي الصاحلة للزراعة،

واملراعي الدائمة، احلدائق املرتلية (باستثناء حدائق الزينة) والبساتني
ومناطق حضانة، والكروم، والنباتات صفصاف السالل، ومزارع

أشجار احلور وأشجار عيد امليالد خارج الغابة. مجيع ااالت املنتمية
إىل مقاولة معينة تكون تابعة  للبلدية حيث يوجد مقر املقاولة (مبدأ

التشغيل).

أراضي زراعية

Landwirtschaftlich genutzte Flächen

4203 Landwirtschaftlicher 
Betrieb

entreprise agricole

متثل املقاولة الزراعية أو املزرعة (مبا يف ذلك البساتني وزراعة الكروم)
وحدة تقنية واقتصادية اليت تدار وتعمل لصاحل املالك (صاحب

املقاولة/املزارع)، وختضع لتسيري موحد، وتنتج منتجات زراعية.

مقاولة زراعية

Landwirtschaftlicher Betrieb

4204 Lapse Rate

gradient thermique vertical

معدل اخنفاض يف درجة احلرارة مع زيادة االرتفاع يف الغالف
اجلوي. إذا مل يكن هناك تبادل للحرارة بني كتلة اهلواء املتحركة

وحميطها، يعترب املعدل ثابت احلرارة (أديباتيا). خيتلف املعدل باختالف
احملتوى من الرطوبة للكتلة اهلوائية املتحركة. يف التروبوسفري، تتناسب
الزيادة يف االرتفاع عكسيا مع تغري درجة احلرارة، يعين ارتفاع الكتلة
اهلوائية يصاحبه اخنفاض يف درجة احلرارة حىت اية التروبوبوز، بعد
ذلك تزداد درجة احلرارة بازدياد االرتفاع. ويعترب معدل التغري إجيايب
عند االنتقال إىل األعلى املصحوب بتراجع درجة احلرارة. وبالنسبة
C لكتلة هوائية غري مشبعة، فإن هذا املعدل يقرب من 9،8 درجة
للكيلومتر. لكن، يف حالة طبقة انعكاسية، فإن املعدل يكون سالبا،
أي أن درجة احلرارة ترتفع مع زيادة االرتفاع يف الغالف اجلوي.

معدل التغري الرأسي للحرارة

Vertikale Wärmegradienten

4205 Large footprint 
industries

industries avec grande empreinte

قطاعات صناعية ألنشطتها األساسية تأثري سليب كبري على البيئة وعلى
التنوع البيولوجي.

صناعات ببصمة كبرية

Industrien mit großem Fußabdruck

4206 Large forest (also 
large ownership) 
(FSC)

grande forêt (aussi grande propriété) (fsc)

غابة مساحتها أكرب من 50000 فدان.

غابة كبرية (أيضا ملكية كبرية)
(جملس اإلشراف على الغابات)

Großes Waldgebiet (auch großer Besitz) (FSC)

4207 Large Generator

grand générateur

يدل هنا على شركات ومؤسسات ومراكز صناعات تنتج كميات
كافية من النفايات البلدية الصلبة واملواد القابلة للتدوير لتربير اإلدارة
الذاتية هلذه املواد. أمثلة هلؤالء املنتجني الكبار تشمل حمالت السوبر

ماركت ومطاعم ومتاجر كبرية ومراكز التسوق ومستودعات
ومترتهات ومراكز مؤمترات، ومكاتب وجممعات سكنية.

مولد كبري

großer Generator
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4208 Large Marine 
Ecosystem (LME)

grand ecosystème marin

النظم البيئية البحرية الكبرية هي مناطق من الفضاء احمليطي تشمل
املناطق الساحلية من أحواض األار ومصبات األار إىل احلدود يف
اجتاه البحر للجروف القارية واهلوامش اخلارجية ألنظمة التيارات

الكربى.

نظام إيكولوجي حبري كبري

Großes Meeresecosystem

4209 Larvae

larves

مرحلة غري ناضجة جنسيا لألحداث يف دورة حياة احليوان.

يرقات

Larven

4210 Last Glacial 
Maximum (LGM)

dernier maximum glaciaire

فترة أقصى متدد حلدود الصفائح اجلليدية خالل العصر اجلليدي
األخري، كان هذا مند حوايل 21 ألف سنة. وقد درست هذه الفترة
على نطاق واسع ألن التأثريات اإلشعاعية وشروط احلدود معروفة
نسبيا وألن التربيد العاملي خالل تلك الفترة هو للمقارنة مع ارتفاع

درجات احلرارة املتوقعة خالل القرن ال21.

آخر حد أقصى جليدي

Letztes glaziales Maximum (LGM)

4211 Late Quaternary

quaternaire supérieur

يدل بشكل غري رمسي على نصف إىل مليون سنة املاضية. تصدعات
اليت حدثت خالل هذا الوقت تعترب أحيانا نشطة.

أواخر العصر الرباعي

späten Quartär

4212 Late successional

succession tardive

غابات يف عمر متقدم أو مراحل تعاقب ناضجة.

تعاقب متأخر

späte Sukzession

4213 latent heat

chaleur latente

احلرارة اليت يتم إما اإلفراج عنها أو استيعاا من قبل كتلة من مادة
عندما ختضع لتغيري يف حالتها الفيزيائية، مثال: أثناء التبخر، التكثيف،

أو التسامي.

حرارة كامنة

Latentwärme

4214 latent life

vie latente

حالة فيزيولوجية للكائنات تتوقف خالهلا كل الوظائف الظاهرة
للحياة لفترة دون أن يفقد الكائن القدرة على استعادة النشاط يف

املستقبل.

حياة كامنة

latentes Leben

4215 Latent Period

période de latence

الفترة بني حادثة التعرض للعامل املسبب للمرض وظهور أعراض
املرض. على سبيل املثال، بعد التعرض لإلشعاع املؤين، هناك فترة

كامنة من مخس سنوات، يف املتوسط،، قبل تطور سرطان الدم. وقبل
تطور بعض األمراض اخلبيثة األخرى أكثر من 20 عاما. كثريا ما

تستخدم " فترة كامنة " كمرادف لِ "فترة التدريب" كما مت تعريفها
على أا فترة من بدء املرض إىل اكتشاف املرض.

فترة كامنة، فترة حضانة

Latenzzeit

4216 lateral moraine

moraine latérale

حاجز من حطام الصخور يف الوادي على هامش ر جليدي ومستمد
إىل حد كبري من صخور متساقطة.

ركام جانيب

Ufermoräne

4217 Lateral pipe

conduite latérale

أنابيب تستخدم للربط والتوصيل بني اآلبار أو بني خنادق يف مكبات
النفايات.

أنابيب جانبية

seitliche Röhre

4218 lateral spread or flow

propagation ou débit latérale

يدل االنتشار أو التدفق األفقي على ايارات أرضية واليت تتشكل
عادة على املنحدرات اللطيفة االحندار واليت لديها حركة تدفق

كالسوائل، مثل املاء.

انتشار أو تدفق أفقي

seitliche Ausbreitung oder Fluss
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4219 laterization

latérisation

ظاهرة تفتت وحتلل صخور معدنية تنتج عنها تربة غنية بأكسيد
احلديد وأكسيد األلومينيوم ولوا أمحر إىل بين.

عنيوت

laterization

4220 Laurasia

laurasie

قارة عمالقة كانت موجودة من العصر اجلوراسي إىل الثالثي املبكر
بعد انفصاهلا عن باجنيا. تتألف من لورانسيا ، بلطيقا، وأبالونيا

(أمريكا الشمالية والدول االسكندنافية، وغرينالند، أوروبا الغربية
والوسطى)؛ جتزأت يف اية املطاف إىل أوراسيا وأمريكا الشمالية يف

العصر الثالثي مع افتتاح احمليط األطلسي الشمايل.

لوراسيا

Laurasia

4221 lava

lave

مواد منصهرة طردية أو بركانية، أو الصخور اليت تشكلت من هذه
احلمم.

محم

Lava

4222 lava dome

dôme de lave

احلمم اليت تتراكم عند فتحة الربكان (املدخنة)، وعادة على شكل
كتلة بقمة مكورة.

قبة محم بركانية

Lavadom

4223 Law

loi

أداة قانونية تستخدم عموما يف التشريعات الوطنية األولية، تتطلب يف
كثري من األحيان على مستوى "التمكني" أو التفعيل، مراسيم تفصيلية

لتنفيذها.

قانون

Gesetz

4224 Law of Demand

loi de la demande

يشتري الناس أكثر من سلعة معينة أو خدمة عند اخنفاض نسيب
لسعرها؛ يشترون أقل عند ارتفاع نسيب ألسعارها.

قانون الطلب

Gesetz der Nachfrage

4225 Law of Supply

loi de l'offre

عند ارتفاع األسعار النسبية لسلعة معينة، فإن الكمية املعروضة منها
ستتم زيادا؛ وعند اخنفاض األسعار النسبية، فسيتم تزويد السوق

بكميات أقل من السلعة.

قانون العرض

Gesetz vom Angebot

4226 Lax

laxiste

فضفاضة. تدل على كل من خاليا كبرية ورقيقة اجلدران، وكذلك
أيضا على طبيعة املباعدة بني األوراق على سيقان النباتات يف خصلة.

مهلهل

locker

4227 Layering

marcottage

مصطلح يشرح تطوير نبتة جديدة من فرع أو جذع مت توصيله بالتربة
وكون جذورا.

ترقيد

Absenkerbildung

4228 LC50 / Median Lethal 
Concentration

cl50 / concentration létale médiane

يستخدم هذا االختصار (LC50) للداللة على تركيز مادة سامة
قاتلة، الذي يسبب التعرض له وفاة 50 ٪ من جمموعة االختبار.

(LC50) متوسط التركيز املميت

LC50 / mittlere letale Konzentration

4229 LD50 / Median Lethal 
Dose

dl50 / dose létale médiane

يستخدم هذا االختصار (LD50) للداللة على اجلرعة من مادة
سامة قاتلة، اليت يسبب استيعاا وفاة 50 ٪ من جمموعة االختبار.

(LD50) متوسط اجلرعة املميتة

LD50 / mittlere letale Dosis

4230 leach field

champ d'épandage

عبارة عن شبكة من اخلنادق مع أنابيب مثقبة، حتيط ا أحجار أو
حصى ويغطيها الردم. تستعمل للتخلص من سوائل الصرف الصحي

يف التربة احمليطة باألنابيب والقابلة لالختراق.

مزبلة، حقل تسرب

Sickerdränage
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4231 Leachate

lixiviat

مياه ترشح من مكبات النفايات البلدية الصلبة، تكون حمملة بامللوثات
اليت جتمعها عندما تتسرب عرب هذه النفايات. العصارة ميكن أن حيمل

معها مواد خطرة إىل املياه السطحية واملياه اجلوفية، أو التربة.

عصارة

Sickerwasser

4232 Leachate Collection 
System

système de collection de lixiviat

نظام جيمع العصارة (عادة يف موقع طمر النفايات) ويضخها إىل
منشأة ملعاجلة مياه الصرف الصحي.

نظام مجع العصارة

Sickerwassersammelsystem

4233 Leachate 
Management

gestion des lixiviats

جمموع العمليات واألنشطة املتعلقة بعصارة مكب نفايات، مبا يف
ذلك: مجعها ورصدها والتخلص منها وتقدمي التقارير إىل اجلهات

التنظيمية املختصة.

نظام إدارة العصارة

Sickerwassermanagement

4234 Leachate 
recirculation 
(leachate recycle)

rémise en circulation des eaux de percolation; 
Recirculation des lixiviats

عملية إعادة العصارة إىل املكب الذي استخرجت منه، عن طريق
رشها مباشرة على الطبقات العليا من النفايات ذا املكب.

إعادة تدوير العصارة

Sickerwasserrückführung

4235 Leachate Treatment

traitement des lixiviats

عمليات لتقليل خطر التلوث بسبب العصارة. وميكن أن تشمل هذه
العمليات إعادة تدوير العصارة، الري برشها على املراعي ااورة، أو

إخضاعها للمعاجلة البيولوجية والفيزيائية والكيميائية.

معاجلة العصارة

Sickerwasserbehandlung

4236 Leaching

lessivage

الغسل هو العملية اليت من خالهلا يتم غسل املواد القابلة للذوبان يف
التربة، مثل األمالح واملواد الغذائية، واملبيدات الكيميائية أو امللوثات،
ونقلها إىل طبقة سفلى من التربة أو محلها إىل املياه اجلوفية اليت قد

تنقلها بعيدا.

غسل

Auslaugen

4237 Lead-Acid Batteries

batteries au plomb

بطاريات مستخدمة يف السيارات والشاحنات والدراجات النارية. أا
بطاريات من البالستيك وحتتوي على الرصاص (معدن سام)، ومحض
الكربيتيك. تستثين بطاريات الرصاص احلمضية من املعدات الكبرية
والشاحنات الثقيلة واجلرارات والطائرات واملركبات العسكرية،

والقوارب.

بطاريات رصاص

Bleibatterien

4238 lead-containing (fuel)

carburant additionné de plomb

بداية القرن العشرين اكتشف الباحثون أن إضافة رباعي إيتيل
الرصاص إىل وقود حمركات االحتراق الداخلي حيسن جودة الوقود،

ومتت مند عشرينيات القرن العشرين إضافة هذا املركب للبرتين.
وكانت الكمية املضافة هي حوايل جرام واحد من املركب املذكور يف

كل لتر. مل يعد يضاف حاليا.

وقود حيتوي على الرصاص

bleihaltiger (Kraftstoff)

4239 lead-free fuel

essence sans plomb

خالل الستينيات من القرن املاضي تأكدت التخوفات من التأثري
السليب للرصاص على صحة اإلنسان، بداية السبعينيات انطلق

التخفيض من تركزه يف احملروقات. خالل الثمانينيات تسارع هذا
التوجه باعتبار أن الرصاص حيد أو يوقف فعالية احملفزات اليت انطلق
استعماهلا للتخفيض من انبعاث الغازات امللوثة والسامة من عوادم

السيارات. حاليا توقفت إضافة مركبات الرصاص إىل برتين
السيارات.

وقود خالٍ من الرصاص

bleifreier Kraftstoff
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4240 Leading shoot

pousse principale

غصن رئيسي الذي يتطور من الربعم الطريف يف أعلى الشجرة كل
عام. ويسمى أيضا "الرائد".

غصن رائد

Haupttrieb

4241 Leaf area index (LAI)

indice de surface foliaire

مساحة أوراق الشجر يف وحدة املساحة من األرض. تقليديا يدل هذا
املؤشر على نسبة مساحة اجلانب العلوي لألوراق إىل مساحة

اإلسقاط على سطح (املساحة حتت املظلة الشجرية). وقد استخدم
املؤشر أحيانا لإلشارة إىل مساحة كال اجلانبني من األوراق.

مؤشر مساحة األوراق

Blattflächenindex

4242 Leaf axil

aisselle des feuilles

النقطة اليت يتم عندها إرفاق عنق الورقة إىل غصن أو فرع.

قاعدة ورقة

Blattachse

4243 Leaflet

foliole

قسم من ورقة من ورقة نباتية مركبة على شكل ورقة ، على سبيل
املثال أوراق شجرة املران.

وريقة

Blättchen

4244 Leakage

fuite

حالة نشاط الستخالص الكربون (على سبيل املثال: غرس األشجار)
على قطعة أرض، وعن غري قصد، بشكل مباشر أو غري مباشر، يؤدي

هذا النشاط إىل انطالق نشاط مواز، يلغي كليا أو جزئيا نتائج
النشاط األول.

تسرب

Leckage

4245 Leakage (waste 
collection)

fuite (collecte des déchets)

حاالت، يتم فيها مجع مواد من النفايات السكنية قابلة للتدوير خارج
نظام اجلمع البلدي. نتيجة لذلك، غالبا، ال يتم كشف هذه املواد

خالل اجلهود العادية جلمع البيانات.

تسرب (مجع النفايات)

Leckage (Müllabfuhr)

4246 Leakage belt

ceinture de fuite

حزام تسرب هو اال حيث تعترب كل إزالة غابوية فوق توقعات خط
األساس تسربا.

حزام تسرب

Leckband

4247 Leapfrog 
Development

développement saute mouton

التطور الذي حيدث خارج حدود التنمية القائمة وخيلق مساحات من
األراضي الشاغرة بني مناطق من األراضي اليت مت تطويرها.

تنمية بقفزات

Bocksprungentwicklung

4248 Leaseholds

affermage

عقود تسمح للطرف غري املالك باالستفادة من األرض لفترة معينة من
الزمن، عادة مقابل إجيار أو نسبة من احملصول.

عقود استغالل

Pacht

4249 Least Developed 
Countries (LDCs)

pays les moins avancés (pma)

البلدان األكثر فقرا يف العامل. املعايري املستخدمة حاليا من قبل الس
االقتصادي واالجتماعي لتحديد البلدان األقل منوا تشمل: ذوي

الدخل املنخفض، وضعف املوارد البشرية والضعف االقتصادي. لقد
مت حاليا تعيني 48 دولة من قبل اجلمعية العامة لألمم املتحدة كدول

أقل منوا.

بلدان أقل منوا

Am wenigsten entwickelten Länder (GCF)

4250 Least Developed 
Countries Expert 
Group (LEG)

pays les moins avancés -groupe d'experts

جلنة تتكون من 13 خبريا، تقدم املشورة للبلدان األقل منوا وتساعدها
على إعداد وتنفيذ برامج أنشطة وطنية للتكيف (برامج العمل الوطنية)

- خطط ملعاجلة االحتياجات العاجلة والفورية لتلك البلدان على
التكيف مع تغري املناخ.

البلدان األقل منوا - فريق اخلرباء

Am wenigsten entwickelten Länder -Expertengruppe
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4251 Least Developed 
Country Fund (LDCF)

fonds des pays les moins avancés (fpma)

صندوق أنشئ لدعم برنامج عمل ملساعدة البلدان األطراف األقل منوا
على تنفيذ، يف مجلة أمور، وإعداد وتنفيذ برامج العمل الوطنية

للتكيف (برامج العمل الوطنية). املرفق العاملي للبيئة ، بوصفه الكيان
الذي يشغل اآللية املالية لالتفاقية، عهد إليه تشغيل هذا الصندوق.

صندوق البلدان األقل منوا

Fonds der am Wenigsten entwickelten Ländern

4252 LEED (Leadership in 
Energy and 
Environmental 
Design)® Rating

leed (leadership en conception énergétique et 
environnementale) ® note

نظام مسجل لتصنيف املباين القائمة واجلديدة، والديكورات الداخلية،
واملكونات األخرى، تصنيف قائم على الفعالية البيئية. القائمة املرجعية

لنظام التصنيف تعتمد أكثر من 60 معيارا خمتلفا، وترتب نتائج
التصديق على 4 مستويات: مصادق عليه، فضة، ذهب، وبالتني.

تصنيف الريادة يف التصميم الطاقي
والبيئي

LEED (Führung bei Energie und im Klimadesign) ®-
Rating

4253 Legacy Tree (FSC)

arbre héritage (fsc)

شجرة، عادة ناضجة أو مت االحتفاظ ا من منو قدمي، توفر إرثا
بيولوجيا. يف إطار هذا املصطلح، هي شجرة قدمية منفردة تعمل

كمالذ آمن أو توفر موائل هيكلية هامة أخرى.

شجرة تراث (جملس اإلشراف على
الغابات)

Vermächtnisbaum (FSC)

4254 Legal Framework

cadre juridique

يشمل اإلطار القانوين عموما القوانني الوطنية واملراسيم التطبيقية
والقوانني احمللية.

إطار قانوين

Gesetzliche Rahmenbedingungen

4255 Legal right of access

droit d'accès

حيث حيق للعموم، قانونا، زيارة الغابات واألراضي احلرجية األخرى،
سواء كانت مملوكة للقطاع العام أو مملوكة من قبل أطراف ثالثة.
بعض األنشطة قد تكون حمضورة أو مقيدة بالنسبة لعموم الزائرين.

حق قانوين يف الوصول

Zugangsrecht

4256 Legal wood

bois légal

األخشاب اليت يتم حصادها ونقلها وبيعها أو شراؤها وفقا للقوانني
األجنبية والقبلية أو الوطنية أو الدولية.

خشب قانوين

Legal Holz

4257 Legality assurance 
system (LAS) (FLEGT)

système d'assurance de la légalité (sal) (flegt)

نظم ملراقبة وتدقيق مستقل لغابات اإلنتاج وسالسل توريد األخشاب
يف اجتاه السوق األوروبية.

نظام ضمان الشرعية  يف إطار إنفاذ
قانون الغابات واحلكامة والتجارة

Legalitätssicherungssystem (FLEGT)

4258 Legume

légumineuse

نبات ميكنه حيول نيتروجني الغالف اجلوي من خالل عملية "تثبيت
النيتروجني" إىل مركب ميكن للنباتات األخرى استخدامه.

بقوليات

Hülsenfrucht

4259 legume-based 
 organic rotation

rotation biologique à base de légumineuses

هناك عنصر تقليدي يف دورة احملاصيل وهو جتديد النيتروجني من
خالل استخدام البقوليات يف تسلسل احملاصيل األخرى. دورة على
أساس البقوليات تعزز خصوبة التربة عن طريق تثبيت النيتروجني.

دورة عضوية قائمة على البقوليات

Hülsenfruchte-basierte organische Rotation

4260 Leisure

loisirs

مجيع استخدامات الوقت حيث األنشطة اخلدمات املبذولة ال تنجز
مقابل املال. استخدامات الوقت ميكن تقسيمها بني العمل والترفيه.

ترفيه

Muße

4261 LEL (Lower Explosive 
Limit)

limite d'explosivité inférieure

أدىن نسبة تركيز من حيث احلجم خبليط من غاز قابل لالشتعال مع
C ° 25 اهلواء واليت سوف تتسبب يف انفجار يف مكان مغلق عند

وضغط جوي عادي.

حد أدىن للتفجرات

Untere Explosionsgrenze
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4262 Lenticels

lenticelles

مسام التنفس يف اللحاء اخلارجي للنباتات اخلشبية.

عديسات

Lentizellen

4263 Leptophyll

leptophyll

شكل منو فئة من النباتات مساحة سطح أوراقها منخفضة بشكل
كبري. نباتات شائعة يف املوائل األلبية والصحراوية.

دقيقة األوراق

Leptophyll

4264 Level of Service

niveau de service

يدل على اخلصائص الكمية والنوعية خلدمة مجع النفايات الصلبة،
فعالية معاجلتها وحسن عملية التخلص منها.

مستوى اخلدمة

Service- Niveau/Qualität

4265 Level of Service (LOS)

niveau de service

مقياس نوعي، يصف الظروف التشغيلية داخل تيار حركة املرور من
حيث السرعة والوقت الذي يستغرقه السفر، وحرية املناورة، انقطاع
حركة املرور، واملتعة والراحة والسالمة. مستوى A يدل على أفضل

ظروف حركة املرور يف حني مستوى F يشري إىل طريق مسدود.
تقرير األثر البيئي حول مقترح تنمية يقوم بتقييم أثر املقترح على

معايري  مستوى اخلدمة حسب الشرطة، واحلرائق، واملرافق واحلدائق
العامة واملدارس وحركة املرور يف املنطقة تنفيذ املقترح.

مستوى اخلدمة

Dienstleistungsniveau

4266 levels of 
contamination

degrés de contamination

تصدر الدول معايري ومراسيم حتدد فيها املستويات العليا املسموح ا
لتركز عدد من امللوثات يف املواد اليت يتناوهلا أو يستعملها اإلنسان.
دف هذه اإلجراءات محاية الصحة العامة وتشمل مياه الشرب،

املواد الغذائية املصنعة وغري املصنعة، اهلواء، مواد التنظيف اخل.

مستويات التلوث

Grad der Kontamination

4267 L-F-H layers

couches l-f-h

طبقات من مواد عضوية، تكونت أساسا من أوراق الشجر
واألغصان، واملواد اخلشبية، مع نسبة بسيطة من الطحالب.

 
    L: ميكن التعرف على اهلياكل األصلية للمواد العضوية بسهولة.

 
    F: املواد العضوية املتراكمة حتللت جزئيا.

 
    H: ال ميكن التعرف على اهلياكل األصلية للمواد العضوية.

L-F-H طبقات

L-F-H-Schichten

4268 LFL (Lower 
Flammable Limit)

limite inférieure d'lnflammabilité

أقل نسبة من حيث احلجم خبليط من غاز قابل لالشتعال مع اهلواء
واليت سوف تسمح بانتشار هلب عند C ° 25 وضغط عادي.

حد أدىن لقابلية الشتعال

Untere Brenngrenze

4269 Liabilities

passifs

ديون شخص أو مقاولة.

خمصومات

Passiva

4270 Lianas

lianes

نباتات متسلقة، توجد يف الغابات االستوائية، هلا ساق طويلة خشبية،
مثل احلبل.

نباتات متسلقة

Lianen

4271 Licence

permis d'exploitation d'une décharge; Permis

إذن رمسي ملعاجلة النفايات و/أو عمليات التخلص منها يف مكان حمدد
(املوقع). عادة ما يتم إصدار الرخص من قبل السلطات املكلفة بذلك
من طرف احلكومة، على سبيل املثال يف اململكة املتحدة، هي السلطة

املنظمة ال النفايات. تتضمن الرخص خصائص التشغيل
واملمارسات اليت ميكن اعتمادها يف مناولة النفايات.

رخصة

Genehmigung
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4272 license

licence

يدل يف أغلب احلاالت على تصريح رمسي صادر عن سلطة عمومية
خمتصة من أجل حتمل مهمة معينة، واجب أو خدمة، مثل تراخيص
االسترياد وتراخيص العمل. يف جمال التصديق والشهادات، هو وثيقة
صادرة مبوجب قواعد برنامج إلصدار الشهادات، اليت متنح من خالهلا
هيئة إصدار الشهادات لشخص أو هيئة احلق يف استخدام الشهادات
أو عالمات التصديق ملنتجاا أو العمليات أو اخلدمات وفقا لقواعد

برنامج الشهادة ذات الصلة.

خصةر، ترخيص

Lizenz

4273 License to Operate

licence d'exploitation

ميكن أن يدل على تراخيص حكومية حمددة والزمة لالضطالع
بأنشطة حمددة (مثل تعبئة واستغالل املياه). ومع ذلك، فكما هو

احلال مع االستدامة، هناك جمموعة متنوعة من التعاريف للشركات
اليت حصلت على ترخيص للتشغيل (يشار إليها أيضا بتراخيص
اجتماعية للتشغيل). يوضح البنك الدويل هذا املبدأ يف الصناعات
االستخراجية يف تقريره "حتقيق توازن أفضل"، التقرير الذي يوجه
الشركات إىل التأكد من أن اتمعات احمللية تستفيد من أنشطة
الشركات من خالل االخنراط يف عمليات املوافقة مع اتمعات
واجلماعات املتضررة مباشرة من املشاريع من أجل احلصول على
املوافقة احلرة، املوافقة املسبقة عن علم ". وهذا املفهوم قد مت نقله

عموما إىل مجيع قطاعات الصناعة.

ترخيص تشغيل

Betriebsgenehmigung

4274 Licensing

licences

العمليات التجارية اليت يف مقابل رسوم، يتم احلصول على إذن
الستخدام اسم أو شعار أو حقوق طبع ونشر ألغراض جتارية.

ترخيص

Lizenzierung

4275 Lichen

lichen

طحالب ضوئية (اليت تنتج املواد الغذائية من خالل عملية التمثيل
الضوئي) يف ارتباط وثيق مع فطريات تستقر على األسطح الصخرية.

حزاز

Flechte

4276 LIFE

life

أداة مالية لالحتاد األورويب، تعمل منذ عام 1992، تقوم بتمويل
مشاريع رائدة يف جماالت البيئة والطبيعة ويف بلدان ثالثة. تقوم يف
اال املتعلق بِ"الطبيعة" بدعم تدابري لتطبيق التوجيهات األوروبية

املتعلقة باحلفاظ على الطيور واحليوانات والنباتات واملوائل.

حياة

LIFE

4277 Life Cycle Analysis 
(LCA)

analyse du cycle de vie (acv)

فحص، مثل التدقيق، للتأثري الكلي ألحد املنتجات أو خلدمة التصنيع
واالستخدام وعملية التخلص يف النهاية من حيث املواد والطاقة. هناك

عدد قليل من املعايري حىت اآلن يف قياس وتقييم هذه اآلثار ولكن
حتليل دورة احلياة هي عادة أوسع نطاقا من تقييمات مماثلة، مثل تقييم
املخاطر البيئية (ERA) أو حتليل تدفق املادة (SFA). هذا التحليل
يتضمن حتليل وحصر مجيع قطع الغيار واملواد، والطاقة، وتأثرياا يف

تصنيع السلعة ولكن عادة ال يشمل اآلثار االجتماعية.

حتليل دورة احلياة

Lebenszyklusanalyse (LCA)

4278 life expectancy

espérance de vie

متوسط العمر الذي يتوقع أن يعيشه الفرد يف جمتمع معني، وهو أحد
مؤشرات التطور االجتماعي واالقتصادي هلذا اتمع وخصوصا

أوضاع الصحة العمومية.

توقُّع احلياة

Lebenserwartung

4279 Life history strategy

stratégie de l'histoire de la vie

السمات اهلامة لدورة احلياة اليت مير منها الكائن احلي، مع إشارة
خاصة إىل استراتيجيات املؤثرة على البقاء وعلى التكاثر.

استراتيجية تاريخ احلياة

Lebensgeschichte Strategie

4280 Life Table

tableau de vie

جدول يلخص فرص البقاء على قيد احلياة حسب السن أو املرحلة
ألفراد جمموعة سكان، بناءا على معدالت املواليد والوفيات.

جدول احلياة

Lebenstafel
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4281 Lifecycle (industrial)

cycle de vie (industriel)

مسلسل يشمل كل األنشطة املتعلقة بعملية صناعية، من البداية إىل
النهاية.

دورة حياة (صناعة)

Lebenszyklus (industrieller)

4282 Life-cycle analysis

analyse du cycle de vie

أو تقييم دورة احلياة (املعروف أيضا باسم التوازن البيئي، أو حتليل من
املهد إىل اللحد) هو حتقيق وتقييم لآلثار البيئية اليت يسببها منتج معني

أو خدمة تسبب أو يقتضيها وجوده.

حتليل دورة احلياة

Lebenszyklusanalyse

4283 Life-form spectrum

spectre des formes de vie

جمموعة من أشكال النمو اخلضري واألنواع النباتية اليت تتواجد يف
أشكال خمتلفة: األشجار والشجريات واألعشاب والنباتات ذات
األوراق العريضة، والعشب، وما إىل ذلك. غالبا ما تكون أشكال

احلياة املتواجدة، مرتبطة ارتباطا وثيقا بسمات تاريخ حياة، واليت هي
التكيف مع ظروف بيئة معينة.

طيف أشكال احلياة

Lebensformenspektrum

4284 Lifelines

lignes de vie

هي هياكل وبنيات حتتية مهمة أو حامسة لسري اتمع ولكي يتمكن
من القيام بوظائفه، مثل الطرق، وخطوط األنابيب وخطوط الطاقة،

شبكات الصرف الصحي، واالتصاالت، ومرافق املوانئ.

شرايني احلياة

Lebensadern

4285  lifestyle of health 
and sustainability 
(LOHAS)

mode de vie de santé et de développement 
durable

جزء السوق الذي يركز على الصحة واللياقة البدنية، والبيئة، والتنمية
الشخصية، والعيش املستدام والعدالة االجتماعية.

أسلوب حياة الصحة واالستدامة

Lebensstil der Gesundheit und Nachhaltigkeit

4286 Lifetime

durée de vie

بشكل عام، يدل العمر على متوسط طول الفترة الزمنية اليت تظل
خالهلا ذرة أو جزيء يف خزان معني، مثل الغالف اجلوي أو

احمليطات. ال ينبغي اخللط بني العمر وبني زمن االستجابة الضطراب
يف التركيز.

عمر

Lebensdauer

4287 Lift

ascenseur

طبقة مكتملة ومضغوطة من النفايات البلدية الصلبة  يف خلية مبكب
نفايات.

مصعد

Aufzug

4288 Light

lumière

1. شكل من أشكال الطاقة اإلشعاعية اليت تؤثر على شبكية العني،
والعصب البصري، وما إىل ذلك، مما جيعل الرؤيا ممكنة. تنتقل هذه
الطاقة بسرعة من حوايل 186000 ميل يف الثانية يف حركة على

شكل أمواج أو ذبذبات.
 

2. هناك أشكال أخرى من الطاقة اإلشعاعية، مشاة هلذه، ولكن ال
تؤثر على شبكية عادية، مثل األشعة فوق البنفسجية واألشعة حتت

احلمراء.

ضوء

Licht

4289 Light absorption

absorption de la lumière

تقوم املادة، عند امتصاصها للطاقة الضوئية، بتحويلها إىل حرارة
داخلية أو إىل طاقة كيميائية.

امتصاص الضوء

Lichtabsorption

4290 Light demander

demandeur de lumière

الشجرة اليت تتطلب الكثري من الضوء. ال ميكن أن تزدهر حتت مظلة
األشجار األخرى.

طالب ضوء

Licht Nachfrager
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4291 Light fraction

fraction légère

مصطلح يستخدم عادة يف عمليات فصل النفايات، للداللة على
التمييز يف الكثافة بني األجسام اليت يتم فرزها. يدرج عادة الورق

والبالستيك والورق املقوى يف خانة املكونات اخلفيفة.

مكونات خفيفة

Leichtfraktion

4292 Light scattering

diffusion de la lumière

يتم تغيري اجتاه انتقال فوتونات الضوء حبيث تصبح موزعة على
اجتاهات خمتلفة وينخفض تركز الطاقة الضوئية، على الرغم من أن

طول املوجة يبقى على حاله.

تشتت الضوء

Lichtstreuung

4293 Light thinning (FSC)

amincissement léger (fsc)

إزالة عدد صغري من األشجار من وحدة املساحة.

ختفيف ضعيف (جملس رعاية
الغابات)

Leichte Ausdünnung (FSC)

4294 lightning

éclair

تفريغ كهربائي يف الغالف اجلوي مصحوب بومضة ضوئية قوية. أثناء
العواصف الرعدية، تتراكم الكهرباء الساكنة داخل الغيوم. تتجمع

شحنات إجيابية يف اجلزء العلوي من سحابة، يف حني تتجمع شحنات
سالبة يف اجلزء السفلي. عندما يصبح الفرق بني الشحنات املوجبة
والسالبة كبريا، يتم التحييد بانطالق تيار كهربائي من منطقة إىل

أخرى، ويظهر للعيان على شكل برق. تقع معظم حاالت الربق من
سحابة إىل أخرى، لكنها ميكن أن تتحقق بني سحابة وسطح األرض.
حيدث هذا التبادل مع سطح األرض عندما تتراكم الشحنات املوجبة
عليه. تتم عملية التحييد الكهربائي وكل ما يصاحبها يف أقل من ثانية

(بسرعة الربق).

برق

Blitz

4295 Lignin

lignine

مادة من أهم مكونات اجلدار الثانوي للنباتات الوعائية، وهي مادة
تقوية (مستخدمة يف التكثيف اجلزيئي وتكوين األلياف السليلوزية)
توجد يف جدران اخلاليا الثانوية (بني جدار اخللية األويل وغشاء
البالزما)؛ وإن مل تكن كل اجلدران الثانوية حتتوي عليه؛ بعد

السليلوز، ميثل اللجنني املركب املكثف األكثر وفرة يف النبات.

جلنني

Lignin

4296 Limb up

ébranchage

قطع الفروع السفلى من النباتات اخلشبية لتعريض اجلدع والنباتات
السفلية ملزيد من الضوء.

شذب

Ent- asten

4297 limestone

calcaire

صخور رسوبية كربونية تتكون من أكثر من 50 % من كربونات
.(CaCO3) الكالسيوم املعدنية

حجر الكلس/حجر جريي

Kalkstein

4298 Limikolen

charadriiformes

جمموعة الطيور الساحلية واخلواضة.

زقزاقيات

Limikolen

4299 Limit of Detection

limite de détection

(1) أصغر كمية أو أقل تركيز من مادة يتم الكشف عنها بطريقة
معينة (املنظمة العاملية للصحة، 1980)؛ (2) بالنسبة لبقايا املبيدات

هو أدىن تركيز ميكن أن يتم الكشف عنه نوعيا يف سلعة معينة.

حد الكشف

Nachweisgrenze

4300 Limited entry fishery

pêcherie à accès limité

ترتيب إداري للتحكم يف مقدار جهد الصيد يف مصايد األمساك حيث
حيدد عدد املشغلني (وحجم السفن) من خالل نظم القيود والترخيص

أو احلصص.

مصايد لصيد حمدود

Begrenzte Eintragsfischerei
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4301 Limiting factor

facteur limitant

متثل املوارد أو العوامل البيئية معظم العوامل اليت حتد من حجم أو
توزيع الساكنة.

عامل حمدد

Begrenzungsfaktor

4302 limiting factors

facteurs limitants

يف منظومة مترابطة ومتعددة املراحل، تكون أبطأ مرحلة هي احملددة
لسرعة املنظومة. بالنسبة للنشاط احليوي فالعوامل املؤثرة كثرية،

والعوامل احملددة ختتلف من وسط إىل آخر ومن فصل إىل آخر، فقد
تكون درجة احلرارة وبعد ذلك تصبح وفرة املاء مث الغذاء وغري ذلك.

عوامل محددة

begrenzenden Faktoren

4303 Limnetic

limnetique

تشمل مجيع املوائل يف أعماق البحار.

موائل حبرية عميقة

limnisch

4304 line of penetration

ligne de pénétration

أو مدى االختراق، ويدل على املستوى أو احلد الذي وصله دور
عامل يف وسط معني: العمق الذي وصلته مياه السقي داخل التربة،

مدى اختراق (استعمال) املعامالت اإللكترونية للنظام البنكي.

خط االختراق

Linie der Durchdringung

4305 Line thinning

amincissement de ligne

طريقة ختفيف ميكانيكية، متميزة عن التخفيف االنتقائي، من حيث
أته يتم قطع خط كامل من األشجار بغض النظر عن جودا. عادة ما

يقتصر استعمال هذه الطريقة على التخفيف األول.

ختفيف خطي

Linienverdünnung

4306 Lining

revêtement

حاجز كتيم نسبيا يهدف إىل احتواء العصارة داخل املكب و/أو
توجيهها حنو خمرج متحكم فيه. وتشمل املواد املستعملة كبطانة مواد
بالستيكية وطني كثيف توضع حتت وفوق النفايات يف موقع لطمر

النفايات.

بطانة

Verkleidung/Futter

4307 Lining, Double-
System/Composite

revêtement, double-system / composite

نظام بطانة مكب يستخدم طبقيت عزل إحدامها من مواد اصطناعية
والثانية من تربة طبيعية، ملنع تلوث املياه اجلوفية. ويستخدم نظام
العزل املضاعف طبقتني من كل نوع، والعازل املركب مؤلف من

عدة طبقات.

بطانة، نظام مضاعف / نظام مركب

Verkleidung, Doppel System / Composite

4308 Lining, Natural

revêtement, naturel

بطانة مكب تتكون من تربة منخفضة النفاذية.

بطانة، طبيعية

Verkleidung, natürliche

4309 Lining, Soil

revêtement, sol

تغليف أرضية املكب بطبقة تتكون من التربة املدكوكة. يهدف هذا
التغليف احتواء العصارة ومنع أو احلد من تسرا إىل الفرشة املائية.

بطانة، تربة

Verkleidung, Erdreich

4310 Lining, Synthetic

revêtement, synthétique

نوع من بطانة يتكون من غشاء من البالستيك بدال من التربة،
ويستخدم يف مكبات الطمر. البطانة االصطناعية هي أقل نفاذية،

وأرق وأكثر مرونة من البطانة الترابية.

بطانة، اصطناعية

Verkleidung, Synthetische
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4311 lipids

lipides

جمموعة كبرية وخمتلفة من املركبات العضوية، تنتجها النباتات
واحليوانات، غري قابلة للذوبان يف املاء ولكن تذوب يف عدد من

املذيبات العضوية غري القطبية. الدهنيات مكون أساس للخلية احلية،
وتلعب دورا مهما يف ختزين الطاقة وتزويد األجسام احلية ا وهلا

مهام أخرى.

دهنيات

Lipide

4312 lipids

lipides

جمموعة كبرية وخمتلفة من املركبات العضوية، تنتجها النباتات
واحليوانات، غري قابلة للذوبان يف املاء ولكن تذوب يف عدد من

املذيبات العضوية غري القطبية. الدهنيات مكون أساس للخلية احلية،
وتلعب دورا مهما يف ختزين الطاقة وتزويد األجسام احلية ا وهلا

مهام أخرى.

دهنيات

Lipide

4313 Liquid Petrouleum 
Gas (LPQ)

gaz de pétrole liquéfié (gpl)

خليط من اهليدروكربورات القصرية، حيث ميثل الربوبان والبوتان
نسبة مهمة من احلجم. ويعترب غاز البترول املسال وقود بديل أنظف
من البرتين بسبب السالسل اهليدروكربورية القصرية جدا اليت متيل إىل

عدم إنتاج كميات كبرية من CO2 (باملقارنة مع كمية الطاقة
املعبأة) أو جذور أكاسيد النيتروجني. لكن من جهة أخرى وجدت
مكونات غاز البترول املسال غري حمترقة يف اهلواء، على األرجح نتيجة
تسرب من أنابيب و/أو من خزانات. يف هذه احلالة ينظر إىل غاز

البترول املسال كأحد املسامهني يف تلوث اهلواء يف املناطق احلضرية.

غاز البترول املسال

Flüssiggas (LPG)

4314 Liquid sludge

boues liquides

محأة حتتوي على ما يكفي من املياه (عادة أكثر من 85 %) مما
يسمح بتدفقها عن طريق اجلاذبية أو الضخ.

محأة سائلة

Flüssiger Schlamm

4315 liquid waste

eaux résiduaires

مياه بعد االستعمال املرتيل أو الصناعي. هذه املياه ختتلف كثريا عن
بعضها وخصوصا الناجتة عن الصناعات. فهي قد حتتوي على مواد

سامة، ومذيبات ومعادن ثقيلة وملوثات جمهرية عضوية،
وهيدروكربورات، هلذا جيب أن ختضع ملعاجلة خاصة قبل توجيهها إىل

حمطات املعاجلة العامة.

مياه مرسبة، نفايات سائلة

flüssige Abfälle

4316 Listing (CITES)

listage (cites)

إدراج األنواع يف امللحق األول أو الثاين أو الثالث من اتفاقية التجارة
الدولية يف األنواع املهددة. تستخدم يف بعض األحيان املصطلحات
"إدراج حنو األسفل" و"إدراج حنو األعلى". وهي تعين على التوايل
نقل األنواع من امللحق األول إىل الثاين ومن امللحق الثاين إىل األول،

ويف حالة اإلزالة الكاملة لألنواع من املالحق يستعمل املصطلح
"حذف من املالحق".

إدراج يف قائمة (اتفاقية التجارة
الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض)

Auflistung (CITES)

4317 Lithic Layer

couche lithique

األحجار األساس حتت قسم التربة املتحكم فيه.

طبقة حجرية

lithische Schicht

4318 Lithology

lithologie

دراسة وصفية للخصائص الكيميائية (املكونات) والفيزيائية للصخور.

علم الصخور

Lithologie
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4319 Lithosphere

lithosphère

اجلزء الصلب من األرض. يستخدم يف بعض األحيان بشكل مترادف
مع القشرة األرضية. جمال التخزين الرئيسي لألكسجني، األلومنيوم،
احلديد، الكالسيوم، املغنيسيوم، البوطاسيوم، الفوسفور، وما إىل

ذلك. الغالف الصخري يف تفاعل مستمر مع الغالف املائي (تآكل،
وجتوية) الشيء الذي يتسبب يف انتقال املواد اخلام. ويرتبط الغالف

اجلوي بالغالف الصخري عرب النشاط الربكاين.

غالف صخري

Lithosphäre

4320 Litter

litière

نفايات بلدية صلبة (عموما ورق وأكياس البالستيك) يف مهب الريح.
تنقلها الرياح من منشآت مفتوحة للمناولة و/أو ملعاجلة النفايات أو

من مكبات.

نقالة

Streuabfälle

4321 Litter monitoring

surveillance des déchets des plages

مسح متكرر للشواطئ، وقاع البحر و / أو سطح املياه لتقدير
كميات القمامة. ميكن مقارنة املعلومات مع البيانات األساسية أو
فحوصات سابقة ملعرفة ما إذا حدثت تغيريات عرب الزمن و / أو

استجابة لترتيبات اإلدارة.

مراقبة القمامة الشاطئية

Überwachung der Strandabfall

4322 Litter survey

enquête des déchets sauvages

جمموعة منظمة من اإلجراءات للحصول التقييم على الكمي لكمية
القمامة يف موقع معني.

مسح القمامة

Abfallerhebung

4323 Little Ice Age

petit âge glaciaire

فترة باردة استمرت من حوايل 1550 ميالدية إىل حوايل 1850
ميالدية يف أوروبا وأمريكا الشمالية، وآسيا. وقد متيزت هذه الفترة
بالتوسع السريع لألار اجلليدية اجلبلية، وخاصة يف جبال األلب،

والنرويج، وأيرلندا، وأالسكا. كان هناك ثالثة حاالت قصوى، أوال
حوايل 1650، مث حوايل 1770، وحوايل 1850، وكان يفصل

بينها فترات دفئ طفيف.

عصر جليدي صغري

Kleine Eiszeit

4324 Littoral zone

zone littorale

منطقة املد واجلزر من الشاطئ.

منطقة ساحلية

Litoralzone

4325 Live fences

clôtures vivantes

حواجز تتشكل من أشجار أو شجريات حية ملواجهة آثار الرياح
والتعرية مع محاية احملاصيل. كما ميكن إنشاءها لإلحاطة حبظائر

املاشية ولتوفري العلف للحيوانات.

حواجز حية

lebende Zäune

4326 Live Staking 
(watercourse 
restoration)

jalonnement vif (restauration de cours d'eau)

فسول قطعت من أشجار الصفصاف أو احلور، تغرس بعناية يف التربة
حيث تنبت جذورا وتترسخ، وتوفر االستقرار للحيز الشاطئي.

غرس فسول حية (استعادة جمرى
مائي)

Leben Absteckung (Wasserlaufsanierung)

4327 Livelihood 
diversification

diversification des moyens d'existence

يدل تنويع سبل العيش على طريقة بناء األفراد واألسر لسبل معيشتهم
من سلة املصادر املتوفرة، والقيام بذلك باعتباره عملية جارية

ومستمرة للتكيف مع ظروف متغرية. التنويع له آثار على العالقات
بني اجلنسني، وإدارة املوارد الطبيعية والنظم الزراعية وخماطر املعيشة،

والتعرض للكوارث.

تنويع سبل العيش

Diversifizierung der Lebensgrundlagen

4328 Livelihood security

sécurité des moyens d'existence

األمن املعيشي هو الوصول الكايف واملستدام إىل والتحكم يف املوارد
املادية واالجتماعية، لتمكني األسر من تغطية احتياجات معيشتهم

(مثل الدخل والغذاء).

أمن معيشي

Existenzsicherung
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4329 Livelihoods

moyens d'existence

أو موارد الرزق وتتكون من القدرات واألصول (مبا يف ذلك املوارد
املادية واالجتماعية) واألنشطة املطلوبة لتفعيل سبل العيش. تكون
سبل العيش مستدامة عندما تستطيع أن تتعامل مع وتتعايف من

الضغوط والصدمات وحتافظ على أو تعزز القدرات واألصول سواء
حاليا أو يف املستقبل، وأال تقَوض قاعدة املوارد الطبيعية.

سبل العيش

Lebensgrundlagen

4330 livestock

cheptel

أو ماشية تعين أي حيوان حملي أو مستأنس مبا يف ذلك البقر (مبا فيها
اجلاموس والبيسون)، واألغنام، واخلنازير واملاعز، واخليول والدواجن
والنحل، اليت ترىب من أجل الغذاء أو إلنتاج الغذاء. ال تعترب منتجات

الصيد البحري أو قنص احليوانات الربية جزء من هذا التعريف.

ثروة حيوانية

Viehbestand

4331 Living Planet Index

indice planète vivante

مؤشر التنوع البيولوجي على أساس االجتاهات الطويلة األمد حلجم
السكان للعديد من األنواع احليوانية. يستخدم املؤشر، على سبيل
املثال، من قبل الصندوق العاملي للطبيعة (الصندوق العاملي للحياة

الربية) لتقييم حالة الغالف احليوي.

مؤشر الكوكب احلي

Living Planet Index

4332 Living Planet Report

rapport planète vivante

تقرير حتليلي للصندوق العاملي للطبيعة يدرس الوضع احلايل هلذا
الكوكب (احمليط احليوي) وآثار النشاط البشري. ويسلط الضوء على
أن الطلبات احلالية املفروضة على الطبيعة تتجاوز القدرات املستدامة

للبيئة الطبيعية.

تقرير كوكب حي

Living Planet Report

4333 living wage

salaire décent

مستوى األجور الكايف لتلبية االحتياجات املعيشية األساسية ألسرة
متوسط احلجم يف اقتصاد معني.

أجر الكفاف

Existenzminimum

4334 Lixiviant

lixiviant

مواد كيميائية تستخدم الستخالص/لغسيل يف املوقع ملعادن مثل
اليورانيوم والنحاس. قد تكون هذه املواد محضية، أو قاعدية أو حمايدة

ورمبا حتتوي على مؤكسدات.

مواد غسيل /مذيبة

Auslaugmittel

4335 Load capacity

capacité de charge

هي تقدير لتقبل نظام بيئي الستخدام مكوناته. يدل هذا التقبل أو
التسامح على قدرة النظام على التعايف، بعد جتاوز قدرته اإلنتاجية

لفترة حمدودة، من دون تطبيق تدابري عالجية الستعادة التوازن البيئي.

سعة التحميل

Belastungsfähigkeit

4336 Loading line

hauteur de chargement

االرتفاع فوق مستوى سطح أرضية شاحنة نقل النفايات الذي يتم
حتميل النفايات إليه.

خط حتميل

Ladehöhe

4337 Loam

limon

خليط من حبيبات الرمل والطمي والطني. عادة يسهل احلفر فيها،
وال تكون جافة جدا وال رطبة جدا خالل موسم النمو.

ليام

Lehm

4338 loamy

loameux

ملمس وخصائص وهيكلة تربة وسط بني الغرامية الناعمة واخلشنة.
ويشمل مجيع الطبقات اهليكلية اليت حتتوي يف امسها على "طمي" أو
"طميي" كجزء من اسم الفئة، مثل الطني الطميي أو الرمل الطميي.

طميي

lehmig
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4339 Local Adaptation 
Plan of Action (LAPA)

plan d'action local pour l'adaptation

متكن هذه اخلطة اتمعات احمللية من فهم عدم التيقن بالنسبة
للظروف املناخية املستقبلية واملشاركة بشكل فعال يف عملية تطوير
برامج التكيف. ومتكن من حتضري وتنفيذ خطط للمناخ، مرنة مبا فيه
الكفاية للرد على تغري الظروف املناخية واهلشاشة. وتشمل أيضا

الربامج القطاعية وهو ما يساهم يف حتفيز استجابة متكاملة لتغري املناخ
بني القطاعات. يبدأ التخطيط للتكيف احمللي على مستوى اتمع
احمللي، ويسهم يف التخطيط على مستوى جلنة تنمية القرية واليت
بدورها تساهم يف رفع املعطيات واخلطط إىل مستوى املقاطعات

واملستوى الوطين.

خطة العمل احمللي للتكيف

Lokaler Aktionsplan der Anpassung

4340 Local Adaptive 
Capacity

capacité locale d'adaptation

قدرة نظام حملي على التكيف مع تغري املناخ (مبا يف ذلك تقلب املناخ
والتطرف) لتجنب أو ختفيف أضرار حمتملة، ولالستفادة من الفرص

أو للتعامل مع العواقب.

قدرة التكيف احمللية

Lokale adaptive Kapazität

4341 Local Area 
Development 
Programme (LADP)

programme de développement local (ladp)

برامج تنمية املناطق احمللية مع إسناد دور مركزي للمجتمعات احمللية
والالمركزية واملبادرات الصغرية كمفتاح لوضع وتنفيذ أنشطة التنمية
املستدامة. حتتاج هذه األنشطة إىل أن تكون متكاملة متاما مع برامج

العمل الوطنية، واجلمع بني االهتمامات البيئية واالقتصادية
واالجتماعية. ودف هذه الربامج إىل حتسني مستويات معيشة الناس

يف املناطق املتأثرة بالتصحر.

(LADP) برنامج التنمية احمللية

Lokales Entwicklungsprogramm (LADP)

4342 Local Area 
Development 
Programme (LADP)

programme de développement local (ladp)

برامج تنمية املناطق احمللية تسند دورا مركزيا للمجتمعات احمللية
والالمركزية واملبادرات الصغرية كمفتاح لوضع وتنفيذ أنشطة التنمية

املستدامة.

(LADP) برنامج تنمية حملية

Lokales Entwicklungsprogramm (LADP)

4343 Local extinction

extinction locale

عندما ال يكون هناك أي شك يف أن الفرد األخري من نوع معني قد
مات من منطقة حمددة.

انقراض حملي

lokales Aussterben

4344 local food system

système alimentaire localsystème alimentaire 
local

يدل على املواد الغذائية املنتجة واهزة واملوزعة واملستهلكة حمليا.
كرد فعل على العوملة والشركات الغذائية العاملية وتغري املناخ، ظهرت

حركة الطعام احمللي كنظام غذائي بديل أكثر حفاظا على البيئة
وعادل اجتماعيا. تفضيل شراء السلع املنتجة حمليا، من طرف الذين

يسمون "األكولون احملليون" يعزز الثقافة اإلقليمية واهلوية،
واقتصاديات الطعام املعتمدة على الذات، والروابط بني الريف

واحلضر، وبشكل أعم، االستدامة.

نظام غذائي حملي

lokales Nahrungsmittelsystem

4345 Local laws

lois locales

تشمل مجيع القواعد القانونية اليت حتددها كيانات من احلكومة على
مستوى من الصالحية أقل من املستوى الوطين، مثل القواعد على

مستوى املديريات والبلديات أو القواعد العرفية.

قوانني حملية

lokale Gesetze

4346 Local specialization

spécialisation locale

العملية اليت يطور من خالهلا السكان عدد من الصفات عرب تاريخ
احلياة تتناسب بإحكام مع البيئة احمللية. يتم حتديد التخصص احمللي

وراثيا.

ختصص حملي

lokale Spezialisierung

4347 Lockbar

barre d'arrêt

ميزة اختيارية بنوع من احلاويات (حاويات التحميل األمامي). تسمح
آلية اإلغالق للعميل بإقفال احلاوية. عندما يتم إفراغ احلاوية، ويتم
رفع احلاوية من فوق الشاحنة، حترك اجلاذبية اآللية وتسمح بإفراغ

احلاوية.

آلية إغالق

Schließstange
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4348 Loess

lœss

مواد مترسبة دقيقة احلبيبات، تربة أرض مصفرة غنية بكربونات
الكالسيوم.

راسب طُفايل

Löss

4349 loess

loess

ترسبات دقيقة (حبيبات بني 2-50 ميكرون)، من مواد كاربوناتية،
محلتها الرياح عرب مسافات قد تفوق مئات الكيلومترات. تغطي

مناطق واسعة يف خمتلف القارات، وتوفر أراضي خصبة جدا.

لوس (تربة لوسية)

Löss

4350 loess

loess

ترسبات دقيقة (حبيبات بني 2-50 ميكرون)، من مواد كاربوناتية،
محلتها الرياح عرب مسافات قد تفوق مئات الكيلومترات. تغطي

مناطق واسعة يف خمتلف القارات، وتوفر أراضي خصبة جدا.

لوس (تربة لوسية)

Löss

4351 loess

loess

ترسبات دقيقة (حبيبات بني 2-50 ميكرون)، من مواد كاربوناتية،
محلتها الرياح عرب مسافات قد تفوق مئات الكيلومترات. تغطي

مناطق واسعة يف خمتلف القارات، وتوفر أراضي خصبة جدا.

لوس (تربة لوسية)

Löss

4352 Log

tronc d'arbre

مجيع اخلشب اخلام، الذي مت أو مل يتم جتريده من اللحاء أو النسغ، أو
مت تربيعه بشكل تقرييب، وحتضريه للمعاجلة، ال سيما يف معامل نشر

اخلشب، أو إنتاج عجينة اخلشب أو األلواح واألوراق.

جذع الشجرة

Baumstamm

4353 Loi sur les Nouvelles 
Régulations 
Economiques (NRE)

loi sur les nouvelles régulations economiques 
(nre)

قانون حكامة الشركات الفرنسية، صدر بتاريخ 15 مايو 2001،
وهو قانون ينظم إعداد التقارير املالية، واملنافسة وأنشطة الشركات.

 
وتقضي املادة 116 بأنه على الشركات املدرجة نشر التقرير السنوي
املتعلق باملسؤولية االجتماعية للشركات على األثر البيئي واالجتماعي

واتمعي لعملياا. على سبيل املثال، على مؤسسات األعمال
التجارية تقدمي تقرير استهالكهم للمياه والطاقة، فضال عن وضعية

النوع (وضع اجلنسني) من القوى العاملة لديها.

قانون اللوائح االقتصادية اجلديدة

neues Wirtschaftsordnungsgesetz

4354 Lokale Agenda 21

agenda 21 local

مبادرات لتنفيذ توصيات جدول أعمال القرن 21 (ريو 1992) عرب
حتضري برامج عمل على املستوى احمللي (مثل البلديات).

جدول أعمال القرن 21 احمللي

Lokale Agenda 21

4355 London dumping 
convention

congrès de londres; Convention d'immersion de 
Londres

اتفاقية منع التلوث البحري الناتج عن إغراق النفايات وغريها من
املواد (1973). تقتضي االتفاقية من األطراف املتعاقدة اختاذ تدابري

فعالة بشكل فردي ومجاعي ملنع التلوث البحري الناتج عن اإلغراق:
مثل حظر إغراق بعض املواد وتعيني سلطات حمددة لتقدمي تصاريح

اإلغراق، واحلفاظ على السجالت، ورصد األنشطة.

اتفاقية لندن لإلغراق

Londoner Abkommen über Verklappung auf See

4356 Long Range Transfer

transfert long portée

نقل النفايات الصلبة البلدية الناجتة عن جولة مجع إىل حمطة حتويل
باستخدام شاحنات مجع نفايات عادية لكن ذات قدرات عالية، عادة

على مسافات 20 كم أو أكثر.

نقل ملسافة طويلة

Lange Strecken Transport
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4357 Long Range Transport

transport à longue distance

هذا النوع من النقل يهم انتقال ملوثات اهلواء يف الغالف اجلوي. إذا
كانت امللوثات خفيفة مبا يكفي - غازات أو جسيمات منخفضة
الكثافة - أو رفعت عاليا مبا فيه الكفاية يف الغالف اجلوي، ومحلتها
الرياح األفقية ملسافات طويلة. إذا انتقلت ملوثات اهلواء داخل الكتلة
اهلوائية ملسافة أطول من 100 كيلومترا، فإن هذا يعترب نقال ملسافة
طويلة. يف ربيع عام 2011، بعد وقوع احلادث النووي يف أعقاب
الزلزال قبالة الساحل الياباين، مت الكشف عن اجلسيمات املشعة اليت
انبعثت من جممع مفاعل نووي يف حمافظة فوكوشيما، على الساحل
الشرقي للواليات املتحدة يف املستويات اليت كانت فوق القيم العادية

قليال.

نقل ملسافة طويلة

Weiträumiges Transport

4358 Longevity

longévité

احلد األقصى املتوقع للعمر، يف املتوسط، لنوع أو جمموعة مسكية يف
غياب الصيد أو نفوق يسببه اإلنسان.

طول العمر

Langlebigkeit

4359 Longline fishing

pêche à la palangre

طريقة للصيد باستخدام خيوط قصرية حتمل خطاطيف (سنارات)
تعلق على مسافات منتظمة باخليط الرئيسي الطويل. ميكن وضع

اخليوط الطويلة على قاع البحر وميكن أن تظل معلقة (السطحية)
أفقيا على عمق حمدد سلفا مبساعدة عوامات. قد يصل طول اخليط

الطويل حوايل 150km مع عدة آالف من السنانري.

صيد خبيوط طويلة

Langleinenfischerei

4360 Long-range Energy 
Alternatives Planning 
System (LEAP)

système longue portée de planification des 
énergies de substitution

تركز أداة هذا النظام على احلاجيات األساسية من استخدام الطاقة،
وكفاءة الطاقة، واألبعاد البيئية لتخطيط الطاقة.

نظام ختطيط على املدى الطويل
لبدائل الطاقة

Langfristiges-Energy Alternatives Planungssystem

4361 long-term urban 
sustainability

durabilité urbaine à long terme

من ميزات تصميم املساكن باستدامة على املدى الطويل على سبيل
املثال كثافة عالية نسبيا ومباين بعلو يصل إىل أربعة طوابق (مساحة
سكنية أكرب انطالقا من مساحة أصغر لبقعة أرض البناء)؛ استعمال
األلواح الشمسية على أسطح (مصدر متجدد للطاقة)؛ نوافذ كبرية
مصممة إلدخال أقصى قدر من ضوء النهار، بدون مرأب لتشجيع
استخدام وسائل النقل العمومية أو الدراجات بدال من السيارات.

استدامة حضرية على املدى الطويل

langfristige städtische Nachhaltigkeit

4362 Longwall mining

longues tailles

طريقة تعدين حتت أرضي، حيث يتم إنشاء مداخل مث أنفاق
اقتطاعات من مجيع أحناء كتلة كبرية (مسطحة) إىل أن يتم

استخراجها كاملة يف اية املطاف، وهو ما يؤدي إىل هبوط وايار
يف سطح األرض.

التعدين عرب جدار طويل

Strebbau

4363 longwave radiation

rayonnement ondes longues

إشعاع منبعث حيث يتكون الطيف من أمواج طوهلا أكرب من 4
ميكرومتر، وهي اإلشعاعات املنبعثة من األرض ومن الغالف اجلوي.

ويشار أحيانا إليها باسم "اإلشعاع األرضي" أو "األشعة حتت
احلمراء"، على الرغم من أن هذه التعابري غري دقيقة إىل حد ما.

إشعاع موجات طويلة

Langwellenstrahlung

4364 Lopping

ébranchage

قطع أغصان من شجرة.

تشذيب

Beschneiden

4365 Loss and Damage

perte et dommage

يف املؤمتر 16 لألطراف (COP 16) التفاقية األمم املتحدة اإلطار
يف كانكون يف عام 2010، أنشأت احلكومات برنامج عمل من

أجل النظر يف ج ملعاجلة اخلسائر واألضرار املرتبطة بآثار تغري املناخ
يف البلدان النامية املعرضة بشكل خاص لآلثار السلبية لتغري املناخ

كجزء من إطار التكيف لكانكون.

خسارة وضرر

Verlust und Schaden

493



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةL

4366 Loss aversion

aversion aux pertes

مييل الناس إىل تفضيل جتنب اخلسائر بدال من احلصول على املكاسب.

نفور من اخلسارة

Verlustaversion

4367 Low carbon 
development path

chemin de développement sobre en carbone

يدل مسار تنمية منخفضة الكربون على عملية اليت يفرضها خيار
وطين لبلد يروم احلد من انبعاثات الكربون ويف الوقت نفسه ال مينع

التطور والنمو، وخاصة فيما يتعلق بالبلدان النامية.

مسار تنمية منخفضة الكربون

Kohlenstoffarmen Entwicklungspfad

4368 Low Density 
Polyethylene

polyéthylène basse densité

مواد بالستيكية حيث ترتبط جزيئات اإلثيلني بطريقة عشوائية يف
سالسل رئيسية جلزيئات ضخمة هلا فروع جانبية طويلة وقصرية.

يستخدم البويل إثيلني املنخفض الكثافة إلنتاج حاويات صلبة واألفالم
البالستيكية.

بويل ايثيلني منخفض الكثافة

Polyethylen niedriger Dichte

4369 low energy footprint 
 
food system

système d'alimentation avec faible empreinte 
énergétique

نظام إنتاج غذائي حيتوي على تدفق مغذيات وطاقة يف حلقة مغلقة أو
شبه مغلقة، ويولد بالتايل حد أدىن من التلوث. الزراعة العضوية، من

حيث املبدأ، هو نظام غذاء ببصمة منخفضة للطاقة، كما حيظر
استخدام األمسدة األزوتية واملبيدات االصطناعية اليت تتطلب الوقود
األحفوري عند تصنيعها. ومع ذلك، فإن مستوى املكننة واستخدام
الطاقة يف البيوت احملمية يتسبب يف جمموعة متنوعة من مستويات

البصمة يف املؤسسات العضوية. على الرغم من أن العديد من النظم
الغذائية العضوية يؤيدون سلسلة توريد قصرية، فإنه ال يزال هناك
الكثري من احلاجة إىل الكثري من التحسينات خلفض تكاليف الطاقة

خالل التوزيع.

نظام تغذية ببصمة طاقية منخفضة

Nahrungsmittelsystem mit niedrigem energetischen 
Fussabdruck

4370 Low Impact 
Development (LID)

développement à faible impact

ختطيط الستخدام األراضي مبقاربة صديقة للبيئة. وتشتمل املقاربة
على جمموعة من تقنيات معاجلة املشاهد الطبيعية وحتضري التصاميم اليت
حتاول احلفاظ على الطبيعية، وقدرا األصلية على التفاعل مع مياه
األمطار. التقنيات الصديقة للبيئة تساهم يف التقاط املياه يف املوقع،

وترشيحها من خالل الغطاء النبايت، والسماح هلا بالتسرب إىل باطن
األرض حيث ميكن أن تساهم يف تغذية طبقة املياه اجلوفية احمللية بدال
من الضياع كمياه جريان سطحي. مبدأ مهم باملقاربة الصديقة للبيئة
وهو أن مياه األمطار ليست جمرد نفايات اليت ينبغي التخلص منها،

ولكنها مورد مياه جتب معاجلته واحلفاظ عليه.

تنمية بتأثري بيئي منخفض

Niedrige Entwicklungsauswirkung

4371 low or low-pressure 
system

basse ou système de basse pression

منطقة ضغط منخفض هي منطقة أفقية حيث الضغط اجلوي أقل مما
هو عليه يف املناطق ااورة. مبا أن اهلواء يتحرك دائما من مناطق
الضغط املرتفع إىل مناطق الضغط املنخفض، فإن اهلواء من هذه

املناطق املتامخة ذات الضغط العايل يتحرك على سطح األرض يف اجتاه
منطقة الضغط املنخفض ملعادلة الضغط بني املنطقتني. يتأثر هذا التدفق

اهلوائي بدوران األرض (انظر قوة كوريوليس) ويكتسب حركة
دورانية يف اجتاه عكس عقارب الساعة يف نصف للكرة الشمايل تقوده
حنو مركز الضغط املنخفض. يرتفع اهلواء يف اية املطاف بالقرب من

مركز الضغط املنخفض، مما يسبب الغيوم وهطول األمطار. ويف
النصف اجلنويب لألرض يدور اهلواء يف اجتاه عقارب الساعة. وتسمى

خاليا الضغط املنخفض األعاصري.

نظام ضغط منخفض

niedrig oder Niederdrucksystem

4372 Low waste 
technologies

éco-technologies

أو تقنيات نظيفة: عمليات إنتاج أو معدات مع نسبة إنتاج النفايات
منخفضة. ال تصنف حمطات معاجلة النفايات أو إعادة التدوير

كتكنولوجيات نظيفة.

تقنيات بنفايات منخفضة

Abfallarme Technologien
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4373 Low-carbon energy 
technology

technologie d'énergie bas carbone

مصادر الطاقة اجلديدة واملتجددة املنخفضة الكربون واليت ميكن أن
توفر مسامهة لنمو يف السوق التنافسية للطاقة، ومسامهة يف حتقيق

أهداف تغري املناخ والتنوع واألمن الطاقيني.

تكنولوجيا طاقية منخفضة الكربون

Kohlenstoffarmer Energietechnologien

4374 lowest water level

étiage

أدىن مستوى يصل إليه املاء يف جمرى ر (قد يكون الصفر بالنسبة
لألار اليت جتف يف فترة من السنة) أو يف حبرية (قد يكون الصفر هو
اآلخر) أو على شاطئ حميط عند اجلزر خالل السنة وميثل الصفر

املرجعي ملستوى البحر.

براض، أدىن مستوى للماء

niedrigster Wasserstand

4375 Low-input systems

systèmes à faibles intrants

نظم زراعة، تستعمل إضافات ضئيلة أو معدومة من الطاقة واألمسدة
أو املبيدات.

نظم منخفضة املدخالت

Systeme mit geringem Input

4376 lowland

plaine

مساحة واسعة من التضاريس املنخفضة نسبيا، تطلق عادة على املناطق
الساحلية اليت ال ترتفع كثريا فوق مستوى سطح البحر.

أراضي منخفضة

Flachland

4377 low-tide

basse mer

يتغري مستوى سطح البحر (يظهر ذلك جليا على الشاطئ) مرتني يف
اليوم بني مستوى مرتفع (املد) وآخر منخفض (اجلزر)، يستغرق
االنتقال بني املستويني أزيد قليال من ست ساعات. يتغري مستوى
اجلزر خالل السنة. يعترب أدىن مستوياته، وهو ثابت حتت ظروف
جوية عادية ودون تأثري التغريات املناخية، املستوى املرجعي لقياس

االرتفاع عن مستوى البحر.

جزر

Ebbe

4378 Lymphatic system

système lymphatique

عقد ملفاوية تربطها شبكة من أنابيب دقيقة تنتشر يف مجيع أحناء
اجلسم اليت تنقل السائل اللمفاوي.

نظام ملفاوي

lymphatische System

4379 Lysimeter

lysimètre

بنية جتريبية، يتم استخدامها حملاكاة الظروف يف موقع لطمر النفايات
أو يف التربة أسفل املكب للتمكن من دراسة عمليات التخلص. قد
تتكون البنية من خاليا شيدت خصيصا داخل املكب أو معزولة،

ومتثل اخلاليا كتل من الصخور أو أعمدة من التربة املتراكمة.

نظام قياس الذوبان

Lysimeteranlage
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4380 Macroalgae

macroalgues

طحالب متعددة اخلاليا، كبرية مبا يكفي لكي ترى بالعني اردة.

طحالب كبرية

Makroalgen

4381 macrobentos

macrobentos

كائنات حية ترى بالعني اردة وتعيش على، يف، أو بالقرب من قاع
البحر يف خمتلف األعماق. وتشمل الكائنات احليوانية والنباتية، ديدان،

شوكيات، إسفنج، مزقيات وقشريات.

تعريات كبرية

Makrobenthos

4382 Macroclimate

macro-climat

يدل على األمناط العاملية للمناخ، عكس ذلك: يشري "مناخ حملي" إىل
أمناط مناخ ختص نطاقات أصغر بكثري.

مناخ إمجايل

Makro-Klima

4383 macroclimatology

macroclimatologie

دراسة اخلصائص املناخية ملنطقة شاسعة.

علم املناخ العام

Makroklimatologie

4384 Macroeconomics

macroéconomie

دراسة جمموع النشاط االقتصادي، والتعامل مع قضايا النمو والتضخم
والبطالة ومع السياسات االقتصادية الوطنية املتعلقة ذه القضايا.

اقتصاد شامل

Makroökonomie

4385 macrofauna

macrofaune

مقابل حيوانات دقيقة، وهي أكرب من 2 مليمتر. تقضي معظم أو
جزء من حياا يف التربة، كالديدان والنمل. تساعد على وية التربة

وإغناءها باملواد العضوية. معظم هذه الكائنات تستهلك نباتات
متحللة وفضالت عضوية. لكن بعضها، العناكب مثال، تفترس

كائنات أخرى.

حيوانات كبرية

Makrofauna

4386 Macrophage

macrophages

أو بالعم أو خاليا أكولة كبرية، خاليا الدم، بيضاء وكبرية، قادرة
على هضم املواد الغريبة وتوجد على سطحها مستضدات تتعرف

عليها خاليا أخرى من اجلهاز املناعي.

غاثية كربى، عاثية كبرية

Makrophage

4387 Macrophyte

macrophytes

نباتات مائية، مغمورة يف املاء، متكن رؤيتها بالعني اردة. على
العكس من هذا املصطلح، فالنباتات اهرية، مثل بعض أنواع

الطحالب، ال متكن رؤيتها بالعني اردة.

نباتات مائية كبرية

Makrophyten

4388 macroplancton

macroplancton

عوالق ترى بالعني اردة، منها نباتية (طحالب) وأخرى حيوانية (ال
فقاريات).

علَق البحر الضخم

Makroplankton

4389 Macro-routing (or 
route balancing)

macro-routage (ou équilibrage d’itinéraire)

اختيار طرق مجع بتقسيم منطقة مجع إىل مناطق أصغر متثل عمل يوم
واحد أو عمل طاقم واحد.

توجيه عام (أو موازنة الطريق)

Makro-Routing (oder Routenverteilung)

4390 macroscopic

macroscopique

ما ميكن مشاهدته بالعني اردة.

عياينّ

makroskopisch
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4391 Madden-Julian 
Oscillation

oscillation madden-julian

"موجة" اضطراب طقس استوائي، ينتشر يف اجتاه الشرق يف مجيع
أحناء العامل على دورة من 30 إىل 60 يوما، وعادة ما يبدأ يف احمليط
اهلندي. اضطراب جيلب معه فترات هطول أمطار استوائية معززة

تليها فترات من أمطار حمدودة، ويؤثر أيضا على نسبة الغيوم ودرجة
حرارة سطح البحر. على الرغم من أن تذبذب مادن-جوليان ينشأ يف

املناطق املدارية، إال أنه يؤثر كذلك على الطقس يف املناطق شبه
االستوائية وخطوط العرض املتوسطة.

تذبذب مادن جوليان

Madden-Julian Oscillation

4392 mafic

mafique

مصطلح يستخدم لوصف احملتوى القامت اللون من معادن احلديد
واملغنيسيوم يف الصخور الربكانية. مكمل لفلزيك (باهتة اللون).

معادن داكنة

mafisch

4393 magma

magma

صخور منصهرة، سيليكات، كربونات، أو كربيتات وحتتوي يف
تكوينها على مواد متطايرة منحلة وبلورات عالقة، واليت تتكون عند
االنصهار اجلزئي ملكونات قشرة أو عباءة األرض وهي املادة اخلام

لكافة العمليات الربكانية.

صهارة

Magma

4394 magmatic water

eau juvénile

ماء يأيت مباشرة من أعماق الغالف األرضي. يغادر موقعه قرب
الصهارة خالل انفجار بركاين أو يف مناطق على شكل ماء مصحوب
ببخار باملنابع املائية احلارة. هذا املاء يظهر ألول مرة على السطح

ويندمج يف دورة املاء.

ماء صهاري

magmatisches Wasser

4395 magnesium

magnesium

عنصر كيميائي، رمزه Mg وعدده الذري 12. يشكل 2% من
القشرة األرضية. له استعماالت كثرية يف الصناعات املعدنية

(السيارات مثال)، يف إنتاج األمسدة فهو عنصر غذائي أساسي. حيتاج
اإلنسان حوايل 5 مج لكل كج من وزنه يوميا، ويتضاعف هذا القدر

بالنسبة للنساء احلوامل والرياضيني وله خصائص صحة وعالجية
مهمة.

مغنسيوم

Magnesium

4396 magnetic polarity 
reversal

inversion de polarité magnétique

هو تغيري يف اال املغناطيسي لألرض إىل قطبية معاكسة. وقد حدث
ذلك على فترات غري منتظمة خالل الزمن اجليولوجي. ميكن احلفاظ
على انعكاسات قطبية يف متواليات من الصخور املمغنطة. باملقارنة مع
املقياس املعياري لوقت تغيري القطبية ميكن تقدير األعمار اجليولوجية

للصخور. الصخور اليت مت تكوا على طول شريط التوسع يف
احمليطات، حتافظ عادة على هذا النمط من االنعكاسات القطبية عندما

تربد، وميكن استخدام هذا النمط لتحديد معدل منو شريط توسع
احمليط. ويطلق على أمناط االنعكاس املسجلة يف صخور قاع البحر

مالمح املغناطيسية.

انعكاس القطبية املغناطيسية

magnetische Umpolung

4397 magnetic pole

pôle magnétique

للكرة األرضية حقل مغناطيسي يوجد أحد قطبيه باحمليط املتجمد
الشمايل واآلخر باجلهة املقابلة قرب القطب اجلغرايف اجلنويب.

قطب مغناطيسي

magnetischer Pol

4398 Magnetic separator

seperateur magnétique

وسيلة كهروميكانيكية لفصل املواد احلديدية من املواد األخرى.

فاصل مغناطيسي

Magnetscheider

4399 Magnetic Seperation

séparation magnétique

استخدام مغناطيس لفصل املواد احلديدية من نفايات بلدية صلبة
خمتلطة.

فصل مغناطيسي

magnetische Trennung
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4400 magnitude

magnitude

رقم يدل على األمهية (القوة) النسبية للزلزال. ويستند على قياس احلد
األقصى للحركة اليت سجلها جهاز قياس الزالزل. وقد مت حتديد عدة
جداول لترتيب القيم، ولكن األكثر استخداما هي: (1) حجم حملي

(ML)، يشار إليه عادة بِ "جدول رخيتر" (2) حجم موجة
،(Mb) (ثالثية االبعاد) حجم موجة جسمية (Ms)، (3) سطحية
و (4) حجم حلظي (Mw). اجلداول 1 إىل 3 هلا نطاق تطبيق

حمدودة وال تقيس على حنو مرض حجم أكرب الزالزل. اجلدول (4)
(Mw)، الذي يستند إىل مفهوم حلظة زلزالية، ينطبق بشكل موحد

على مجيع أحجام الزالزل ولكنه أكثر تعقيدا من أنواع أخرى.
وينبغي جلميع طرق قياس احلجم أن تسفر تقريبا على نفس القيمة

ألي زلزال متت معاينته.

سعة/حجم

Größe

4401 Mähweide

pâturage de coupe

تناوب استخدام األراضي العشبية، حيث يتم استخدام املنطقة
كمراعي بعد حصاد األعشاب.

مراعي حصاد

Mähweide

4402 Maiden

vierge

الشجرة اليت منت من الشتالت (طبيعيا أو مزروعة) واليت مل يتم
تشذيبها.

عذراء

Jungfer

4403 mainland

île principale

مصطلح جغرايف يشري يف مفهومه العام إىل اجلزء الرئيسي من منطقة،
ويستعمل أيضا للداللة على جزيرة رئيسية بأرخبيل.

جزيرة رئيسية

Hauptinsel

4404 mainshock

secousse principale

أو اهلزة الكربى وهي أقوى هزة خالل تسلسل زلزايل، ويسبقها يف
بعض األحيان هزة أو هزات منذرة، ويتلوها دائما تقريبا عدد من

اهلزات االرتدادية.

هزة أساسية

Hauptbeben

4405 Major (Large) 
Appliances

majeurs (grandes) électroménager

يدل على العديد من أنواع األجهزة، املختلفة األحجام واألمناط
واالستعماالت: األفران، وأفران امليكروويف، ومكيفات اهلواء

والثالجات وامدات، والغساالت، واففات، وغساالت الصحون،
وسخانات املياه، ومزيالت الرطوبة، أو ضاغطات النفايات، املصنعة

لالستعماالت املرتلية والتجارية، أو الترفيهية. الصلب هو املادة
السائدة املستخدمة يف تصنيع هذه األجهزة. تشمل املواد األخرى

املوجودة يف األجهزة (بكميات متفاوتة)، النحاس، واألملنيوم والزجاج
واملطاط والورق املقوى.

أجهزة رئيسية (كبرية)

Haupt (grosse) Geräte

4406 Maladaptation

mésadaptation

أي تغيريات يف النظم الطبيعية أو البشرية اليت تزيد عن غري قصد يف
اهلشاشة إزاء التأثريات املناخية. التكيف الذي مل ينجح يف احلد من

اهلشاشة بل عوض ذلك يزيد فيها يعرف بسوء التكيف.

سوء تكيف

Fehlanpassung

4407 Malthusian Trap

piège malthusien

مستوى الكفاف الذي تنحدر إليه البشرية نتيجة للنمو السكاين
اهلندسي ومنو املوارد احلسايب. على اسم الباحث توماس مالتوس.

مصيدة مالتوس

Malthusian Falle

4408 Man and the 
Biosphere Programme

; L'homme et la biosphère

برنامج أطلقته اليونسكو يف عام 1971 لتعزيز مقاربة متعددة
التخصصات واألحباث والتكوين والتربية على احملافظة على النظام

اإليكولوجي واالستخدام املستدام للموارد الطبيعية.

برنامج اإلنسان واحمليط احليوي

MAB-Programm
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4409 Management (of 
ecosystems)

gestion (des écosystèmes)

مقاربة للحفاظ على أو استعادة التكوين والبنية، والوظيفة، والقدرة
على تقدمي خدمات، النظم اإليكولوجية الطبيعية واملعدلة دف حتقيق
االستدامة. إا تقوم على تكيف، تصور للظروف املستقبلية املنشودة

حضر يف إطار تعاوين، تكيف يدمج األبعاد البيئية واالجتماعية
واالقتصادية، واملؤسسية، وتطبقها يف اإلطار اجلغرايف، تكيف حتدده

وحتده يف املقام األول احلدود اإليكولوجية الطبيعية.

إدارة (النظم اإليكولوجية)

Management (von Ökosystemen)

4410 Management of farm 
animal genetic 
resources

gestion des ressources génétiques des animaux 
de ferme

جمموع العمليات الفنية والسياسية واللوجستيكة اليت تدخل يف فهم
(تشخيص)، استخدام وتطوير (االستخدام)، الصيانة (احلفظ)،

الوصول، وتقاسم فوائد املوارد الوراثية احليوانية.

إدارة العمليات الفنية حليوانات
املزارع، إدارة املوارد الوراثية

حليوانات املزرعة

Verwaltung tiergenetischer Ressourcen von der Farm

4411 Management tables

tableaux de gestion

جداول األنواع اليت تشيع تربيتها جتاريا على أساس مستوى املردود.
توفر اجلداول معلومات عن حجم اإلنتاج، مردود التخفيف والتناوب
الذي ميكن من احلجم األقصى لإلنتاج. يتم استخدام اجلداول على

حد سواء ملراقبة التخفيف والقطع والتنبؤ باملردود.

جداول اإلدارة

Verwaltungstabellen

4412 Mandatory Recycling

recyclage obligatoire

برامج تطلب، مبوجب القانون، من املستهلكني فصل النفايات حبيث
يتم استرداد بعض أو كل املواد القابلة إلعادة التدوير وتوجيهها إىل

إعادة التدوير بدال من إرساهلا إىل مقالب القمامة للتخلص منها.

إعادة تدوير إلزامية

obligatorische Wiederverwertung

4413 Mangrove

mangrove

أشجار أو شجريات، وخنيل أو سرخس األرض، تتجاوز عادة أكثر
من نصف متر يف االرتفاع، واليت تنمو عادة فوق متوسط مستوى
سطح البحر يف مناطق املد للبيئات البحرية الساحلية، أو يف هوامش
مصبات األار. مصطلح "املنغروف" ميكن أن يشري إىل أي من

النباتات املكونة للمجتمعات الغابوية االستوائية يف مناطق املد واجلزر
أو للمجتمع نفسه.

منغروف

Mangrove

4414 Mangroves

mangroves

توجد أشجار املنغروف أو القرم عادة على طول السواحل احملمية يف
املناطق املدارية وشبه املدارية حيث تؤدي وظائف اجتماعية واقتصادية
وبيئية هامة. وتشمل هذه الوظائف توفري جمموعة كبرية ومتنوعة من
األخشاب واملنتجات احلرجية غري اخلشبية؛ محاية السواحل من آثار
الرياح واألمواج والتيارات املائية؛ احلفاظ على التنوع البيولوجي؛
محاية الشعاب املرجانية واحلشائش البحرية واملمرات املالحية ضد
ترسب الطمي؛ وتوفري جماالت وضع البيض واملواد الغذائية موعة
متنوعة من األمساك واحملار، مبا يف ذلك العديد من األنواع التجارية.

الضغط السكاين املرتفع يف املناطق الساحلية أدى إىل حتويل العديد من
مناطق املانغروف إىل استعماالت أخرى مبا يف ذلك تأسيس بنية حتتية،

وتربية األحياء املائية، وإنتاج األرز وامللح.

شجرة املنغروف

Mangroven

4415 Manifest

liste de colisage, manifeste de chargement

وثيقة تصاحب شحنة نفايات أثناء النقل وحتتوي على معلومات عن:
طبيعة وكمية النفايات؛ منشأ ومقصد النفايات؛ املوظفني املسؤولني
عن تعبئة واستكمال الوثيقة؛ متعهد النقل. وترتيبات التخلص من

النفايات.

وثائق مرفقة

Begleitpapiere

4416 manometer

manomètre

جهز لقياس ضغط السوائل والغازات عموما والضغط اجلوي
خصوصا.

مضغط، مقياس الضغط

Manometer
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4417 mantle

manteau

أو عباءة، وهو جزء باطن األرض الذي يقع بني اللب اخلارجي
املعدين والقشرة.

وشاح

Mantel

4418 Manual Separation

séparation manuel

فصل باليد للمواد القابلة إلعادة التدوير أو القابلة للتسميد من نفايات
بلدية صلبة.

فصل يدوي

Manuelle Trennung

4419 Manufacturing Capital

capital de fabrication

أحد أربعة (على األقل) أشكال رأس املال اليت يستخدمها األفراد
واملنظمات، والشركات، واحلكومات، إلنشاء وصيانة موارد رزقهم.
يشمل رأمسال التصنيع مجيع املوارد املادية والطاقة املستخدمة يف عملية
التصنيع ومدى فعالية واستدامة استخدام هذه املوارد. وهذا يشمل
تقييم مسيتها. يف حني أن هذه املواد والطاقة، هلا مجيعا قيمة اقتصادية
داخل الشركة، وبالتايل ميكن اعتبارها جزء من الرأمسال، فإنه يتم
غالبا التغاضي عن بعد فعالية ومردود املواد والطاقة ضمن التدابري

املالية واالفتراضات.
 

تسعى التنظيمات ذات التوجه حنو اإلنتاج املستدام، إىل الرفع من
الفعالية والكفاءة يف استخدام رأمسال التصنيع ومتارس كذلك

سياسات حتافظ على نوعية وكمية املواد املادية املستخدمة وعلى
البيئة. هذه التوجهات غالبا ما تكون هلا فوائد يف أعلى مستوى.

رأمسال التصنيع

Herstellungskapital

4420 manure

fumier

فضالت احليوانات، مع أو بدون مزيج من الفراش (التنب) أو القمامة،
يف مراحل متفاوتة من التحلل. ويسمى أيضا مساد الفناء أو مساد

مستقر. هذا هو املعىن املعتاد يف أمريكا الشمالية.

مساد طبيعي

Dung

4421 Maquis or macchia

maquis

نوع من ااالت الشجرية (بأشجار منخفضة وحشائش) تتألف من
نباتات دائمة اخلضرة بأوراق قاسية نسبيا. يستخدم أحيانا لتحريج

مناطق بقاعدة صوانية.

أدغال

Macchie oder Macchia

4422 march (Marsh)

marais

منطقة رطبة منخفضة، وغالبا بدون أشجار، تغمرها املياه بشكل
دوري، تنمو ا أعشاب خمتلفة.

مستنقع

Sumpf

4423 marching dunes

dunes mobiles

كمية هائلة من الرمال احلرة مبنطقة عموما جافة وليس ا ما يكفي
إلعاقة الزحف عند هبوب الرياح. هذا الزحف يضر بالبنيات التحتية

والواحات واملدن أيضا. متثل الكثبان اهلاللية أهم أشكال الرمال
الزاحفة.

كثبان متحركة

Wanderdünen

4424 Marginal

marginal

كمية إضافية أو إضافة من شيء. إذا كان أحد يشرب ستة
مشروبات غازية يف يوم واحد، فإن الصودا اهلامشي يكون الصودا

السادس.

هامشي

marginal

4425 Marginal abatement 
costs

coûts marginaux de réduction

تكاليف حتقيق ختفيض بقيمة وحدة إضافية واحدة من االنبعاثات (إما
عن طريق احلد من مصادر أو تعزيز بواليع غازات دفيئة).

تكاليف ختفيض حدية

Grenzvermeidungskosten

4426 Marginal Cost

coût marginal

تكلفة حتقيق وحدة إضافية واحدة من اجلهد. يف حالة احلد من
االنبعاثات، فأا متثل تكلفة ختفيض االنبعاثات بوحدة إضافية واحدة.

تكلفة حدية أو هامشية

Grenzkosten
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4427 Marginal Cost (econ)

coût marginal

الزيادة يف التكاليف اإلمجالية عندما يتم إنتاج وحدة إضافية.

تكلفة هامشية

Grenzkosten

4428 Marginal Cost Pricing

tarification au coût marginal

تسعري السلع واخلدمات حيث يعادل السعر التكلفة اإلضافية اليت تنشأ
من التوسع يف اإلنتاج من خالل إنتاج وحدة إضافية.

تسعري التكلفة اهلامشية

Grenzkostenpreisbildung

4429 Marginal efficiency of 
capital

efficacité marginale du capital

معدل اخلصم الذي يعادل سعر األصول الرأمسالية الثابتة مع قيمتها
احلالية املخصومة لإليرادات املتوقعة.

كفاءة هامشية لرأس املال

Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals

4430 Marginal land

terres marginales

أرض هلا خصائص تحد يف جمموعها بشكل قوي من التطبيقات
املستدامة الستخدام معني. زيادة املدخالت للحفاظ على اإلنتاجية أو

الفوائد سوف يكون هلا ما يربرها بشكل هامشي فقط. هناك
خيارات حمدودة لتنويع االستعمال دون استخدام املدخالت. مع إدارة

غري مناسبة، تكون خماطر تدهور ال رجعة فيه كبرية.

أراضي هامشية

Grenzertragsböden

4431 Marginal Productivity

productivité marginale

الناتج اإلضايف احملصل عليه عن طريق إضافة وحدة إضافية من مورد
إنتاج، مثل العمل. بتعبري أدق: اإلنتاجية احلدية هي التغري يف الناتج

اإلمجايل مقسوما على التغري يف مقدار مورد اإلنتاج املستعمل.

إنتاجية هامشية

Grenzproduktivität

4432 Marginal Propensity 
to Consume (MPC)

propension marginale à consommer

نسبة الدخل اجلديد أو املضاف اليت يتم استهالكها.

ميل هامشي لالستهالك

Marginale Konsumquote

4433 Marginal Propensity 
to Save (MPS)

propension marginale à épargner

نسبة الدخل اجلديد أو اإلضايف اليت يتم ادخارها.

ميل هامشي لالدخار

Marginale Sparneigung

4434 Marginal Revenue

revenu marginal

اإلضافة إىل إمجايل اإليرادات عند إنتاج وبيع وحدة إضافية.

دخل هامشي

Grenzerlös

4435 Marginal Tax Rate

taux marginal d'imposition

معدل الضريبة املفروضة على دافعي الضرائب على آخر وحدة نقدية
حمصل عليها. يف نظام الضريبة التصاعدية معدل الضريبة اهلامشية هو

دائما أكرب من متوسط معدل الضريبة.

معدل ضريبة اهلامش

Grenzsteuersatz

4436 Marine

marine

حميط، مع إمكانية الصيد، عادة حمرك رئيسي للتطور.

(جمال) حبري

Marine

4437 marine

marin

شخص يعمل على ظهر سفينة (نقل أو صيد أو غري ذلك)، أو شيء
له عالقة بالبحر (نسيم البحر، نقل حبري، ثروة حبرية، ... ).

حبري

marinen-

4438 marine abrasion

abrasion marine

تآكل أرضية البحر بالشواطئ وكل ما تصله األمواج بسبب األمواج
واملد واجلزر والتيارات البحرية اليت حتمل ما تفتت من الصخور

ورمال الشاطئ إىل مواقع أخرى.

تجريف حبري

mariner Abrieb

4439 marine bed

couche marine; lit marin

مساحات القشرة األرضية اليت تغطيها مياه البحار واحمليطات، واليت
متثل حوايل 71 % من مساحة سطح الكوكب.

طبقة حبرية، سرير حبري (قعر البحر)

Meeresbett
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4440 marine cave

grotte littorale; grotte marine

أنشأته الطبيعة ويقع كليا حتت سطح ماء البحر ويتواجد عموما
مبنطقة جرف قاري شديد االحندار، يتأثر قليال نسبيا، باملقارنة مع

الكهوف الساحلية، حبركة املد واجلزر ويتميز بتنوع بيولوجي كبري.

كهف ساحلي، كهف حبري

Meereshöhle

4441 marine cliff

falaise marine

منحدرات صعبة عمودية أو شديدة االحندار، وأحيانا أقل احندارا وا
طبقة من التراب. ختتلف النباتات حسب اال املناخي الذي ينتمي
إليه اجلرف. تعترب األجراف البحرية من بني املناطق األكثر أمهية

لتعشيش الطيور البحرية.

جرف حبري

Meeresklippe

4442 marine climate

climat marin

أو مناخ مناطق شاطئية للمحيطات ويتميز (باملقارنة مع مناخ مناطق
قارية) بفرق معتدل بني درجيت حرارة الليل والنهار وكذلك بني

متوسط درجة احلرارة خالل فصل الصيف ومتوسط فصل الشتاء.
ينتج هذا عن الكثافة احلرارية الكبرية للماء، واليت تساهم يف تلطيف

اجلو باملنطقة الشاطئية.

مناخ حبري

Meeresklima

4443 marine denudation

dénudation marine

تقوم األمواج وحركة املد واجلزر بالتأثري على احليز الشاطئي. حسب
صالبة املكونات وقابليتها للتفتت بفعل حركة املياه وتأثريات الطقس،
تتآكل املكونات الصلبة وتتفتت مع مرور الزمن وتتكون مسطحات

شاطئية.

تعرية حبرية

marine Abtragung

4444 marine deposits

dépôts marins

بقايا كائنات حية حبرية ومواد غري قابلة للذوبان، جزيئات نتجت عن
عوامل التعرية والتآكل وتربة نقلتها من اليابسة إىل احمليط رياح،
وأار، وغري ذلك مم تنفثه الرباكني أو يصل األرض من الفضاء

اخلارجي ويتراكم يف قاع البحر.

رواسب حبرية

Meeresablagerungen

4445 marine ecosystem

écosystème marin

نظام مائي يغطي 70 % من سطح األرض وموطن كائنات من
العوالق اليت تشكل قاعدة الشبكة الغذائية البحرية إىل الثدييات

البحرية الكبرية باإلضافة إىل جمموع الكائنات الربمائية. نظام يشمل
أوساط متباينة: أعماق البحار، شعاب مرجانية، مصبات أار، مناطق

ساحلية.

رابطة بيئية حبرية، نظام بيئي حبري

marine Ökosystem

4446 Marine environment 
not under the 
jurisdiction of any 
State

environnement marin pas sous la juridiction d'un 
état

املناطق البحرية خارج املناطق اخلاضعة للسيادة أو احلقوق السيادية
للدولة مبا يتفق مع القانون الدويل، كما ورد ذلك يف اتفاقية األمم

املتحدة لقانون البحار.

بيئة حبرية ال ختضع لوالية أية دولة

Meeresumwelt nicht unter der Hoheitsgewalt eines 
Staates

4447 marine erosion

érosion marine

نتيجة تأثري مياه البحر على تضاريس الساحل ومكوناته الصلبة: عن
طريق األمواج، حركة املد واجلزر وإذابة ما هو قابل للذوبان.

تعرية حبرية

Meereserosion

4448 marine layer

; couche marine

عند توفر العمق الكايف تتكون بالبحار واحمليطات طبقات متباينة يف
عدد من اخلصائص. طبقة عليا يصل عمقها إىل 150 متر وفيه تتركز

نتائج التفاعل مع الغالف اجلوي واحمليط غري البحري عموما وا
تتواجد التيارات البحرية السطحية. طبقة وسطى إىل عمق 1500
متر هادئة. طبقة عميقة وا توجد تيارات العمق املتممة للتيارات

السطحية.

طبقة حبرية

Meeresschicht
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4449 Marine litter

déchets marins

قمامة: نفايات مت التخلص منها أو مواد فقدت صالحيتها بالنسبة
ألنشطة بشرية - قمامة حبرية هي أية مواد من هذا القبيل تواجدت يف
البيئة البحرية، مبا يف ذلك املواد املوجودة على الشواطئ أو املواد اليت
تطفو على املاء أو قد غرقت يف البحر. يف بعض الدول تدرج املواد
العضوية (مثل الرباز أو فضالت الطعام) ضمن القمامة البحرية. يف
هذه الوثيقة مل تدرج النفايات العضوية، وأخذت بعني االعتبار فقط
املواد املصنعة (مبا يف ذلك األخشاب املصنعة). املواد ذات املنشأ

الطبيعي، مبا يف ذلك بقايا األعشاب البحرية أو الطحالب وغريها من
النباتات، تستثىن صراحة.

قمامة حبرية

marine Abfälle

4450 Marine phanerogams 
(sea grasses and 
phanerogam prairies)

phanérogames marines (herbes de mer et les 
prairies de phanérogames)

جمتمعات من النباتات الوعائية (وتنعت عادة باملتفوقة) وتوجد حتت
سطح املياه البحرية باملناطق الضحلة، عموما مبستوى طاقي منخفض
أو سواحل حممية. امسها مشتق من مظهرها املشابه ملظهر العشب،

على الرغم من انعدام العالقة بعائلة األعشاب باليابسة.

أعشاب حبرية

Phanerogamen (Meer Gräser und phanerogam 
Prärien)

4451 Marine Protected 
Area (MPA)

zone de protection marine

مساحة جغرافية حمددة بوضوح، معترف ا، خمصصة وجمهزة،
ومؤطرة من خالل الوسائل القانونية أو غريها من التدابري الفعالة،

لتحقيق احلفظ الطويل األمد للطبيعة مع خدمات النظام اإليكولوجي
املرتبطة ا والقيم الثقافية. ميكن أن ختضع املناطق البحرية احملمية
موعة من استراتيجيات اإلدارة تتراوح بني احلماية الكاملة، أو

مناطق حظر دخول، إىل مناطق متعددة االستخدام حيث حتظر أنشطة
حمدودة. حالة عدم استغالل املناطق البحرية احملمية هي إغالق حيظر
مجيع أشكال استخراج املوارد، وخاصة الصيد. وتشمل املناطق

البحرية احملمية احملدودة االستخراج تلك املناطق البحرية احملمية مع
حصاد خمتلط أو مقيد.

منطقة حممية حبرية

Meeresschutzgebiet

4452 Marine Strategy 
Framework EU 
Directive

directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» 
de l’ue

مذكرة توجيهية من الربملان والس األوروبيني يف 17 يونيو 2008
تضع إطار لعمل اموعة يف ميدان السياسة البيئية البحرية. دف إىل
فرض محاية البيئة البحرية األوروبية لضمان أن تكون يف وضع صحي
جيد ومنتجة وأن تصان الستخدام األجيال القادمة. وهي تبني النهج

القائم على النظم اإليكولوجية إلدارة األنشطة البشرية، ودعم
االستخدام املستدام للسلع واخلدمات البحرية. تلزم الدول األعضاء

بوضع االستراتيجيات البحرية ملياهها.

مذكرة توجيهية "إطار االستراتيجية
البحرية" لالحتاد األورويب

Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie der EU

4453 marine terrace

terrasse marine

قاعدة من ترسبات حبرية (عادة رمل وطمي وحصى)، ضعيفة
االحندار باجتاه البحر. مثل هذه املنصات ميكن أن تتواجد على طول
الساحل، وتشكل منحدرات أو جروف، وترجع إىل ارتفاع القاعدة
و/أو اخنفاض مستوى سطح البحر، مثال، املدرجات البحرية الساحلية

يف جنوب كاليفورنيا.

شرفة حبرية

marine Terrasse

4454 maritime climate

climat maritime

." marine climate ناخ حبريانظر: " م

مناخ حبري

Meeresklima

503



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةM

4455 Maritime subarctic 
climates or subpolar 
oceanic climates (Cfc)

climats maritimes subarctiques ou climats 
océaniques subpolaires (cfc)

توجد هذه األجواء يف مناطق املناخات املعتدلة البحرية صوب
القطب، وتنحصر يف شرائح ساحلية ضيقة على الساحل الغريب
للقارات يف اجتاه القطب، أو خاصة يف نصف الكرة الشمايل، يف

اجلزر الواقعة قبالة هذه السواحل.
  

    األمثلة على ذلك:
 

        جبال جروس، مشال فانكوفر، كولومبيا الربيطانية [1]
 

        ريكيافيك، أيسلندا [10].

مناخات مناطق حبرية شبه قطبية
(Cfc)

Maritime subarktischen Klima oder subpolaren 
Meeresklima (Cfc)

4456 Maritime temperate 
climates or Oceanic 
climates (Cfb, Cfc, 
Cwb, Cwc)

climats maritimes tempérés ou climats 
océaniques (cfb, cfc, cwb, cwc)

مناخات (Cfb) توجد عادة على اجلانب الغريب للقارات بني خطي
عرض 45 ° و 55 °؛ وعادة ما تقع باجتاه مباشر حنو القطب يف
مناخات البحر األبيض املتوسط، على الرغم من أنه يف استراليا ويف

أقصى جنوب أفريقيا يوجد هذا املناخ مباشرة صوب القطب يف مناخ
شبه استوائي رطب، وعلى خط عرض، إىل حد ما، أقل. يوجد هذا

املناخ يف أوروبا الغربية، يف املناطق الساحلية اليت تصل إىل 63 °
مشاال يف النرويج. ويمن هذه االجواء على مدار السنة قبالة اجلبهة
القطبية، مع طقس متغري وغالبا غائم. الصيف باردة بسبب التيارات
البحرية الباردة، ولكن الشتاء أكثر اعتداال من املناخات األخرى يف

مناطق خطوط عرض مماثلة، ولكن عادة ما غائم جدا.
  

    األمثلة على ذلك:
 

        أوكالند، نيوزيلندا
 

        كوبنهاغن، الدمنارك
 

        كوريتيبا، الربازيل
 

        هامبورغ، أملانيا
 

        لندن، اململكة املتحدة
 

        ملبورن، فيكتوريا، أستراليا
 

        فانكوفر، كولومبيا الربيطانية، كندا.

مناخات حبرية معتدلة أو مناخات
,Cfb, Cfc, Cwb) احمليطات

(Cwc

Maritime gemäßigte Klimazonen oder ozeanischen 
Klima (Cfb, Cfc, Cwb, Cwc)
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4457 Mark (CITES)

marquer (cites)

بصمة ال متحى، أو ختم بالرصاص أو وسيلة أخرى مناسبة لتحديد
العينة، مصممة بطريقة جتعل التقليد من قبل األشخاص غري املرخص

هلم صعبا قدر اإلمكان.

وضع عالمة (اتفاقية التجارة الدولية
يف األنواع املهددة باالنقراض)

Markieren (CITES)

4458 Marker

marqueur

قطعة من احلمض النووي ميكن التعرف عليها وموروثة بطريقة
(مندلية Mendelian)، واليت تسهل دراسة توريث صفة أو

جينات مرتبطة.

مؤشر / عالمة، عالمة

Zeichen

4459 Market

marché

الشبكة اليت من خالهلا يتفاعل املشترون والبائعون عرب تبادل السلع
واخلدمات من أجل مقابل مايل.

سوق

Markt

4460 Market (waste)

marché

يتم اكتمال وإنشاء سوق كلما تواجد بائعون حمتملون لسلعة أو
خدمة يف اتصال مع مشترين حمتملني. يف حالة النفايات الصلبة البلدية

فإنه يدل على سوق (مستمر)، سوق تدوير املواد وهو ضروري
لنجاح إعادة التدوير.

سوق

Markt

4461 Market Barriers

barrières commerciales

ظروف متنع أو تعيق نشر التكنولوجيات الفعالة من حيث التكلفة أو
املمارسات اليت ميكن أن ختفف من انبعاثات غازات دفيئة.

حواجز السوق

Marktschranken

4462 Market Clearing Price

prix d'équilibre du marché

السعر الذي تكون عنده إمدادات السلع تعادل الطلب عليها من
طرف مستهلكني متنافسني.

سعر سوق متوازن

Markträumungspreis

4463 Market Damages

dommages de marché

قيمة األضرار الناجتة عن تغري املناخ (أو بعض التغريات البيئية األخرى)
وتقييمها بناء على املعلومات املتوفرة والقابلة لالستخدام من قبل

سوق تنافسية.

أضرار السوق

Marktschäden

4464 Market Economy

économie du marché

نظام ال مركزي حيث يتفاعل العديد من املشترين والبائعني.

اقتصاد السوق

Marktwirtschaft

4465 Market failure

échec du marché

عدم قدرة السوق على استيعاب القيم الصحيحة خلدمات النظم
اإليكولوجية.

فشل السوق

Marktversagen

4466 Market Impact

impact sur le marché

اآلثار اليت ترتبط بسوق املعامالت وتؤثر تأثريا مباشرا على الناتج
احمللي اإلمجايل أو اخلام (ن و خ، احلسابات القومية لبلد ما) على

سبيل املثال، التغريات يف العرض وأسعار السلع الزراعية، هي كما هو
معروف، تأثري السوق.

آثار السوق

Marktauswirkungen

4467 Market Penetration

pénétration du marché

حصة سوق معينة اليت يتم توفريها من سلعة أو خدمة معينة يف وقت
معني.

اختراق السوق

Marktdurchdringung

4468 Market Potential (or 
currently realizable 
potential)

potentiel du marché (ou potentiel réalisable 
actuellement)

جزء من اإلمكانات االقتصادية خلفض انبعاثات غازات دفيئة أو
حتسني كفاءة الطاقة اليت ميكن حتقيقها يف ظل ظروف السوق احلالية،

دون توفر سياسات وتدابري جديدة.

إمكانات السوق (أو إمكانات قابلة
للتحقق حاليا)

Marktpotenzial (oder derzeit realisierbares Potenzial)
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4469 Market price 
valuation methods

méthodes d'évaluation des prix du marché

تقنية لتقييم النظم اإليكولوجية واملوارد البيئية باستخدام سعر السوق:
كم يكلف شراءها، أو كم تستحق عند بيعها.

طرق تقييم بسعر  السوق

Marktpreis Bewertungsmethoden

4470 Market Wastes

déchets des marchés

يف املقام األول نفايات صلبة قابلة للتعفن، مثل أوراق الشجر،
واجللود، واملواد الغذائية غري املباعة، جتمع ويتخلص منها داخل أو

بالقرب من أسواق املواد الغذائية.

نفايات السوق

Marktabfälle

4471 Market-based 
approach

approche fondée sur le marché

مقاربة لتوفري السلع واخلدمات، خصوصا اخلدمات العامة ومحاية
البيئة، واليت تسعى إىل مواءمة حوافز السوق مع املصلحة العامة،

وبالتايل جذب أصحاب املشاريع اخلاصة واملستثمرين. تشمل املقاربة
القائمة على السوق يف حالة احلفاظ على التنوع البيولوجي، جمموعة
من التدابري القانونية واملبادرات التطوعية اليت تسعى إىل جعل احلفاظ
على التنوع البيولوجي واستخدام املوارد البيولوجية على حنو مستدام

مرحبا.

مقاربة قائمة على السوق

Marktorientierter Ansatz

4472 Market-based 
Incentives

incitatifs des marchés

تدابري رامية إىل تغيري مباشر لألسعار النسبية خلدمات الطاقة وللتغلب
على حواجز السوق.

حوافز قائمة على السوق

Marktwirtschaftliche Anreize

4473 Market‐based 
mechanisms, GHG 
emissions

mécanismes fondés sur le marché, émissions de 
ges

مقاربة تنظيمية تستخدم آليات السعر (على سبيل املثال، الضرائب
وتصاريح االنبعاثات باملزاد العلين)، من بني غريها من اآلليات، للحد

من مصادر أو تعزيز بواليع غازات االحتباس احلراري (غازات
الدفيئة).

آليات السوق، وانبعاثات غازات
دفيئة

Marktmechanismen, Treibhausgasemissionen

4474 Marking timber

marquage des arbres

وضع إشارة من الطالء أو غري ذلك من الوسائل على األشجار اليت
برمج قطعها أو إخضاعها ملعاجلة ما. من املستحسن وضع عالمتني

على األشجار اليت مت اختيارها لكي تقطع - مرة على مستوى ارتفاع
العني ومرة أخرى على اجلذع.

تشوير األخشاب

Baum-Kennzeichnung

4475 marl

marne

ترسبات متفتتة فضفاضة تتكون من طني وكربونات الكالسيوم.
تتشكل هذه الترسبات يف جماالت مائية، مبياه عذبة أو ماحلة.

مارل

Mergel

4476 marl soil

sol marneux

تربة حتتوي على ما بني 35 و 65 % من كربونات الكلسيوم.

تربة من أصل سجيلي

Mergelboden

4477 Marpol

marpol

اسم أطلق على االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن لعام 1973
وعام 1978. واهلدف من االتفاقية هو محاية البيئة البحرية من
التلوث من السفن، وخاصة من ناقالت النفط. وتشمل الئحة

إجراءات تنفيذ االتفاقية: امتالك شهادة صاحلة، والقيام بدراسات
استقصائية، وعمليات تفتيش السفن اليت تشملها االتفاقية.

ماربول (خمتصر لكلميت: تلوث
حبري)

Marpol

4478 Marrakesh Accords

accords de marrakech

االتفاقات املربمة يف املؤمتر السابع لألطراف (COP-7) الذي
وضع قواعد خمتلفة ل"تفعيل" أحكام أكثر تعقيدا من بروتوكول
كيوتو. واليت تشمل من بني أمور أخرى: اتفاقات تفاصيل إلقامة

نظام جتاري النبعاثات غازات االحتباس احلراري، تنفيذ ورصد آلية
التنمية النظيفة التابعة للربوتوكول، وإنشاء وتشغيل ثالثة صناديق

لدعم اجلهود الرامية إىل التكيف مع تغري املناخ.

اتفاقات مراكش

Marrakesch-Übereinkommen
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4479 marsh gas

gaz des marais

غاز ناتج عن حتلل مواد عضوية يف وسط ينقصه األوكسجني ويتكون
أساسا من امليثان.

غاز املستنقعات

Sumpfgas

4480 marsh land

terrain marécageux

أراضي منبسطة أو ضعيفة االحندار، رخوة ورطبة ويمن عليها
نباتات عشبية وهو ما يعوق سيالن سريع للماء. تتواجد عموما على

جوانب البحريات واجلداول.

أرض املستنقعات

Sumpfland

4481 marsupial

marsupiale

ثدييات تلد صغارها بعد فترة قصرية من احلمل. الصغار تزحف عادة
إىل اجلراب (منطقة حممية) وتعلَق حبلمة ثدي األم حىت يكتمل منوها.

أمثلة من اجلرابيات تشمل الكنغر، الفأر اجلرايب والكواال.

جرايب

Beuteltier

4482 Mass balance (of 
glaciers, ice caps or 
ice sheets)

bilan de masse (des glaciers, des calottes 
glaciaires ou des inlandsis)

التوازن بني مدخالت كتلوية إىل جسم اجلليد (تراكم) وفقدان كتلة
(االجتثاث، انكسارات جرفية). وتشمل شروط التوازن ما يلي:

► يف ما خيص توازن الكتلة: صايف خسارة كتلة أو مكاسب على
مدى دورة هيدرولوجية عند نقطة على سطح ر جليدي. ► جممل
الرصيد اجلليدي (لنهر جليدي): التوازن كتلة معينة متكاملة مكانيا

فوق املنطقة اجلليدية بأكملها؛ الكتلة اإلمجالية مع املكاسب أو
املفقودات اجلليدية خالل دورة هيدرولوجية.  ► متوسط توازن
الكتلة ملوقع معني: إمجايل رصيد الكتلة بالنسبة لوحدة املساحة من
الوسط اجلليدي باملوقع. توازن كتلة سطح معني هو إجيايب يف جمال

تراكم وسليب يف املنطقة االجتثاث.

توازن كمي جلليد (األار اجلليدية،
القمم اجلليدية أو صفائح اجلليد)

Massenbilanz (der Gletscher, Eiskappen und 
Eisschilde)

4483 Mass Balance 
Condition

condition du bilan massique

كتلة مجيع املدخالت املستخدمة يف إنتاج السلع واخلدمات
(املخرجات) جيب أن تساوي كتلة جمموع املخرجات، باإلضافة إىل

كتلة النفايات.

شرط توازن الكتلة

Massenbilanzbedingung

4484 Mass Burn System

système de combustion de masse

نظام حرق متحكم يف سريه، يتم فيه حرق النفايات البلدية الصلبة
بدون فرز مسبق أو معاجلة أولية.

نظام حرق كبري السعة

Massenverbrennungssystem

4485 mass flow

flux massique

عملية حترك كتل هوائية من الغالف اجلوي احملاذية لسطح األرض
نتيجة لالختالفات يف درجة احلرارة و/أو الضغط.

تدفق كتلة هوائية

Massenstrom

4486 Mass-movement 
(mass-wasting)

mouvement de masse (perte  de masse)

مصطلح عام حلركة احندار مواد، متت جتويتها، حتت تأثري اجلاذبية.
ويشمل رفع، تدفق، وانزالق شرائح والسقوط. التدفقات الطينية:
نوع من حركة كتل حيث كتلة من املواد الصخرية، اليت متت

جتويتها، مبا يف ذلك نسبة عالية من الطني، واليت حصل تسييلها، ورمبا
بعد هطول أمطار غزيرة، وتدفقت إىل أسفل. يف بعض األحيان ينتج
شكال مميزا يسمى "األار اجلليدية الطني"، على سبيل املثال فوق

درج هول، دورست.

حركة كتلة (فقدان كتل)

Massenbewegung (Massenverlust)

4487 Mast year

année de mât

السنة اليت يتم إنتاج البذور خالهلا بوفرة. يستخدم املصطلح على وجه
التحديد فيما يتعلق بأشجار الزان والبلوط.

سنة الصاري

Mastjahr
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4488 Master Plan

plan directeur

وثيقة تقريرية، من خالل نص وخرائط ورسوم توضيحية أو أشكال
أخرى للتواصل، دف إىل توفري أساس الختاذ القرارات فيما يتعلق

بنمو اال العمراين للبلدية على املدى الطويل.

خمطط مديري

Masterplan

4489 Material flow analysis

analyse des flux de matières

تقييم منهجي للتدفقات وأرصدة املواد داخل نظام حمدد يف الزمان
واملكان.

حتليل تدفق املواد

Stoffflussanalyse

4490 Material Transfer 
Agreement

accord de transfert de matériel

اتفاق قانوين بني صاحب املادة الوراثية واملتلقي للمادة؛ هي عقود
تستخدم لنقل املواد الوراثية واملعارف املتعلقة واليت حتتوي على

األحكام والشروط اليت يتم يف إطارها نقل املواد.

اتفاق لنقل املواد

Materialübertragungsvereinbarung

4491 Materials Audit

audit de matériaux

عملية التحقيق والتدقيق يف التكاليف وتأثريات املواد املستخدمة يف
التصنيع من أجل حتديد أستعمال أكثر كفاءة وأقل تكلفة، وأقل مسية

(أو خطورة)، وخيارات أكثر استدامة.

اختبار املواد

Materialienprüfung

4492 Materials recovery 
facility

installation de récupération des matériaux

منشأة وسيطة للمعاجلة مصممة لفرز املواد القابلة للتدوير واملواد
الثمينة األخرى من جمرى النفايات وهي نوعان. "منشأة إعادة تدوير

املواد القذرة" يزيل املواد القابلة إلعادة االستخدام من القمامة
املختلطة. "منشأة إعادة تدوير املواد نظيفة" وتقوم بفرز املواد القابلة

للتدوير وخمتلطة عن بعضها، مجعت عادة من (برامج الرصيف)
السكنية أو التجارية.

منشأة استرداد املواد

Materialrückgewinnungsanlage

4493 Materials Recovery 
Facility (MRF)

installation de récupération des matériaux

حمطة حيث يتم فرز املواد القابلة للتدوير وحتضريها للبيع. وتشمل
هذه العملية فصل املواد القابلة للتدوير (يدويا أو بواسطة آلة) وحتضري

بعمليات تعليب بسيطة أو ضغطها لتسهيل مناولتها ونقلها وبيعها.
يتم احتساب تكاليف التشغيل وإيرادات عمليات حمطة استرداد املواد

كخط منفصل من األعمال.

حمطة استرداد املواد

Materialrückgewinnungsanlage

4494 Matrix

matrice

شبكة من األلياف، تفرزها خاليا النسيج الضام وحتيط ا.

مصفوفة

Matrix

4495 matur soil

sol mûr

تربة قدمية، مرت من كل مراحل التطور وأصبحت خصائصها
مستقرة نسبيا، وخاصة نسبة املواد العضوية.

تربة ناضجة

reifer Boden

4496 Mature Forest

forêt mature

غابة سنها أكرب من سن التناوب مع:
 

• مظلة ورقية معتدلة إىل عالية اإلغالق.
 

• مظلة متعددة الطبقات ومتعددة األنواع واليت يمن عليها أشجار
كبرية ومعمرة، مع بعض القمم املكسورة وأخرى أصاا التسوس؛

 
• العديد من العقبات الكبرية والتراكمات حلطام أشجار تكسرت

وأخشاب ميتة.

غابة ناضجة

reifer Wald
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4497 Mature Stand

peuplement mature

(1) موقع بأشجار بلغ املعدل الصايف لنموها السنوي ذروته.
 

(2) موقع ختطى سن الدورة أو لديه معدل منو خمفض. موقع حيث
توجد عادة أشجار يف سن النضج أو أكرب من ذلك سنا، وفرة من
األشجار احلية الكبرية مع تعفن القلب، أعقاب عديدة، بذرات
وجذوع عالية، ووفرة من حطام األخشاب الكبرية الساقطة.

موقع غابوي ناضج

reifer Bestand

4498 Maximum Residue 
Limit

limite maximale de résidus

التركيز األعلى لبقايا املبيدات الناجتة عن استخدام املبيدات وفقا
للممارسات الزراعية اجليدة، بشكل مباشر أو غري مباشر، إلنتاج
و/أو محاية السلع، واليت وضعت توصيات حتدد هذا املستوى من
التركيز. ينبغي أن يكون احلد األعلى للبقايا معترف به من الناحية
القانونية. يتم التعبري عن هذه القيمة بِ امللليغرام من البقايا لكل

كيلوغرام من السلع.

حد أعلى للبقايا

Rückstandshöchstmenge

4499 Maximum 
Sustainable Yield 
(MSY).

rendement maximal durable (rmd)

أكرب متوسط صيد أو عائد ميكن أن يؤخذ باستمرار من املخزون
السمكي حتت الظروف البيئية القائمة.

عائد أقصى مستدام

Höchstmöglicher Dauerertrag

4500 maximum 
thermometer

thermomètre à maxima

محرار، أو ميزان حرارة، يسجل درجة احلرارة القصوى اليت حتققت
خالل فترة من الزمن.

محرار النهاية العظمى

Maximum-Thermometer

4501 maximum water-
holding capacity

capacité maximale de rétention d'eau

أحد مؤشرات صالحية التربة لإلنتاج الزراعي، وهي كمية الرطوبة
(املاء) اليت حتتفظ ا التربة بعد سيالن وتسرب املياه الزائدة.

قدرة قصوى حلجز املاء

maximale Wasserhaltekapazität

4502 MCPFE (Ministerial 
Conference on the 
Protection of Forests 
in Europe)

mcpfe (conférence ministérielle sur la protection 
des forêts en europe)

املؤمتر الوزاري املعين حبماية الغابات يف أوروبا، والذي حيمل حاليا
اسم "أوروبا الغابات"، هو عملية سياسية أوروبية لإلدارة املستدامة

لغابات القارة.

مؤمتر وزاري معين حبماية الغابات
(MCPFE) يف أوروبا

MCPFE (Ministerkonferenz zum Schutz der Wälder in 
Europa)

4503 meadow

prairie

جمال فالحي بتميز مبساحة خضراء معشوشبة، دون أشجار أو فقط
بعض األشجار املتناثرة، يستعمل عموما إلنتاج القش والكأل، الذي
يقدم للماشية إما طريا أو بعد جتفيفه، كما يستعمل يف بعض األحيان

للرعي.

مرج

Wiese

4504 meadow bog soil

sol de prairie marécageuse

تربة خصبة، داكنة اللون، حتتوي نسبة عالية من املواد العضوية وقادرة
على حجز كميات كبرية من الرطوبة. توجد فوق طبقة سيئة

الصرف، حتد كثريا من تسرب املاء إىل األسفل ومتكن من تراكمه
فوقها، أو يف منطقة يقترب فيه مستوى املياه اجلوفية من السطح.

تربة مروج املستنقعات

Moorwieseboden

4505 meadow bog soil

sol de prairie marécageuse

تربة خصبة، داكنة اللون، حتتوي نسبة عالية من املواد العضوية وقادرة
على حجز كميات كبرية من الرطوبة. توجد فوق طبقة سيئة

الصرف، حتد كثريا من تسرب املاء إىل األسفل ومتكن من تراكمه
فوقها، أو يف منطقة يقترب فيه مستوى املياه اجلوفية من السطح.

تربة مروج املستنقعات

Moorwieseboden

4506 meadow podzolic soil

sol lessive de prairie

تربة محضية رمادية أو فاقعة اللون، مع مستوى منخفض للمواد
الغذائية. يوجد هذا النوع من التربة يف مناطق مبناخ رطب، معتدل أو

بارد.

تربة مروج حامضية

Podsolböden von Wiesen
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4507 meadow podzolic soil

sol lessive de prairie

تربة محضية رمادية أو فاقعة اللون، مع مستوى منخفض للمواد
الغذائية. يوجد هذا النوع من التربة يف مناطق مبناخ رطب، معتدل أو

بارد.

تربة مروج حامضية

Podsolböden von Wiesen

4508 Mean annual 
increment (M.A.l.)

accroissement annuel moyen

متوسط حجم الزيادة السنوية مبوقع غابوى من وقت الزرع وحىت
يومنا هذا، وتقاس باألمتار املكعبة يف اهلكتار الواحد بالسنة.

متوسط الزيادة السنوية

durchschnittlicher Jahreszuwachs

4509 mean daily 
temperature

température moyenne journalière

متوسط قيمة درجة احلرارة مبوقع معني على مدى 24 ساعة.

متوسط درجة احلرارة اليومي

mittlere Tagestemperatur

4510 mean elevation

altitude moyenne

متوسط ارتفاع منطقة حمددة باملقارنة مع االرتفاع املرجعي، أال وهو
مستوى سطح البحر.

متوسط االرتفاع

mittlere Höhe

4511 mean latitude

latitude moyenne

متثل منطقة خطوط العرض الوسطى (العروض الوسطى) املناطق
املعتدلة (املعتدلة الدافئة واملعتدلة الباردة) الواقعة بني مدار السرطان
والدائرة القطبية بالشمال، ومدار اجلدي والدائرة القطبية باجلنوب.

عروض وسطَى

Mittlere Breiten

4512 mean monthly 
temperature

température moyenne mensuelle

متوسط قيمة درجة احلرارة مبوقع معني على مدى شهر كامل.

متوسط درجة احلرارة الشهري

Mittlere monatliche Temperatur

4513 mean temperature

température moyenne

متوسط قيم قياسات درجة احلرارة مبوقع معني خالل فترة من الزمن.
بعدد من مصاحل األرصاد اجلوية يستعمل متوسط القيمتني العليا

والدنيا للفترة احملددة.

متوسط درجة احلرارة

Mittlere Temperatur

4514 meander

méandre

جمرى ر متعدد املنعطفات الشديدة اليت متثل نصف دائرة أو أكثر.
ينتج ذلك عن تآكل شاطئ النهر عند املنعرجات يف مناطق التيار

القوي وتراكم الترسبات حيث تنقص سرعة التيار. تواتر هذا التناوب
يقوي التعرجات ويضخمها وهو ما يتسبب أحيانا يف مشاكل للطرق

احملاذية واجلسور.

متعرج

Mäander

4515 meander lobe

lobe de méandre

منعطف من منعطفات جمرى ر شديد التعرج.

قوس املنعطف

Mäander-Lappen

4516 meander valley

vallée à méandre

جمرى ر شديد التعرج حمصور داخل وادي، عادة عميق، حفره النهر
أو ساهم يف تعميقه.

واد متعرج

Mäander-Tal

4517 mean-sea-level 
(M.S.L)

niveau moyen de la mer

مثَّلَ متوسط مستوى سطح البحر املرجع الحتساب االرتفاعات
واألعماق الطبوغرافية، وهو املتوسط احلسايب ملستويات املاء الناجتة
عن املد واجلزر خالل دورة من 19 سنة مبوقع معني. هذا املتوسط

يتغري من موقع إىل آخر على سطح األرض.

متوسط سطح البحر

mittlerer Meeresspiegel

4518 Measure (or 
measurement)

mesure (ou mesurage)

املعلومات اليت تشري إىل املقاس الفعلي للوضع، كمية أو عملية مشتقة
من املالحظات أو الرصد.

قياس (أو القياس)

Messen (oder Messung)

510



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةM

4519 Measurement, 
reporting and 
verification (MRV)

mesure, notification et vérification

هذا النهج حيسن مصداقية ويرفع الثقة يف تقارير اإلبالغ عن انبعاثات
الغازات الدفيئة، يستخدم على نطاق واسع يف قوائم جرد الغازات
الدفيئة، والتقارير الوطنية واألنشطة املتعلقة خبفض االنبعاثات الناجتة

عن إزالة الغابات وعن تدهورها مع ختزين إضايف للكربون.

قياس وإبالغ وحتقق

Messung, Berichterstattung und Überprüfung

4520 Mechanical

mécanique

آثار ذات الصلة بالرياح، بالثلوج، واحلرائق، والتيارات، منط املوجة،
طفرة.

ميكانيكية

mechanisch

4521 mechanical erosion

érosion mécanique

تعرية ناجتة عن التيارات الرحيية واملائية وما ميكن أن حتمله معها من
أجسام أو جسيمات صلبة. يف املناطق املتجمدة تساهم "تيارات

صلبة"، األار اجلليدية، يف التعرية.

تعرية ميكانيكية

mechanische Erosion

4522 Mechanical 
Separation

séparation mécanique

فصل النفايات البلدية الصلبة إىل عدد من مكوناا باستخدام وسائل
ميكانيكية.

فصل ميكانيكي

mechanische Trennung

4523 mechanical wood pulp

pâte de bois mécanique

عجينة اخلشب اليت حصل عليها عن طريق جرش أو طحن خشب
العجائن أو املخلفات إىل ألياف، أو من خالل تكرير رقائق أو

جسيمات خشبية. كما تدعى لب ميكانيكي ولب مت تكريره، قد يتم
أو ال يتم تبييضه.

عجينة اخلشب امليكانيكية

Holzschliff

4524 Mechanised 
harvesting

récolte mécanisée

قطع واستخراج األشجار بواسطة آلة.

حصاد آيل

mechanisierte Ernte

4525 Mediator

médiateur

الوسيط هو طرف ثالث حمايد ونزيه، يسهل املفاوضات بني طرفني يف
إطار غري رمسي. الوسيط يساعد الطرفني على تطوير احللول والتوصل

إىل تسوية يف عملية طوعية.

وسيط

Vermittler

4526 Medical Waste

déchets médicaux

نفايات بلدية صلبة تنتج أساسا باملستشفيات والعيادات عند تشخيص
األمراض والعالج، أو التحصني للبشر أو للحيوان.

نفايات طبية

medizinische Abfälle

4527 Medieval Warm 
Period (MWP)

période chaude médiévale (mwp)

يف بعض مناطق نصف الكرة الشمايل، كانت الفترة الفاصلة بني سنة
1000 و 1300 ميالدية، دافئة نسبيا، خصوصا باملقارنة مع فترة

العصر اجلليدي الصغري اليت تلتها.

فترة حارة بالقرون الوسطى

Mittelalterliche Warmzeit (MWP)

4528 mediterranean brown 
soil

sol brun méditerranéen

تربة بنية بالعديد من مناطق دول البحر األبيض املتوسط، حتتوي
كربونات الكالسيوم واملغنسيوم ونسبة مهمة من املواد العضوية،

مناسبة للزراعة.

تربة دكناء متوسطية

mediterrane braune Erde

4529 mediterranean 
climate

climat méditerranéen

مناخ حار وجاف صيفا، رطب ودافئ شتاءا، تغلب به الرياح الغربية،
قليل العواصف. يتواجد عموما حوايل خطي العرض 40 مشاال

وجنوبا. مييز منطقة البحر األبيض املتوسط، لكن يوجد أيضا بأجزاء
من كاليفورنيا وتشيلي وجنوب أفريقيا، وجنوب غرب استراليا.

مناخ البحر املتوسط

Mittelmeerklima
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4530 mediterranean 
vegetation

végétation méditerranéenne

باعتبار أن املنطقة مهد حضارات فأن الغطاء النبايت قد تأثر كثريا
بالنشاط البشري املتراكم عرب العصور، ويظل من املرجح أن املنطقة
كانت غنية بالغابات: البلوط األخضر، البلوط الفليين، الزيتون،
اخلروب، الصنوبر، األرز واألرجان وغريها.كما تزخر بالنباتات

العطرية والطبية.

نباتات البحر املتوسط

Mittelmeervegetation

4531 Meeting of Parties 
(MOP)

réunion des parties (mop)

يقوم مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة اإلطار بشأن تغري املناخ
مقام اجتماع لألطراف (MOP)، اهليئة العليا لربوتوكول كيوتو،

ولكن فقط أطراف بروتوكول كيوتو ميكنهم أن يشاركوا يف
املداوالت واختاذ القرارات. ال يعقد مؤمتر لألطراف (MOP) قبل

أن يدخل الربوتوكول حيز التنفيذ.

(MOP) اجتماع األطراف

Tagung der Vertragsparteien (MOP)

4532 Megacity

mégapole

مدينة يفوق عدد سكاا عشر مليون نسمة. مثال طوكيو وشنغهاي
ومومباي والغوس وساو باولو وبوينس آيرس وجاكرتا.

مدن ضخمة

Megastadt

4533 Megadiverse 
countries

pays hyperdivers

بلدان فائقة التنوع، وهو مصطلح يستخدم لإلشارة إىل أغىن الدول
الغنية بالتنوع البيولوجي يف العامل. هذه الطريقة اليت تركز على البلد
دف إثارة الوعي الوطين بضرورة حفظ التنوع البيولوجي يف الدول
ذات التنوع البيولوجي العايل، مع العديد من األنواع الفريدة ببلد
معني. هذا املفهوم يكمل مفهوم النقاط الساخنة للتنوع البيولوجي
ومفهوم املناطق الربية العالية التنوع البيولوجي لتحقيق تغطية كبرية
االت املوارد البيولوجية يف العامل، وكان أول اقتراح هلذا املصطلح
يف عام 1988. إن البلدان الفائقة التنوع متتلك معا، ما ال يقل عن
ثلثي مجيع أنواع الفقاريات غري السمكية وثالثة أرباع مجيع أنواع
النباتات العليا. يهدف هذا التصنيف أساسا إلثبات أن عددا صغريا

من البلدان ميتلك جزء كبري من التنوع العاملي وبالتايل لديها مسؤولية
سياسية غري متكافئة للحفظ وإدارة التنوع البيولوجي.

بلدان فائقة التنوع

Megadiversitätsländern

4534 Meiosis

méiose

عملية تكاثر جنسي جتري على مرحلتني: يف املرحلة أ) يتم ختفيض
عدد الصبغيات من اجلسدي إىل الفرداين، ويف ب) يتم إنشاء

تشكيالت جديدة من املادة الوراثية. يف االنقسام امليوتوزي األول يتم
نسخ الكروموسومات يف صبغيات شقيقة. (تشابك) زوج

الكروموسومات املثلية وتبادل املادة الوراثية (إعادة التركيب اجليين،
وتبادل جيين، العبور) يليه فصل الكروموسومات املتجانسة إىل

أقطاب معكوسة. االنقسام امليوتوزي الثاين يعادل تقسيم (يف انقسام
فتيلي) حيث يتم فصل اثنني من الصبغيات الشقيقة عن بعضها
البعض. تقسم النواة مرتني (ولكن الكروموسومات مرة واحدة
فقط)، وتولد نوى فردانية، واليت تتطور إىل أمشاج (البويضة

واحليوانات املنوية يف احليوانات؛ بيض وحبوب اللقاح يف النباتات).
يتم إنشاء التنوع اجليين يف األمشاج ألن فصل كروموسومات األم

واألب يتم بشكل مستقل وبسبب إعادة التركيب اجليين أثناء
االنقسام االختزايل األول.

انقسام اختزايل

Meiose

512



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةM

4535 melange

melange

هيكلة صخرية، تتكون من كتل كبرية (حجم خرائطي) من الصخور
خمتلفة خمتلطة جنبا إىل جنب مع استمرارية متاس قليل.

مزيج

Melange

4536 Melioration

mélioration

إجراءات يف إطار أنشطة زراعية وغابوية دف إىل حتسني استغالل
التربة.

حتسني األراضي

Melioration

4537 Membrane

membrane

مصطلح يستخدم كثريا لوصف بطانة أو تغليف عازل من صنع
اإلنسان يف موقع املكب ومواد مماثلة مستخدمة ألغراض أخرى يف

األعمال اهلندسية باملوقع.

غشاء

Membrane

4538 Memory cell

cellule mémoire

خلية اليت يتم إنتاجها كجزء من االستجابة املناعية الطبيعية. هذه
اخلاليا تتذكر مستضد معني وهي املسؤولة عن االستجابة املناعية
السريعة، وإنتاج األجسام املضادة، عند التعرض لعدوى الحقة من

قبل ذلك املستضد معني.

خلية ذاكرة

Speicherzelle

4539 Mensuration

mesurage

علم القياس املستخدم يف الغابات لقياس األخشاب القائمة واملقطوعة.

قياس

Messung

4540 mercuriel barometer

baromètre à mercure

جهاز لقياس الضغط اجلوي، يتكون من أنبوب من الزجاج يزيد طوله
عن 76 سنتمتر مقفل من جهة واحدة. يوضع األنبوب اململوء

بالزئبق جبهته املفتوحة يف إناء مفتوح وبه زئبق ويثبت عموديا. يستقر
مستوى سطح عمود الزئبق باألنبوب عند ارتفاع من حوايل 76

سنتمتر. يعادل وزن عمود الزئبق باألنبوب الضغط اجلوي على سطح
الزئبق باإلناء املفتوح.

مضغاط زئبقي

Quecksilber Barometer

4541 mercuriel 
thermometer

thermomètre à mercure

جهاز قياس حرارة يتكون من أسطوانة زجاجية رقيقة مقفلة من أعال
ويف طرفها السفلي خزان صغري للزئبق. مبا أن معامل متدد الزئبق
باحلرارة أكرب من معامل متدد الزجاج، فإن أي تغري لدرجة احلرارة

ينتج عنه تغري يف مستوى الزئبق باألنبوب الرقيق.

محرار زئبقي

Quecksilber Thermometer

4542 Mercury

mercure

الزئبق هو معدن ثقيل وسام، يتم انبعاثه يف اجلو، أساسا من خالل
حرق الفحم يف حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم ومن مصانع
الكلور القلوي اليت تعمل خباليا الزئبق، يعمل الزئبق يف هذه اخللية
كقطب حيث ختتزل أيونات الصوديوم وتدوب يف الرئبق يف شكل
ملغم. يف حني أن مستويات الزئبق يف الغالف اجلوي ليست سامة
بشكل مباشر، فإن وصول الزئبق إيل البحريات واألار يؤدي إىل
مستويات مرتفعة من الزئبق يف الكائنات املائية، واليت ميكن يف اية
املطاف أن تنقله إىل البشر عن طريق تناول األمساك وغريها من

الكائنات اليت راكمت الزئبق وغريه من املعادن الثقيلة السامة. ينتقل
الزئبق – املبعث من عمليات االحتراق – مسافات طويلة ويصل إىل
مجيع القارات. يتم تكوين ميثيل الزئبق (CH3HgX) كيميائيا يف
احمليط احليوي وهو مركب بسمية عالية جدا، حيث X ميكن أن

يكون بأشكال خمتلفة -CH3، -OH، أو -Cl أو هالوجينات
األخرى.

زئبق

Quecksilber
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4543 Mercury/Mercury 
Compounds

mercure / composés de mercure

الزئبق معدن ثقيل سام، يوجد بتركز ثانوي يف مصادر الوقود
األحفوري، وخاصة الفحم، وينبعث مع غازات االحتراق يف اال

املفتوح عند احتراق الوقود األحفوري. الزئبق واملركبات احملتوية على
الزئبق ميكن أن تتراكم يف البيئة وهي شديدة السمية لإلنسان واحليوان
يف حالة استنشاقها أو ابتالعها. التعرض للزئبق و/أو مركباته ميكن أن

يلحق الضرر بصورة دائمة يف الدماغ والكليتني واألجنة.

الزئبق / مركبات الزئبق

Quecksilber / Quecksilberverbindungen

4544 mere

étang

مساحة من املياه الراكدة، حبرية صغرية جدا وضعيفة العمق، طبيعية أو
اصطناعية.

بِركة

Teich

4545 meridian

meridien

أو خط الطول، يظهر على اخلرائط اجلغرافية ويصل القطب الشمايل
بالقطب اجلنويب ويتقاطع مع خط االستواء بشكل عمودي.

خط الزوال، خط الطول

4546 Meristem

méristème

منطقة منو األوراق واجلذور واجلذامرييات (الريزومات). جمال نشاط
مرتفع النقسام اخلاليا.

نسيج إنشائي

Meristem

4547 Mesh size

taille de maille

مساحة أو حجم الفتحات يف شباك الصيد. وغالبا ما توضع قيود
على هذه اخلاصية حلماية األمساك الصغرية من األنواع املستهدفة،
والسماح هلا بالوصول إىل النضج أو احلجم األمثل اللتقاط (احلد

األدىن ملساحة فتحات شبكة)؛ أو حلماية األفراد الكبار للتكاثر (احلد
األقصى ملساحة فتحات شبكة).

حجم ثقوب الشبكة

Maschenweite

4548 mesoderm

mésoderme

ميثل أدمي الوسط عند احليوانات اليت هلا ثالثة طبقات أنسجة، الطبقة
الوسطى من األنسجة، بني األدمي الظاهر واألدمي الباطن. يف

الفقاريات، على سبيل املثال، يشكل األدمي املتوسط اهليكل العظمي
والعضالت والقلب والطحال، والعديد من األعضاء الداخلية

األخرى.

أدمي الوسط

Mesoderm

4549 mesopause

mésopause

اجلزء العلوي من طبقة امليزوسفري، حيث تصل درجة حرارة الغالف
اجلوي حدها األدىن.

ميزوبوز

Mesopause

4550 Mesophyte

mésophyte

النباتات اليت تنمو حيث يسود مزيج من جفاف الشديد والرطوبة
الشديدة.

نبتات وسطية

Mesophyt

4551 mesophyte

mesophyte

كلمة مركبة من أصل إغريقي تدل على نباتات ال تتحمل اجلفاف
وال الرطوبة الزائدة. متثل هذه اموعة نسبة مهمة من نبتات مروج

املناطق املعتدلة ومنها الربسيم واألقحوان.

علَق البحر (يعيش يف العمق)، نبات
وسطي

mesophyte

4552 mesosphere

mésosphère

طبقة الغالف اجلوي فوق طبقة الستراتوسفري، ومتتد من حوايل 50
إىل 85 كيلومترا فوق سطح األرض. بشكل عام، تنخفض درجة

احلرارة ا مع زيادة االرتفاع.

ميزوسفري

Mesosphäre
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4553 mesosphere

mésosphère

طبقة جو يبلغ مسكها ما بني 30 و 50 كلم ابتداء من ارتفاع من
حوايل 50 كلم عن سطح البحر. تقوم حبماية األرض من معظم

النيازك والشهب اليت حتترق يف هذه الطبقة. خالل هذه الطبقة ترتل
درجه حرارة من حوايل 0 عند بداية الطبقة إىل - 100 درجة مئوية

عند ايتها.

طبقة (ال..)  اجلوية الوسطى

Mesosphäre

4554 mesosystem

mésosystème

ميثل يف جمال البيئة اتمعية للطفل املستوى الثالث من بني مخس
مستويات مكونة لنظرية النظم اإليكولوجية، وميثل تأثري التفاعالت
بني مكونات املستوى الثاين (املدرسة، العائلة، ... ) على الطفل،

وكذلك تأثري تفاعالت املستوى الرابع (تطورات أو جتارب األب أو
األم يف العمل مثال) عليه.

نظام جوي وسطي، نظام وسطي

Mesosystem

4555 mesotherm

mésotherme

نباتات املناطق املعتدلة حيث متوسط حرارة أدفأ شهر تفوق 22
درجة مئوية ودرجة حرارة أبرد شهر ال تقل عن 6 درجات مئوية

(نظام ألفونسو دي كاندول). بالنسبة للحيوانات (عموما مائية ومنها
مسك التونة)، فهي تلك القادرة على رفع دراجة حرارة جسمها (إىل
10 درجات) فوق درجة حرارة حميطها للحفاظ على نشاطها (موقع

بني حيوانات الدم احلار وحيوانات الدم البارد).

درجة احلرارة املتوسطة، كائنات
متوسطة احلرارة

Mesotherm

4556 mesotherm

mésotherme

بالنسبة للحيوانات (عموما مائية ومنها مسك التونة)، فهي تلك
القادرة على رفع دراجة حرارة جسمها (إىل 10 درجات) فوق

درجة حرارة حميطها للحفاظ على نشاطها (موقع بني حيوانات الدم
احلار وحيوانات الدم البارد). بالنسبة للنباتات فهي نباتات املناطق
املعتدلة حيث متوسط حرارة أدفأ شهر تفوق 22 درجة مئوية

ودرجة حرارة أبرد شهر ال تقل عن 6 درجات مئوية (نظام ألفونسو
دي كاندول).

درجة احلرارة املتوسطة، كائنات
متوسطة احلرارة

Mesotherm

4557 Mesozoic

mésozoïque

عصر جيولوجي يتضمن فترات الترياسي، واجلوراسي، والطباشريي،
واستمر من حوايل 225 مليون سنة إىل حوايل 65 مليون سنة من

اآلن.

عصر وسيط

Mesozoikum

4558 Meta-analytic 
function transfer

transfert de la fonction méta-analyse

باستخدام دوال القيمة املستخلصة من نتائج دراسات متعددة،
وباعتماد معلومات عن قيم معامالت ختص موقع السياسة، يتم تقدير

القيم.

نقل دالة حتليل جتميعي

Metaanalyse-Funktionstransfer

4559 Metabolism

métabolisme

العمليات الفيزيائية والكيميائية اليت تقوم ا الكائنات احلية للحفاظ
على احلياة. ال ميكن الكشف عن املواد العضوية أثناء خضوعها
للتمثيل (استقالب) بشكل مباشرة، يف حني ميكن تتبع املنتجات

النهائية.

أيض / متثيل غذائي

Stoffwechsel

4560 Metabolite

métabolite

املنتج الكيميائي للتغيريات اليت تطرأ على اجلزيء السلفي، مبا يف ذلك
املواد الكيميائية املشاركة يف عملية التمثيل الغذائي.

مستقلب

Metabolit
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4561 Metaclimax

metaclimax

جمموع املوائل والعناصر املطلوبة لضمان بقاء كل األنواع اليت ينتجها
التاريخ التطوري للكائنات احلية على نطاق موقع طبيعي.

جمال شبه مستقر

Metaclimax

4562 Metal finishing 
wastes

déchets issus des traitements de surface

جمموعة من النفايات تنتج عن عمليات معاجلة كيميائية سطحية، أو
طالء بالكهرباء، أو جتريد، أو معاجلة أنودية، أو طالء املعادن، أو

تصنيع اآلالت، أو تلميع ائي لسطح معدين. "على سبيل املثال بقايا
صدأ احلديد، ومحأة هيدروكسيد".

نفايات تشطيب املعادن

Metalloberflächenveredelungsabfälle

4563 metamorphic rock

roche métamorphique

صخور مشتقة من صخور موجودة من قبل، ولكن ختتلف عنها يف
خصائص فيزيائية وكيميائية، ويف خصائص معدنية نتيجة لعوامل

جيولوجية طبيعية، وبصورة رئيسية احلرارة والضغط، واليت تنشأ يف
باطن األرض. قد تكون الصخور املوجودة من قبل، صخور بركانية،

أو رسوبية، أو أي شكل آخر من الصخور املتحولة.

صخور متحولة

metamorphe Gesteine

4564 metamorphism

métamorphisme

عملية تغيري التركيب الكيميائي واملعدين لصخرة من خالل تأثري
مستويات خمتلفة من احلرارة والضغط حتت سطح األرض.

حتول

Metamorphismus

4565 Metapopulation

métapopulation

سلسلة من جمموعات سكنية حمليني مترابطة من خالل عمليات
االنقراض وإعادة االستعمار.

جمموعة شبه مستقرة

4566 meteorite

météorite

كتلة صلبة من الصخور املعدنية، تسقط على سطح األرض من
الفضاء اخلارجي دون أن تتبخر كليا خالل عبورها للغالف اجلوي.

نيزك

Meteorit

4567 meteorological 
station

station météorologique

حمطة ا جمموعة من األدوات لقياس خمتلف عوامل الطقس (درجة
احلرارة، الرطوبة، سرعة الرياح، كمية األمطار، اإلشعاع الشمسي،
... ) ورصد املناخ حسب املعايري املتفق عليها دوليا يف موقع معني.

حمطة أرصاد جوية

Wetterstation

4568 meteorology

météorologie

دراسة الغالف اجلوي وظواهره.

علم األرصاد اجلوية

Meteorologie

4569 meteorology

météorologie

يهتم بدراسة األوضاع والتحوالت والقوانني الفيزيائية والكيميائية اليت
تربط بني مكونات وخصائص وأحوال الغالف اجلوي لألرض، أي
رصد الطقس وتطور أحواله على املدى القصري إىل دراسة التغريات

املناخية على املدى الطويل.

علم األرصاد اجلوية

Meteorologie

4570 Methane

méthane

مركب كيماوي هيدروكربوري، وهو أحد الغازات الدفيئة مع
إمكانات االحترار العاملي، حسب آخر التقديرات، تعادل 23 مرة
إمكانات غاز ثاين أكسيد الكربون. ينتج غاز امليثان من خالل حتلل
الالهوائي (بدون األكسجني) للنفايات يف مقالب القمامة، وهضم

العلف عند احليوانات، وحتلل املخلفات احليوانية، وإنتاج وتوزيع الغاز
الطبيعي والنفط، وإنتاج الفحم، واالحتراق غري املكتمل للوقود

األحفوري. أخذت إمكانات االحترار العاملي (GWP) من تقرير
.(IPCC) التقييم الثالث للفريق احلكومي الدويل املعين بتغري املناخ

ميثان

Methan

4571 Methane

méthane

CH4، غاز عدمي اللون والرائحة، قابل لالشتعال، يتشكل من
خالل التحلل الالهوائي للمواد املواد القابلة للتعفن. يشكل خليطا

.% متفجرا عندما تكون نسبة امليثان يف اهلواء بني 5 و 15

ميثان

Methan
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4572 Methane (CH4)

méthane (ch4)

مركب هيدروكربوين وهو أحد الغازات الدفيئة. وينتج غاز امليثان من
خالل حتلل الهوائي (بدون األكسجني) للنفايات يف مقالب القمامة،
واهلضم عند احليوانات، وحتلل املخلفات احليوانية، وإنتاج وتوزيع

الغاز الطبيعي والنفط، وإنتاج الفحم، واالحتراق غري املكتمل للوقود
األحفوري. وقد تبني أن تركيز غاز امليثان يف الغالف اجلوي آخذ يف
التزايد مبعدل 0.6٪ سنويا ووصل حاليا حوايل 1.7 جزء من املليون
من حيث احلجم (جزء يف املليون) وهو تركيز ميثل أكثر من ضعف
قيمته ما قبل الثورة الصناعية. إال أن معدل الزيادة من غاز امليثان يف

الغالف اجلوي قد يكون يتجه حنو االستقرار.

(CH4) ميثان

Methan (CH4)

4573 Methane Gas Plant

usine de méthane

منشأة حيث يتم جتميع غاز امليثان (الناتج عن حتلل النفايات الصلبة)
ونقله إىل منشأة يف موقع املكب ملعاجلته. بعد املعاجلة، إما أن يباع
الغاز مباشرة إىل املستخدمني الصناعيني أو يتم استعماله يف املوقع

(مركب إدارة ومعاجلة النفايات) كوقود مبولدات الطاقة الكهربائية.

معمل غاز امليثان

Methan-Gas-Anlage

4574 Methane recovery

récupération du méthane

يتم التقاط امليثان املنبعث، مثال، من آبار النفط أو الغاز، ومن طبقات
الفحم، ومن مستنقعات اخلث، وخطوط أنابيب نقل الغاز، ومقالب

القمامة، أو اهلضم الالهوائي، واستخدامه كوقود أو ألغراض
االقتصادية األخرى (مثال، كمادة خام يف الصناعة الكيميائية).

استخالص امليثان

Methanrückgewinnung

4575 Methanesulfonic Acid 
(MSA)

acide méthanosulfonique

مكون مهم جلسيمات اهلباء يف الغالف اجلوي، يتشكل يف الغالف
اجلوي عند تأكسد ثنائي ميثيل السولفيد، الذي تنتجه العوالق النباتية.

جسيمات اهلباء اجلوي ميكن أن تعمل كنوى تكثيف تؤدي إىل
تشكيل السحب، عرب تشكيل قطريات املاء، وبالتايل تشكيل الغيوم
والعواصف. وكل هذا (التساقطات والعواصف) قد يساهم يف خلط
وحتريك املياه السطحية باحمليطات وصعود الحق للمياه العميقة الغنية
بالعناصر الغذائية واليت تغذي تلك الكائنات احلية الدقيقة (دورة ردود

الفعل اإلجيابية). ويعتقد أن زيادة انبعاثات ثنائي ميثيل السولفيد،
ومحض سولفون امليثان الالحق فوق احمليطات من زيادة يف درجة

حرارة مياه البحر قد تكون له ردود فعل سلبية على ظاهرة االحتباس
احلراري عن طريق زيادة تكوين السحب. على الرغم من أن األثر
الصايف من الغيوم على ارتفاع درجة حرارة األرض غري واضح جدا

يف هذه املرحلة.

محض سولفون امليثان

Methansulfonsäure

4576 Methanogen

méthanogène

كائنات دقيقة تنتج امليثان.

منتج ميثان

Methanogen

4577 Methodology for 
Municipal Solid 
Waste Management 
(MSWM) Planning

méthodologie de planification de la gestion des 
déchets solides municipaux (gdsm)

تطبيق طريقة منهجية عند التخطيط ملعاجلة حاجة أو حل مشكلة يف
إدارة املخلفات البلدية الصلبة). ميكن أن يأخذ تقدمي منهجية شكل
نص حمرر، أو رسم بياين يقدم تسلسل اخلطوات أو أي شكل تعبريي

آخر من أشكال العرض. حىت تكون أية منهجية فعالة، جيب أن
تكون مراحلها متناسقة ومتوافقة ومتكاملة.

منهجية للتخطيط إلدارة ومعاجلة
النفايات الصلبة

Methodik für Siedlungsabfälle Management - Planung
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4578 Methyl Bromide

bromure de méthyle

الصيغة الكيميائية: CH3Br، يتم تكَونُ وانبعاث هذا اهلالوكربون،
إىل حد ما، بشكل طبيعي من احمليطات، ولكن االنبعاث األهم
واألكثر شيوعا هو نتيجة استخدامه يف املبيدات. بروميد امليثيل
مركب مستقر مبا فيه الكفاية ليصل إىل طبقة الستراتوسفري حيث

يتحلل ضوئيا إلنتاج الربوم الذري (الراديكايل/اجلذري) ويشرع يف
تدمري األوزون يف الستراتوسفري بنفس طريقة الكلور الذري اجلذري.
على أساس ذرة مقابل ذرة، الربوم يف الستراتوسفري هو أكثر كفاءة

يف تدمري األوزون من الكلور، ألن خزان الربوم (HBr) أكثر نشاطا
ضوئيا من محض اهليدروكلوريك. لكن هناك أقل بكثري من بروميد
اهليدروجني يف طبقة الستراتوسفري. وتشري البيانات األخرية، إىل أن
التركيزات يف الغالف اجلوي قد اخنفضت بنسبة 13٪  منذ عام

1998 نتيجة للقيود املطبقة على استخدام CH3Br واملقررة يف
بروتوكول مونتريال.

بروميد امليثيل

Methylbromid

4579 Metropolitan Area

zone metropolitaine

جمموعة مناطق حضرية حمددة سياسيا من أجل التخطيط أو ألغراض
إدارية حيث ميكن اجلمع بني اختصاصات إدارية متعددة (بلديات أو

مدن).

منطقة حضرية كربى

Grossstadtregion

4580 mica

mica

جمموعة من مركبات ألومينوسيليكات املعدنية بتنظيم على شكل
طبقات من نوع 2: 1 الذي يتميز بضعف التمددية وشحنة طبقات
عالية، واليت تستوفيها أيونات البوتاسيوم. وتشمل األنواع الرئيسية:

موسكوفيت وبيوتايت.

ميكا

Glimmer

4581 Microalga

microalgue

طحالب صغرية جدا حبيث ال متكن رؤيتها إال باستخدام اهر (على
عكس الطحالب الكبرية).

طحالب دقيقة

Mikroalge

4582 microbarograph

microbarographe

جهاز قياس ضغط لتسجيل التغيريات الصغرية والسريعة يف الضغط
اجلوي.

مرمسة ضغط صغرية

Micro-Barograph

4583 Micro-basin

micro-bassin

حوض صغري، أرضه مسطحة القاع تقريبا، حماط حبواجز منخفضة.
تقام هذه احلواجز ملنع التدفق اجلانيب للمياه إىل احلقول أو األحواض
ااورة. وتستخدم األحواض الصغرى عادة لري األرز يف األراضي
املسطحة أو يف املدرجات على سفوح اجلبال. وميكن أيضا أن تزرع
األشجار يف أحواض صغرية، مع شجرة واحدة يف وسط كل حوض

الصغري.

حوض صغري

Micro-Becken

4584 microbe

microbe

عموما كائن حي دقيق، يستعمل املصطلح خاصة مبفهوم قدحي يف
حالة الكائنات املسببة للتعفن أو املرض.

جرثوم

Mikrobe

4585 microbiology

microbiologie

فرع من فروع علم األحياء، يهتم بدراسة الكائنات الدقيقة اليت ال
ترى بالعني اردة مثل البكترييا والفريوسات وغريها.

علم األحياء الدقيقة

Mikrobiologie

4586 Microbody

microcorpuscule

عضية خلوية كروية، يف كثري من األحيان، حماطة بغشاء واحد،
قطرها بني 20 و 60 نانومتر، وحتتوي على جمموعة متنوعة من

اإلنزميات.

جسم مصغر، جسيمات دقيقة

Mikrokörper
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4587 Micro-catchments

micro-bassins versants

مستجمعات مياه حمدودة املساحة، عادة ما تستخدم لوصف أصغر
جزء من حوض رافد يصب يف جمرى ر. على غرار املستجمعات

الفرعية.

أحواض جتميع صغرية جدا

Micro-Einzugsgebiet

4588 Microclimate

microclimat

مناخ منطقة صغرية جدا أو يف موقع معني، غالبا ما يتم تعريفه
وحتديده بإحكام.

مناخ حملي

Mikroklima

4589 Microeconomics

microéconomie

دراسة لالقتصاد على مستوى الفرد، األسرة والشركة، وكيفية حتديد
األسعار وكيفية حتديد األسعار لإلنتاج ولتوزيع واستعمال السلع

واخلدمات.

اقتصاد جزئي

Mikroökonomie

4590 Micro-enterprise

micro-entreprise

مؤسسة صغرية، عادة ما توظف أقل من عشرة أشخاص وميكن أن
تعمل "بشكل غري رمسي".

مقاولة صغرية جدا

Kleinstunternehmen

4591 Microfauna

microfaune

قسم من احليوانات، يتألف من األفراد الصغريين جدا حبيث ال ميكن
متييزهم بوضوح دون استخدام اهر. ويشمل األوليات والديدان

اخليطية وغريها.

حيوانات دقيقة

Mikrofauna

4592 Microfinance

microfinance

جمال ضمن خدمات الشركات املالية اليت تقرض رأس املال وتوفر
خدمات مالية للفئات ذات الدخل املنخفض أو األفراد الذين ليس

لديهم عادة قدرة الوصول إىل هذه اخلدمات، وذلك لتزويدهم بفرصة
ليصبح عندهم اكتفاء ذايت من الناحية املالية.

متويل صغري جدا، قروض صغرية

Mikrofinanz

4593 Microorganism

microorganisme

كائنات حية جمهرية (أجزاء من املليمتر). األمثلة على ذلك: البكترييا
والفطريات أو الطحالب اهرية. كونت الكائنات احلية الدقيقة

املتواجدة يف احلياة األوىل على األرض.

كائن حي دقيق

Mikroorganimus,-en

4594 Microsatellite

microsatellite

قطعة من احلمض النووي تتميز بعدد متغري من النسخ (عادة من 5
إىل 50) وسلسلة من حوايل 5 أو أقل من القواعد (تسمى وحدة
التكرار). يف أي موقع اجليين، عادة ما تكون هناك عدة "أليالت"

خمتلفة يف جمموعة، يعرف كل أليل وفقا لعدد من وحدات التكرار.
وجود أليالت متعددة (على مستوى عال من تعدد األشكال) مكن
التوابع الدقيقة من التطور كعالمات قوية يف العديد من األنواع
املختلفة. يتم الكشف عنها من خالل تفاعل متسلسل تكثيفي.

تابع صغري، تابع دقيق

Mikrosatellit

4595 mid-oceanic ridges

dorsales médio-océaniques

صدع ممدود يتوسع ويرتفع يف قاع احمليط حيث ينبثق البازلت بشكل
دوري، ويشكل القشرة احمليطية اجلديدة؛ على غرار مناطق الصدع

القارية.

تالل وسط احمليط

mittelozeanischen Rücken

4596 Mid-Sized Forest 
(FSC)

forêt moyenne (fsc)

غابة مبساحة بني 2475 و 50000 فدان.

غابة متوسطة املساحة (جملس
اإلشراف على الغابات)

mittlerer Wald (FSC)

4597 Migration

migration

انتقال أفراد، وعادة جمموعة كاملة من منطقة إىل أخرى.

هجرة

Migration
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4598 Milankovitch cycles

cycles de milankovitch

أحداث فلكية مسؤولة عن تواتر دورات جليدية وبني-جليدية منذ
بداية الباليستوسني (مند 2،6 مليون سنة).

دورات ميالنكوفيتش

Milankovitchzyklen

4599 mildew

moisissure

1) فطريات اجم النباتات والورق والقماش وغريها من األشياء،
وتنمو على شكل قطن ناعم أو مساحيق بيضاء. 2) عفن مبيض

تشكله بعض الفطريات.

عفن

Schimmel

4600 Mill/concentrator 
processing plant

broyeur / concentrateur, usine de transformation

مرافق حمطة سطحية تتلقي املعدن اخلام بعد استخراجه للقيام باملعاجلة
اليت تسمح باستخالص املعادن ذات القيمة أو تركيزها لصهرها

وتصفيتها.

مطحنة / مكثف، حمطة معاجلة

Mühle / Konzentrator, Aufbereitungsanlage

4601 Millenium 
Development Goal 1

objectif 1 du millénaire

القضاء على الفقر املدقع واجلوع.
 

اهلدف A.1: اخلفض إىل النصف بني عامي 1990 و 2015،
لنسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 1.25 $ يوميا

 
اهلدف B.1: حتقيق العمالة الكاملة واملنتجة والعمل الالئق للجميع،

مبن فيهم النساء والشباب
 

اهلدف C.1: ختفيض إىل النصف خالل الفترة بني عامي 1990 و
2015، من نسبة السكان الذين يعانون من اجلوع.

هدف 1 لأللفية اإلمنائية

Millenniums-Entwicklungsziel 1

4602 Millenium 
Development Goal 2

objectif 2 du millénaire

حتقيق تعميم التعليم االبتدائي.
 

اهلدف A.2: العمل على ضمان أنه حبلول عام 2015، سوف
يكون بإمكان األطفال يف كل مكان، سواء الذكور أو اإلناث،

قادرون على إمتام دورة كاملة من التعليم االبتدائي.

هدف 2 لأللفية اإلمنائية

Millenniums-Entwicklungsziel 2

4603 Millenium 
Development Goal 3

objectif 3 du millénaire

تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
 

اهلدف A.3: إزالة التفاوت بني اجلنسني يف التعليم االبتدائي
والثانوي، ويفضل أن يكون ذلك حبلول عام 2005، ويف مجيع

مراحل التعليم يف موعد ال يتجاوز عام 2015.

هدف 3 لأللفية اإلمنائية

Millenniums-Entwicklungsziel 3

4604 Millenium 
Development Goal 4

objectif 4 du millénaire

خفض وفيات األطفال.
 

اهلدف A.4: ختفيض مبقدار الثلثني بني عامي 1990 و 2015،
ملعدل الوفيات حىت سن اخلامسة.

هدف 4 لأللفية اإلمنائية

Millenniums-Entwicklungsziel 4

4605 Millenium 
Development Goal 5

objectif 5 du millénaire

حتسني صحة األمهات.
 

اهلدف A.5: ختفيض مبقدار ثالثة أرباع يف الفترة بني 1990 و
2015، نسبة وفيات األمهات

 
اهلدف B.5: حتقيق، حبلول عام 2015، حصول اجلميع على

خدمات الصحة اإلجنابية.

هدف 5 لأللفية اإلمنائية

Millenniums-Entwicklungsziel 5
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4606 Millenium 
Development Goal 6

objectif 6 du millénaire

مكافحة فريوس نقص املناعة البشرية / االيدز واملالريا وغريها من
األمراض.

 
الغاية 6 - ألف:  وقف انتشار، حبلول عام 2015 وبدء احنسار

فريوس نقص املناعة البشرية / اإليدز
 

هدف B.6: تعميم إتاحة العالج من فريوس نقص املناعة
البشرية/اإليدز  حبلول عام 2010 جلميع من حيتاجونه

 
هدف C.6: وقف انتشار املالريا وغريها من األمراض الرئيسية

حبلول عام   2015 وبدء احنسارها اعتبارا من ذلك التاريخ .

هدف 6 لأللفية اإلمنائية

Millenniums-Entwicklungsziel 6

4607 Millenium 
Development Goal 7

objectif 7 du millénaire

كفالة االستدامة البيئية.
 

الغاية 7 - ألف:  إدماج مبادئ التنمية املستدامة يف السياسات
والربامج القطرية واحنسار فقدان املوارد البيئية

 
الغاية 7 - باء: احلد بقدر ملموس من معدل فقدان التنوع البيولوجي

حبلول عام   2010
 

الغاية 7 - جيم:  ختفيض نسبة األشخاص الذين ال ميكنهم احلصول
باستمرار على  مياه الشرب املأمونة وخدمات الصرف الصحي

األساسية إىل  النصف حبلول عام 2015.
 

  الغاية 7 - دال:  حتقيق حتسني كبري حبلول عام 2020 ملعيشة ما ال
يقل عن 100  مليون من سكان األحياء الفقرية.

هدف 7 لأللفية اإلمنائية

Millenniums-Entwicklungsziel 7

4608 Millenium 
Development Goal 8

objectif 8 du millénaire

إقامة شراكة عاملية من أجل التنمية.
 

الغاية 8 - ألف:  املضي يف إقامة نظام جتاري ومايل يتسم باالنفتاح
والتقيد  بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز

 
الغاية 8 - باء:   معاجلة االحتياجات اخلاصة ألقل البلدان منوا

 
الغاية 8 - جيم:    معاجلة االحتياجات اخلاصة للبلدان النامية غري

الساحلية والدول  اجلزرية الصغرية النامية
 

 الغاية 8 - دال:  املعاجلة الشاملة ملشاكل ديون البلدان النامية
 

الغاية 8 - هاء:   التعاون مع شركات املستحضرات الصيدالنية إلتاحة
العقاقري  األساسية بأسعار ميسورة يف البلدان النامية

 
الغاية 8 - واو:    التعاون مع القطاع اخلاص إلتاحة فوائد

التكنولوجيات اجلديدة،  وخباصة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

هدف 8 لأللفية اإلمنائية

Millenniums-Entwicklungsziel 8

4609 Millenium 
Development Goals 
(MDGs)

objectifs du millénaire pour le développement 
(omd)

جمموعة من األهداف احملددة زمنيا والقابلة للقياس يف جمال مكافحة
الفقر واجلوع واملرض واألمية والتمييز ضد املرأة والتدهور البيئي،
حصل االتفاق عليها يف قمة األمم املتحدة لأللفية يف عام 2000

وتعرف باسم األهداف اإلمنائية لأللفية.

(ال) أهداف اإلمنائية لأللفية

Millenniums-Entwicklungsziele

4610 Millionaire city

ville millionaire

املدينة اليت يقطنها أكثر من مليون نسمة.

مدينة مليونية

Millionaire Stadt
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4611 Mimicry

mimétisme

تشابه وقائي يف مظهر نوع من احليوان بنوع آخر (احلشرات عموما).
يف تشاكل (باتزيان Batesian)، تكون األنواع املقلدة سامة،

وغالبا ما يكون ذلك ظاهرا بشكل واضح. يف تشاكل مولر، تتحقق
محاية كال النوعني من احليوانات املفترسة، المتالكهما لنفس التلوين

التحذيري.

تشاكل

Mimikry

4612 mineral

minéral

مادة عادة غري العضوية، تكونت بشكل طبيعي، وعادة ما تكون
لديها بنية البلورية وخصائص صالبة، وملعان ولون، وقابلية االنشقاق
والكسر وكثافة نسبية، وميكن استخدامها للتعرف عليها. كل املعادن

لديها تركيبة كيميائية وبنية مميزة. وتتكون الصخور من معادن.

معدن

Mineral

4613 mineral fertilizer; 
 
synthetic fertilizer; 
 
nitrogen fertilizer; 
 
synthetic input

engrais minéraux; engrais synthétiques; engrais 
azotés; entrée synthétique

أمسدة مصنعة عن طريق تفاعالت كيميائية وعمليات صناعية. قد
تشمل منتجات غري موجودة يف الطبيعة، أو حماكاة ملنتجات من

مصادر طبيعية (ولكن ليست مستخرجة من مواد خام طبيعية). يدل
املصطلح على املواد الزراعية املنتجة من خالل عمليات كيميائية، مبا

يف ذلك األمسدة األزوتية.

أمسدة معدنية؛ أمسدة اصطناعية؛
أمسدة أزوتية؛ مدخالت اصطناعية

Mineraldünger; Kunstdünger; Stickstoffdünger; 
Kunsteingang

4614 Mineral Soil

sol minéral

حتتوي آفاق وطبقات التربة املعدنية على أقل من 17٪ من الكربون
العضوي.

تربة معدنية

Mineralboden

4615 Mineralisation

minéralisation

انتقال عنصر من مكون ملركبات عضوية إىل مكون ملركبات غري
عضوية نتيجة التحلل امليكرويب.

متعدن

Minéralisation

4616 Mineralisation of 
organic sulfur

minéralisation du soufre organique

االختزال االستيعايب للكربيتات (انظر أيضا استيعاب الكربيت) حيت
يتم حتويل الكربيتات (SO42–) بواسطة النباتات والفطريات
وخمتلف بدائيات النوى. مستوى أكسدة الكربيت هو +6 يف
.R-SH الكربيتات و-2 يف املركبات العضوية على شاكلة

 
إزالة الكربيت من اجلزيئات العضوية احملتوية عليه، حيث يتم إنتاج

غاز كربيتيد اهليدروجني (H2S، حالة األكسدة للكربيت = - 2).
وهي عملية مماثلة إلزالة النيتروجني من املركبات العضوية.

متعدن الكربيت العضوي

Mineralisierung von organischem Schwefel

4617 mineralization

minéralisation

عملية استبدال مادة مكونة أصلية من كائن مبواد معدنية.

متعدن

Mineralisierung

4618 Minimal impact 
practices

pratiques avec impact minimal

السلوك البشري املتعمد الذي يقلل من التأثري السليب لألشخاص أو
األشياء على البيئة إىل أدىن حد ممكن.

ممارسات هلا احلد األدىن من التأثري

Minimale Auswirkungspraktiken

4619 Minimal Mapping Unit

unité de cartographie minimal

بالنسبة خلريطة بنطاق معني، هو احلجم أو البعد الذي أصغر منه،
ميزة طويلة ضيقة متثل كخط ومساحة صغرية متثل كنقطة. على سبيل
املثال، سوف تكون اجلداول واألار ممثلة كخطوط إذا كان عرضها
أقل من 0،10 بوصة، وسوف تكون املساحات أو املضلعات أصغر

من 0،125 بوصة على اجلانب ممثلة كنقطة.

حد أدىن لوحدة رسم اخلرائط

Minimale Kartierungseinheit
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4620 Minimisation

minimisation

برنامج شامل لتقليل أو القضاء على النفايات. يطبق عادة على
النفايات يف موقع تولدها.

تقليل إىل أقصى حد

Minimierung

4621 Minimum Detectable 
Activity (MDA)

activité minimale détectable

النشاط اإلشعاعي الذي، إذا كان موجودا يف عينة، وينتج نسبة العد
اليت يتم كشفها وقياسها (أي اليت تعترب فوق اخللفية) مع مستوى

معني من الثقة.

أدىن نشاط قابل للكشف

Mindeste nachweisbare Aktivität

4622 Minimum Significant 
Activity (MSA)

activité significative minimale

النشاط اإلشعاعي الذي، إذا كان موجودا يف عينة، وتنتج نسبة عد
ميكن متييزها بشكل موثوق عن اخللفية مع مستوى معني من الثقة.

أدىن نشاط مبدلول

Mindeste signifikante Aktivität (MSA)

4623 minimum tillage

labour minimum

احلراثة الدنيا هي طريقة حرث سطحي ال تقلب التربة أسفلها إىل
أعالها، وذلك دف احلفاظ على بنية التنوع البيولوجي.

أقل حرث

Minimale Bodenbearbeitung

4624 Minimum Viable 
Population

population minimale viable

احلد األدىن املقدر للعدد الضروري من احليوانات الستمرار طويل
األجل (مثال 100 سنة) مع احتمال كبري (على سبيل املثال ٪95).

أصغر جمموعة قابلة للحياة

Minimale lebensfähige Population

4625 Minimum Wage

salaire minimum

أدىن أجر ميكن أن يدفعه قانونيا رب العمل ألجري يقوم بأنواع معينة
من العمل.

حد أدىن لألجور

Mindestlohn

4626 Mining Waste

déchets miniers

نفايات ناجتة عن عمليات استخراج املواد اخلام من األرض.

نفايات التعدين

Bergbauabfälle

4627 Minisatellite

minisatellite

يتشكل من عدد متغري من مترادفات تكررية حيث حجم الوحدة
املتكررة يتراوح بني 10 و 100 (قاعدة ثنائية bp). تستخدم

لتحديد بصمة احلمض النووي على طريقة التحليل املهجن لِ (ادوين
ساونترن Edwin Southern). يتركز عموما يف ايات

الكروموسومات ويف املناطق اليت ترتفع ا وترية إعادة التركيب.

تابع صغري

Minisatellit

4628 Mire

fange

تربة تتكون يف الغالب من الطني والطمي والرواسب املعدنية الدقيقة
حيث قطر احلبيبات أصغر من 0,074 مم.

تربة وحل

Schlamm

4629 Miscanthus

miscanthus

أعشاب جذمورية متخشبة ومعمرة من أصل أسيوي.

أعشاب (قصبية) فضية

Miscanthus

4630 Mist

brouillard

ظاهرة قطرات صغرية عالقة يف اهلواء. ميكن أن حتدث كجزء من
الطقس الطبيعي والشائع يف اهلواء البارد فوق ماء أكثر دفئا، يف هواء
الزفري يف األجواء الباردة. الفرق الوحيد بني الضباب والسدمي هو

درجة وضوح الرؤية.

ضباب

Nebel
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4631 Mitigation

atténuation

التخفيف يدل، يف سياق تغري املناخ، على التدخل البشري للحد من
مصادر أو تعزيز مصارف غازات مسببة لالحتباس احلراري. ومن
األمثلة على ذلك استخدام الوقود األحفوري بشكل أكثر كفاءة يف

العمليات الصناعية أو عند توليد الكهرباء، والتحول إىل الطاقة
الشمسية أو طاقة الرياح، وحتسني عزل املباين، وتوسيع الغابات و
"مصارف" أخرى إلزالة كميات أكرب من ثاين أكسيد الكربون من

الغالف اجلوي.

ختفيف

Minderung

4632 Mitigation marginal 
cost function

fonction de coût marginal d'atténuation

العالقة بني الكمية اإلمجالية لتخفيض االنبعاثات والتكلفة اهلامشية
للوحدة األخرية املخفضة. التكلفة احلدية للتخفيض تزداد عموما مع

الكمية اإلمجالية لالنبعاثات املخفضة.

دالة ختفيف التكلفة اهلامشية

Minderungsgrenzkostenfunktion

4633 Mitigation Measures

mesures d'atténuation

تشمل تدابري التخفيف التقنيات اهلندسية والبناء املقاوم للمخاطر
وكذلك تقوية السياسات البيئية و حتسني الوعي العام.

تدابري التخفيف

Minderungsmaßnahmen

4634 Mitigation Option

option d'atténuation

التدابري اليت حتافظ على خمازن كربون أو جممعات كربون موجودة
تعترب خيارات ختفيف.

خيار ختفيف

Minderungsoption

4635 Mitigation scenario

scénario d'atténuation

وصف معقول لكيفية استجابة مستقبلية ممكنة لنظام (تتم دراسته)
لتنفيذ سياسات وتدابري التخفيف.

سيناريو ختفيف

Minderungsszenario

4636 Mitigative Capacity

capacité d'atténuation

اهلياكل والظروف االجتماعية والسياسية واالقتصادية، املطلوبة من
أجل حتقيق ختفيف فعال تعرف بقدرات التخفيف.

قدرات التخفيف

Minderungskapazität

4637 Mitigative or avertive 
expenditure 
valuation methods

méthodes d'évaluation des dépenses 
d'atténuation ou de prévention

تقنية مقاربة تستند إىل التكلفة لتقييم النظم اإليكولوجية أو املوارد
البيئية واليت تقدر قيمة السلع وخدمات النظم اإليكولوجية عن طريق
حساب تكلفة ختفيف أو جتنب اخلسائر االقتصادية املترتبة عن خسارة

السلع واخلدمات.

طرق تقييم إنفاق التخفيف أو
الوقاية

Bewertungsmethoden mildernder oder vermeidender 
Ausgaben

4638 Mitochondria

mitochondries

عضية متتلك محضها النووي الريبوزي املنقوص األكسجني
(DNA) اخلاص ا الذي يوجد يف كل اخلاليا احلقيقية النواة (وال
يظهر أبدا يف اخلاليا بدائية النواة) وينتج األدينوسني الثالثي الفوسفات
كمصدر للطاقة للخلية عن طريق الفسفرة التأكسدية. امليتوكوندريا
حتتوي على العديد من االنزميات اليت تدخل يف الدورة التنفسية، رغم

كون معظم هذه الربوتينات هي ذات تشفري نووي.

السبحيات، ميتوكوندريا

Mitochondrien

4639 Mitosis

mitose

انقسام الكروموسومات اليت متت مضاعفتها، وتقسيم السيتوبالزم
إلنتاج خليتني متطابقتني وراثيا تسمى البنات. على أساس مظهر
الكروموسومات، فإن النقسام يتم يف مخس مراحل: الطور البيين،

الطور التمهيدي، الطور الوسطي، الطور االنفصايل والطور النهائي.

انقسام فتيلي، انقسام متساوي

Mitose
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4640 Mitotype

mitotype

جمموعة فرعية من النمط الفرداين (أحادي الصيغة الصبغية) الرئيسي.
جمموعة ترتبط ارتباطا وثيقا بعالمات املعطيات الوراثية للميتوكوندري

.(cpDNA) واليخضوري (mtDNA)

منط ميتوكوندري

Mitotype

4641 Mix, Bury and Cover 
(drilling wastes)

mélanger, enterrer et couvrir

عملية تثبيت خصائص املواد الصلبة للمستنقع (نفايات مستنقع)، يتم
استخراج املادة الصلبة للمستنقع (حفر خندق يف املستنقع) وختفيفها

عن طريق خلطها مع تربة من باطن األرض، بنسبة ال تقل عن 3
أجزاء تربة األرض إىل جزء 1 نفايات مستنقع. مث يتم وضع النفايات
املستقرة (اخلليط) يف املستنقع األصلي، أو يف برك أخرى، مث تغطيته
بتربة نظيفة بسمك متر واحد على األقل، مث توضع فوق الكل التربة

السطحية األصلية.

مزج، دفن وتغطية (نفايات حفر)

Mischen, begraben und zudecken

4642 Mixed cropping

cultures mixtes

نظام زراعة احملاصيل اليت تستخدم أكثر من نوع واحد من النباتات،
اليت تنمو يف وقت واحد، على نفس القطعة األرضية.

زراعة خمتلطة

Mischkulturen

4643 Mixed Glass

verre mixte

حمتوى حاويات الزجاج (حاويات مجع النفايات) الذي مل يتم فرزه
إىل مكوناته املختلفة (من ناحية اللون، اجلودة، ... ).

زجاج خمتلط

gemischter Glass

4644 Mixed Metals

métaux mixtes

يدل على أن النفايات املعدنية املستخلصة مل يتم فرزها إىل مكونات
حمددة (علب األلومنيوم والقصدير، علب الصلب، معادن حديدية،

معادن غري حديدية).

معادن خمتلطة

Gemischte Metalle

4645 Mixed Municipal Solid 
Waste

déchets solides municipaux mixtes

نفايات بلدية صلبة مل يتم فرزها إىل جمموعات حمددة (البالستيك،
معادن الزجاج، وغري ذلك).

نفايات بلدية صلبة خمتلطة

Gemischte Siedlungsabfälle

4646 Mixed Paper

papier mixte

ورق مسترجع مل يتم فرزه إىل أنواع حمددة (جمالت وصحف قدمية،
ورق تغليف أو تزيني وغريه).

ورق خمتلط

Gemischtes Papier

4647 Mixed Plastic

plastique mixte

نفايات بالستيك مت مجعها لكن مل يتم فرزها إىل أنواع حمددة بعد.

بالستيك خمتلط

Gemischte Kunststoffe

4648 Mixed sludge

mélange de boues

خليط من محأة أولية وأخرى ثانوية. محأة خمتلطة من خزان الترسيب
االبتدائي حتتوي عادة على حوايل 3 إىل 4 % من املواد الصلبة.

محأة خمتلطة

Gemischte Schlämme

4649 Mixed Use 
Development

développement d'utilisation mixte

لقد متت تنمية االستخدامات املختلطة كرد على أمناط االستخدامات
املنفصلة اليت هي منوذجية يف مناطق الضواحي ويستلزم االعتماد على

السيارات. تشمل  تنمية االستخدامات املختلطة االستخدامات
السكنية والتجارية، وأماكن إقامة األعمال يف منطقة واحدة.

تنمية استخدامات خمتلطة

Entwicklung der Mischnutzung

4650 Mixedwood Stands

peuplements mixtes

موقع غابوي حيتوي على أشجار مسقطة لألوراق وعلى صنوبريات
(أشجار دائمة اخلضرة).

موقع بأشجار خمتلطة

Mischholz Stände
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4651 Mixing chamber

chambre de mélange

غرفة توجد عادة بني غرف االحتراق األولية والثانوية من احملرقة.
ختلط ا منتجات االحتراق بشكل جيد بسبب االضطرابات اليت

أنشأا الزيادة يف سرعة الغازات، بنيات (صفائح) موجهة، أو حتول
يف اجتاه تدفق الغاز.

غرفة خلط

Mischkammer

4652 Mixing height

hauteur de mélange

االرتفاع يف الغالف اجلوي حيث تصل امللوثات وحيصل االنتشار
واالختالط مع مكونات الغالف اجلوي. العوامل املؤثرة يف هذه

الظاهرة تشمل اإلشعاع الشمسي وسرعة الرياح، وخشونة السطح
احمللية. تقع ذروة اخللط يف اجلزء العلوي من طبقة حدودية وعلى

قاعدة انقالب حراري.

ارتفاع اخللط

Mischungshöhe

4653 MMT

mtm (méthylcyclopentadiényle tricarbonyle de 
manganèse)

متيل سيكلوبنتادي انيل منغنيز ثاليت الكربونيل، صيغته الكيميائية:
((Mn(CO)3(CH3C5H4). وهو مركب عضوي فلزي مت
تداوله كمادة مضافة للبرتين. تتم إضافته إىل البرتين - متاما مثل رابع

إيثيل الرصاص، املادة الكيميائية اليت عوضته - لتحسني أوكتان
البرتين وبالتايل حتسني خصائص احلرق، وخفض تآكل احملرك،
وختفيض االستهالك. وقد وجد أن هذا املركب العضوي املعدين
يكون ساما لإلنسان عند التركيز الذي يوجد بأماكن العمل، على

سبيل املثال، بيئة صناعية حيث يتم استخدام تركيزات عالية
(مسكوب يف أماكن "مغلقة")، ولكن على ما يبدو ليس يف تركيزات
حممولة جوا، مثل الغازات املنبعثة من السيارات حيث أشكال املنغنيز
النهائية هي كالفوسفات والكربيتات، وأكاسيد تنتج أثناء االحتراق
الداخلي من قبل احملرك. أعراض التعرض احلاد لِ MMT تتراوح

بني يج اجللد والعني إىل تلف الكبد والتلف العصيب.

متيل سيكلوبنتادي انيل منغنيز ثاليت
(MMT) الكربونيل

MMT (Methylcyclopentadienylmangantricarbonyl)

4654 Mobile incinerator

centrale d'incinération mobile

وحدات نظام للحرق مركبة على سلسلة من مقطورات النقل الربي.
الوحدات ميكن ربطها معا يف موقع تشغيل لتوفري حمطة ودعم مناسب
ملرافق لتطبيقات معينة. هذه األنظمة املتنقلة متيل إىل أن تستخدم يف
املشاريع ذات املدى القصري إىل املتوسطة، مثل "عمليات تنظيف" أو

التعامل مع مواد خمزونة.

حمرقة متنقلة

Mobile Verbrennungsanlage

4655 Modal Split

répartition modale

مصطلح يصف كيفية استخدام كثري من الناس أشكال بديلة للنقل.
كثريا ما تستخدم للداللة على نسبة األشخاص الذين يستخدمون
السيارات اخلاصة يف مقابل نسبة استخدام وسائل النقل العمومي.

توزيع حسب وسائط النقل

modale Verteilung

4656 Modes or patterns of 
climate variability

modes ou modèles de la variabilité du climat

التغري الطبيعي للنظام املناخي، وخصوصا على مقاييس زمنية مومسية
وأطول، حتدث يف الغالب يف إطار أمناط مكانية وجداول زمنية
مفضلة، عرب اخلصائص الديناميكية لدورات الغالف اجلوي ومن
خالل التفاعل مع أسطح األرض واحمليطات. غالبا ما تسمى هذه

األمناط أنظمة، وسائط أو ارتباطات عن بعد.

وسائط أو أمناط التغري املناخ

Betriebsarten oder Muster der Klimavariabilität

4657 Modificatice 
Adaptation

adaptation modificative

تعديل حالة متوسط اإلشعاع أثناء التشكل (الشباب إىل الكبار).

تكيف تعديلي

Modificative Anpassung
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4658 Modified natural 
forest

forêt naturelle modifiée

الغابات األولية اليت تدار دف استغالل اخلشب و/أو منتجات
حرجية غري اخلشبية، واألحياء الربية و/أو ألغراض أخرى. كلما

ازدادت كثافة استخدام، يتم تعديل أكرب يف البنية والتكوين باملقارنة
مبا كان عليه وضع الغابات األولية. بيئيا، ميثل التعديل يف كثري من
األحيان التحول إىل مرحلة تعاقب مبكرة. ميكن التمييز بني فئتني

رئيسيتني: الغابات األولية اليت تدار بشكل مناسب والغابات املتدهورة
والثانوية.

غابة طبيعية معدلة

modifizierter Naturwald

4659 Modulative 
Adaptation

adaptation modulative

تأثريات حمدودة قصرية املدى زمنيا، سريعة ورجعية.

(Modulative وحدايت) تكيف

Modulative Anpassung

4660 Moho (Mohorovicic 
discontinuity)

moho (discontinuité de mohorovicic)

موهو هو احلد الفاصل بني القشرة ووشاح األرض. وهو عمق حيث
تتغري سرعة املوجات الزلزالية، وهناك أيضا تغيري يف التركيب

الكيميائي. كما يسمى "انقطاع موهوفيتشيك على اسم عامل الزالزل
الكروايت أندريا موهوروفيشيك" (1857-1936) الذي اكتشف
ذلك. هذا احلد يقع ما بني 25 و 60 كم يف العمق حتت القارات

وما بني 5 و 8 كم يف العمق حتت قاع احمليط.

موهو (انقطاع موهوفيتشيك)

Moho (Mohorovicic Diskontinuität)

4661 Moisture

humidité

مصطلح عام يدل يف جمال األرصاد اجلوية عادة على حمتوى الغالف
اجلوي من خبار املاء، أو على الكمية اإلمجالية من املياه (غازية وسائلة

وصلبة) املوجودة يف حجم معني من اهلواء. يف علم املناخ، تشري
الرطوبة بشكل أكثر حتديدا إىل كميات األمطار أو فعالية هطول

األمطار.

رطوبة

Feuchtigkeit

4662 Moisture Content

teneur en humidité

اجلزء أو النسبة املئوية من مادة أو تربة أو أي خليط اليت ميثلها املاء.

حمتوى من الرطوبة

Feuchtigkeitsgehalt

4663 mold

moisissure

1) فطريات اليت تتغذى على كائنات حية، ميتة أو متحللة، وتشكل
عند منوها مواد غروية، و/أو قطنية. 2) مواد غروية، وقطنية تشكلها

بعض الفطريات عند النمو.

عفن فطري

Schimmelpilze

4664 Mole drain

drainage souterrain

قناة صرف حتت األرض وغري مبطنة، يتم تشكيلها عن طريق سحب
جسم صلب، وعادة اسطوانة صلبة مع اية واحدة حادة على شكل
رأس رمح، من خالل التربة مع احندار وعمق مناسبني. هذا النظام هو

أقل تكلفة من حفر خندق.

قناة "خلد" للتصريف

unterirdischer Abflusskanal

4665 Molecular Genetics

génétique moléculaire

دراسة التعبري والتنظيم والوراثة اجلينية على مستوى جزيئات احلمض
النووي ومنتجات استنساخه.

علم الوراثة اجلزيئي

molekulare Genetik

4666 molecule

molécule

أصغر وحدة من مادة معينة ميكن أن توجد منفردة وتتكون من مزيج
حمدد من الذرات.

جزيء

Molekül

4667 Mollusc

mollusque

احليوانات الالفقارية اللينة جسديا.

رخويات

Weichtier

4668 Molten salt 
combustion

combustion par bains de sels

تقنية للتدمري احلراري اليت تعتمد على أكسدة مواد عضوية عن طريق
احلقن حتت سطح محام ملح منصهر. عند درجة حرارة من حوايل

900 درجة مئوية، ومع استخدام أمالح مثل كربونات الصوديوم أو
البوتاسيوم، ميكن تدمري املواد العضوية بسهولة وامللوثات إما أن

تتفاعل مع مكونات احلمام أو أن حيتفظ ا يف األمالح املنصهرة.

احتراق يف ملح منصهر

Schmelzsalzverbrennung
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4669 Monitoring

contrôle; surveillance

تدقيق دوري ومستمر أو منتظم لتحديد األثر البيئي لعمليات و/أو
ضمان امتثال منشأة التخلص من النفايات لشروط الترخيص/تصريح

و/أو ملتطلبات سالمة بيئية قانونية أخرى.

رصد

Überwachung

4670 Monitoring

surveillance

عمليات مسح هادفة على املدى الطويل تتكرر بانتظام، مبعىن مراقبة
دائمة مع بيانات عن حالة وتغريات الطبيعة واملشاهد الطبيعية.

رصد

Monitoring

4671 Monitoring & 
Evaluation (M&E)

suivi et évaluation (s & e)

تركز املراقبة على تتبع املدخالت واملخرجات والنتائج واآلثار عند
تنفيذ التدخالت. التقييم يقيس كفاءة وتأثري التدخالت (عادة بعد أن
يتم تنفيذها). املراقبة والتقييم تسمحان معا لصانعي السياسات مبتابعة
النتائج، واقتراح التصحيحات أو التحسينات أثناء التنفيذ، وبتقييم

النجاح.

مراقبة وتقييم

Überwachung und Bewertung

4672 Monitoring System

système de surveillance

جمموعة منظمة من العمليات واألنشطة اليت دف إىل تنفيذ قياسات
منهجية ومنتظمة، ومجع ومعاجلة البيانات واملعلومات عن ظاهرة
معينة بغرض حتليل وضعها أو مراقبة سلوكها على مر الزمن (مثل

الرصد البيئي: والقياس املستمر واملنتظم لنوعية اهلواء والتربة
والكائنات احلية واملوارد املائية).

نظام مراقبة

Überwachungssystem

4673 Monitoring system 
partially covering 
Desertification, Land 
Degradation and 
Drought (DLDD)

système de surveillance couvrant partiellement 
la désertification, la dégradation des terres et la 
sécheresse (ddts)

نظام الرصد، وإن مل يكن مصمما خصيصا ملراقبة منتظمة للتصحر
وتدهور األراضي واجلفاف (DLDD)، فهو مع ذلك يشمل رصد

وقياس، ومجع املعلومات ومعاجلتها على اجلوانب ذات الصلة
بالتصحر وتدهور األراضي واجلفاف (DLDD) (مثل نظم مراقبة

األرصاد اجلوية واملراقبة البيئية).

نظام مراقبة، يغطي جزئيا التصحر
وتدهور األراضي واجلفاف

(DLDD)

Überwachungssystem, das teilweise Wüstenbildung, 
Bodendegradation und Dürre (DLDD) bedekt

4674 Monitoring system 
specifically dedicated 
to Desertification, 
Land Degradation 
and Drought (DLDD)

système de surveillance spécifiquement dédié à 
la désertification, la dégradation des terres et la 
sécheresse (ddts)

نظام الرصد الذي مت تصميمه خصيصا لرصد مستمر ومنتظم حلاالت
التصحر وتدهور األراضي واجلفاف (DLDD). أنه يدمج مراقبة
اجلوانب البيئية واالجتماعية واالقتصادية للتصحر وتدهور األراضي
واجلفاف (DLDD) (على سبيل املثال رصد حالة التربة واملوارد

املائية، وتدهور األراضي وندرة املياه وظواهر اجلفاف، واآلثار
االجتماعية واالقتصادية على السكان املتضررين وعلى الضغوط
وكذلك الربامج االجتماعية واالقتصادية الدافعة). وميكن أيضا أن

يشمل مثل هذا النظام مجع ومعاجلة املعلومات لتقييم التصحر وتدهور
األراضي واجلفاف (DLDD) - والربامج ذات الصلة وتدابري

السياسة العامة.

نظام مراقبة، خمصص حتديدا
للتصحر وتدهور األراضي واجلفاف

Überwachungssystem, speziell für Wüstenbildung, 
Bodendegradation und Dürre (DLDD) gewidmet

4675 Monitoring the Illegal 
Killing of Elephants 
(MIKE)

suivi de l'abattage illégal des éléphants

نظام الرصد متت إقامته للمسامهة يف إجراء تقييم آثار قرارات اتفاقية
التجارة الدولية يف األنواع املهددة باالنقراض على الصيد غري املشروع

للفيلة.

مراقبة القتل غري القانوين للفيلة

Überwachung der illegalen Tötung von Elefanten
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4676 Monitoring well

puits de contrôle

ثقب حيفر، يف املكب أو يف األرض ااورة، من أجل فحص دوري
مستمر ومنتظم لتحديد اآلثار البيئية لعملية دفن النفايات و/أو ضمان
االمتثال لشروط ترخيص املكب وتصريح التخلص من النفايات و/أو

ملراقبة تطبيق القانون احملدد لشروط السالمة البيئية ومراقبة و/أو
السيطرة على الغاز واملواد املتسربة (العصارة) من مواقع دفن

النفايات.

بئر مراقبة

Überwachungsbohrung

4677 Monitoring, control 
and surveillance 
(MCS) (fisheries)

suivi, contrôle et surveillance (scs) (pêche)

أنشطة حددا منظمة األغذية والزراعة واليت يضطلع ا نظام التنفيذ
لضمان االمتثال لقوانني والقرارات املتعلقة مبصايد األمساك.

رصد وحتكم ومراقبة (مصايد
األمساك)

Überwachung, Kontrolle und Aufsicht (Fischerei)

4678 Monoculture

monoculture

تربية نوع واحد فقط كمحصول يف جمال املزارع (أو يف احلقل).

زراعة أحادية

Monokultur

4679 Monoecious

monoïque

وجود كل األجهزة التناسلية للذكور واإلناث عند نفس الفرد.

خنتوي

monözisch

4680 Monoecious (bot)

monoïque

كل من الزهور اإلناث والذكور تتكون على نفس األمشاج بالنبات
(على العكس من ثنائي املسكن).

أحادي املسكن

monözisch / einhäusig

4681 Monofill

décharge destinée à un type de déchets.

موقع املكب الذي يودع فيه نوع واحد فقط من النفايات.

مكب أحادي النفايات

Einzeldeponierung

4682 Monogamy

monogamie

التزاوج مع نظام ارتباط ثنائي. شركاء يكون لكل منهم زميل واحد
فقط.

زواج أحادي

Monogamie

4683 Monophagous

monophage

كائن يعيش على أو يتغذى بنوع واحد من الطعام.

أحادي التغذية

monophage

4684 Monopolistic 
Competition

concurrence monopolistique

سوق يوجد فيه عدد كبري من شركات بيع منتجات متماثلة ولكن
متباينة مع عدم وجود عوائق كبرية أمام الدخول إىل السوق. نوع من

املنافسة غري الكاملة.

منافسة احتكارية

Monopolistische Konkurrenz

4685 Monopoly

monopole

سوق مع مزود واحد فقط.

احتكار

Monopol

4686 monotreme

monotrème

الثدييات اليت تبيض بدال من الوالدة احلية. على الرغم من أن وضع
البيض هو مسة الزواحف البدائية، فإن الكظاميات تشترك يف العديد
من اخلصائص املورفولوجية والفسيولوجية، والصحة اإلجنابية مع

الثدييات األخرى، مما جيعلها ثدييات حقيقية.

كظاميات، وحيدة املسلك

Monotreme

4687 Monotypic

monotypique

جنس (انظر جنس) حيتوي على نوع واحد فقط.

أحادي النوع

monotypisch
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4688 monsoon

mousson

رياح شديدة تتميز بتغيري مومسي واضح يف االجتاه. رياح ب عادة
من الرب إىل البحر يف فصل الشتاء، أما يف الصيف، فتتدفق يف االجتاه
املعاكس وهطول األمطار يكون أكثر شيوعا. الرياح املومسية هي

األكثر شيوعا يف اهلند وجنوب آسيا.

ريح مومسية

Monsun

4689 Monstrous Hybrid

hybride monstrueux

مصطلح صاغه مايكل براوجنارت ووليام ماكدونو جتمع بني مغذيات
(أو مواد عضوية) ومواد صناعية (مثل خليط من ورق قابل إلعادة

التدوير وبويل فينيل كلوريد) بطريقة ال ميكن فصلها بسهولة مما جيعل
اهلجني غري قابل إلعادة التدوير أو إعادة االستخدام. معظم املواد

اهلجينة الوحشية يتم التخلص منها يف املدافن أو حرقها حتت شروط
مناسبة.

هجني وحشي

monströse Hybride

4690 Montane zone

zone montagnarde

منطقة الغطاء النبايت اجلبلي، يمن عليها الغابات الصنوبرية.

منطقة جبلية

Gebirgszone

4691 Montreal Protocol

protocole de montréal

اعتمد بروتوكول مونتريال يف عام 1987، وهو اتفاق دويل للحد
بشكل كبري من إنتاج مركبات الكربون الكلورية الفلورية. ومت

تعزيزه بشكل كبري يف اجتماع الحق يف لندن يف عام 1990 حيث
دعي إىل القضاء التام على مركبات الكربون الكلورية فلورية حبلول
عام 2000. مت تعديل االتفاق مرة أخرى من قبل اجتماع األطراف
يف كوبنهاغن يف نوفمرب تشرين الثاين من عام 1992. فاستهالك
املواد اخلاضعة للرقابة - مثل مركبات الكربون الكلورية فلورية

واهلالونات، تقلص إىل حد كبري أو توقف متاما، ومت نقل العديد من
تواريخ املساءلة، يف كثري من األحيان من 1 يناير 2000 إىل 1 يناير

عام 1996.

بروتوكول مونتريال

Montreal-Protokoll

4692 Montreux Record

registre de montreux

سجل ملواقع األراضي الرطبة يف قائمة األراضي الرطبة ذات األمهية
الدولية حيث حدثت أو حتدث تغيريات يف الطابع اإليكولوجي، أو
من احملتمل أن حتدث نتيجة للتطورات التكنولوجية، والتلوث أو

تدخل بشري آخر. يتم حتضريها كجزء من قائمة رامسار.

سجل مونترو

Montreux Register

4693 Morphology

morphologie

دراسة الشكل اخلارجي للكائنات احلية، ومواقع أعضائهم.

مورفولوجيا

Morphologie

4694 Motor-manual 
harvesting

coupe à moteur manuele

قطع األشجار باستخدام املنشار السلسلي واستعمال الحق لآلليات
الستخراج األخشاب.

حصاد مبنشار آيل يدوي

Motor-Handfällen

4695 Mould

mould

فطريات خيطية متعددة اخلاليا.

فطر خيطي

Mould

4696 Mounding

buttage

نوع من الزراعة خالل الفترة ما قبل النقل والغرس حيث يتم إنشاء
موقع زرع خال من األعشاب غري املرغوب فيها. غالبا ما تستخدم

يف مواقع رطبة.

زراعة حتضريية

Vor-Pflanzung Anbau

4697 Mount Pinatubo

mont pinatubo

بركان يف جزر الفلبني، انفجر يف عام 1991. نتج عن ثوران بركان
جبل بيناتوبو انبعاث ما يكفي من جسيمات اهلباء اجلوي واملواد
الكربيتية يف الغالف اجلوي ملنع جزء من اإلشعاع الشمسي من

الوصول إىل الغالف اجلوي السفلي لألرض. مما تسبب يف تربيد فعال
للكوكب بني سنيت 1992-1994، وامتصاص ارتفاع درجة

احلرارة الذي كان قد حدث خالل الثمانينيات والتسعينيات.

جبل بيناتوبو

Pinatuboberg
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4698 Mountain

montagne

أرض شديدة االحندار وعالية. ال يوجد أي تعريف متفق عليه حيدد
االرتفاع الذي انطالقا منه يسمى "تل/تالل" "جبال".

جبل

Berg

4699 mountain and valley 
breezes

brises de montagne et de vallée

نظام الرياح اليت ب حنو األسفل يف اجتاه الوادي أثناء الليل (نسيم
اجلبل) وحنو األعلى، من الوادي يف اجتاه اجلبل خالل النهار (نسيم

الوادي).

نسائم اجلبل والوادي

Berg- und Talbrise

4700 mouth

bouche

الفتحة األمامية للجهاز اهلضمي، حيث يتم إدخال الطعام للهضم.

فم

Mund

4701 mowing

fauchage

طريقة لقطع النباتات، مثل العشب أو القمح، واليت هلا سيقان رقيقة
وطويلة واليت تنمو قريبة من بعضها البعض.

قطع، حش

Mähen

4702 Mowing up

faucheuses vers le haut

حواجز وضعت بني العشب وسرير زراعة أو فناء، وضعت قريبة
حتت مستوى سطح األرض لتوفري سطح مستو لعجلة واحدة وبالتايل

فإن شفرات آلة قطع العشب ميكن أن تقطع العشب إىل حافة
احلاجز، وتوفر بذلك خطوة الحقة من قص عشب احلافة باملقص أو

استعمال مزيل لألعشاب. وعادة ما تكون حواجز القص من
الطوب، قطع تبليط، أو مسكوبة من االمسنت.

قطع العشب إىل علو

Mähen bis

4703 mRNA

arnm

اختصار حلمض نووي ريبوزي مرسل. وهو جزيء محض نووي
ريبوزي ناتج عن نسخ جني بترميز بروتيين، يتلو كل ربط (تعريف
1). يترجم الريبوسوم املعلومات املشفرة يف جزيء ر ن أ املرسل إىل

منتج جيين.

أر ن املرسل

mRNA

4704 MRV

mesurables, notifiables et vérifiables

عملية / مفهوم يدعم أكرب قدر من الشفافية يف نظام تغري املناخ.
ويشري "قياس" على معلومات عن النشاط البشري الذي حيتمل أن
يسبب انبعاثات غازات االحتباس احلراري (بيانات األنشطة) مع
معامالت تقدر كمية االنبعاثات لكل وحدة نشاط (معامالت

االنبعاثات). "اإلبالغ" يعين جتميع وتوافر البيانات واإلحصاءات
الوطنية للمعلومات يف شكل جرد الغازات الدفيئة. متطلبات التقارير
اليت تقدم إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطار (التقارير الوطنية) وقد تغطي

قضايا أخرى غري جمرد تلك اليت ختضع للقياس. العناصر األساسية
للتقارير الوطنية هي املعلومات عن االنبعاثات وعمليات إزالة الغازات

الدفيئة وتفاصيل األنشطة اليت قامت ا الدولة للوفاء بالتزاماا
مبوجب االتفاقية. "التحقق" يشري إىل عملية فحص مستقل لدقة
وموثوقية املعلومات املقدمة أو اإلجراءات املستخدمة لتحضري
املعلومات. ويتم هذا التحقق من خالل استعراض مستقل متاما

وخارجي. وأمانة االتفاقية اإلطار، تقوم من خالل خربائها بالتحقق
من البيانات املتوصل ا.

قابلة للقياس واإلبالغ والتحقُّق

messbar, kann gemeldet werde und ist überprüfbar
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4705 MTBE

mtbe (méthyl tert-butyl éther)

متت إضافة مركب امليثيل بوتيل األثري (MTBE) إىل البرتين عام
1979 لتكون مبثابة مادة حمتوية على األوكسجني. وهذا من شأنه

أن يسبب نظريا حتسني عملية االحتراق يف حمركات االحتراق
الداخلي وجعلها أكثر اكتماال. وكان هذا اجلهد لتحسني نوعية اهلواء
من خالل إنتاج الوقود الذي تتم أكسدته بسهولة أكرب وتقليل إنتاج
األوزون يف طبقة التروبوسفري الناتج فعال إىل حد ما فقط. وتنشأ
املشكلة، ذلك أن MTBE ينتقل بشكل جيد للغاية يف املاء،
ويسبب نفوق األمساك نتيجة لسميته لألمساك، وحىت بتركيزات

منخفضة، فإنه جيعل مصادر كبرية من املياه السطحية أو اجلوفية عدمية
الفائدة.

ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر
(MTBE)

MTBE (Methyl-tert-butylether)

4706 mtDNA

adnmt

اختصار حلمض نووي للمتقدرات (امليتوكوندريا): وهو محص نووي
دائري يوجد يف امليتوكوندريا. يشكل هذا احلمض عند الثدييات، أقل

من 1 % من جمموع األمحاض النووية، ولكن نسبته يف النباتات
متغرية. يقوم بترميز احلمض الرييب النووي الريباسي والنقال وبعض

الربوتينات بامليتوكوندريا (إىل 30 عند احليوانات).

أدن سبحي

mtDNA

4707 mucus

mucus

إفرازات لزجة باستخدامات خمتلفة: للتنقل، للتزييت، أو للحماية من
جسيمات أجنبية.

خماط

Schleim

4708 Muda

muda

كلمة يابانية تدل على نفايات متت إدارا من خالل أنظمة سيئة
التسيري. املنظمات اليت تسعى إىل حتقيق كفاءة اقتصادية، وصناعية،
وبشرية تعمل على لتصميم و / أو تغيري النظم للقضاء على مودا.

مودا

Muda

4709 Mudflats

vasières

موائل طبيعية ساحلية تتكون من الرواسب الدقيقة، وهي موطن
لبعض األنواع اليت تعيش على السطح أو يف الطني (الديدان واحملار

وسرطان البحر، واخلواضون).

سهول طينية

Watt

4710 Mulch till

paillis labour

نظام حرث حمافظ على التربة حيث تتم معاجلة التربة عند الزراعة
فقط.

حرث سطحي

Laubdeckenbearbeitung

4711 Mulching

paillage

حتلل طبيعي وتدرجيي ملواد عضوية ميتة مت توزيعها بالتساوي على
شكل طبقة رقيقة على سطح األرض.

دبال حمسن

Mulchen

4712 Mulching (waste 
treatment)

paillage

عملية يتم من خالهلا تقليل حجم النفايات العضوية من خالل متزيق
أو طحن.

مهاد (معاجلة النفايات)

Mulchen

4713 Multicellular

multicellulaire

ميزة كل كائن حي يتكون من العديد من اخلاليا.

متعدد اخلاليا

mehrzellig

4714 Multi-criteria analysis

analyse multi-critères

أداة قرار، تدمج بأوزان خمتلفة، أنواعا من املعلومات النقدية وغري
النقدية، استنادا إىل معايري بيئية واجتماعية واقتصادية: وميكن إدراج
التقييم االقتصادي لسلع وخدمات النظم اإليكولوجية باعتبارها أحد

من هذه املعايري.

حتليل متعدد املعايري

Multi-Kriterien-Analyse
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4715 multicropping; 
 multiple cropping 

system

polyculture; système de polyculture

زرع نوعني أو أكثر يف نفس اال خالل نفس املوسم الزراعي.
وميكن أن تأخذ العملية شكل زراعة مزدوجة للمحاصيل، واليت يتم
فيها زرع احملصول الثاين بعد أن يتم حصاد األول، أو بتناوب حصاد
احملاصيل، حيث يتم حصاد احملصول الثاين وسط فترة حصاد احملصول

األول (بعد بدايتها وقبل ايتها).

حمصولية متعددة؛ نظام متعدد
احملاصيل

Multi-anbau; Multi-anbausystem

4716 Multifill

décharge destinée à plusieurs types de déchets

موقع طمر نفايات ميكن أن يستقبل عدة أنواع منها.

مكب متعدد النفايات

Gemischte Deponierung

4717 multifunctional farm

ferme multifonctionnelle

يشري إىل الزراعة اليت توفر إىل جانب املنتجات األساسية سلعا أخرى،
مبا يف ذلك جمموعة من املنافع العامة. على الرغم من أن هذه الطريقة

يف اإلنتاج متجذرة يف التاريخ، فإن التطورات على مدى العقود
األخرية دد وجودها. إن املزارعني يقومون بأداء العديد من الوظائف
املختلفة بدءا من املنتجات الزراعية الغذائية وغري الغذائية إىل إدارة

الريف، واحلفاظ على الطبيعة، والسياحة. هكذا ميكن وصف الزراعة
بأن هلا وظائف متعددة. الزراعة تتضمن أكثر بكثري من إنتاج احملاصيل

واحليوانات لالستهالك الغذاء. تعقيد مهنتهم يتطلب من املزارعني
لعب العديد من األدوار.

مزرعة متعددة الوظائف

multifunktionale Farm

4718 Multilateral 
Development Bank

banque multilatérale de développement

مؤسسة بنكية تعمل على املستوى الدويل أو اإلقليمي أو شبه اإلقليمي
لتقدمي الدعم املايل واملشورة املهنية ألنشطة التنمية املستدامة.

بنك التنمية متعددة األطراف

Multilaterale Entwicklungsbank

4719 Multi-level 
Governance

gouvernance multi-niveaux

احلكامة املتعددة املستويات هي مقاربة علمية لتحليل سياسات االحتاد
األورويب وتصور واضح يصف شكل خاص من اإلدارة مبنحى
تشاركي وتوافقي عند اختاذ القرارات يف االحتاد األورويب، وعلى
الترابط بني املستويات السياسية املختلفة، كما هو احلال يف االحتاد

األورويب. تتميز هذه احلكامة بطريقة الترابط بني عدة مستويات عمل
وجتعل االحتاد األورويب من منظور هذه املقاربة يشبه النظام السياسي
االحتادي. يف حالة االحتاد األورويب، ميكن التمييز بني 4 مستويات :

 
1. أوروبا. أو فوق املستوى الوطين،

 
2. دولة عضو،

 
3. إقليمي،

 
4. البلديات.

حكامة متعددة املستويات

Mehrebenen-Regieren

4720 Multiple Manual 
Handling

multiple manutention manuelle

مناولة ضعيفة الكفاءة للنفايات البلدية الصلبة. حيث تتم املناولة
اليدوية لنفس محولة من النفايات عدة مرات. على سبيل املثال، قد
يتم وضع النفايات يف الشارع النتظار سيارة مجع وإعادة حتميل من

جهة، مث تفرغ محولة السيارة على األرض يف حمطة نقل وإعادة
حتميلها باليد لنقلها إىل موقع التخلص من النفايات (مناولة يدوية
مزدوجة، أو أربع مرات إذا استعملت مركبات تتطلب تفريغ

يدوي). يف معظم البلدان الصناعية متثل مناولة يدوية واحدة حد
أقصى للتعامل اليدوي.

مناولة يدوية متعددة

Multiple manuelle Handhabung
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4721 Multiple Stakeholders

parties prenantes multiples

تقليديا، كان يعترب أن أصحاب املصلحة يف الشركة هم فقط
املسامهون، ورمبا املوظفون أيضا. لكن حاليا، أصبح أصحاب املصلحة
يشملون كل الناس الذين هم يف الشركة أو ملنتجاا وخدماا تأثري
عليهم، مبا يف ذلك العمالء واملستهلكني واملستخدمني واحلكومات
واملنظمات، والبيئة. تتطلب اإلدارة املستدامة أن تؤخذ احتياجات

هذه اجلهات املعنية بعني االعتبار عند تطوير ونشر املنتجات
واخلدمات.

تعدد أصحاب املصلحة

Mehrere Interessenvertretern

4722 Multiple use areas

zones à usages multiples

هي املساحات اليت حددت يف املناطق احملمية (انظر: مناطق حممية)،
حيث يتم تشجيع وتطوير األنشطة واستخدامات املوارد الطبيعية
املتنوعة دف التحقيق املتزامن إلنتاج مستدام وللمحافظة على

الطبيعة.

مناطق متعددة االستخدامات

Mehrfach genutzte Flächen

4723 Multiplier

multiplicateur

عدد مرات اإلنفاق االستثماري اجلديد اليت ستكون مطلوبة إلنتاج
كمية معينة من الدخل اجلديد.

مضاعف

Multiplikator

4724 Multi-purpose 
forestry

multi-usage foresterie

إدارة الغابات بطريقة من شأا أن توفر فوائد متعددة على سبيل
املثال: اجتماعية واقتصادية وبيئية.

غابات متعددة األغراض

Mehrzweckforst

4725 Municipal Solid 
Waste (MSW)

déchets solides municipaux

قمامة "عادية" من مصادر غري صناعية، مثل منازل سكنية، ومطاعم،
ومراكز بيع بالتجزئة، ومباين مكاتب. تشمل الورق واملواد الغذائية
املتخلص منها، وغريها. وتعترب النفايات اخلضراء اليت تشمل تقليم

أشجار الساحات واألوراق، اخل، نفايات بلدية صلبة.

نفايات بلدية صلبة

Siedlungsabfall

4726 Municipal Solid 
Waste (MSW) 
composition

composition des déchets solides municipaux

خليط غري متجانس من أنواع خمتلفة من املهمالت والنفايات.
تكوينها يتأثر كثريا باخلصائص االجتماعية واالقتصادية للمدينة أو

احلي موضوع الدراسة. بشكل عام، تشمل املكونات: الورق واملطاط
والبالستيك والنسيج واجللود واخلضروات / مواد قابلة للتعفن،

واخلشب، وما إىل ذلك (مواد قابلة لالحتراق)، رماد الفحم والزجاج
واملعادن، اخل (مواد غري القابلة لالحتراق).

تكوين النفايات البلدية الصلبة

Zusammensetzung fester Siedlungsabfälle

4727 Municipal Solid 
Waste Generation

production de déchets solides municipaux

توليد النفايات البلدية الصلبة هو عموما إنتاج خليط غري متجانس من
مواد مل تعد صاحلة لالستعمال من طرف منتج هذه النفايات. عموم
منتجي النفايات (األسر، مناطق سكنية وأنشطة جتارية، ومؤسسات
تعليمية ومستشفيات وعيادات، وأعمال وحمالت جتارية، وصناعات،

اخل) يتخلصون منها وال يعاجلوا. كذلك كميات من النفايات
الصناعية غري اخلطرة واملخلفات الزراعية غري اخلطرة، ومحأة مياه
الصرف الصحي وكميات مقبولة غري خطرة من احلمأة الصناعية

تدرج أيضا مع النفايات الصلبة البلدية.

توليد النفايات الصلبة البلدية

Entstehung der Siedlungsabfälle

4728 Municipal Solid 
Waste Management 
(MSWM)

gestion des déchets solides municipaux

تقوم البلديات بإرساء واإلشراف على نظام إدارة النفايات الذي يتم
تنفيذه يف البلدية من مصدر توليد النفايات من خالل مجع أو كنس

الشوارع إىل املعاجلة و / أو عمليات التخلص.

إدارة النفايات الصلبة البلدية

Kommunale Abfallwirtschaft

4729 Municipal 
Wastewater (Sewage)

eaux usées municipales (eaux usées)

مياه مت استعماهلا يف املرتل أو يف مرافق اجتماعية أو يف مؤسسة
صناعية أو فالحية، حتتوي على مواد ذائبة و/أو عالقة.

مياه الصرف الصحي البلدية (مياه
الصرف الصحي)

Kommunale Abwasser (Abwasser)
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4730 muscle

muscle

حزمة من اخلاليا القابلة للتقلص واليت تسمح للحيوانات بالتحرك.
تعمل العضالت يف تكامل مع اهليكل العظمي إلحداث احلركة.

عضلة

Muskel

4731 Mutagen

mutagène

العميل الذي يسبب طفرة.

مغير

Mutagen

4732 Mutagen

mutagène

أو مغير، عامل ميكن أن حيدث طفرات أو حتوالت يف احلمض النووي
يف اخلاليا احلية.

ِـّر مطَف

Mutagen

4733 Mutagenesis

mutagenèse

استحثاث تغري (أو تغريات) وراثي يف التكوين اجليين للخلية من خالل
تعديالت على احلمض النووي.

إحداث الطفرة، إحداث طفرة

Mutagenese

4734 Mutagenicity

mutagénicité

قدرة مادة كيميائية على إنتاج تغيري دائم يف املادة الوراثية.

قدرة تطفريية

Mutagenität

4735 Mutant

mutant

كائن حي، أو خلية، حصلت له طفرة.

متحول (ة)

Mutant

4736 Mutation

mutation

تغيري دائم يف تركيبة كيميائية، أو تنظيم، أو كمية من احلمض
النووي; تنتج جينات أو جمموعة كروموسوم ختتلف عن النوع الربي،

مما يؤدي إىل خلل يف الربوتني (خسارة أو ربح وظيفة; املكاسب
واالنتقاء هي أدوات للتطور).

طفرة

Mutation

4737 Mutualism

mutualisme

عالقة بني نوعني، مفيدة لكليهما على حد سواء.

تكافل

Mutualism

4738 Mutually Agreed 
Terms

conditions mutuellement convenues

أحكام وشروط متفق عليها من قبل األطراف املتعاقدة يف وقت إبرام
العقد. أنواع خمتلفة من التصاريح اليت حتدد شروط احلصول وتقاسم
املنافع اليت ميكن من خالهلا للمستخدمني احلصول على أو الوصول

إىل / إذن جلمع ودراسة، واستخدام املوارد الوراثية جتاريا.

شروط متفق عليها وديا

Einvernehmlich festgelegten Bedingungen

4739 mycotoxin

mycotoxin

مادة سامة من أصل فطري (مثل األفالتوكسني)، تتكاثر على
احملاصيل عند توفر مستوى معني من الرطوبة ودرجة احلرارة

واألكسجني يف اهلواء.

مسوم فطرية

Mykotoxin

4740 Mykorrhiza

mycorrhiza

تكافل بني فطريات وجذور نباتات عليا، حيث يقوم النبات بعملية
التمثيل وتساهم الفطريات يف التزويد باملواد الغذائية واملياه.

تعايش فطري جذري

Mykorrhiza
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4741 Nachhaltige 
Entwicklung

développement durable

اللجنة العاملية للبيئة والتنمية ("جلنة برونتالند" 1987) عرفت  التنمية
املستدامة بأا: "التنمية اليت تليب احتياجات اجليل احلاضر دون املساس

بقدرة األجيال املقبلة على تلبية احتياجاا اخلاصة".

تنمية مستدامة

Nachhaltige Entwicklung

4742 Nachhaltigkeitsindika
toren

indicateurs de durabilité

هذه املؤشرات تصف حالة واجتاه التنمية لتحقيق هدف التنمية
املستدامة. يف استراتيجية احلكومة االحتادية من أجل التنمية املستدامة

لسنة 2002 متت تسمية وحتديد ما جمموعه 21 من هذه املؤشرات.
بالنسبة لبعض املؤشرات مت وضع أهداف حمددة واليت ميكن أن تثبت

حتقيق تقدم ملموس على طريق مزيد من االستدامة. (انظر:
"استراتيجية وطنية للتنمية املستدامة - آفاق أملانيا" على الصفحة

الرئيسية للوزارة االحتادية للبيئة ومحاية الطبيعة والسالمة النووية).

مؤشرات االستدامة

Nachhaltigkeitsindikatoren

4743 Nacreous clouds

nuages nacrés

غيوم تتكون يف طبقة الستراتوسفري على ارتفاعات تزيد على 20
كم، وعادة ما تكون قزحية ومضيئة األلوان. وميكن أيضا أن تسمى

غيوم أم لؤلؤة.

غيوم صدفية

perlmuttfarbige Wolken

4744 Nagoya Protocol

protocole de nagoya

بروتوكول ناغويا املتعلق بإمكانية احلصول على املوارد اجلينية
والتقاسم العادل واملنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها يف إطار
اتفاقية التنوع البيولوجي، هو اتفاق دويل يهدف إىل تبادل املنافع

الناشئة عن استخدام املوارد اجلينية بطريقة عادلة ومنصفة. اعتمد من
قبل مؤمتر األطراف يف اتفاقية التنوع البيولوجي يف اجتماعه العاشر

يوم 29 أكتوبر عام 2010 يف ناغويا باليابان.

بروتوكول ناغويا

Nagoya-Protokoll

4745 Natal dispersal

dispersion natale

حركة األفراد من مسقط الرأس إىل مكان النمو.

انتشار عند الوالدة

Geburtsverbreitung

4746 National Accounting 
System (NAS)

système national de comptabilité

حسابات وطنية أو نظم حساب وطنية هي تنفيذ لتقنيات حماسبة
كاملة ومتسقة لقياس النشاط االقتصادي لألمة (ينتشر على نطاق

واسع التعبري، حسابات اجتماعية).

نظام حماسبة وطين

nationales Buchhaltungssystem

4747 National Action 
Programme (NAP)

programme d'action national (pan)

وصف اخلطوات والتدابري العملية اليت جيب اختاذها ملكافحة التصحر
يف نظم إيكولوجية حمددة. يتم تطوير برامج العمل الوطنية يف إطار
مقاربة تشاركية، أي بإشراك اتمعات احمللية، وجيب أن تكون

خمصصة للتصحر ولتدهور األراضي واجلفاف (DLDD) باعتبار أن
هذا جزء من االلتزام باالتفاقية. وعلى هذه الربامج أن تشمل أيضا
استراتيجيات لتعزيز أوجه التآزر مع التكيف مع تغري املناخ / ختفيف

وحفظ التنوع البيولوجي.

برنامج العمل الوطين

Nationales Aktionsprogramm (NAP)

4748 National Action 
Programme (NAP) 
(law)

programme d'action national (pan)

برامج العمل الوطنية تشكل اإلطار املفاهيمي والقانوين لتنفيذ اتفاقيات
دولية على الصعيدين الوطين واحمللي. معظم االتفاقيات تشري إىل أنه
على الدول أن تقوم بوضع وتنفيذ برامج العمل الوطين باملشاركة

الكاملة للمجتمعات احمللية ومجيع أصحاب املصلحة املعنيني. وعالوة
على ذلك، ينبغي أن تكون متكاملة مع برامج التنمية األخرى.

(NAP) برنامج العمل الوطين

Nationales Aktionsprogramm (NAP)

4749 National Action 
Programme adoption

adoption du programme d'action national

املوافقة الرمسية على برنامج العمل الوطين (انظر: برنامج العمل
الوطين) من قبل اهليئة الوطنية املسؤولة عن تنفيذ اتفاقية مكافحة

التصحر.

اعتماد برنامج عمل وطين

Nationale Aktionsprogramm Annahme
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4750 National Action 
Programme 
formulation

formulation du programme d'action national

إعداد برنامج العمل الوطين (انظر: برنامج العمل الوطين) من خالل
عملية تشاورية وتشاركية، وذلك قبل املوافقة الرمسية من قبل هيئة

وطنية مسؤولة عن تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.

صياغة برنامج العمل الوطين
(ملكافحة التصحر)

Nationale Aktionsprogrammformulierung

4751 National adaptation 
programmes of 
action (NAPAs)

programmes d'action nationaux d'adaptation 
(pana)

وثائق حمضرة من طرف البلدان األقل منوا حتدد االحتياجات العاجلة
والفورية للتكيف مع تغري املناخ.

برامج العمل الوطنية للتكيف

Nationale Anpassungsaktionsprogramme (NAPA)

4752 National Awareness 
Seminar (NAS)

séminaire national de sensibilisation

تؤكد اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر على ضرورة رفع مستوى
الوعي العام واملشاركة الكاملة جلميع أصحاب املصلحة يف عملية

إعداد برامج العمل الوطنية. يف هذا اإلطار، ميكن تنظيم ندوات توعية
وطنية دف تشجيع املشاركة الواسعة يف تطوير وتنفيذ برامج العمل
الوطنية من قبل القطاعني العام واخلاص واتمعات احمللية واملنظمات

غري احلكومية، اخل.

ندوة توعية وطنية

Nationales Sensibilisierungsseminar

4753 National Biodiversity 
Strategies and Action 
Plans (NBSAPs)

stratégies nationales de la biodiversité et plans 
d'action (spanb)

أدوات التخطيط الرئيسية على املستوى الوطين للتنوع البيولوجي.
تطلب اتفاقية التنوع البيولوجي من البلدان "وضع استراتيجيات

وخطط وبرامج وطنية للحفظ واالستعمال املستدام للتنوع
البيولوجي، مبا يف ذلك كيفية دمج احلفظ واالستعمال املستدام للتنوع

البيولوجي يف األنشطة القطاعية وعرب القطاعية" (املادة 6 من
االتفاقية). واهلدف الرئيسي من االتفاقية هو معاجلة التهديدات اليت
يتعرض هلا التنوع البيولوجي. تطوير واحلفاظ على بنود االتفاقية هو

نشاط مستمر، مع مراجعة منتظمة لضمان أا تقوم على أفضل
البيانات املتاحة.

استراتيجيات وطنية للتنوع
البيولوجي وخطط العمل

(NBSAP)

Nationale Biodiversitätsstrategien und Aktionspläne 
(NBSAP)

4754 National capacity self-
assessment (NCSA)

auto-évaluation des capacités nationales

برنامج عاملي بتمويل من مرفق البيئة العاملي (GEF)، لتمكني البلدان
من إجراء تقييم منتظم حلاجيات التعزيز لقدرا على إدارة القضايا

البيئية الوطنية والعاملية، وخاصة فيما يتعلق باتفاقيات ريو.

تقييم ذايت للقدرات الوطنية

Selbsteinschätzung nationaler Kapazitäten

4755 National 
Communication

communication nationale

وثيقة تقدم وفقا لالتفاقية (والربوتوكول) واليت يبلغ من خالهلا طرف
األطراف األخرى عن األنشطة اليت قام ا ملعاجلة تغري املناخ. وقد
قدمت معظم البلدان املتقدمة اآلن البالغات الوطنية اخلامسة اخلاصة
ا؛ كما أكملت معظم البلدان النامية أول بالغ وطين وهي توجد

(2012) يف عملية إعداد البالغ الثاين.

بالغ وطين

nationale Mitteilung
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4756 National 
communication 
strategy

stratégie nationale de communication

خطة عمل منسقة دف إىل دعم تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على
الصعيد الوطين من خالل رفع مستوى الوعي حول التصحر وتدهور
األراضي واجلفاف (DLDD) و/أو التآزر مع التنوع البيولوجي
وتغري املناخ. وحتدد أهداف وطنية لالتصاالت، اجلماهري املستهدفة

واألنشطة املخطط هلا.

استراتيجية التواصل الوطنية

Nationale Kommunikationsstrategie

4757 National 
Conservation Strategy

stratégie nationale de conservation

استراتيجيات احلفظ الوطنية هي استجابة للحاجة لوضع املبادئ
التوجيهية اليت من شأا أن تساعد على نسج االعتبارات البيئية يف
نسيج حياتنا الوطنية وعملية التنمية. إا تعبري عن التزامنا إلعادة
توجيه السياسات واإلجراءات يف انسجام تام مع املنظور البيئي.

استراتيجية وطنية للحفظ

Nationale Erhaltungsstrategie

4758 National 
Coordinating Body 
(NCB)

organe national de coordination

ميكن للبلدان األطراف املتأثرة إنشاء هيئة وطنية تنسيقية التفاقية
مكافحة التصحر مع جلنة توجيهية متعددة التخصصات. ويتمثل دور

اهليئة يف تنسيق صياغة وتنفيذ برامج العمل الوطنية وتعبئة املوارد
الوطنية والدولية.

هيئة التنسيق الوطنية

Nationale Koordinierungsbehörde (NCB)

4759 National Focus Points 
(NFP)

points focaux nationaux (pfn)

يتم ترشيح نقاط اتصال وطنية من قبل احلكومات "للمشاركة لفترة
من 10 سنوات يف إطار الربامج، دف ضمان االتصال والتنسيق مع

جملس اإلدارة واألمانة".

(NFP) نقاط التركيز الوطنية

Nationale Fokuspunkte (NFP)

4760 National Oceanic and 
Atmospheric 
Administration 
(NOAA)

administration nationale des océans et de 
l'atmosphère (noaa)

تأسست NOAA يف عام 1970 يف وزارة التجارة األمريكية
لضمان سالمة عموم املواطنني من الظواهر اجلوية وتزويدهم

باملعلومات اليت تساعد على فهم بيئة األرض واملوارد الطبيعية. تشمل
خدمات NOAA: وكالة احمليط الوطين اليت تتابع وضع احمليطات
واملياه بالواليات املتحدة وتدير 265 ألف فدان من حمميات مصبات
األار. الوكالة الوطنية ملصائد األمساك البحرية اليت حتافظ على أكرب

وأعقد نظام إدارة مصائد األمساك البحرية يف العامل. يقوم طاقم
NOAA بتسيري 18 سفينة حبث ومسح واستعمال 15 طائرة.
ويدعم مكتب احمليطات والغالف اجلوي التجارب واملختربات،
والربنامج الوطين اجلامعي للبحر، بني اجلهود األخرى. تتوفر

NOAA على عنصرين رئيسيني ومها: املصلحة الوطنية للطقس
(NWS)، واملصلحة الوطنية لألقمار الصناعية البيئية، والبيانات،

.(NESDIS) واملعلومات

(ال)إدارة الوطنية للمحيطات
(NOAA) والغالف اجلوي

Nationale ozeanische und atmosphärische 
Verwaltung (NOAA)

4761 national park

parc national

مساحة من األراضي ختضع حلماية مؤسسة وطنية خمتصة. تتميز
باحتوائها حليوانات و/أو نباتات أو نظام بيئي خاص أو معامل

جيولوجية نادرة. تقع محايتها من تدخل بشري غري مرغوب فيه ومن
التلوث البيئي ويبقى تدخل إلصالح وضع متدين أو تعويض نقص

تسبب فيه اإلنسان.

منتزه وطين

nationaler Naturschutzpark

538



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةN

4762 National Platform for 
Disaster Risk 
Reduction

plate-forme nationale pour la prévention des 
catastrophes

مصطلح عام آلليات وطنية للتنسيق وتوجيه السياسات مع مشاركة
القطاع العام واخلاص واملدين ومشاركة مجيع اجلهات املعنية داخل
البلد للحد من خماطر الكوارث اليت هي يف طبيعتها تصيب قطاعات
متعددة وتتطلب ختصصات خمتلفة. يتطلب احلد من خماطر الكوارث
معارف وقدرات وتدخل، حسب االقتضاء، جمموعة واسعة من

القطاعات واملؤسسات، مبا يف ذلك وكاالت األمم املتحدة املوجودة
على املستوى الوطين. تتأثر معظم القطاعات بشكل مباشر أو غري
مباشر بالكوارث والعديد من القطاعات هلا مسؤوليات حمددة تؤثر
على خماطر الكوارث. توفر مناهج العمل الوطنية وسيلة لتعزيز العمل

الوطين للحد من خماطر الكوارث، كما متثل اآللية الوطنية لتنفيذ
االستراتيجية الدولية للحد من الكوارث.

جلنة وطنية للحد من خماطر الكوارث

Nationale Plattform für Katastrophenvorsorge

4763 National Poverty Line

seuil national de pauvreté

هو خط الفقر املناسب للبلد حسب تقدير سلطات البلد. وتستند
التقديرات الوطنية إىل تقديرات اموعات الفرعية املرجحة من

السكان حسب املسوح األسرية.

خط وطين للفقر

Nationale Armutsgrenze

4764 National Poverty Rate

taux de pauvreté national

نسبة السكان الذين يعيشون حتت خط الفقر الوطين. وتستند
التقديرات الوطنية إىل تقديرات اموعات الفرعية املرجحة من

السكان حسب املسوح األسرية.

نسبة الفقر على املستوى الوطين

Nationale Armutsquote

4765 Nationally 
appropriate 
mitigation actions 
(NAMAs)

mesures d'atténuation appropriées au niveau 
national (nama)

يف املؤمتر ال16 لألطراف (COP-16) يف كانكون يف عام
2010، قررت احلكومات إنشاء سجل لتسجيل إجراءات التخفيف

املالئمة وطنيا حلشد الدعم الدويل، لتسهيل مطابقة التمويل
والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات هلذه اإلجراءات، واعتراف اآلخرين

بإجراءات التخفيف.

إجراءات التخفيف املالئمة وطنيا

Länderspezifischer Klimaschutzmaßnahmen (NAMA)

4766 Nationwide Census

recensement national

مسح يشمل مجيع الناس يف البلد. اإلحصاء هو دراسة استقصائية
جترى على جمموعة كاملة من الكائنات املرصودة التابعة موعة

سكنية أو جمال معني.

إحصاء وطين للساكنة

Nationale Volkszählung

4767 Native 
(plant/animal/specie
s/ etc.)

natifs (plantes / animaux / espèces / etc.)

نوع، ساللة، أو أصناف سفلى، واليت تتواجد: ضمن جماهلا التارخيي؛
أو: يف امتدادا هلذا اال يف حدود نطاق احتمال تشتت "األصناف"
وحتت شرط أن هذا التمديد "لألصناف" غري معروف أن له صلة بِ،

وال ميكن أن يعزى بشكل معقول إىل، أنشطة بشرية.

أصلي (نبات / حيوان / نوع / اخل)

Native (Pflanze / Tier / Spezies/ etc.)

4768 Native Landscape

paysage natif

املواقع الطبيعية اليت حتتوي على جتمعات من النباتات وجمتمعات نباتية
اليت هي من النباتات األصلية ملنطقة معينة.

موقع طبيعي أصلي

native Landschaft
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4769 Native Prairie

prairie native

(1) مساحة األراضي العشبية بدون انقطاع اليت يمن عليها أنواع
النباتات واحليوانات الربية احمللية.

 
(2) مساحة األراضي العشبية بدون انقطاع اليت يمن عليها األنواع

غري مدخلة.

مروج (سهوب) أصلية (طبيعية)

nativen Prairie

4770 Native woodland

bois natif

غابة تتكون كليا أو أساسا من األنواع اليت استعمرت املنطقة بعد
العصر اجلليدي األخري وقبل أن يصبح التأثري البشري على العمليات

الطبيعية كبريا.

غابة أصلية

nativer Wald

4771 Natura 2000 Network

réseau natura 2000

ناتورا 2000 هو حمور سياسة الطبيعة والتنوع البيولوجي باالحتاد
األورويب. وهي شبكة واسعة باالحتاد األورويب ملناطق احملميات

الطبيعة املنشأة مبوجب املذكرة التوجيهية للموائل لسنة 1992.
واهلدف من هذه الشبكة هو ضمان البقاء على املدى الطويل لألنواع
واملوائل األكثر قيمة واملهددة بأوروبا. وهي تتألف من املناطق اخلاصة

للحفظ (SAC) املعينة من قبل الدول األعضاء مبوجب املذكرة
(SPAs) التوجيهية للموائل، وتشمل أيضا مناطق احلماية اخلاصة
اليت حتدد مبوجب املذكرة التوجيهية املتعلقة بالطيور لعام 1979.

شبكة ناتورا 2000

Natura-2000-Netzwerk

4772 Natural

naturel

التأثريات اليت حتدث بشكل طبيعي وبدون دور، ال مباشر وال غري
مباشر، لإلنسان.

طبيعي

natürlich

4773 Natural area

zone naturelle

املنطقة اليت ال زالت، إىل حد كبري، يف حالتها الطبيعية، وتتميز بأنواع
نباتية وحيوانية حملية وأصيلة باملنطقة.

منطقة طبيعية

Naturgebiet

4774 Natural Assets™ 
Information System 
(NAIS)

système d'information des actifs naturels

لقد مت تطوير نظام املعلومات حول األصول الطبيعية (NAIS) من
طرف جمموعة املعلومات االية (SIG) لتقدير قيم خدمات النظم

اإليكولوجية (ESV) باستخدام "املستوى التقين املتوفر" لوسائل نقل
القيمة والعلوم اجلغرافية. نقل قيمة ينطوي على تكييف معلومات

التقييم املتوفرة مع سياقات السياسة اجلديدة حيث بيانات التقييم غائبة
أو حمدودة. بالنسبة لقيم خدمات النظم اإليكولوجية، فإن هذا ينطوي
على البحث يف املراجع العلمية عن دراسات التقييم خلدمات النظم
اإليكولوجية املرتبطة بأنواع املوارد البيئية (مثل الغابات واألراضي
الرطبة، اخل) واملتوفرة يف املوقع االلكتروين للسياسة. مث يتم حتويل

تقديرات القيمة من موقع الدراسة األصلي إىل املوقع سياسة مبنية على
تشابه املوارد البيئية يف موقع السياسة. نقل القيمة هي مقاربة "من
درجة ثانية" جلمع املعلومات حول قيمة السلع وخدمات النظم

اإليكولوجية بالنسبة للبشرية. ومع ذلك، فإن البديل، البحث التقييمي
األساسي، مكلف للغاية ونادرا ما يكون ممكنا يف سياق عملية وضع
السياسات والتخطيط. لذلك، فإن نقل قيمة متكاملة مع معطيات

اال اجلغرايف هي أداة حامسة يف صنع القرار ويف التخطيط.

نظام املعلومات لألصول الطبيعية

Natürliche Vermögenswerte Informationssystem

4775 Natural attenuation

atténuation naturelle

مقاربة عالجية تعتمد على العمليات الطبيعية إلصالح موقع دون أي
تدخل بشري. وتشمل العمليات الطبيعية اآلليات الفيزيائية/الكيميائية
مثل ختفيف، وتشتيت وامتصاص امللوثات. العمليات البيولوجية، مثل
منو، دون مساعدة من اإلنسان، للنباتات واتمعات امليكروبية اليت

حتلل امللوثات، وميكن أن تتشارك أيضا مع عوامل أخرى.

ختفيف الطبيعي

natürliche Abschwächung

4776 natural back ground 
radiation

rayonnement de fond naturel

إشعاعات نووية منبعثة من مصادر طبيعية تطورت الكائنات احلية مع
وجودها. فاملواد املشعة تتواجد بالصخور والتربة واهلواء واملاء وبالتايل

يف املواد الغذائية أيضا. كما يصل األرض سيل من األشعة الكونية.

إشعاع خلفي طبيعي

natürliche Hintergrundstrahlung
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4777 natural balance

équilibre naturel

حالة منظومة حية يف وسط حبجم مناسب قادرة على استرجاع
توازا (الوضع العادي، املستوى املتوسط) عند حدوث تأثري يتسبب

يف حدوث إزاحة حمدودة.

توازن طبيعي

natürliches Gleichgewicht

4778 natural bio-
ecosystems

bio-écosystèmes naturels

النظم اإليكولوجية اليت تعتمد يف املدخالت على الطاقة الشمسية،
ومواد املوارد الطبيعية احليوية وغري احليوية، وتسير بصورة رئيسية عن

طريق تبادل ومراقبة املعلومات احليوية والفيزيائية.

نظم بيئية حيوية طبيعية

natürliche Bio-Ökosysteme

4779 Natural capital

capital naturel

تعبري مستعار من جمال االقتصاد يدل على املخزون احملدود للموارد
الطبيعية املادية والبيولوجية املوجودة على األرض؛ يستخدم أيضا
لإلشارة إىل عمل النظم اإليكولوجية الطبيعية وإدارا والتنوع

البيولوجي.

رأس املال الطبيعي

Naturkapital

4780 Natural capital

capital naturel

استعارة لفظية اقتصادية للتعبري على األرصدة احملدودة من املوارد
املادية والبيولوجية على وجه األرض، وحمدودية قدرة النظم

اإليكولوجية على توفري خدمات النظم اإليكولوجية.

رأمسال طبيعي

Naturkapital

4781 Natural capital (econ)

capital naturel

املدخالت املستخدمة يف اإلنتاج االقتصادي واليت هي مستمدة من
املوارد الطبيعية. هذا النوع من رأس املال هو مكمل ألشكال أخرى

مثل رأس املال النقدي واملادي أو من صنع اإلنسان (على سبيل
املثال: املباين واآلالت).

رأس املال الطبيعي

natürliches Kapital

4782 Natural Disaster 
Debris

débris des catastrophes naturelles

نفايات ناجتة عن زالزل، أو فيضانات، أو أعاصري، أو دوامات أو
كوارث طبيعية أخرى. تستثين نفايات العواصف الشديدة. يصنف

حطام الكوارث الطبيعية كنفايات البناء وحطام اهلدم.

حطام من كوارث طبيعية

Schutt einer Naturkatastrophe

4783 Natural disasters

catastrophes naturelles

مثل األعاصري والتسونامي واجلفاف. هذه األنواع من احلوادث هلا
ديناميتها اخلاصة وال تنتج بشكل مباشر عن نشاط البشر. ومع ذلك،
فاألنشطة البشرية تعترب مسامهة، إذ ميكن أن تكثف أو تقلل من آثار
هذه الكوارث. وميكن لنظم اإلنذار املبكر وبرامج التأهب احلد من

اخلسائر البشرية واالقتصادية.

كوارث طبيعية

Naturkatastrophen

4784 Natural disturbance 
regime (FSC)

régime de perturbation naturelle (fsc)

عمليات اضطراب مثل الرياح، واحلرائق واحلشرات ومسببات
األمراض اليت هي من مسات النظام اإليكولوجي للغابات، للموقع،
واملنطقة. وعادة ما تتميز أنظمة االضطرابات مبدى وشدة، وتوقع
العودة بعد فاصل زمين ألحداث مماثلة ملوقع معني. يف إطار هذا

املعيار، جيب أن تكون االضطرابات الطبيعية غري الكارثية هي أساس
حتليل االضطرابات الطبيعية.

نظام االضطرابات الطبيعية (جملس
اإلشراف على الغابات)

Natürliche Störungsregime (FSC)

4785 natural environment

environnement naturel

جمموع الكائنات احلية وغري احلية املتواجدة مبنطقة معينة وكذلك
التفاعالت اليت حتدث بني هذه املكونات دون تأثري أساسي من طرف

اإلنسان.

بيئة طبيعية

natürliche Umwelt
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4786 natural environment 
receptor of pollution

récepteur naturel de la pollution

كل األوساط (تربة، هواء، ماء أو كائن حي) يكون مستقبال مللوثات
إذا كان يف اتصال مباشر أو غري مباشر مع منبع هلا ومل يكن له حاجز

محائي ضدها.

مستقبِل طبيعي للتلوث

natürlicher Rezeptor für Umweltverschmutzung

4787 Natural 
 expansionof forest

expansion naturelle des forêts

توسيع الغابات من خالل التعاقب الطبيعي على األرض اليت، إىل ذلك
احلني، كان هلا استخدام آخر (على سبيل املثال تطور غطاء غابوي

على األراضي املستخدمة سابقا للزراعة).

توسع طبيعي للغابات

Natürliche Walderweiterung

4788 natural factors

facteurs naturels

من منابع التلوث والظواهر الطبيعية املؤثرة سلبا على أوضاع األوساط
البيئية: الرباكني الثائرة وما تنفثه من غازات وغبار، والصواعق

واألعاصري واألمطار الطوفانية، واملعادن باألرض واليت قد تلوث املياه
اجلوفية وغريها كالتغريات املناخية اليت غريت يف حقب غابرة مظهر

األرض.

عوامل طبيعية

natürliche Faktoren

4789 natural factors

facteurs naturels

من منابع التلوث والظواهر الطبيعية املؤثرة سلبا على أوضاع األوساط
البيئية: الرباكني الثائرة وما تنفثه من غازات وغبار، والصواعق

واألعاصري واألمطار الطوفانية، واملعادن باألرض واليت قد تلوث املياه
اجلوفية وغريها كالتغريات املناخية اليت غريت يف حقب غابرة مظهر

األرض.

عوامل طبيعية

natürliche Faktoren

4790 natural flavour; 
 natural flavouring

natürlicher geschmack; natürliches aroma

املنكهات الطبيعية هي املنتجات املستخدمة إلضفاء نكهة على الطعام
أو املشروبات - باستثناء املاحل واحللو أو احلامض. اجلزء العطري

يتكون حصريا من نكهات طبيعية و/أو مواد منكِّهة طبيعية، وميكن
أن حتتوي أو ال حتتوي على إضافات. وال يراد هلا أن تستهلك كما
هي مبفردها. التوابل الطبيعية هي مضافات غذائية ومنتجة من مصدر
'طبيعي'. ومع ذلك، قد يتم استخراج مواد منكهة طبيعية من مصادر
غري متوقعة (مثل اخلشب) الذي عموما ال يستهلك كطعام بشكل

طبيعي. مثل مواد مضافة أخرى، فالتوابل ليست هلا أية قيمة غذائية.

نكهة طبيعية؛ توابل طبيعية

natürlicher Geschmack; natürliches Aroma

4791 natural food

nourriture naturelle

على عكس الغذاء واألطعمة العضوية، فاألطعمة الطبيعية ليس هلا
تعريف قانوين أو إطار معترف به، وال تستند إىل مقاربة منهجية.
املنتجات الطبيعية هي عموما منتجات مل تتم معاجلتها إال يف احلد
األدىن، لكن ال توجد ضرورة لتقدمي دليل على ذلك، ويترك الباب

مفتوحا أمام إمكانية االحتيال وإساءة استخدام هذا املصطلح.

غذاء طبيعي

natürliches Lebensmittel

4792 Natural Forest

forêt naturelle

تشمل الغابات الطبيعية: غابات النمو القدمي والغابات األولية وكذلك
الغابات املدارة، حبيث يتم احترام معظم اخلصائص الرئيسية والعناصر
األساسية للنظم اإليكولوجية احمللية مثل التعقيد، اهليكل واحلياة الربية

والتنوع البيولوجي. انظر أيضا الغابات شبه الطبيعية.

غابات طبيعية

Naturwald

4793 natural gas

gaz naturel

أحد مصادر الطاقة األحفورية (إىل جانب النفط والفحم احلجري)،
له منابع خاصة لكن يرافق يف كثري من األحيان النفط ووجوده مبناجم

الفحم يشكل خطرا كبريا على حياة عمال املناجم. تكون نتيجة
تراكم وتفاعل يف ظروف مناسبة ملواد عضوية من أصل نبايت وحيواين

(أساسا كائنات جمهرية).

غاز طبيعي

Erdgas
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4794 Natural hazard

risques naturels

ظواهر طبيعية - مثل األعاصري والزالزل أو اجلفاف - اليت ميكن أن
تؤدي أو حيتمل أن تتسبب يف خسائر يف األرواح وأضرار يف

املمتلكات وسبل العيش واخلدمات، واضطراب اجتماعي واقتصادي،
أو أضرار بيئية.

خماطر طبيعية

Naturgefahren

4795 Natural hazard 
regulation

régulation des risques naturels

قدرة النظم اإليكولوجية على احلد من األضرار النامجة عن الكوارث
الطبيعية مثل األعاصري وعلى حتمل وترية وشدة احلرائق الطبيعية.

تنظيم األخطار الطبيعية

Regulierung der Naturgefahren

4796 natural landscape

paysage naturel

مشهد مل يتأثر بالنشاط البشري، فمكوناته (نباتات، حيوانات
وعناصر غري عضوية) ال زالت يف وضعها الطبيعي. ولو أن هذا يظل
نظريا ونسبيا، فامللوثات الناجتة عن النشاط البشري تصل إىل كل

بقاع األرض.

منظَر طبيعي

Naturlandschaft

4797 natural manure

engrais naturel

مواد عضوية طبيعية، تشمل روث احليوانات وخملفات عضوية خمتلفة،
متحللة جزئيا وحتتوي كائنات دقيقة تساعد على تعبئة املواد الغذائية

اليت حتتاجها النباتات.

مساد طبيعي

Naturdünger

4798 Natural Monopoly

monopole naturel

منتج واحد ميكنه تغطية كل حاجيات السوق بتكاليف أقل من كثري
من املنتجني اآلخرين.

احتكار طبيعي

natürliches Monopol

4799 Natural mortality

mortalité naturelle

نسبة األمساك اليت متوت خارج أسباب الصيد، أي النسبة بسبب
الشيخوخة، االفتراس، واملرض؛ غالبا ما يعرب عنه كنسبة مئوية من

جمموع الوفيات كل عام.

وفيات طبيعية

natürliche Mortalität

4800 natural park

parc naturel

فضاء طبيعي خيضع لعناية السلطات املختصة نظرا حملتواه البيولوجي أو
اجليولوجي أو مجالية ومتيز مشاهده الطبيعية أو أمهيته من الناحية

التعليمية وللقيام بأحباث ودراسات علمية أو لعدد من هذه العوامل
جمتمعة. هذا الفضاء ميكن أن يقع بالرب أو بالبحر، بالسهل أو باجلبل.

منتزه طبيعي

Naturpark

4801 natural polluants

polluants naturels

منها ثاين أكسيد الكربيت (SO2) الذي ينبعث من الرباكني، وغاز
امليثان الذي يصاحب روث األبقار. إال أن النشاط البشري يتسبب يف

انبعاث نفس امللوثات بشكل أقوى وباستمرار. كما أن هناك
انبعاثات حيوية للطبيعة لكنها تأثر سلبيا على العديد من البشر

كحبوب اللقاح.

ملَوثات طبيعية

natürliche Schadstoffe

4802 natural purification 
processes

processus naturels de purification

بالنسبة لتلوث املاء، الطبيعي وغري الطبيعي احملدود يف حجمه
ومكوناته، والذي يصل األار، فإن الكائنات الدقيقة ومكونات تربة
قعر النهر والنباتات املائية وعلى جانيب ارى وحركة املاء اليت تساهم
يف تغذيته باألكسجني، تتآزر لتصفيته وختليصه طبيعيا من عدد من

الشوائب.

عمليات التنقية الطبيعية

natürliche Reinigungsprozesse

4803 natural radioactivity

radioactivité naturelle

natural back ground انظر (إشعاع خلفي طبيعي
.(radiation

نشاط إشعاعي طبيعي

natürliche Radioaktivität
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4804 Natural 
Recovery/Natural 
Revegetation

rétablissement naturel / revégétalisation 
naturelle

إعادة إنشاء طبيعية للنباتات على أرض متضررة. تعتمد على إعادة
الغطاء النبايت إىل التربة السطحية (بنك البذور) أو غزو (زحف)

النباتات من األراضي ااورة. ميكن اجلمع بني عقص القش أو زراعة
نباتات حولية لتوفري السيطرة على تآكل التربة.

انتعاش طبيعي / جتديد طبيعي
للغطاء النبايت

natürliche Wiederherstellung / Natürliche 
Rekultivierung

4805 Natural regeneration

régénération naturelle

إعادة تكون موقع غابوي باالعتماد على الوسائل الطبيعية، أي عن
طريق زرع طبيعي أو جتديد خضري. جيوز أن يساعد التدخل

البشري يف ذلك عن طريق، على سبيل املثال، حرث سطحي خفيف
أو سياج محاية من تأثري احليوانات الربية أو رعي احليوانات املرتلية.

جتدد طبيعي

natürliche Regenerierung

4806 Natural regeneration 
enhanced by planting

régénération naturelle renforcée par la plantation

التجدد الطبيعي الذي مت جنبا إىل جنب مع زراعة اصطناعية أو البذر،
إما لضمان إعادة تكوين  مرض من األنواع املتجددة طبيعيا أو لزيادة

تنوع األنواع.

جتدد طبيعي معزز بالزرع

durch Pflanzung verbesserte natürliche 
Regenerierung

4807 natural resources

ressources naturelles

موارد متوفرة بالطبيعة، منها ما هو ضروري للحياة البيولوجية ومنها
ما جعله التطور احلايل للمجتمع اإلنساين ضروريا ومنها ما هو من

الكماليات. كما ميكن تصنيفها إىل: ما هو من أصل أحيائي، أي من
تفرعات ومشتقات التمثيل الضوئي، وما هو غري أحيائي كاملاء واهلواء

واملعادن.

مصادر طبيعية

natürliche Ressourcen

4808 natural resources

ressources naturelles

موارد متوفرة بالطبيعة، منها ما هو ضروري للحياة البيولوجية ومنها
ما جعله التطور احلايل للمجتمع اإلنساين ضروريا ومنها ما هو من

الكماليات. كما ميكن تصنيفها إىل: ما هو من أصل أحيائي، أي من
تفرعات ومشتقات التمثيل الضوئي، وما هو غري أحيائي كاملاء واهلواء

واملعادن.

مصادر طبيعية

natürliche Ressourcen

4809 natural resources

ressources naturelles

موارد متوفرة بالطبيعة، منها ما هو ضروري للحياة البيولوجية ومنها
ما جعله التطور احلايل للمجتمع اإلنساين ضروريا ومنها ما هو من

الكماليات. كما ميكن تصنيفها إىل: ما هو من أصل أحيائي، أي من
تفرعات ومشتقات التمثيل الضوئي، وما هو غري أحيائي كاملاء واهلواء

واملعادن.

مصادر طبيعية

natürliche Ressourcen

4810 Natural resources

ressources naturelles

املوارد اليت تنتجها الطبيعة، وتنقسم عادة إىل موارد غري متجددة، مثل
املعادن والوقود األحفوري، وموارد طبيعية متجددة تقدمها الطبيعة
وتساهم ا يف استمرار احلياة، واليت تتجدد بشكل طبيعي ومن ذاا
عندما يكون التعامل معها بالشكل املناسب، وتشتمل على النباتات

واحليوانات، فضال عن التربة واملياه.

موارد طبيعية

natürliche Ressourcen

4811 natural resources 
management

gestion des ressources naturelles

دف إدارة املوارد الطبيعية، األحيائية وغري األحيائية، يف مفهومها
احلايل ليس فقط إىل تغطية حاجيات وحتقيق أفضل مردود اقتصادي،
وإمنا أيضا إىل احلفاظ قدر اإلمكان على احمليط الطبيعي وقدراته يف
النمو والتجدد وعلى حقوق األجيال القادمة يف تغطية حاجياا

والتمتع بالطبيعة.

إدارة املصادر الطبيعية

Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcen
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4812 Natural Seeding

ensemencement naturel

يدل على التوزيع الطبيعي للبذور يف اال.

بذر طبيعي

Natürliche Aussaat

4813 natural selection

sélection naturelle

أساسه اختالف احتمال انتقال اجلينات من أفراد جيل إىل اجليل
التايل. إذا كان أفراد جمموعة أحياء خيتلفون يف ميزة أو أكثر، وتؤثر
هذه امليزة على اللياقة البدنية (احلياتية)، فإن امليزة املسببة الرتفاع

اللياقة تكون ممثلة يف اجليل اجلديد بنسبة أكرب مما كانت عليه يف جيل
اآلباء.

اختيار طبيعي، انتقاء طبيعي

natürliche Auslese

4814 Natural Step, The

pas naturel

اخلطوة الطبيعية هي مقاربة خالقة ملعاجلة التحديات البيئية على أساس
توافق اآلراء ونظم التفكري. والغرض منها هو تطوير وتبادل إطار

عمل مشترك يتألف من املبادئ القائمة على أساس علمي واليت ميكن
أن تكون مبثابة بوصلة لتوجيه اتمع حنو مستقبل عادل ومستدام.
منطلق اإلطار هو أنه يف جمتمع مستدام، ال ختضع الطبيعة لزيادة

منتظمة:
 

• تركيزات املواد املستخرجة من القشرة األرضية.
 

• تركيز املواد اليت ينتجها اتمع.
 

• تدهور بالوسائل املادية؛
 

 ويف هذا اتمع يتم استيفاء احتياجات اإلنسان يف مجيع أحناء العامل.

خطوة طبيعية

Natürlicher Schritt

4815 Natural 
Unemployment Rate

taux de chômage naturel

معدل بطالة املدنيني يف االقتصاد عند يكون العرض والطلب على
العمالة متساويان. املعدل الطبيعي هو النسبة املئوية من قوة العمل

املدنية العاطلة عن العمل يف وقت معني أو خالل سنة معينة مضروبا
يف متوسط الوقت الذي يقضيه الناس يف البحث عن وظائف.

معدل بطالة طبيعي

Natürliche Arbeitslosenquote

4816 natural wealth

richesses naturelles

جمموع املوارد الطبيعية املادية (أرض، ماء، حياة نباتية وحيوانية،
معادن، مصادر الطاقة) وغري املادية (مناظر خالبة، موقع متميز،
طقس طيب، ... ) اليت ميكن أن تكون قاعدة لنشاط اقتصادي

واجتماعي وثقايف يرفع من غىن املنطقة، ماديا ومعنويا.

ثروات طبيعية

natürliches Reichtum

4817 Naturalisation

naturalisation

العملية اليت تصبح من خالهلا األنواع الغريبة (جديدة، مدخلة) جزءا
من احليوانات أو النباتات احمللية، تتكاثر وتنتشر دون مساعدة اإلنسان

(انظر تأقلم األنواع).

توطني

Naturalisation

4818 Naturalised

naturalisé

شجرة أو نبات مت إدخاله والذي أصبح طبيعي التجدد ومنتشرا.

سنجم

naturalisiert

4819 Naturalised pastures

pâturages naturalisés

أنواع من النباتات الرعوية، اليت أدخلت، يف كثري من األحيان عن
طريق اخلطأ، واليت انتشرت على نطاق واسع بفعل ذايت (مثل العشب

الشعريي، ذيل فأر العكرش، برسيم الكرة).

نباتات رعوية موطنة

Naturalisierte Weiden

4820 Naturalized Plant

plante naturalisée

نبات أدخل من مناطق أخرى، والذي أصبح حيتل موقعا بعد تكيف
أكثر أو أقل مع خصائص منطقة اليت أدخل إليها، ومنوه املستمر فيها

منذ فترة طويلة.

نبات مت توطينه

eingebürgerte Pflanzen

4821 Naturally Occurring 
Radioactive Material 
(NORM)

substances radioactives naturelles (mrn)

املواد املشعة اليت ال حتتوي على كميات كبرية من النظائر املشعة
األخرى غري النظائر املشعة طبيعيا.

مواد مشعة طبيعيا

Natürlich vorkommende radioaktive Materialien
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4822  Naturallyregenerate
d forest

forêts naturellement régénérées

غابة تتكون يف الغالب من األشجار اليت نشئت من خالل التجدد
الطبيعي.

غابات طبيعية التجدد

natürlich regenerierter Wald

4823 nature conservation

conservation de la nature

يعين احلفاظ على الوسط الطبيعي والعمل على ضمان توفر شروط
استمرارية تنوع مكونات وبدل اجلهود إلصالح ما قد أُفسد أو
لُوث. مع إدارة عقالنية حتقق استفادة اإلنسان احلايل من املوارد
الطبيعية لتغطية حاجياته دون املساس حبقوق األجيال القادمة يف

االستفادة من هذه املوارد.

محاية الطبيعة

Naturschutz

4824 nature reserve

réserve naturelle

منطقة جغرافية حمددة، تكون حتت إشراف هيئة متخصصة، تتميز
باحتوائها علي نباتات أو حيوانات مهددة باالنقراض مما يستلزم

احلفاظ عليها ومحايتها من خمتلف أنواع التلوث. كما ميكن أن تظم
حفريات جيولوجية. توفر احملميات فرص جيدة للتوعية والتكوين

وللبحث العلمي.

محمية طبيعية

Naturschutzgebiet

4825 nature reserve

réserve naturelle

منطقة جغرافية حمددة، تكون حتت إشراف هيئة متخصصة، تتميز
باحتوائها علي نباتات أو حيوانات مهددة باالنقراض مما يستلزم

احلفاظ عليها ومحايتها من خمتلف أنواع التلوث. كما ميكن أن تظم
حفريات جيولوجية. توفر احملميات فرص جيدة للتوعية والتكوين

وللبحث العلمي.

محمية طبيعية

Naturschutzgebiet

4826 Nature Tourism 
(Nature-based 
tourism)

tourisme de la nature (tourisme basé sur la 
nature)

السياحة املستدامة بيئيا واليت تركز بشكل أساسي على جتربة احلياة يف
املناطق الطبيعية.

سياحة الطبيعة (سياحة تعتمد على
الطبيعة)

Naturtourismus (Tourismus auf Naturbasis)

4827 Naturhaushalt

budget naturel

تشمل مكوناا: التربة واملاء واهلواء واملناخ واحليوان والنبات،
والتأثريات املتبادلة والتفاعالت بني املكونات.

ميزانية الطبيعة

Naturhaushalt

4828 naturnah

proche de la nature

نشأت دون تأثري بشري مباشر، ومل يتم تغيريها بشكل كبري من قبل
البشر، ظلت قريبة من احلالة الطبيعية.

قريب (ة) من الطبيعة

naturnah

4829 Naturwaldreservat

réserve de forêt naturelle

مساحة الغابات، اليت ختدم احملافظة والتنمية واألحباث حول النظم
اإليكولوجية للغابات الطبيعية؛ يتم استبعاد التدخالت ألهداف

االقتصادية.

غابة طبيعية حممية

Naturwaldreservat

4830 near-shore areas

zones littorales

تشمل منطقة املد واجلزر، واليابسة ااورة واملنطقة املغمورة احملاذية.
منطقة ختضع لتأثرات املد واجلزر واألمواج وهيجان البحر وحتدث ا
الترسبات والتعرية والتآكل وتظهر عليها أحيانا تغريات سريعة مرتبطة

ذه املؤثرات.

مناطق ساحلية

küstennahe Gebiete

4831 near-shore 
environment

milieu voisin des rivages

تتميز بنشاط إحيائي طبيعي (وبشري أيضا) مكثف نتيجة للتالقح بني
اليابسة والبحر. كثافة النشاط البشري باملنطقة أو خارجها والذي

تصل نتائجه (عرب األار مثال) إليها، ختل بعدد من توازنات الوسط.
هلذا جند حاليا زمخا على مستوى الدراسات واإلجراءات والقوانني

اليت م اال.

بيئة ساحلية

küstennahe Umwelt

546



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةN

4832 near-shore waters

eaux littorales

يزداد النشاط اإلحيائي حيث تصل أشعة الشمس ويتوفر الغداء
واملأوى، وهذه العوامل جتتمع باملياه الساحلية. يوجد املأوي

بالشواطئ الصخرية والشعاب املرجانية. وحتمل األار ومياه األمطار
مواد مغذية (وملوثات) من اليابسة إىل املياه الساحلية.

مياه  ساحلية

küstennahe Gewässer

4833 necrophore

nécrophore

حشرات تتغذى على اجلثث. تدفن جثث فقاريات صغرية،
وتستخدامها كمصدر للغذاء لريقاا.

دافنة

Totengräber

4834 Need

besoin

كمية معينة من سلعة معينة حيث الفرد مستعد ألن يدفع أي مثن.

حاجة

benötigen

4835 Negawatt

negawatt

الواط من الطاقة الذي مت التخلي عن استعماله عن طريق خفض
استهالك الطاقة أو زيادة كفاءة استعماهلا.

واط غري مستهلك

Negawatt

4836 Neighborhood

voisinage

بالنسبة لألنواع البحرية، ميكن تعريف اجلوار بأنه املنطقة حول جمال
نشاط جمموعة من اآلباء واألمهات، كبرية مبا يكفي لالحتفاظ مبعظم

نسل هؤالء اآلباء واألمهات.

جوار

Nachbarschaft

4837 Nekton

necton

تشمل مجيع احليوانات البحرية اليت تتحرك بشكل مستقل عن
التيارات، أي، األمساك، احلبار، واحليتان، وغريها.

ساحبة

Nekton

4838 nematocide

nematicide

يستخدم للقضاء على الديدان (الديدان اخليطية) وله فعالية أيضا ضد
حشرات مضرة أخرى تعيش يف التربة.

مبيد اخليطيات

Nematizide

4839 nematocide

nematicide

يستخدم للقضاء على الديدان (الديدان اخليطية) وله فعالية أيضا ضد
حشرات مضرة أخرى تعيش يف التربة.

مبيد اخليطيات

Nematizide

4840 Neobiota

néobiotes

تشمل األنواع "اجلديدة"، احليوانية والنباتية، اليت مل تكن يف األصل
موجودة باملنطقة. ويطلق على احليوانات اجلديدة األنواع الغازية،

وتسمى األنواع النباتية اجلديدة املبتدئون.

كائنات حية جديدة

Neobiota

4841 Neogene

néogène

اجلزء الثاين من العصر الثالثي، انطالقا من حقبة امليوسني وما بعدها.

نيوجني

Neogen

4842 Neophyte

néophyte

أنواع من النباتات مت، عن طريق التأثري البشري بعد اكتشاف أمريكا
يف عام 1492، جلبها أو استريادها أو إدخاهلا عرضا إىل جمال غري

جماهلا األصلي.

نباتات مدخلة جديدة

Neophyt

4843 Neotenic

néoténique

احليوانات اليت حتتفظ خبصائص الريقات طوال دورة حياا. استدامة
املرحلة الريقية أمر شائع يف الربمائيات.

استدامة املرحلة الريقية

Neotenic
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4844 Neo-Traditional 
Development

développement néo-traditionnel

حي تقليدي، حيث يشكل مزيج من أنواع خمتلفة من املشاريع
السكنية والتجارية وحدة متماسكة بإحكام. ميكن للمقيمني الذهاب
باملشي أو بالدراجة للكثري من األماكن اليت يرغبون يف الذهاب إليها
وتكاليف اخلدمات البلدية هي أقل نظرا لقرا من املساكن. وهناك
تطور أكثر كثافة يقلل أيضا من مساحة األراضي يف املناطق الريفية

اليت جيب حتويلها خلدمة االحتياجات احلضرية.

تنمية جديدة-تقليدية

neo-traditionelle Entwicklung

4845 neo-traditional food 
 
system

système alimentaire néo-traditionnel

النظام الغذائي التقليدي اجلديد هو مصطلح بديل للزراعة العضوية
للفت االنتباه إىل إحياء املعارف التقليدية من خالل النتائج العلمية
احلديثة ومزيد من التطوير يف مجيع أحناء ومراحل النظام الغذائي

بأكمله - من اإلنتاج عرب املعاجلة إىل التسويق واالستهالك.

نظام غذائي تقليدي جديد

neo-traditionelles Nahrungsmittelsystem

4846 Neotype

néotype

عينة، ليست جزءا من سلسلة النموذج األصلي للنوع، واليت مت
حتديدها من قبل مؤلف الحقا، وال سيما إذا كان قد مت تدمري العينة
النمطية أو عينات أخرى، ومل يتم أبدا وصف العينة األصلية، أو أا

أصبحت غري صاحلة يف الوقت احلاضر.

نوع جديد

Neotypus

4847 Neozoon

neozoon

أنواع حيوانات دخلت إىل موائل مل تكن تتواجد فيها عن طريق
التأثري البشري، إرادي أو غري إرادي، بعد اكتشاف أمريكا يف عام

.1492

حيوانات جديدة

Neozoon

4848 Nerve

nerf

حزمة من احملاور العصبية اليت تربط اجلهاز العصيب املركزي مع
مستقبالت طرفية ومؤثرات.

عصب

Nerv

4849 nerve cord

corde nerveuse

حزمة ابتدائية من األعصاب تشكل احلبليات، اليت تربط بني الدماغ
والعضالت واألجهزة الرئيسية يف اجلسم.

حبل عصيب

Nervenstrang

4850 Net annual increment

accroissement annuel net

متوسط احلجم السنوي خالل فترة مرجعية معينة من الزيادة اإلمجالية
منقوص منه اخلسائر الطبيعية بالنسبة جلميع األشجار حبد أدىن للقطر

من XX سم (عند علو الصدر).

صايف الزيادة السنوية

jährlicher Nettozuwachs

4851 Net Biome Production

production nette de biome

صايف الربح أو اخلسارة من الكربون مبنطقة يعرف بصايف إنتاج
الوحدة األحيائية. وهو مساو لصايف إنتاج النظام اإليكولوجي

منقوص منه الكربون الذي فقد بسبب اضطراب (مثل حرائق الغابات
أو حصاد الغابات).

صايف إنتاج وحدة أحيائية

Netto Biome Produktion

4852 Net Carbon Dioxide 
Emissions

émissions nettes de dioxyde de carbone

الفرق بني منابع ومصارف ثاين أكسيد الكربون يف فترة معينة ومنطقة
معينة.

صايف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

Nettokohlendioxidemissionen

4853 Net Ecosystem 
Production (NEP)

production nette de l'écosystème (nep)

صايف -ربح أو خسارة- نظام بيئي من الكربون، يعرف بصايف إنتاج
النظام اإليكولوجي (NEP). ويساوي صايف اإلنتاج األويل ناقص

الكربون املفقود من خالل عملية التنفس الغريي.

صايف إنتاج نظام إيكولوجي

Nettoproduktion des Ökosystems
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4854 Net Emission

emission nette

عملية إرسال أو قذف أو رمي، أو عملية وضع يف التداول. حاالت
انبعاث الضوء من الشمس، وانبعاث احلرارة من النار وإصدار

األوراق النقدية يطلق عليها صايف االنبعاثات.

صايف انبعاث، الفرق بني منابع
انبعاث ومصارف مادة (ملوثة) يف

فترة معينة ومنطقة معينة.

Nettoemission

4855 Net present value 
(NPV)

valeur actuelle nette (van)

مقياس ملدى الرغبة يف مشروع ورحبيته. صايف جمموع الفوائد
والتكاليف للمشروع واليت مت حتيينها.

صايف قيمة حالية

Nettobarwert

4856 Net Primary 
Production (NPP)

production primaire nette (ppn)

يعرب عن الزيادة يف الكتلة احليوية النباتية أو يف كتلة الكربون يف وحدة
مساحة نباتية طبيعية. ويساوي اإلنتاج األويل اإلمجايل ناقص الكربون

املفقودة من خالل عملية تنفس اجلسم احلي.

صايف اإلنتاج األويل

Nettoprimärproduktion (NPP)

4857 net primary 
productivity

productivité primaire nette

صايف تدفق الكربون من الغالف اجلوي إىل النباتات اخلضراء يف
وحدة الزمن. يدل صايف اإلنتاجية األولية على معدل عملية، أي
كمية من املواد النباتية املنتجة (صايف اإلنتاج األويل) يف اليوم أو
األسبوع أو السنة. صايف اإلنتاجية األولية هو متغري بيئي أساسي،
ليس فقط ألنه يقيس مدخالت الطاقة إىل الغالف احليوي لألرض

واستيعاب ثاين أكسيد الكربون، ولكن أيضا بسبب أمهيته يف الداللة
على خصائص مساحة من سطح األرض وحالة جمموعة واسعة من

العمليات اإليكولوجية.

صايف اإلنتاجية األولية

Nettoprimärproduktivität

4858 net production

production nette

نتيجة حذف االستهالك (من املنتجات وليس من املواد األولية)
املرتبط بعملية اإلنتاج من اإلنتاج اإلمجايل بوحدة اإلنتاج.

صاف إنتاج

Nettoproduktion

4859 Net Worth

valeur nette

الفرق بني األصول واخلصوم لشخص أو ملقاولة أعمال.

صايف القيمة

Nettowert

4860 Net Zero Energy 
House

maison avec zéro consommation énergétique 
nette

هو كل مرتل يكون متوسط إىل صايف استهالكه من الطاقة صفرا
مبرور وقت معني. مرتل بصفر صايف الطاقة ميكن أن يقدم فائض من
الطاقة (فوق احتياجاته) خالل فترة ذروة الطلب، وعادة ما تستخدم
استراتيجية واحدة أو أكثر للطاقة الشمسية، ختزين الطاقة و/أو القياس
الصايف. مرتل بصفر صايف الطاقة ينتج من الطاقة ما يعادل استعماله.

مرتل بصفر صايف الطاقة

Netto-Null-Energie-Haus

4861 Network

réseau

اآللية اليت تربط بني الناس و/أو املنظمات اليت تتقاسم نوعا ما هدفا
مشتركا.

شبكة

Netzwerk

4862 Neuron

neuron

متثل اخلاليا العصبية، مع امتداداا (التشعبات، احملاور) وملحقاا
واياا، الوحدة اهليكلية والوظيفية للجهاز العصيب.

خلية عصبية

Neuron

4863 Neutral 
company/sector

secteur / entreprise neutre

األعمال األساسية للمقاولة ليس هلا تأثري كبري على حفظ التنوع
البيولوجي.

شركة حمايدة / قطاع حمايد

Neutrales Unternehmen / Branche

4864 neutral soil

sol neutre

تربة الطبقة السطحية، حلرث يف العمق، تتفاعل بشكل حمايد، ال
حامضي وال قلوي.

تربة حمايدة

neutraler Boden
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4865 Neutralization

neutralisation

العملية اليت يتم من خالهلا ختفيض خصائص محضية أو قلوية حمللول
عن طريق إضافة كواشف لتحقيق تعادل بني مستويات تركز أيون

اهليدروجني وتركز أيون اهليدروكسيد.

حتييد

Neutralisierung

4866 Neutralization

neutralisation

تعديل قيمة الرقم اهليدروجيين حمللول عند حوايل 7.00 عن طريق
إضافة حماليل محضية أو قلوية حسب مقتضى احلال. هذا العالج

البسيط هو وسيلة منخفضة التكلفة لعالج النفايات املائية بقيمة الرقم
اهليدروجيين متطرفة، اليت من شأا إن مل يتم تعديلها أن تتسبب يف

التآكل.

معادلة

Neutralisierung

4867 New planting

nouvelle plantation

إنشاء الغابات على مواقع مل تكن غابوية يف املاضي القريب.

غرس غابات جديدة

Neuanpflanzungen

4868 New Urbanism

nouvel urbanisme

تصميم األحياء باجتاه تعزيز اتمع وحتسني جمال احلياة. ومن
خصائصه الشوارع الضيقة واألرصفة الواسعة، والشرفات، واملنازل

املتقاربة نسبيا باملقارنة مع تصاميم الضواحي النموذجية.

عمران جديد

neue Urbanistik

4869 newsprint paper

papier journal

ورق يستخدم أساسا لطباعة الصحف. ينتج بنسبة كبرية من اللب
امليكانيكي و/أو الورق املسترجع، مع أو بدون كمية صغرية من

احلشو. يتم تصنيع املنتجات من هذه الفئة عموما على شكل أشرطة
أو لفات يتجاوز عرضها 36 سم أو يف صفائح مستطيلة يتجاوز أحد

أضالعها 36 سم واآلخر يزيد عن 15 سم يف حالتها غري املطوية.
تتراوح األوزان عادة بني 40 و 52 جرام للمتر املربع ولكن ميكن
أن تصل إىل 65 جرام للمتر املربع. ورق الصحف أملس حسب آلة

اإلنتاج النهائي أو يتم صقله قليال، أبيض أو ملون قليال.

ورق طباعة الصحف

Zeitungsdruckpapier

4870 NFMA (National 
Forest Monitoring 
Assessment 
programme)

nfma (programme d'évaluation de la surveillance 
de la forêt nationale)

برنامج يضع منهجيات فعالة من حيث التكلفة اليت تشمل تقنيات
االستشعار عن بعد ومجع البيانات امليدانية لتقييم ورصد الفوائد

املتعددة للغابات (وغريها من املوارد الطبيعية) على املستوى القطري،
من أجل دعم عمليات السياسات الوطنية.

برنامج تقييم رصد الغابات الوطنية
(NFMA)

NFMA (Auswertungsprogramm der Überwachung der 
nationalen Wälder)

4871 NFP (National Forest 
Programme)

nfp (programme forestier national)

تعبري عام يدل على جمموعة واسعة من املقاربات لصياغة السياسات
احلرجية والتخطيط والتنفيذ على الصعيدين الوطين واحمللي. يوفر

الربنامج الوطين للغابات اإلطار والتوجيه لتنمية قطاع الغابات قطريا
مبشاركة مجيع أصحاب املصلحة ومبا يتناسب مع سياسات القطاعات

األخرى والسياسات الدولية.

برنامج وطين للغابات

NFP (Nationales Waldprogramm)

4872 niche market

marché de niche

األسواق املتخصصة احملدودة هي أسواق تركز على وتستهدف جزء
معني من السوق. حبكم التعريف، فإن املقاوالت اليت تركز على
األسواق املتخصصة تعاجل حاجة إىل منتج أو خدمة ال توفرها

املقاوالت العادية. وبالتايل، فإن سوق متخصص حمدود يتوجه إىل
جمموعة حمددة بدقة من الزبائن احملتملني.

سوق متخصص حمدود

Nischenmarkt

4873 Night Soil

excréments humains

فضالت بشرية.

فضالت بشرية

Menschliche Ausscheidungen

4874 Nimbostratus clouds

nuages nimbostratus

سحب تتكون من طبقات داكنة رمادية من الغيوم واليت هلا امتداد
كبري أفقيا ورأسيا وتعطي أمطار وثلوج لفترة طويلة.

غيوم طبقية داكنة

Nimbostratus Wolken
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4875 Nimbus clouds

nuages nimbus

نيمبوس هو مصطلح يستخدم لوصف سحابة ممطرة.

غيوم نيمبوس

Nimbus Wolken

4876 NIMBY

pas dans ma cour

تعبري يدل على معارضة الساكنة املقيمة إلنشاء مواقع ملعاجلة النفايات
الصلبة البلدية بالقرب منهم.

ليس يف عقر داري

nicht in meinem Hinterhof

4877 NIMBY ("Not In My 
Backyard")

nimby («pas dans ma cour»)

الشعور املوجود لدى بعض الناس الذين ال يريدون أي نوع من التغيري
يف حيهم.

NIMBY خمتصر للتعبري ("ليس
يف عقر داري")

NIMBY ("Nicht In Meinem Hinterhof")

4878 Nitrate

nitrate

احلالة الكيميائية للنيتروجني اليت ميكن للنباتات استخدامها مباشرة.
مكون رئيسي لألمسدة غري العضوية.

نترات

Nitrat

4879 nitrate bacteria

bactéries nitriques

بكترييا هوائية قادرة على أكسدة أيونات النتريت وحتويلها إىل
نترات. وهي من أكثر الكائنات الدقيقة املهمة يف دورة النيتروجني.

بكترييا نيتراتية

Nitratbakterien

4880 nitrate bacteria

bactéries nitriques

بكترييا هوائية قادرة على أكسدة أيونات النتريت وحتويلها إىل
نترات. وهي من أكثر الكائنات الدقيقة املهمة يف دورة النيتروجني.

بكترييا نيتراتية

Nitratbakterien

4881 nitrate leaching

lessivage des nitrates

عندما يتم االتصال بني املاء واألمسدة النيتروجينية أو روث احليوانات
فإن النترات واملكونات القابلة للذوبان األخرى يف السماد ميكن أن

تذوب يف املاء وتنتقل إليه. وقد حتمل املياه هذه املكونات معها عندما
تتسرب يف التربة وتتحرك حنو األسفل إىل املياه اجلوفية. التربة اليت
لديها منسوب مياه جوفية مرتفع ومعدالت تسرب مياه كبرية هي

أكثر عرضة للسماح للمياه امللوثة بالوصول إىل املياه اجلوفية. جيب أال
يتم ختزين السماد مباشرة على هذه األنواع من التربة، وال استعماهلا

يف هذه احلقول.

تالنترا تنقية، إزالة النترات

Nitratauswaschung

4882 Nitrification

nitrifikation

أكسدة أيونات األمونيوم أو األمونيا إىل نترات. عملية تتحقق بواسطة
بكترييا معينة حرة املعيشة بالتربة.

نترجة

Nitrifikation

4883 Nitrification

nitrification

أكسدة النشادر أو األمونيا إىل نتريت و/أو نترات عن طريق النشاط
البكتريي.

نترتة

Nitrifikation

4884 nitrifying bacteria

bactérie de nitrification

بكترييا هوائية قادرة على أكسدة أيونات النتريت وحتويلها إىل
نترات. وهي من أكثر الكائنات الدقيقة املهمة يف دورة النيتروجني.

بكترييا النترتة

nitrifizierende Bakterien

4885 nitrifying bacteria

bactérie de nitrification

بكترييا هوائية قادرة على أكسدة أيونات النتريت وحتويلها إىل
نترات. وهي من أكثر الكائنات الدقيقة املهمة يف دورة النيتروجني.

بكترييا النترتة

nitrifizierende Bakterien
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4886 nitrite bacteria

bactéries nitreuses

بكترييا هوائية قادرة على أكسدة األمونيا وأيونات األمونيوم وحتويلها
إىل أيونات النتريت. وهي كائنات دقيقة مهمة يف دورة النيتروجني.
وهي بكتريا متخصصة منها ما هو متخصص يف أكسدة جزيئات

األمونيا وأخرى يف أكسدة أيونات األمونيوم.

بكترييا نيترينية

Nitrit Bakterien

4887 nitrobacterium

nitrobactérie

بكترييا هوائية توجد يف التربة وتشارك يف دورة النيتروجني. تساهم
يف حتقيق أكسدة مركبات األمونيوم إىل أيونات نتريت أو نترات.

بكترييا التأزت، بكترييا أكسدة
مركبات االمونيوم

nitrobacterium

4888 nitrogen compounds

composés azotés

النتروجني جزء أساسي من الغالف احلي ودورة احلياة. ينتقل يف هذه
الدورة من مكون أساسي للغالف اجلوي إىل مكون لعدد من

املركبات غري العضوية اليت تدخل يف تكوين منتجات أساسية (األمسدة
الصناعية مثال)، ولعدد أكرب من املركبات العضوية البسيطة واملعقدة

(األمحاض األمينية مثال) املكونة لألجسام احلية.

مركبات نيتروجينية، مركبات
النيتروجني

Stickstoffverbindungen

4889 nitrogen compounds

composés azotés

النتروجني جزء أساسي من الغالف احلي ودورة احلياة. ينتقل يف هذه
الدورة من مكون أساسي للغالف اجلوي إىل مكون لعدد من

املركبات غري العضوية اليت تدخل يف تكوين منتجات أساسية (األمسدة
الصناعية مثال)، ولعدد أكرب من املركبات العضوية البسيطة واملعقدة

(األمحاض األمينية مثال) املكونة لألجسام احلية.

مركبات نيتروجينية، مركبات
النيتروجني

Stickstoffverbindungen

4890 Nitrogen Cycle

cycle d'azote

االنتقال الدوري للنيتروجني بني الكائنات احلية واألرض. إزالة
الغابات واألحراج يؤدي إىل زيادة كبرية يف النيتروجني وانبعاث

NO2- يف الغالف اجلوي. األمسدة الغنية بالنتروجني، جتد طريقها
بشكل عرضي مع اجلريان السطحي إىل األار والبحريات واحمليطات

– وتتسبب يف التشبع الغذائي. NH3، ملوث للغالف اجلوي
ينبعث من حظائر تربية املاشية، يغري خصائص السهول يف مناطق
جغرافية من خالل إثراء صايف توازن النتروجني لصاحل كائنات مل
تكن موجودة هناك حىت اآلن. انبعاثات NOx- من عمليات

االحتراق تفاقم بالفعل اخللل احلاصل يف توازن النتروجني بالغالف
اجلوي.

دورة النيتروجني

Stickstoffkreislauf

4891 Nitrogen fertilization

fertilisation azotée

تعزيز منو النبات من خالل إضافة مركبات النيتروجني للتربة. يف
تقارير IPCC، يدل هذا التعبري على اإلخصاب بالنيتروجني من
منشأ بشري، مثل إضافة األمسدة االصطناعية وأكاسيد النيتروجني

املنبعث من حرق الوقود األحفوري.

تسميد نيتروجيين

Stickstoffdüngung

4892 nitrogen fixation

immobilisation de l'azote

حتويل النتروجني اجلوي، الذي ال تستطيع الكائنات احلية املتطورة
استعماله، إىل مركبات ميكن للكائنات احلية استيعاا وللصناعة
استعماهلا. هذا التحويل تقوم به بعض الكائنات الدقيقة يف التربة

وكذلك صناعات متخصصة.

تثبيت اآلزوت

Stickstoff-Fixierung

4893 Nitrogen Fixation

fixation d'azote

إدماج نيتروجني الغالف اجلوي يف مركبات النيتروجني. تقوم به
بعض البكترييا التكافلية احلرة يف التربة. تدخل اجلذور وتشكل

عقيدات، وتوفر للنبات مواد غذائية اليت ال ميكن أن تنتجها بنفسها.

تثبيت النيتروجني

Stickstoff-Fixierung
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4894 nitrogen fixation

immobilisation de l'azote

حتويل النتروجني اجلوي، الذي ال تستطيع الكائنات احلية املتطورة
استعماله، إىل مركبات ميكن للكائنات احلية استيعاا وللصناعة
استعماهلا. هذا التحويل تقوم به بعض الكائنات الدقيقة يف التربة

وكذلك صناعات متخصصة.

تثبيت اآلزوت

Stickstoff-Fixierung

4895 nitrogen fixer

fixateur d'azote

بعض النباتات (وخصوصا العديد من البقوليات مثل الربسيم والبازالء
والفول واحللفاء) لديها القدرة على حتويل النيتروجني من اهلواء إىل
شكل من أشكال النيتروجني اليت ميكن للنباتات استخدامها. مبا أن
النيتروجني من املواد الغذائية الرئيسية اليت غالبا ما حيد نقصها من
النمو، فإن مثبت النيتروجني يؤثر على خصوبة التربة احمليطة ومنو

النباتات ااورة. يتم تنفيذ "التثبيت" الفعلي أو التحول الكيميائي عن
طريق البكترييا اليت تعيش يف عقيدات على جذور النبات العائل.

مثبت النيتروجني

Stickstoff-Fixierer

4896 Nitrogen Oxides

oxydes d'azote

غازات تتكون جزيئاا من درة واحد أو درتني من النيتروجني وعدد
متغري من درات األكسجني. تنتج أكاسيد النيتروجني يف انبعاثات
عوادم السيارات ومن حمطات توليد الكهرباء. ميكن أن تساهم
أكاسيد النيتروجني يف التشكيل الكيماوي لألوزون يف الغالف
اجلوي، وميكن أن تؤثر على الرؤية، كما أن هلا عواقب صحية،

وبالتايل تعترب ملوثات.

أكاسيد النيتروجني

Stickoxide

4897 nitrogenous fertilizers

engrais azotés

تعد من أهم أنواع األمسدة املستعملة وحتتوي على مركب أو أكثر من
مركبات النتروجني. حتتوي أساسا على: األمونيوم، النترات، اليوريا.
مركبات ختتلف سرعة ذوباا وفترة استقرارها يف التربة لتستجيب

خلصائص التربة ولنوعية اإلنتاج الفالحي املطلوب.

مخصبات نيتروجينية

stickstoffhaltige Düngemitteln

4898 nitrogenous fertilizers

engrais azotés

تعد من أهم أنواع األمسدة املستعملة وحتتوي على مركب أو أكثر من
مركبات النتروجني. حتتوي أساسا على: األمونيوم، النترات، اليوريا.
مركبات ختتلف سرعة ذوباا وفترة استقرارها يف التربة لتستجيب

خلصائص التربة ولنوعية اإلنتاج الفالحي املطلوب.

مخصبات نيتروجينية

stickstoffhaltige Düngemitteln

4899 Nitrogenous Waste

déchets azotés

خملفات حيوانية أو نباتية، حتتوي على كميات كبرية من النيتروجني.

نفايات أزوتية

Stickstoffhaltige Abfälle

4900 nitrous oxide (N2O)

oxyde nitreux (n2o)

أحد الغازات الدفيئة القوية مع احتمال احترار عاملي (انظر: احتمال
احترار عاملي) من 320. املصادر الرئيسية ألكسيد النيتروز تشمل
ممارسات فالحية، وخاصة استخدام األمسدة التجارية والعضوية،

واحتراق الوقود األحفوري، وإنتاج محض النيتريك، وحرق الكتلة
احليوية.

(N2O) أكسيد النيتروز

Lachgas (N2O)

4901 NLBI (Non-Legally 
Binding Instrument 
on All Types of 
Forests)

ijnc (instrument juridiquement non contraignant 
concernant tous les types de forêts)

اعتمدت الدورة السابعة ملنتدى األمم املتحدة املعين بالغابات الصك
غري امللزم قانونا بشأن مجيع أنواع الغابات يف 28 نيسان 2007.
وهذا الصك اعتمدته اجلمعية العامة لألمم املتحدة بعد ذلك يف 17

ديسمرب 2007. وهذه هي املرة األوىل اليت تعتمد فيها الدول
األعضاء يف األمم املتحدة صكا لإلدارة املستدامة للغابات. والصك
غري امللزم قانونا، واملعروف أيضا باسم "صك الغابات"، هو اتفاق

غري ملزم قانونا حتت مظلة األمم املتحدة. من بني أهدافه تعزيز االلتزام
السياسي والعمل على كافة املستويات لتنفيذ اإلدارة املستدامة

للغابات على حنو فعال.

صك غري ملزم قانونا بشأن مجيع
أنواع الغابات

NLBI (Nicht rechtsverbindliches Instrument für alle 
Arten von Wäldern)
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4902 No net loss of 
wetlands policy

politique "aucune perte nette des zones 
humides"

ال خسارة صافية هو هدف السياسة العامة حلكومة الواليات املتحدة
بشأن احلفاظ علي األراضي الرطبة. واهلدف من هذه السياسة هو

حتقيق التوازن بني فقدان األراضي الرطبة نتيجة للتنمية االقتصادية عن
طريق استصالح واسترجاع األراضي الرطبة وجهود الترميم، لكي ال
تنخفض املساحة الكلية لألراضي الرطبة يف البالد، ولكن تبقى ثابتة

أو تزيد.

سياسة ال خسارة صافية لألراضي
الرطبة

Kein Verlust von Feuchtgebieten Politik

4903 No Regrets

no regrets

التدابري اليت هلا فوائد - مثل حتسني األداء أو خفض انبعاثات امللوثات
احمللية / اإلقليمية، ولكن باستثناء فوائد ختفيف آثار تغري املناخ -

تساوي أو تتجاوز تكاليفها. هذه التدابري تنعث يف بعض األحيان بأا
"تدابري تستحق القيام ه على أي حال.". 

ال تأسف

No Regrets

4904 No Regrets 
mitigation options

no regrets options d'atténuation

خيارات "ال ندم/ ال تأسف" هي تلك اليت فوائدها، مثل اخنفاض
تكاليف الطاقة واحلد من انبعاثات امللوثات احمللية / اإلقليمية، تساوي
أو تتجاوز تكلفتها اتمعية، باستثناء فوائد التخفيف من آثار تغري

املناخ. وتعرف أحيانا باسم "التدابري اليت تستحق بذل اجلهد على أي
حال".

خيارات التخفيف ال تأسف

No Regrets Minderungsoptionen

4905 No Regrets Strategy

stratégie aucun regrets

استراتيجية للرد على ديد تغري املناخ واليت تقول بأن تدابري اقتصاد
الطاقة ينبغي اختاذها على الفور للمساعدة يف احلد من خطر ظاهرة
االحتباس احلراري وتغري املناخ. حىت لو كان خطر تغري املناخ ليس
واضحا اآلن بالشكل الذي خنشاه، فإن أنصار هذه االستراتيجية
يقولون بأننا لن ندم ألننا سنكون قد استفدنا من توفري الطاقة.

استراتيجية ال أسف

No Regrets Strategie

4906 No till

absence de labour

نظام حرث حمافظ، حيث يتم ترك التربة دون معاجلة أو تدخل من
حصاد إىل آخر باستثناء عمليات الزرع أو إضافة مواد مغذية

(أمسدة).

ال حرث

Direktsaat

4907 Noctilucent clouds

nuages noctulescents

غيوم مزرقة إىل بيضاء، نسبيا متموجة بشكل غري عادي، رقيقة،
تتشكل على ارتفاع من حوايل 80 اىل 90 كم.

غيوم ليلية مضيئة

Leuchtende Nachtwolken

4908 noise

bruit

أو ضوضاء أو تلوث ضوضائي، هو أصوات تسبب، نتيجة لبنيتها
ومستواها، إزعاجا أو إرهاقا وأحيانا تأثريا سلبيا أكرب على الصحة
(عدم اإلحساس بالراحة رغم التوقف عن النشاط واضطرابات النوم

مثال). تقدير مستوى سلبية الضجيج يعتمد كثريا على املتلقي،
ويستمر التأثري السليب رغم "تعود" املتلقي على الضجيج. معظم
مصادر الضجيج (خارج البيت وقاعات وساحات احلفالت) هي
اآلالت (يف خمتلف الصناعات واألنشطة التاابعة) وأنظمة النقل من

سيارات وطائرات وقطارات وغريها.

ضجيج

Lärm

4909 noise level

intensité du bruit

يتم قياس حدة األصوات مبقياس مستوى الصوت، والوحدة املستعملة
هي : ديسيبل. أمثلة (بالديسيبل) عن مقاييس أصوات معينة: غرفة
هادئة من 20 إىل 30 ، حديث عادي من 40 إىل 60 ، حركة
املرور على الطريق املزدحم على بعد 10 م 80 إىل 90 ، خطر

فقدان السمع ابتداء من 120 ديسيبل.

حدة الصوت

Lärmpegel

4910 noise map (Noise 
Exposure Map (NEM))

carte de bruit (carte d'exposition au bruit)

خريطة الضجيج هو التمثيل البياين لتوزيع مستوى الصوت احلاصل يف
منطقة معينة، لفترة حمددة.

خريطة الضجيج (خريطة التعرض
للضجيج)

Lärmkarte (Lärmbelästigungskarte)
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4911 noise pollution

pollution par le bruit

أصوات مزعجة وعندما تصبح قوية ومستمرة فإا تضر بالصحة. من
مصادرها: أجهزة بالبيت، آالت باملصانع، وسائل النقل، سيارات،
طائرات، قطارات. حسن التخطيط العمراين واستعمال النباتات

واألشجار وحواجز صوتية بشكل مناسب يساهم يف احلد من انتشار
الضوضاء.

تلَوث بالضجيج

Lärmbelastung

4912 noise reduction

réduction du niveau sonore; réduction du bruit

تدابري احلد من الضوضاء متنوعة وختتلف باختالف املصدر والوسط
املعين. غالبية التدابري دف إىل احلد من الضوضاء عند مصادرها مت
هناك التدابري اليت حتد من انتشار الصوت مت هناك التدابري املرتبطة

باملتلقي.

ختفيض املستوى الصويت، ختفيض
الضجيج

Lärmminderung

4913 noisy industry

industrie bruyante

صناعات تتميز مبستوى مرتفع لألصوات املنبعثة من التجهيزات
واآلالت املستعملة وهي عديدة ومنها: قسم التوربينات الغازية
والبخارية مبحطات إنتاج الكهرباء، معامل صهر املعادن وإنتاج

السبائك، معامل إنتاج اإلمسنت، الورق، مقالع األحجار، مطابع، اخل.

صناعة ضاجة

lärmende Industrie

4914 nomad

nomade

قبائل أو جمموعات تتبع منط عيش غري مستقر ألسباب اقتصادية. عادة
ما يكون الترحال والتنقل مرتبطا بالعمل وضرورات العيش، ويتبع
دورات عموما سنوية يف جمال مترامي األطراف، لكن يظل مع ذلك
خاضعا حلدود. يتماشى التنقل يف العديد من احلاالت مع الظروف

املناخية (توفر املاء والكأل يف حالة الرحل الرعاة).

بدوي

Nomade

4915 nomadism

nomadisme

طريقة حياة شعوب يتنقلون بشكل دوري بني عدد من املواقع يف
جمال مترامي األطراف لكن له حدود، عموما غري سياسية وأساسا
بيئية. فالبداوة والترحال ال تعنيان جتول دون قيد وال بدون هدف؛
وإمنا حبثا عن مواقع توفر اإلمدادات الغذائية وشروط االستقرار

املؤقت.

بداوة

Nomadismus

4916 Nomenclature, 
Binomina

nomenclature, binomial

نظام تسمية وضعه لينيوس، يقضي بإعطاء كل نوع من الكائنات
احلية امسني؛ اسم جنس واسم نوع.

تسمية، ذات احلدين

Nomenklatur, Binomial

4917 Nominal GNP

pnb nominal

الناتج الوطين اإلمجايل الذي مت قياسه باألسعار اجلارية.

ناتج وطين إمجايل امسي

nominales Bruttosozialprodukt

4918 Nominal Interest Rate

taux d'intérêt nominal

التكلفة املتوقعة الناجتة عن التضخم وتآكل قيمة النقود املختزنة
باإلضافة إىل أسعار الفائدة احلقيقية الضائعة. تكلفة الفرصة البديلة

لعقد املال.

سعر الفائدة االمسي

Nominalzins

4919 Non Annex B 
Countries /Parties

non annexe b pays / parties

الدول اليت ليست مدرجة يف املرفق باء لربوتوكول كيوتو.

بلدان /أطراف غري مدرجة يف
املرفق (باء)

Nicht Annex B Länder / Parteien
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4920 non carbonate 
hardness

dureté non carbonatée

أو صالبة دائمة، وهي صالبة ال ميكن إزالتها عن طريق تسخني املاء.
هذه الصالبة ناجتة عن وجود كربيتات الكالسيوم و / أو كربيتات
املغنسيوم يف املياه، واليت ال تترسب مع زيادة درجة احلرارة، وميكن

إزالتها باستخدام عمود التبادل األيوين.

صالبة غري فحمية، صالبة غري
كربوناتية

Nicht-Karbonathärte

4921 non degradable 
residues

résidus qui ne se dégradent pas

بالنسبة للمعادن والزجاج، فقد تطورت منظومة تدويرها. بالنسبة
ألنواع من املواد البالستيكية (قارورات املياه مثال)، اليت حتتاج إىل
مئات السنني لتتحلل. جيب تدوير املادة البالستيكية واستغالهلا يف
استعماالت أخرى غري تعليب املواد الغذائية ويف النهاية حرقها حتت

شروط مناسبة.

بقايا غري قابلة لالحنالل

Nicht abbaubare Rückstände

4922 non organic world

monde inorganique

خزان املواد األولية للعامل األحيائي وقاعدته، فمنه وعليه ينبين. فاملاء
وثاين أكسيد الكربون والنتروجني واألكسجني وغريها، هي من

مكونات العامل غري العضوي وجزء ال يتجزأ من دائرة احلياة.

عالَم غري عضوي

Nicht organische Welt

4923 non renewable

ressources non renouvelables

مركبات وموارد متوفرة يف الطبيعة وال يتم تكوينها بسرعة متكن من
استخراج اقتصادي واستفادة مستدامة. فاملوارد الطاقية "االحفورية"،
كأشهر مثال هلذه املوارد، تكونت خالل عشرات املاليني من السنني،
وما تبقى منها قد يكفي الطلب البشري لبضع عشرات السنني فقط.

موارد غري متجددة

nicht erneuerbare Ressourcen

4924 non toxic

atoxique

مواد ليس هلا أي تأثري سليب على صحة الكائنات احلية.

غري سام

nicht giftig

4925 Non-Annex I Parties

non-annexe i parties

دول صادقت أو انضمت إىل اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ ومل يتم تضمينها يف املرفق األول من االتفاقية.

أطراف غري مدرجة يف املرفق األول

Nicht-Annex-I-Staaten

4926 non-certified organic 
 
agriculture

agriculture biologique non certifié

يف العديد من البلدان النامية، توجد نظم زراعية تليب كل متطلبات
الزراعة العضوية ولكنها غري معتمدة. تشري الزراعة العضوية غري

املعتمدة إىل املمارسات الزراعية العضوية اإلرادية وليس االفتراضية.
هذا ال يشمل النظم غري املستدامة اليت ال تستخدم املدخالت
االصطناعية ولكنها تتسبب يف تدهور التربة بسبب عدم وجود

ممارسات بناء التربة. ومن الصعب حتديد مدى هذه النظم الزراعية
ألا توجد خارج الشهادات وأنظمة السوق الرمسية. وعادة ما
تستهلك منتجات هذه األنظمة من قبل األسر أو تباع حمليا (مثل
األسواق احلضرية والقروية) بنفس سعر نظرياا التقليدية. أما يف

البلدان املتقدمة، فغالبا ما تباع األغذية العضوية غري املعتمدة مباشرة
للمستهلكني من خالل برامج الدعم اتمعي احمللي مثل نظم

الصناديق، وأسواق املزارعني أو باملزرعة.

زراعة عضوية بدون شهادة تصديق

Nicht-zertifizierte biologische Landwirtschaft

4927 non-certified organic 
 
farmer

agriculteur biologique non certifié

مزارعي منتجات عضوية ال جتلب هلم شهادة االعتماد أية مزايا: هذا
صحيح بالنسبة للمزارعني الذين ميارسون زراعة الكفاف، وأساسا
لتلبية احلاجيات واألمن الغذائي ألسرهم أو جمتمعهم. هذا صحيح
أيضا بالنسبة للمزارعني الذين يريدون بيع منتجام كمنتجات

عضوية، لكن ال وجود لطلب على املنتجات العضوية يف منطقتهم أو
أن الوسيط أو املعاجل ال يريد التعامل مع املنتجات العضوية. هناك

أيضا املزارعون الذين يرفضون التصديق على منتجام ألسباب مبدئية
أو اقتصادية.

مزارع عضوي غري معتمد

Nicht-zertifizierte Bio-Bauern
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4928 non-conformity

non-conformité

حيث ال يتم استيفاء معيار معني أو شرط من شروط التصديق. عدم
مطابقة كبري: انتهاك ملعيار معمول به؛ عدم مطابقة ضعيف (انتهاك
صغري)؛ انتهاك شروط شهادة غري املعيارية من مستوى (ال تؤثر على

سالمة عضوية املنتجات).

عدم مطابقة

Nichtkonformität

4929 Non-destructive 
oversowing

sursemis non destructif

زراعة أنواع نباتات رعوية يف مرعى قائمة عن طريق نشر سطحي
للبذور أو زرع مع حفر مناسب دون إزالة النباتات املفيدة املوجودة

باملرعى.

بذر سطحي غري مدمر

Zerstörungsfreie Überaussaat

4930 Non-detriment 
finding (CITES)

commerce non préjudiciable (cites)

استنتاج من قبل اهليئة العلمية بأن تصدير عينات من األنواع لن يؤثر
سلبا بشكل خاص على بقاء هذه األنواع يف الربية.

 
"نتيجة غري سلبية" هي شهادة مقدمة من قبل اهليئة العلمية ومطلوبة
قبل إذن بالتصدير أو إذن باسترياد أو شهادة لإلدخال من البحر متنح
بالنسبة لعينة من األنواع بامللحق األول، وقبل إذن بالتصدير أو شهادة

لإلدخال من البحر متنح بالنسبة لعينة من األنواع بامللحق الثاين.

نتيجة غري سلبية (اتفاقية التجارة
الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض)

Nicht nachteilige Ergebnisse (CITES)

4931 Non-discrimination 
Principle

principe de non-discrimination

حتظر االتفاقية التمييز على أساس املواطنة أو اجلنسية أو املوطن ضد
األشخاص الذين يسعون إىل ممارسة حقوقهم املنصوص عليها يف

االتفاقية.

مبدأ عدم التمييز

Nichtdiskriminierungsprinzip

4932 Non-economic 
techniques

techniques non-économiques

تقنيات ال تتطلب عالقات بني متغريات اقتصادية يتم قياسها جتريبيا.

تقنيات غري اقتصادية

Nichtwirtschaftliche Techniken

4933 Nonferrous Metals

métaux non ferreux

معادن غري مغنطيسية مثل األلومنيوم والرصاص والنحاس. تشمل
املنتجات املصنوعة من املعادن غري احلديدية احلاويات ومواد التغليف
املستعملة يف علب املشروبات واملواد الغذائية وغريها من علب املواد
غري الغذائية. املعادن غري احلديدية توجد يف األجهزة املرتلية، واألثاث،
واملعدات اإللكترونية؛ ومنتجات األملنيوم غري التعبئة والتغليف (ورق

التغليف، والسدادات، وأغطية العلب ثنائية املعدن).

معادن غري حديدية

Nichteisenmetalle

4934 Non-governmental 
organisations (NGOs)

organisations non gouvernementales (ong)

منظمة غري هادفة للربح واليت تسعى يف قضية أو قضايا م أعضائها
من خالل الضغط واإلقناع، و/أو العمل املباشر. تلعب املنظمات غري
احلكومية، يف ساحة االقتصاد الدويل، دورا متزايدا يف الدفاع عن

حقوق اإلنسان والبيئة، ومكافحة الفقر.

منظمات غري حكومية

Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs)

4935 Non-market benefits 
or costs

avantages ou coûts non-marché

الفوائد أو التكاليف اليت ال ميكن شراؤها أو بيعها أو التعامل ا يف
األسواق التقليدية.

منافع أو تكاليف غري سوقية

Nicht Markt Nutzen oder Kosten

4936 Non-market damages

dommages non marchands

أضرار ناجتة عن تغري املناخ (أو تغريات بيئية أخرى) واليت ال ميكن
تقييمها من قبل سوق تنافسية بسبب نقص يف املعلومات و/أو عدم

القدرة على التصرف باالستناد إىل املعلومات املتوفرة.

أضرار خارج إطار السوق

Nicht markt Schäden
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4937 Nonmethane 
Hydrocarbons 
(NMHCs)

hydrocarbures non méthaniques (nmhcs)

هيدروكربورات مثل اإلثيلني، البوتان، اهلكسان والربوبان، وحبكم
التعريف يتم استبعاد أول عضو يف هذه السلسلة املتمثل يف امليثان
CH4. وتنبعث كميات كبرية من هذه اهليدروكربورات من
.C5H8 ،النباتات، مع غالبية كبرية على شكل األيزوبرين
االنبعاث الطبيعي لالأليزوبرين مهم مقارنة باالنبعاث من منشأ

البشري.

هيدروكربورات غري امليثان
(NMHCs)

Nicht-Methan-Kohlenwasserstoffe (NMHCs)

4938 Non-Methane 
Organic Compounds

non-méthane composés organiques

متثل عموما أقل من 1% من غاز املكب. من أمهها: مركبات امليثان
واإليتيلني اليت حتتوي الكلور و الفلييور، والبرتين، وكلوريد الفينيل،
والتولوين، اإليثيلني، وكلوريد امليثيلني، إيثيل البرتين، وهي مواد

خطرة.

مركبات عضوية غري امليثان

Nicht-Methan-organische Verbindungen

4939 Non-native species

espèces non indigènes

أنواع، سالالت أو أصناف متدنية، أدخلت إىل جمال خارج جمال
وجودها وانتشارها العادي يف املاضي واحلايل. ال تتضمن أية أجزاء،
أمشاج، بذور، بيض أو ما ميكن هذه األنواع من البقاء والتكاثر

الحقا.

أنواع غري حملية

Nicht-heimische Arten

4940 Non-Party

non-partie

دولة مل تصادق على االتفاقية، ولكن حتضر االجتماعات بصفة
مراقب.

دولة غري طرف

Nichtvertragspartei

4941 Non-photochemical 
quenching (of 
photosynthesis)

trempe non photochimique

تبديد الطاقة الضوئية اليت حتولت إىل حرارة.

حتويل غري كيماوي للضوء

Nicht-photochemische Löschung

4942 Non-Point Source

sources diffuses

مصدر تلوث بدون نقطة واحدة حمددة النبعاثه أو انصبابه يف جمرى
ما. تتولد هذه امللوثات وحتملها عادة الرياح ومياه األمطار حول

األرض. مصادر منتشرة أساسية: الزراعة والغابات واملناطق احلضرية،
والتعدين، والبناء والسدود والقنوات، وتسرب املياه املاحلة، وشوارع

املدينة.

مصدر تلوث منتشر

Diffuse Quellen

4943 Non-Point Source 
Pollution (NPS)

pollution diffuse

تلوث، ال ميكن حصره يف املنبعث من مصدر معني، وبالتايل ال ميكن
السيطرة عليه من خالل إصدار التصاريح. جريان مياه األمطار وبعض

التساقطات من اهلواء تقع ضمن هذه الفئة.

تلوث غري حمدد املصدر

Diffuse Einträge schädlicher Stoffe

4944 Non-profit and Not-
for-profit

non-lucratif et sans but lucratif

نوعني من املنظمات اليت ال يتوقع أو ال يسمح هلا بتحقيق الربح، وإن
كانت ال تزال تقوم بكثري من األنشطة املدرة للدخل. يف مقابل عدم
حتقيق أرباح، يتم تنظيم هذه املنظمات بشكل خمتلف، وتكون معفاة

من الضرائب.
 

املنظمات غري الرحبية ال ميكنها توزيع اإليرادات على مؤسسات فردية
أو رحبية. أي "األرباح" املكتسبة خالل السعي لتحقيق أهدافها يتم

إرجاعها إىل التنظيم وتستخدم لتحقيق هذه األهداف.

غري رحبية وغري هادفة للربح

Gemeinnützige sowie nicht auf Gewinn gerichtet

4945 Non-renewable 
resources

ressources non-renouvelables

موارد مثل املعادن أو الوقود األحفوري، اليت حتتاج إىل حقب
جيولوجية لتكوينها.

موارد غري متجددة

Nicht erneuerbare Ressourcen
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4946 non-renewable 
 waterresources

ressources non-renouvelables en eau

تعترب املياه اجلوفية (طبقات املياه اجلوفية العميقة) اليت لديها نسبة
ضئيلة من التغذية على مقياس العمر البشري، على أا غري قابلة

للتجديد. يف حني يتم التعبري عن أمهية موارد املياه املتجددة بالتدفقات
السنوية، تتجلى أمهية موارد املياه غري املتجددة يف حجم خمزوا. انظر

أيضا املياه األحفورية.

موارد مائية غري املتجددة

nicht erneuerbaren Wasserressourcen

4947 Non-Structural 
Measures

mesures non structurelles

التدابري اليت ال تنطوي على البناء املادي واليت تستخدم املعرفة
واملمارسة أو اتفاق للحد من املخاطر واآلثار، وخصوصا من خالل
السياسات والقوانني، ورفع مستوى الوعي العام، والتدريب والتعليم،
هذه تعترب تدابري غري هيكلية. وتشمل التدابري اهليكلية املشتركة للحد
من خماطر الكوارث السدود، وحواجز الفيضانات، وحواجز أمواج
احمليطات والبناء املقاوم للزالزل ومراكز اإليواء. وتشمل التدابري غري
اهليكلية املشتركة قوانني البناء وقوانني ختطيط استخدام األراضي
وتنفيذها والبحوث والتقييم ومصادر املعلومات وبرامج التوعية

العامة.

تدابري غري هيكلية

Nicht Strukturmaßnahmen

4948 Non-thermal 
destruction

destruction autre que thermique; Destruction 
non thermique

وصف موعة واسعة من األساليب والتقنيات املستخدمة لتدمري
النفايات؛ ميزا املشتركة هي أا ال تعتمد على الطاقة احلرارية لتنفيذ

العملية، ولكن على بدائل خمتلفة، مثل التفاعالت الكيميائية،
واألساليب البيولوجية، وأشكال خمتلفة من األشعة.

تدمري غري حراري

Nichtthermische Zerstörung

4949 Non-use values

valeurs de non-usage

ينسب البشر قيمة للمورد عند التعرف على وجوده، حىت لو مل
يستخدم هذا املورد مباشرة. هذا هو جمال تداخل جزئي مع مصادر

غري نفعية. منوذج النفعية يف حد ذاته ليس له مفهوم القيمة اجلوهرية.
ومع ذلك، فإن كثري من الناس يعتقدون أن النظم اإليكولوجية هلا

قيمة ذاتية. وإذا كان كذلك، فإن هذا من شأنه أن ينعكس جزئيا يف
القيمة اليت يعطوا للنظام اإليكولوجي، واليت ستدرج كذلك يف تقييم
القيمة االقتصادية الكلية يف إطار ج النفعية. هذا النوع من القيمة هو

األصعب، واألكثر إثارة للجدل، عند تقديره.

قيم عدم االستخدام

Nicht-Nutzungswerte

4950 No-observed-adverse-
effect-level (NOEL)

niveau sans effets secondaires observés

أكرب تركيز أو كمية من مادة كيميائية، وجدت من قبل التجربة أو
املالحظة، واليت ال تسبب أي تغيري سليب ميكن كشفه من ناحية

التشكل، أو القدرة الوظيفية، أو النمو، أو التنمية، أو العمر االفتراضي
للهدف.

مستوى مع عدم مالحظة تأثري ضار

Niveau ohne beobachteten Nebeneffekte

4951 No-odour zones

zones sans odeur/propres; Zones sans Odeur

مصطلح غري قياسي، ولكن استخدامه متداول لوصف مفهوم ختطيط
حظر انبعاث الروائح الكريهة من مرافق إدارة النفايات يف مناطق

حميطة معينة.

مناطق حظر رائحة

Geruchsfreie Zonen

4952 Normal body flora

flore normale du corps

امليكروبات اليت تكيفت على العيش على اجلسم، وعادة ما تكون
موجودة ونادرا ما تسبب الضرر.

ميكروبات اجلسم الطبيعية

Normale Körperflora

4953 normal density

densité normale

كثافة مادة يف ظروف عادية من الضغط (=  1 ضغط جوي) ودرجة
احلرارة عادية (25 درجة مئوية).

كثافة عادية

normale Dichte
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4954 normal pressure

pression normale

ضغط يساوي 1 ضغط جوي (101,325 باسكال).

ضغط عادي

Normaldruck

4955 normal state

état normal

حالة املادة يف ظروف عادية: ضغط يساوي 1 ضغط جوي
(101,325 باسكال) ودرجة حرارة تساوي 25 درجة مئوية.

حالة عادية

normaler Zustand

4956 Normalized 
Difference 
Vegetation Index 
(NDVI)

indice de végétation normalisé différencié (ndvi)

تقدير المتصاص اإلشعاع الضوئي يف إطار التمثيل الضوئي على
سطح األرض.

مؤشر قياسي لتباين الغطاء النبايت

normalisierter differenzierter Vegetationsindex 
(NDVI)

4957 Normative Economics

economie normative

التحليل الذي حيتوي على أحكام قيمة، إما صراحة أو ضمنا.

اقتصاد معياري

normative Ökonomie

4958 normative standard

critère normatif

املقاييس املعيارية هي املعايري العامة أو مبادئ توجيهية الستخدامها
كإطار قبل وضع املعايري الوطنية أو هيئات التصديق عند صياغة إنتاج

أو شهادة معيار حمدد. ويشار أيضا إىل املقاييس املعيارية كقواعد
IFOAM معيارية للمعايري، على سبيل املثال املعايري األساسية

وFAO / WHO املبادئ التوجيهية مبدونة التغذية.

مقياس معياري

Normative Standards

4959 North Atlantic 
Oscillation (NAO)

oscillation de l'atlantique nord (nao)

تذبذبات كبرية ومستمرة لكتلة الغالف اجلوي بني مرتفع شبه
استوائي الذي يقع بالقرب من جزر األسور و املنخفض شبه القطيب

بالقرب أيسلندا.

تذبذبات مشال األطلسي

Nordatlantische Oszillation (NAO)

4960 No-take zone

zone non-prise

حممية حبرية خالية متاما (على طول السنة أو مومسيا) من مجيع
االستخدامات البشرية االستخراجية أو غري االستخراجية اليت ميكن أن

تساهم يف التأثري عليها.

منطقة ال أخذ

Nicht-Fang-Zone

4961 noxious agent

agent nocif

مادة تضر بصحة الكائنات احلية، أو على األقل مسببة إلزعاج وعدم
ارتياح.

مادة ضارة (أو مؤذية)

schädlicher Wirkstoff

4962 noxious and 
offensive gases

gaz toxiques et délétéres

تستعمل يف الصناعة ومتثل خطرا كبريا عند حدوث تسرب، ومنها
اليت تستعملها جيوش كأسلحة كيماوية. ومنها ما ينبعث من
استعماالت مرتلية "عادية" عندما ال تتوفر شروط االستعمال

الصحيح. فعدم توفر شروط االحتراق الكامل لفحم اخلشب بفرن
تدفئة حبجرة مغلقة يتسبب يف انبعاث أول أكسيد الكربون وهو ما

أودى حبياة كثريين.

غازات سامة و قاتلة، غازات ضارة
وهجومية

schädliche und Offensive Gase

4963 noxious fumes

vapeurs nocives

تضر باجلهاز التنفسي أو البصري أو بالبشرة أو حتتوي على األقل
على روائح مزعجة كما ميكن أن تأثر على البنايات والتجهيزات.
تنبعث من املصانع ومن مطارح األزبال وحمطات معاجلة املياه امللوثة

وغريها.

أخبرة ضارة

schädliche Dämpfe

4964 noxious fumes

vapeurs nocives

تضر باجلهاز التنفسي أو البصري أو بالبشرة أو حتتوي على األقل
على روائح مزعجة كما ميكن أن تأثر على البنايات والتجهيزات.
تنبعث من املصانع ومن مطارح األزبال وحمطات معاجلة املياه امللوثة

وغريها.

أخبرة ضارة

schädliche Dämpfe
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4965 noxious matters

substances nocives

مواد صلبة أو سائلة أو غازية، صافية أو خمتلطة بغريها أو ذائبة يف
مذيبات، تضر بشكل من األشكال بالكائنات احلية.

مواد ضارة

schädliche Materie

4966 Noxious weeds

mauvaises herbes nuisibles

النباتات اليت أعلنها التشريع ضارة، وصاحب األرض ملزم قانونا
بالعمل للسيطرة عليها (على سبيل املثال: عشب أمجي أسترايل، عليق

أسود، سكوتش شوكي).

أعشاب ضارة

schädliche Unkräuter

4967 nuclear accident

accident nucléaire

حدث يف موقع نووي أو أثناء نقل مواد مشعة تنتج عنه تسربات
تتسبب يف أضرار (أحيانا كارثية) بالكائنات احلية والتجهيزات. من
املوقع النووية: وحدات ختصيب اليورانيوم، حمطة للطاقة النووية،

وحدة معاجلة الوقود، موقع لتخزين النفايات املشعة، موقع عسكري،
خمترب األحباث، اخل.

حادث نووي

Nuklearunfall

4968 nuclear activity

activité nucléaire

إشعاع تلقائي لنظائر مشعة (نواة ذرا غري مستقرة) يتمثل يف إشعاع
مؤين (أشعة هلا طاقة كافية لتأيني الذرة وكسر الروابط الكيميائية.
تتكون األشعة من جسيمات ألفا (نواة اهليليوم) أو جسيمات بيتا

(الكترونات) أو أشعة جاما.

نشاط نووي

Kernaktivität

4969 nuclear criticality 
safety

sûreté critique nucléaire

أحد جماالت التقنيات النووية خيتص يف الوقاية من احلوادث النووية
واإلشعاعية الناجتة عن تفاعل ذايت االستدامة غري مقصود وغري

مرغوب فيه.

سالمة (ال..)  احلرجة النووية،
سالمة احلالة احلرجة النووية

Kern -Kritikalitätssicherheit

4970 nuclear energy

énergie nucléaire

طاقة مرتبطة بقوة التماسك بني مكونات نواة الذرة (بروتونات
ونيوترونات). عندما تنقسم نواة ذرة ثقيلة (االنشطار النووي) أو
تندمج نوايت ذرتني خفيفتني (االنصهار النووي) حيرر جزء من هذه
الطاقة. االنشطار النووي هو أساس عمل حمطات الطاقة النووية

العاملة حاليا بالعامل.

طاقة نووية

Kernenergie

4971 nuclear explosion

explosion nucléaire

طاقة االنفجار تنتج عن تفاعل نووي، إما انشطاري (قنبلة ذرية) أو
انصهاري (قنبلة هيدروجينية).

انفجار نووي

Atomexplosion

4972 nuclear fuel

combustible nucléaire

خليط حيتوي على مواد انشطارية (اليورانيوم، البلوتونيوم، ... )
بنسب وتركيز ميكن من تفاعل ذايت االستدامة، تعبأ به املفاعالت

النووية مبحطات إنتاج الكهرباء.

وقود نووي

Kernbrennstoff

4973 nuclear fuel cycle

cycle du combustible nucléaire

سلسلة مراحل تتمثل أساسا يف مرحلة أوىل يتم خالهلا استخراج
املعدن اخلام، مت استخالص املواد االنشطارية من املعدن، وحتضري
الوقود النووي لالستعمال باملفاعل. بعد "استنفاد" طاقة الوقود

باملفاعل يتم استخراجه وحتضريه للمعاجلة مبحطات خاصة، يستخلص
ما ميكن تدويره وتعاجل النفايات بالشكل املناسب.

دورة الوقود النووي

Kernbrennstoffkreislauf

4974 Nuclear Material

matériel nucléaire

البلوتونيوم، إال إذا كان تركيز النظري 238 يزيد عن 80٪؛
اليورانيوم 233؛ اليورانيوم املخصب بالنظائر 235 أو 233؛

اليورانيوم الذي حيتوي على خليط من النظائر يف الطبيعة يف شكل
معدن خام أو رواسب خام. أي مادة حتتوي على واحد أو أكثر مما

سبق تسمى مواد نووية.

مواد نووية

Kernmaterial

561



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةN

4975 nuclear power plant

centrale nucléaire

حمطة حرارية إلنتاج الكهرباء تعتمد تفاعالت نووية انشطارية لتوليد
احلرارة املطلوبة (حمطات تعتمد االنصهار النووي هي قيد البحث).

احلرارة تولد البخار والبخار يدير التوربني الذي يدير مولد الكهرباء.
سامهت حمطات الطاقة النووية سنة 2013 يف تغطية 10،76 % من

الطلب العاملي على الكهرباء.

حمطة طاقة نووية

Kernkraftwerk

4976 nuclear reactor

réacteur nucléaire

مفاعل جيري بداخله تفاعل نووي انشطار مستمر، جمهز بشكل
يسمح بالتحكم يف سرعة التفاعل. أهم استخداماته: حمطات الطاقة

النووية لتوليد الكهرباء أو بالسفن والغواصات لتسيريها. هناك
مفاعالت إلنتاج نظائر مشعة لالستخدامات طبية وصناعية، أو إلنتاج

البلوتونيوم لصنع أسلحة.

مفاعل نووي

Kernreaktor

4977 Nuclear Winter

hiver nucléaire

يف حال وقوع حرب نووية كبرية، توقع الباحثان (بول كروتزن
وجون بريكس يف البداية) أن حاجزا من الدخان (من حرائق املراكز

احلضرية والغابات) ستلبد السماء على مستوى التروبوسفري –
وستتراكم أكاسيد النيتروجني وحطام القنابل يف طبقة الستراتوسفري.
سيحيط دخان التروبوسفري --  حسب مدى التبادل واالنتشار – يف
اية املطاف باألرض، مما خيفض من درجة احلرارة يف التروبوسفري

ويتسبب يف أضرار للنظم اإليكولوجية ومكونات الغالف اجلوي مثل
األوزون يف الستراتوسفري. وطبقا حلسابات باحثني آخرين فإن حجم

التفجريات النووية املطلوبة للحصول على حطام قنبلة يف
الستراتوسفري: بني خطوط العرض املتوسطة والعليا حيث التروبوبوز
منخفضة، أقل من 30 كيلوطن فقط؛ القنابل الذرية اليت استخدمتها
الواليات املتحدة خالل احلرب العاملية الثانية كان متوسطها أقل من
18 كيلو طن. يف خطوط العرض املنخفضة، حيث تكون التروبوبوز
مرتفعا، فإن كمية القنابل املطلوبة تفوق 1 مليون طن إليصال احلطام

إىل طبقة الستراتوسفري.

شتاء نووي

nuklearer Winter

4978 Nucleation 
Scavenging

piégeage de nucléation

يدل على خبار املاء الذي يزيل جسيمات صلبة من الغالف اجلوي.

حماصرة التنوي

Kernbildungseinfangen

4979 Nucleotide

nucleotide

هو نوكليوسد أضيفت إليه جمموعة فوسفات (أو أكثر) مرتبطة
باهليدروكسيل 3' أو 5' لسكر مخاسي (بنتوز). يف حالة السكر

ريبوز، يكون النوكليوتيد هو ريبونوكليوتيد. وعندما يكون املنطلق
هو 2-ديوكسرييبوز، تكون النتيجة هي ديوكسي ريبونوكليوتيد.
RNA واحلمض النووي هو مركبات مكثفة، على التوايل، لِ

ريبونوكليوسد 5' األحادي الفوسفات ولِ ديوكسي ريبونوكليوتيد
5' - األحادي الفوسفات. النيوكليوتيدات اليت حتتوي على قواعد
األدنني، اجلوانني والسيتوزين (A، G، C) توجد يف كل من

DNA و RNA. اليت حتتوي على ثاميني (T) توجد فقط يف
احلمض النووي، واليت حتتوي على اليوراسيل (U) توجد فقط يف

احلمض النووي الرييب. ريبونوكليوزيدات األحادية ، الثنائية، والثالثية
الفوسفات واليت ليست مرتبطة بقاعدة حمددة يتم اختصارها كما

يلي: NMP، NDP، وNTP، يف حني ديوكسي
ريبونوكليوتيد أحادية، ثنائي، وثالثي الفوسفات خيتصر كما يلي:
dNMP، dNDP، وdNTP. خالف ذلك، يتم استبدال

"N" باحلرف املمثل للقاعدة. انظر: زوج قاعدة.

نيوكليتيد، نوكليتيد

Nucleotid

4980 Nucleus

nucléus

عضية خلية حقيقية النواة حتتوي على مواد وراثية. جمموعة من أجسام
اخلاليا العصبية يف اجلهاز العصيب املركزي.

نواة

Nucleus

4981 Nuisance

nuisance

قانونيا، ما يزعج أو يضر، على سبيل املثال مستويات مفرطة من
الضوضاء، وانبعاث الروائح الضارة أو الكريهة، وتلويث التصريف.

وتوجد جمموعة كبرية من السوابق القضائية ختص هذا اال.

إزعاج

Belästigung
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4982 nuisance factors

facteurs de nuisance

كل ما من شأنه أن يسبب إزعاجا أو ضررا بالصحة، أو عدم
إحساس بالراحة، أو يؤثر سلبا على احمليط االجتماعي والطبيعي. مثل
انبعاث أخبرة كريهة الرائحة، غبار، أضواء مزعجة وأحيانا ضارة،

تراكم نفايات يف مواقع وبتسيري غري مناسبني، ….

عوامل الضرر

Belästigungen

4983 Nuisance threshold

seuil de nuisance

أقل تركيز من ملوثات اهلواء الذي ينطلق معه اإلحساس باإلزعاج.

عتبة اإلزعاج

Belästigungsgrenze

4984 Nunatak

nunatak

مناطق خالية من اجلليد خالل العصور اجلليدية، يف كثري من األحيان
مواقع على اهلضاب اجلبلية، مبا يف ذلك املناطق الواقعة مشال متدد

الغطاء اجلليدي. لقد استعملت كمالجئ للحيوانات ونباتات القطب
الشمايل وأثرت خصوصا يف تشكيل األنواع الفرعية من خالل عزل

السكان من نفس النوع.

(Nunatak) نوناطاك

Nunatak

4985 Nurse

infirmière

نوع من األشجار يف خليط، يزرع حلماية أو تعزيز منو نوع آخر أكثر
حساسية والذي ميثل هدف اإلنتاج ويشكل احملصول النهائي، على
سبيل املثال الصنوبر حيمي ويعزز البلوط، وشجرة الالركس حتمي

شجرة الزان. وعادة ما يتم إزالة حماصيل النوع املمرض خالل مرحلة
ختفيف مبكرة.

ممرض(ة)

Krankenschwester

4986 Nutrient cycling

cycle des nutriments

تلعب النظم البيئية دورا يف تدفق وإعادة تدوير مكونات املواد الغذائية
(مثل النيتروجني والكربيت والفوسفور والكربون) من خالل عمليات

مثل التحلل و/أو االستيعاب.

دورة مغذيات

Nährstoffkreislauf

4987 nutrient requirements

besoins en substances nutritives

كميات من املواد الغذائية املختلفة اليت حيتاجها الكائن احلي بانتظام
للمحافظة على حياة صحية، أي اليت تضمن حصول اجلسم على

املكونات اهليكلية واحلوامل الطاقية اليت متكن أجهزة اجلسم واجلسم
ككل من القيام مبهامهم. هناك أيضا مواد مساعدة، كاأللياف، جيب

توفرها بكميات مناسبة.

احتياجات غذائية

Nährstoffbedarf

4988 nutrient salt

sel nutritif

مادة غري طاقية وغري عضوية، ضرورية لبناء الكتلة احليوية تستخلصها
النباتات من التربة يف شكل أيونات. هذه األمالح حتتوي على

العناصر مثل النيتروجني والفسفور وغريها. هناك أيضا ملح الطعام
الذي يدخل يف تغذية اإلنسان وميثل ما بني 150 و 300 جرام من

جسم اإلنسان.

غذملح م

Nähr- Salz

4989 Nutrients

nutriments

النباتات، مثل احليوانات تتطلب بعض العناصر الكيميائية واملواد
الغذائية، باإلضافة إىل املوارد األساسية (املاء، ثاين أكسيد الكربون،

الضوء).

مواد مغذية

Nährstoffe

4990 nutrition

nutrition

تشمل اختيار األطعمة وإعدادها وتناوهلا ليتم استيعاا من اجلسم.
تغذية متوازنة حتافظ على صحة اجلسم وجتنبه العديد من األمراض.

يتناول اإلنسان ما يستسيغه وما هو لذيذ، وهو ما ليس دائما بنافع إن
مل يكن يف بعض احلاالت مضرا.

تغذية

Ernährung

4991 nutritional adequacy

adéquation nutritionnelle

[استهالك] وجبات غذائية تقدم املستويات املوصى ميكن تعريفها بأا
ا من مجيع العناصر الغذائية األساسية.

كفاية غذائية

Ernährungsangemessenheit
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4992 NWFP (non-wood 
forest product)

nwfp (produit forestier non ligneux)

سلع مستمدة من الغابات واليت هي أشياء ملموسة ومادية من أصل
بيولوجي غري اخلشب.

منتجات حرجية غري خشبية

NWFP (Nichtholzprodukt)
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4993 O

couche o

طبقة من مواد عضوية، وتتكون أساسا من الطحالب، واألسل،
واملواد اخلشبية. غالبية التربة العضوية تكون مشبعة (باملاء) بالنسبة
ملعظم السنة، إال إذا مت التصريف بشكل مصطنع، ولكن بعضها ال

يكون مشبعا ألكثر من بضعة أيام. أا حتتوي على 17٪ أو أكثر من
الكربون العضوي.

طبقة عضوية

O-Schicht

4994 oasis

oasis

نظام بيئي خصب، تقع الواحة يف منطقة صحراوية حول بئر للري أو
يف منخفض حيث احتياطي املياه اجلوفية قريب من سطح األرض.

واحة

Oase

4995 obsequent streams

rivières antagoniques

ر يتدفق يف االجتاه املعاكس لالحندار األصلي ألراضي املنطقة.

جريان معاكس

obsequente Ströme

4996 observation holes

trous d'observation

يف جمال البيئة وعلوم احلياة فتحات يف خمابئ الباحثني بالغابات أو
الرباري يراقبون من خالهلا احليوانات الربية. أو ثقوب توصل إىل

جحور أو أوكار أو أعشاش، يستعملها الباحثون لدراسة حياة ساكنة
هذه املواقع.

ثقوب املالحظة

Beobachtungsöffnung

4997 observation soil map

carte d'observation

خرائط يدون عليها املساحون، جغرافيون وجيولوجيون وعلماء
أحياء، نتائج دراسام امليدانية واملختربية ملنطقة حبث.

خريطة مالحظات

Beobachtungsbodenkarte

4998 Observers

observateurs

الوكاالت واملنظمات غري احلكومية، واحلكومات غري األطراف يف
اتفاقية اليت يسمح هلا باحلضور، ولكن ليس بالتصويت، يف اجتماعات

مؤمتر األطراف واالجتماعات ذات الصلة واهليئات (املتفرعة).

مالحظون

Beobachter

4999 occluded front 
(occlusion)

front occlus (occlusion)

وضع متشكل من جبهة باردة تتحرك يف اجتاه جبهة دافئة وحلقت ا.
ينتج عن ذلك  انسداد وتراكم اهلواء البارد وراء اجلبهة الباردة.

وصول اجلبهة الباردة يؤدي إىل إضعاف اجلبهة الدافئة، ويأخذ اهلواء
البارد مكان اهلواء األقل برودة على سطح األرض.

 
حيدث االنسداد احلار عندما يكمن هواء بارد قبل اجلبهة الدافئة. ألن

اجلبهة الباردة ال ميكنها رفع كتلة اهلواء الباردة، فإا تندفع على
اجلبهة الدافئة فوق اهلواء البارد.

جبهة مقفلة (انسداد)

Okklusionsfront (Verschluss)

5000 occupational disease

maladie professionnelle

مرض أو اضطراب يف صحة املستخدم ناتج عن العمل أو ظروف
العمل أومها معا.

مرض مهين

Berufskrankheit

5001 Ocean

océan

وسط شاسع من املياه املاحلة، حييط بالقارات واملساحات اليابسة.
تقسم املساحات اليابسة احمليط إىل عدة أجزاء متميزة، كل منها

يسمى أيضا حميط. وتشمل: احمليط اهلادئ واحمليط األطلسي واحمليط
اهلندي، واحمليط املتجمد الشمايل.

حميط

Ozean

5002 Ocean acidification

acidification des océans

عملية ذوبان ثاين أكسيد الكربون الغالف اجلوي يف مياه البحر، واليت
تنتج حامض الكربونيك، مما يزيد من محوضة مياه البحر. يعتقد، على

نطاق واسع، أن هذا حيدث على نطاق عاملي.

تحمض احمليطات

Ozeanversäuerung
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5003 Ocean fertilisation

fertilisation des océans

طريقة مثرية للجدل، اقترحت للتخفيف من ارتفاع مستويات
CO2 يف الغالف اجلوي وما يرتبط ا من تغري املناخ، عن طريق
حتفيز صايف منو العوالق النباتية من خالل إضافة مواد غذائية، مثل

احلديد، إىل مواقع معينة من سطح احمليط.

ختصيب احمليطات

Ozeandüngung

5004 Ocean plate

plaque océanique

صفيحة رقيقة نسبيا (من 5 - 10 كم)، القشرة الكامنة أسفل
احمليطات، تتكون من صخور بركانية كثيفة تسمى البازلت.

صفيحة احمليط

Ozeanplatte

5005 oceanic spreading 
ridge

dorsale d'expansion océanique

منطقة صدع على طول قاع احمليط حيث تتدفق املواد املنصهرة إىل
السطح، وتكون بالتايل قشرة جديدة. وميكن رؤية هذا الكسر حتت
احمليط كخط من التالل اليت تتشكل عندما تصعد الصخور املنصهرة

من حتت القشرة إىل قاع احمليط وتتصلب.

تالل شريط توسع احمليط

ozeanische Spreizungsgrat

5006 oceanic trench

fosse océanique

منطقة منخفضة خطية ممتدة (شكل خندق) يف قاع البحر، نتجت عن
اندساس صفيحة حميطية حتت أخرى.

خندق حميطي

ozeanischer Graben

5007 ocher

ocre

مادة ترابية ملونة بني األصفر والربتقايل العميق إىل البين، حتتوي على
أكسيد احلديد الرطب. متيل احيانا إىل احلمرة عندما ترتفع نسبة

أكسيد احلديد افف.

مغرة

ocker

5008 octahedrom 
(octahedron)

octaédre

جسم ثالثي األبعاد له مثانية أوجه يسمى نظاميا عندما تكون أوجهه
مثلثات متساوية ومتساوية األضالع. ميثل اهليكل اهلندسي التركييب

لعدد من األجسام بالطبيعة.

مثاين اَألوجه

Oktaeder

5009 odor removal

désodorisation

يعترب الفحم املنشط من أهم املواد املستعملة إلزالة الرائحة الكريهة من
املاء أو اهلواء يف حمطات معاجلة املياه أو معاجلة النفايات. أيضا
بالبيت، يكفي وضع قطعة من فحم اخلشب وتغيريها كل بضعة

أسابيع باملربد للتخلص من الروائح.

إزالة الروائح

Geruchsbeseitigung

5010 Odour

odeur

رائحة (غري طيبة) مادة أو جمموعة من املواد. رائحة غاز املكب
املميزة، ترجع أساسا إىل مركبات أَلْكيل البرتين والليمونني. كما تنتج

أحيانا عن مركبات إضافية تعود إىل استرات ومركبات الكربيت
العضوية.

رائحة

Geruch

5011 Odour Control

contrôle des odeurs

استخدام معدات مثل مرشحات الكربون املنشط، ومواد غطاء أو
تغليف خمففة للرائحة، وحرق الغاز خلفض أو القضاء على الغازات

ذات الرائحة املنبعثة من النفايات املتحللة.

مراقبة الرائحة

Geruchskontrolle

5012 Odour prediction

prévisions relatives à l'apparition d'odeurs; 
Prévisions d'Apparition d'Odeurs

حتديد، مسبق ملىت وأين ميكن اكتشاف رائحة منبعثة من منشأة إدارة
النفايات، مدى احتمال ذلك واملنطقة احمليطة احملتمل ظهور الرائحة

ا.

توقع رائحة

Geruchsbestimmung (Geruchsvorhersage)
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5013 Odour threshold

seuil de perception des odeurs

أدىن تركيز لرائحة ميكن الكشف عنها بواسطة األنف البشري.

عتبة الرائحة

Geruchsschwelle

5014 Odour-forming 
compounds

مصطلح مبفهوم يشمل جمموعة واسعة من املركبات العضوية املتطايرة،
توجد بتركيزات شائبية يف غاز مقالب القمامة. يف القائمة أدناه الئحة
لعدد من املركبات املكونة للرائحة واليت جدها باحثون عند حتليلهم

لبعض غازات املكبات:
 

ليمونني،
 

كزايلينات،
 

إيثيل برتين،
 

بروبيل برتين،
 

ميثان تيول،
 

كربيتيد ثنائي امليثيل،
 

بوثان -2- أُول،
 

ميثيل بوثانووات،
 

إيثيل بروبيونات،
 

إيثيل بوثانووات،
 

بروبيل بروبيونات،
 

خالت البوتيل،
 

بروبيل بوثانووات،
 

ديربوبيل األثري.

مركبات مكونة للرائحة

Geruchsbildende Verbindungen
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5015 OECD

ocde

تأسست منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف عام 1961 خلفا
ملنظمة األوروبية التعاون االقتصادي (آنفا). وتشمل 30 دولة

عضوة.

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية

OECD

5016 OECD Countries

pays de l'ocde

منظمة التعاون االقتصادي والتنمية (OECD) تأسست يف عام
1992 لتعزيز السياسات اليت من شأا حتسني الرفاه االقتصادي
واالجتماعي للناس يف مجيع أحناء العامل. توفر املنظمة منتدى حيث
ميكن للحكومات أن تعمل معا لتبادل اخلربات والبحث عن حلول

للمشاكل املشتركة.

بلدان منظمة التعاون االقتصادي
والتنمية

OECD-Ländern

5017 Office Paper

papier de bureau

ورق عايل اجلودة، مثل ورق الطباعة بطابعة الكمبيوتر أو بالناسخة،
أو للكتابة. يتكون هذا الورق تقريبا كليا من لب اخلشب (أساسا
السيليلوز)، ومكمالت من مكونات خشبية أخرى. وجتدر اإلشارة
إىل أن هذا النوع من الورق يستعمل أيضا خارج املكاتب، يف املنازل

واملؤسسات كاملدارس.

ورق املكاتب

Büropapier

5018 official accreditation

accréditation officielle

اإلجراء الذي مبوجبه تعترف وكالة حكومية مكلفة رمسيا باختصاص
تفتيش و/أو هيئة إصدار الشهادات لتقدمي خدمات التفتيش ومنح
الشهادات باخلاصية املطلوبة. بالنسبة لإلنتاج العضوي للسلطة

املختصة أن تفوض وظيفة االعتماد إىل هيئة خاصة.

اعتماد رمسي

offizielle Akkreditierung

5019 officially recognized 
 
certification system

système de certification officiellement reconnu

نظام إصدار شهادات متت املوافقة عليه أو مت االعتراف به رمسيا من
طرف وكالة حكومية خمتصة.

نظام إصدار شهادات معترف به
رمسيا

offiziell anerkanntes Zertifizierungssystem

5020 officially recognized 
 
inspection system

système d'inspection officiellement reconnu

نظام التفتيش الذي متت املوافقة عليه أو مت االعتراف به رمسيا من
طرف وكالة حكومية خمتصة.

نظام تفتيش معترف به رمسيا

offiziell anerkanntes Inspektionssystem

5021 Offsets

compensations

نتائج حفظ قابلة للقياس، تنتج عن اإلجراءات املصممة للتعويض عن
اآلثار البيئية السلبية الكبرية املترتبة عن تطوير مشروع واملتبقية

واملستمرة بعد أن تطبيق تدابري الوقاية والتخفيف املالئمة.

إزاحات

Kompensation

5022 Offshore

offshore

باملعىن احلقيقي املناطق البحرية الواقعة خارج مناطق الشاطئ.
املستخدمة يف النقاش السياسي احلايل هي املناطق البحرية خارج املياه

اإلقليمية األملانية (12 ميال حبريا).

بعيدا عن الشاطئ

Offshore

5023 Off-site migration

migration hors-site

انتقال أفقي أو رأسي للمنتجات السائلة (العصارة) أو الغازية من
موقع مكب النفايات إىل الغالف اجلوي، أو إىل الطبقات اجليولوجية

احمليطة، أو إىل ااري املائية.

انتقال إىل خارج املوقع

Abwanderung

5024 ohm

ohm

وحدة قياس املقاومة الكهربائية بنظام القياس الدويل، وهي مقاومة
موصل كهربائي عندما يوضع فرق جهد مستمر من 1 فولت بني

نقطتني من املوصل وتكون شدة التيار الناتج أمبري واحد.

أوم

Ohm

5025 Oil and Gas Waste

déchets de pétrole et de gaz

احلمأة املرافقة للتنقيب عن الغاز والنفط ، احملاليل امللحية املصاحبة
إلنتاج النفط، وغريها من النفايات املرتبطة بالتنقيب واالستكشاف

والتطوير، أو إنتاج النفط اخلام أو الغاز الطبيعي.

نفايات النفط والغاز

Öl und Gas Abfall
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5026 oil pollution 
abatement

réduction de la pollution par les hydrocarbures

توجد أنظمة خمتلفة للتخفيف من التلوث النفطي يف البحر: نظام
"حتميل على أساس أعلى" يتمثل يف نقل مياه الغسيل من عمليات
تنظيف اخلزانات وبقايا من تصريف مياه التوازن األصلي إىل خزان

خمصص يسمى خزان النفايات. يتم شحن محولة جديدة من النفط مع
البقايا النهائية بعد تصريف املياه، واخلليط الناتج مقبول لدى ملصايف
على الرغم من بعض التكلفة اإلضافية إلزالة امللح واملاء. مبوجب

االتفاقية الدولية ملنع التلوث من السفن لعام 1973،يطلب من مجيع
السفن اليت حتمل النفط أن تكون قادرة على العمل ذه الطريقة ، أو

كبديل عن ذلك تصريف املياه امللوثة يف املرافق املخصصة مبوانئ
االستقبال. تتمثل طريقة أخرى يف رش بقع الزيت مبواد تساعد على

تشتتها ودوباا و / أو نشر القش ونشارة اخلشب، اليت تعمل
"كَورق نشاف"، فوق املياه والشواطئ والصخور واألحواض حيث
بقع النفط. يتكون نظام (فيكوما Vikoma) الحتواء تسرب النفط

يف البحر، الذي طورته شركة البترول الربيطانية، من أنبوب
بالستيكي قابل للنفخ، طوله حوايل 500 متر، يتم نفخه وربطه على
شكل قوس وسحبه يف اجتاه الريح، تتحرك البقعة النفطية حتت تأثري
الرياح، وتتجمع داخل القوس حيث تقوم معدات ضخ بنقله إىل

حاويات.

ختفيض التلوث النفطي

Reduzierung der Ölverschmutzung

5027 oil separator

deshuilleur

جهاز مصمم لفصل مواد زيتية خمتلطة أو عالقة يف وسط مائي عن
املاء. ختتلف األجهزة حسب املصدر الصناعي (مصفاة نفط، مصانع
كيماويات، حمطة معاجلة الغاز الطبيعي، وحدة إنتاج زيت الزيتون،
اخل) للخليط، حجم اخلليط املطلوب معاجلته يف وحدة الزمن ومعايري

تقنية أخرى.

فاصل الزيت

Ölabscheider

5028 oil slicks at sea

couche pétrolière à la surface de la mer

تلوث حيدث عند تسرب بترول أو مركبات أو نفايات بترولية من
وسيلة نقل أو منصة حفر وإنتاج أو غري ذلك يف البحر.

طبقة نِفْطية فوق سطح البحر، بقعة
نِفْطية فوق سطح البحر

Ölteppiche auf dem Meer

5029 oil well

puits de pétrole

آبار حتفر يف التربة، على اليابسة أو يف البحر حتت املاء، للوصول إىل
طبقات بترولية ويتم عن طريقها استخراج النفط.

آبار النفط

Ölbohrloch

5030 oil-bearing layer

couche pétrolière

طبقـة ذات مسامية عالية، تسمح بتراكم كميات مهمة من النفط
داخلها حبيث ميثل اجلسم املائع وسطا متصال وقابال النسياب نسيب.
توجد فوقها طبقة صماء ال تسمح مبرور املواد املائعة ومكنت من

استقرار النفط بالطبقة املسامية أسفلها.

طبقة نِفطية

Öl-Lagerschicht

5034 Old growth forest

forêts anciennes

الغابات اليت نتجت عن التعاقب والنمو الطبيعي دون تأثري بشري.

غابة قدمية النمو

Wald des alten Wachstums

5035 oligiste

oligiste

أحد املعادن املستعملة للحصول على احلديد. حيتوي احلديد على
شكل أكسيد احلديد الثالثي ذو اللون األمحر (حجر الدم). لون
املعدن يتأرجح بني الرمادي واألمحر حسب نوعية ونسبة املواد

األخرى املكونة للمعدن.

حجر الدم

Oligiste

5036 Oligopoly

oligopole

هيكلة للسوق مع عدد قليل من الشركات اليت تسيطر على نسبة
عالية من إمجايل املبيعات.

احتكار قلة

Oligopol

5037 oligotrophic

oligotrophe

كائن يعيش يف وسط حيتوي نسبا ضعيفة من املواد الغذائية. يتميز هذا
الكائن عموما ببطء النمو.

قليل التغذية

oligotrophe (nährstoffarm)
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5038 oligotrophic

oligotrophe

مصطلح يستعمل لوصف وسط حيتوي نسبا ضعيفة من املواد الغذائية،
هلذا تكون كثافة الكائنات احلية به منخفضة وبطيئة النمو.

قليل التغذية، قليل املغذيات

oligotrophe (nährstoffarm)

5039 oligotrophic waters

eaux oligotrophes

حبرية أو وسط مائي بتركيز منخفض للمغذيات مثل النيتروجني
والفوسفور. غالبا ما يكون قاع الوسط رملي ومنو النبات به حمدود،

كما تكون املياه عالية الشفافية.

مياه فقرية

oligotrophes Gewässer

5040 Oligotrophie

oligotrophie

فقر يف العناصر املغذية أو اخنفاض تدفق العناصر املغذية.

نقص التغذية

Oligotrophie

5041 olivine

olivine

معدن متبلور يتكون من سيليكات احلديد واملغنيسيوم. يستعمل
(البلورات الصافية بلون أخضر زيتوين) يف صياغة احللي، لكن

استعماله األساس هو مادة إضافية يف األفران العالية إلنتاج احلديد
اخلام، كما أن له استعماالت صناعية أخرى.

زبرجد زيتوين

Olivine

5042 Omnivore

omnivore

حيوان عاشب والحم، يتغذى على النباتات واحليوانات.

قارت

Omnivor / Allesfresser

5043 Omnivorous

omnivore

حيوان عاشب والحم، يتغذى على النباتات واحليوانات.

قارت

Omnivor / Allesfresser

5044 One Dimensional 
Atmospheric Model

model atmosphérique monodimensionnelle

تقنية منذجة للغالف اجلوي حيث ميكن حساب تركيز، أو جمهول
آخر نسبة إىل بعض املعامالت، مثل االرتفاع أو درجة احلرارة.

منوذج جوي أحادي البعد

Eindimensionales Atmosphärenmodell

5045 Onion skin landfill

décharge en 'peau d'oignon'

يف هذه الطريقة، تودع النفايات اليت تصل عند الواجهة ويتم بعد
ذلك نشرها كطبقة رقيقة على مساحة املكب، وتأيت بعد ذلك آليات
بعجالت فوالذية لتكسري وتفتيت ودمج ما حيتاج لذلك وتسوية الكل

وضغطه.

مكب بطبقات على شكل البصل

Zwiebelhautdeponierung

5046 On-site disposal

élimination des déchets sur site

معاجلة وختلص من النفايات يف موقع إنتاجها.

ختلص يف املوقع

Entsorgung an Ort und Stelle

5047 oolith

oolithe

هياكل كروية صغرية من قياس نصف إىل 2 ملم، تتكون من ترسبات
كربونات الكلسيوم على شكل طبقات رقيقة.

سرئية

Oolith

5048 Opacity

opacité

مقياس حلجب الضوء بواسطة اجلسيمات يف الغالف اجلوي. ارتفاع
التعتيم يعين أن كمية كبرية من أشعة الشمس مت حظرها من قبل

اجلسيمات يف الغالف اجلوي ومل تصل إىل سطح األرض.

عتامة

Opazität

5049 Opacity rating

coefficient d'opacité; Evaluation d'Opacité

مقياس للتعتيم الناتج عن االنبعاثات؛ درجة التعتيم (بالنسبة لرؤية
مراقب) تعادل التعتيم الظاهري الذي يتسبب فيه دخان بعدد معني
من سلم (رجنلمان 0) .(Ringelmann = ال تعتيم، 5 = تعتيم

مطلق).

تصنيف التعتيم

Trübungsbemessung
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5050 Open Access 
Resource

ressources en libre accès

موارد مفتوحة الوصول هي تلك اليت من املستحيل التحكم يف وصول
األفراد الذين يرغبون يف استخدامها إليها. األمثلة الشائعة هي مصائد

السمك، أو (يف مثال كالسيكي ملأساة املوارد املشاعة) املراعي
املشتركة.

وصول مفتوح إىل املوارد

Offener Ressourcenzugang

5051 Open Burning

combustion à ciel ouvert

حريق غري متحكم فيه يف مكب نفايات.

حريق يف جمال مفتوح

offene Verbrennung

5052 Open Competition

concours ouvert

منافسة حرة بني مقدمي خدمة. عموما، تفتح بلدية سجال أو تقدم
تراخيص لشركات تعترب خمتصة يف توفري خدمات متعلقة بالنفايات
الصلبة: مجع، إعادة التدوير أو التخلص. هذه الشركات تدخل يف
تنافس مفتوح للحصول على عقود مع أصحاب املنازل الفردية

واملؤسسات التجارية جلمع النفايات الصلبة وإعادة التدوير و / أو
التخلص منها.

منافسة مفتوحة

Offener Wettbewerb

5053 Open Dump

décharge ouverte

موقع يستخدم للتخلص من النفايات دون أي تسيري إداري وتقين
ودون ضوابط بيئية.

مكب مفتوح

offene Deponie

5054 Open Space

espace ouvert

وصف لألراضي غري املستغلة من ناحية التعمري أو األراضي اليت
تستخدم للترويح عن النفس. كما تدخل ضمن هذه الفئة األراضي
الزراعية وكذلك مجيع املوائل الطبيعية (الغابات واحلقول واألراضي

الرطبة وغريها).

مساحة مفتوحة

Freifläche

5055 Open-Loop Recycling

recyclage en boucle ouverte

حتويل مواد منتج واحد أو أكثر من املنتجات إىل منتج جديد، مع
تغيري يف اخلصائص الكامنة يف املواد يف حد ذاا (غالبا ما تكون

العملية مصحوبة بتدهور يف النوعية). على سبيل املثال، إعادة تدوير
الزجاجات البالستيكية إىل أنابيب الصرف الصحي البالستيكية.

وغالبا ما تسمى العملية تدوير إلنتاج منتج جديد أقل قيمة أو أيضا
إعادة معاجلة.

حلقة إعادة تدوير مفتوحة

Open-Loop Recycling

5056 Operability

opérabilité

قابلية التشغيل (الغابات): تصنيف موقع غاباوي على أساس القدرة
على استخراج األخشاب من هذا املوقع، كما تتأثر القابلية

باخلصائص اجلغرافية، نظام الرطوبة ومعدات / تكنولوجيا قطع
واستخراج اإلنتاج.

قابلية التشغيل

Funktionsfähigkeit

5057 Operability

opérabilité

تصنيف موقع غابوي على أساس القدرة على حصاد األخشاب على
هذا املوقع، الشيء الذي يتأثر باخلصائص اجلغرافية الطبيعية، نظام

الرطوبة ومعدات / تكنولوجيا احلصاد.

قابلية التشغيل

Betriebsfähigkeit

5058 Operating Cost

coût d'exploitation

تشمل النفقات اليومية مبا يف ذلك: األجور، والوقود، واملواد
الكيميائية، واملستهلكات واملرافق، وعمليات اإلصالح والصيانة

والتأمني.

تكاليف التشغيل

Betriebskosten
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5059 Operating Sub-
Systems of Municipal 
Solid Waste 
Management (MSWM)

sous-systèmes d'exploitation de la gestion des 
déchets solides municipaux

تشمل األجزاء املكونة للمنظومة التقنية والتشغيلية املتعلقة بإدارة
النفايات البلدية الصلبة وهي: ختزين النفايات، مجع ابتدائي، مجع
ثانوي، مجع األزبال ونقلها وكنس الطرقات، خدمات مرتبطة

بالتطهري، صيانة املركبات، استرداد املواد وإعادة التدوير واملعاجلة
والتخلص.

أنظمة تشغيل فرعية ملنظومة إدارة
النفايات الصلبة البلدية

Betriebs-Subsysteme der Siedlungsabfallwirtschaft

5060 Operation

opération

عملية معاجلة النفايات وأنشطة إدارة مرتبطة ا.

عملية

Betrieb

5061 Operation Cost

coût de fonctionnement

جمموع النفقات اليومية للتشغيل. وتشمل بنودا مثل أجور العمال،
الوقود، املواد الكيميائية، والنفقات املتعلقة بتسيري املرافق والتصليح

والصيانة، والتأمني.

تكلفة التشغيل

Betriebskosten

5062 Operational Planning 
for Municipal Solid 
Waste Management 
(MSWM)

planification opérationnelle pour la gestion des 
déchets solides municipaux

مستوى مفصل لتخطيط تكتيكي أو تشغيلي ملنظومة معاجلة النفايات
الصلبة البلدية، وغالبا ما يرتبط هذا التخطيط مع تنفيذ اخلطة

االستراتيجية. يف حني أن خطة العمل قد تشري، على سبيل املثال، إىل
تبين أنواع وطرق مجع وأعداد وأنواع املركبات املستعملة، فإن
التخطيط التشغيلي يقدم املستوى التايل من التفصيل، على سبيل
املثال، برنامج عمل فردي املركبات (انظر أيضا عناصر الوظيفية

لل(معاجلة النفايات الصلبة).

ختطيط تشغيلي إلدارة النفايات
البلدية الصلبة

Betriebsplanung für Siedlungsabfälle Management

5063 Operator

opérateur

الشركة اليت لديها احلق يف تطبيق سياسات وتقنيات خاصة عند تنفيذ
برامج االستكشاف واإلنتاج يف امتياز نيابة عن حاملي األسهم

اآلخرين.

فاعل (اقتصادي)

Operator

5064 Operator Function

fonction d’opérateur

تدل على أدوار متميزة مالزمة خلدمات إدارة النفايات الصلبة البلدية
. وظيفة املشتغل اليومية (املعروفة أيضا باسم 'وظيفة املقاول') القيام
باخلدمات املتعلقة بالنفايات الصلبة. هذه اخلدمات قد تنفذها مؤسسة

من القطاع العام أو من القطاع اخلاص.

مهام املشتغل

Operatorfunktion

5065 Operator-based 
licenses  
(implementation of 
LAS)

licences en fonction de l'opérateur (mise en 
œuvre de las)

تتحقق سلطة الترخيص من أن مشغال معينا لديه نظام ملراقبة والتأكد
من األصل القانوين جلميع اخلشب وأا تليب متطلبات أنظمة ضمان

الشرعية. ستحصل مجيع الشحنات هلذا املشغل على تراخيص
FLEGT طاملا أظهرت املراجعات الدورية أن النظام املعتمد ال زال

فعاال.

تراخيص مبنية على املشغل (تنفيذ
نظام ضمان الشرعية)

Operator-basierten Lizenzen (Umsetzung der LAS)

5066 Opportunistic species

espèces opportunistes

(وتسمى أيضا أنواع بالستراتيجية R). األنواع اليت تنمو وتتكاثر
بسرعة عندما تكون الظروف مواتية.

أنواع انتهازية

opportunistische Arten

5067 Opportunity Cost

coût d'opportunité

أعلى قيمة يكون من الضروري التضحية ا للحصول على سلعة أو
خدمة. تدل أيضا على تكلفة التخلي عن نشاط اقتصادي عن طريق

اختيار نشاط آخر.

تكلفة الفرصة

Opportunitätskosten
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5068 Optical separation

séparation optique

عملية فرز آلية للنفايات (وغريها من املواد) الصلبة باالعتماد على
اخلصائص البصرية وباستخدام كامريات. وهي أيضا أساس الفرز

اليدوي.

فرز بصري

Optische Trennung

5069 Optimal Control Rate

taux de controle optimal

معدل التدخل الذي يعطي قيمة صافية للتكاليف اهلامشية احلالية
للتدخل، يساوي صايف القيمة احلالية للفوائد اهلامشية الناجتة عن

التدخل.

معدل التحكم األمثل

Optimale Steuerungsrate

5070 optimal density

densité optimale

مفهوم واسع يتحدد عند حتديد املؤشر املستهدف والشروط املؤثرة.
فمثال يف مزرعة إلنتاج التفاح يف موقع معني، فإن الكثافة املثلى

لألشجار بكل هكتار لتحقيق أفضل مردود اقتصادي تتوقف على
عوامل عدة، منها مثال: هل الفالحة بيولوجية أم تقليدية أم عصرية،
نوعية التربة، صنف األشجار، وغري ذلك. أو بالنسبة ال رعوي هي
عدد احليوانات يف وحدة املساحة اليت حتقق أفضل إنتاج (حلوم، ألبان،

... ) مع احلفاظ على إمكانية االستغالل املستدام.

كثافة (ال..)  املثلى، كثافة مثلى

optimale Dichte

5071 Optimum yield (OY)

rendement optimal

مستوى احلصاد للنوع الذي حيقق أكرب قدر من الفوائد الشاملة، مبا
يف ذلك االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيولوجية.

عائد أمثل

Optimale Ausbeute

5072 Option

option

أي شيء يرغب فيه أي شخص. يف االقتصاد، اخليارات (البدائل)،
تسمى أيضا السلع.

خيار

Option

5073 Option price

prix de l'option

أكرب تكلفة ضرورية ميكن أن يدفعها الفرد لسياسة قبل أن يتم حل
ورفع عدم اليقني.

سعر اخليار

Optionspreis

5074 Option Value

valeur d'option

الفوائد احملتملة للبيئة غري املستمدة من االستخدام الفعلي. هذا يعرب
عن تفضيل أو االستعداد الفرد للدفع من أجل احلفاظ على البيئة

مقابل احتمال حمدود الستفادته منها يف موعد الحق. إذا فقدنا أحد
األنواع يف الربية، مثل منر البنغال، فعدد قليل جدا منا ستتأثر رفاهيته
بشكل مباشر من خالل عدم التمكن من رؤيته، تصويره أو مساع
صوته. إن "قيمة االستخدام" صغرية جدا. لكن الكثري من الناس

سوف تفقد خيار القيام بذلك يف املستقبل، هل جيب أن يتم االهتمام
بذلك؟ اقتصاديون يدعون هذا "قيمة اخليار".

قيمة اخليار

Optionswert

5075 Option values

valeurs d'option

على الرغم من أن األفراد قد ال حيصلون حاليا على أية فائدة من
خدمات النظم اإليكولوجية، فإن العديد من هذه اخلدمات تكون له
قيمة احلفاظ على خيار االستخدام يف املستقبل سواء من قبل فرد

(قيمة اخليار) أو من قبل اآلخرين أو الورثة (قيمة التركة). قيمة شبه
اخليار هي نوع له صلة بالقيمة: أنه ميثل قيمة جتنب قرارات ال رجعة

فيها حىت تكشف معلومات جديدة هل خلدمات معينة للنظم
اإليكولوجية قيم غري معروفة حاليا. (الحظ أن بعض احملللني يضعون
قيمة اخليار كمجموعة فرعية من قيمة عدم استخدام بدال من من

قيمة االستخدام، ولكنها ال تعاجل إال بشكل خمتلف.) وهذه الفئة من
الفوائد تشمل التوفري والتنظيم واخلدمات الثقافية اليت ال تستخدم

حاليا، ولكن ميكن استخدامها يف املستقبل.

قيم اخليارات

Optionswerte

5076 Orchard

verger

مساحة خمصصة لزراعة أشجار الفاكهة.

بستان

Obstplantage
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5077 Order

order

إحدى املستويات التصنيفية للكائنات احلية، واليت حتتوي على األسر
ذات الصلة؛ يتم جتميع الرتب ذات الصلة يف طبقات.

رتبة

Ordnung

5078 organ

organe

جمموعة من األنسجة اليت تؤدي وظيفة معينة أو جمموعة من الوظائف
يف جسم احليوان. القلب والدماغ واجللد ثالثة أعضاء موجودة يف
أجسام معظم احليوانات. وتتكون األعضاء من األنسجة، وميكن أن

تنتظم األعضاء لتشكل جهازا أكرب.

عضو

Organ

5079 organ (bot)

organe

جمموعة من األنسجة تؤدي وظيفة معينة أو جمموعة من الوظائف يف
جسم النبات. تتكون األجهزة من أنسجة، وميكن أن تكَون أجهزة

عدة منظومة أجهزة كبرية.

عضو

Organ

5080 organ system

système d'organe

جمموعة من األجهزة اليت تقوم بأدوار خاصة يف أداء الكائن احلي.
النظام العصيب، والنظام الوعائي، ونظام العضالت كلها أجهزة

باجلسم.

نظام جهاز

Organsystem

5081 Organelle

organite

يف اخلاليا حقيقية النواة، هيكل معقد ضمن هيوىل اخللية مع شكل
معني، تقوم بشكل متخصص بوظيفة واحدة أو أكثر.

عضية

Organell

5082 organic

organique

مصطلح يدل بشكل عام على كائنات حية، على مركبات شكلتها
كائنات حية، وعلى كيمياء املركبات احملتوية على الكربون.

عضوي

organisch

5083 organic

organique

مفهوم يتحدد بتحديد اال. فمثال فالحة عضوية أي ختضع ملعايري
الفالحة البيولوجية (مثال ال تستعمل ال مبيدات وال أمسدة كيماوية).
مركب كيماوي عضوي أي مركب حيتوي بالضرورة على روابط
كربون - كربون وروابط كربون - هيدروجني. يف املفهوم العام

املتداول: مادة عضوية أي من أصل أحيائي، نبايت أو حيواين.

عضوي

organisch

5084 organic

organique

مفهوم يتحدد بتحديد اال. فمثال فالحة عضوية أي ختضع ملعايري
الفالحة البيولوجية (مثال ال تستعمل ال مبيدات وال أمسدة كيماوية).
مركب كيماوي عضوي أي مركب حيتوي بالضرورة على روابط
كربون - كربون وروابط كربون - هيدروجني. يف املفهوم العام

املتداول: مادة عضوية أي من أصل أحيائي، نبايت أو حيواين.

عضوي

organisch

5085 Organic agriculture

agriculture biologique

الزراعة العضوية هي نظام اإلنتاج الذي حيافظ على صحة التربة
والنظم اإليكولوجية والناس. وهي تعتمد على العمليات اإليكولوجية
والتنوع البيولوجي ودورات مت تكييفها مع الظروف احمللية، بدال من

استخدام مدخالت مع آثار سلبية. الزراعة العضوية جتمع بني
االستفادة من التقاليد واالبتكار والعلم لصاحل البيئة املشتركة وتعزيز

العالقات العادلة ونوعية جيدة من احلياة جلميع املعنيني.

زراعة عضوية

Biologische Landwirtschaft

5086 organic agriculture 
 
action plan

plan d'action pour l'agriculture biologique

وثيقة رمسية حتدد أهداف السياسات واالستراتيجيات واإلجراءات
والربامج الالزمة لدعم تطوير قطاع الزراعة العضوية.

خطة عمل الزراعة العضوية

Aktionsplan für ökologische Landwirtschaft
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5087 organic agriculture 
 
market; organic 
market

marché de l'agriculture biologique; marché bio

أسواق املنتجات العضوية تنمو ولكن كرد فعل، مدفوعة عموما
باملخاوف بشأن سالمة األغذية وبنسبة أقل، من خالل الوعي البيئي.
يف كثري من األحيان يتم تكوين جمموعات من منتجني ومستهلكني
لتوفري تسويق مباشر لألغذية من خالل أنشطة مثل أسواق املزارعني

أو التسليم املرتيل للزبائن املشتركني، مما يزيد يف األرباح.

سوق زراعة عضوية. سوق عضوي

ökologischer Landwirtschaftsmarkt; Bio-Markt

5088 organic agriculture 
 
principle

principe de l'agriculture biologique

وافقت اجلمعية العامة لالحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية
IFOAM)) على 4 مبادئ تستند عليها الزراعة العضوية: مبدأ
الصحية؛ مبدأ البيئية؛ مبدأ اإلنصاف؛ مبدأ الرعاية. تطبيق مبادئ
الزراعة يف أوسع معانيها، مبا يف ذلك طريقة اهتمام الناس بالتربة

واملياه والنباتات واحليوانات من أجل إنتاج وإعداد وتوزيع البضائع.
وتتعلق هذه الطريقة بتفاعل الناس مع املواقع الطبيعية احلية، اليت تتصل
بعضها البعض وتشكل إرثا لألجيال املقبلة. ويرافق كل مبدأ تفسري

ملنحى العمل.

مبدأ الزراعة العضوية

ökologischer Landwirtschaftsgrundsatz

5089 organic agriculture 
 
standard

norme de l'agriculture biologique

تستخدم معايري العضوية منذ فترة طويلة للحصول يف جمال الزراعة
العضوية على اتفاق حول ما يعنيه مطلب العضوية ملنتج ما، وأيضا
وإىل حد ما، لتعريف املستهلكني ذا البعد. كما يشمل املمارسات
واملواد املستحسنة واحملظورة وكذلك متطلبات الضمان. لقد بدأت
اموعات اإلقليمية من مزارعي املنتجات العضوية ومؤيديهم وضع
معايري العضوية يف وقت مبكر من األربعينيات من القرن العشرين.
ويوجد حاليا أكثر من 450 معيار عضوي خاص يف مجيع أحناء

العامل. وباإلضافة إىل ذلك، مت تقنني معايري العضوية يف مراسيم فنية
من طرف أكثر من 60 حكومة.

معيار الزراعة العضوية

Norm ökologischer Landwirtschaft

5090 organic agriculture 
(OA), biological 
farming

agriculture organique, agriculture biologique

الزراعة العضوية هي نظام شامل إلدارة اإلنتاج يدافع عن ويعزز
سالمة النظام البيئي الزراعي، مبا يف ذلك التنوع البيولوجي،
والدورات البيولوجية والنشاط البيولوجي للتربة. ويشدد على
استخدام أساليب اإلدارة يف تفضيل عن استخدام املدخالت من
خارج املزرعة، مع مراعاة أن الظروف اإلقليمية تتطلب أنظمة مت

تكييفها حمليا. يتم ذلك عن طريق استخدام، حيث يكون ذلك ممكنا،
طرق بيولوجية وميكانيكية، بدال من استخدام املواد االصطناعية،

ألداء أي وظيفة حمددة داخل النظام.

زراعة عضوية، زراعة بيولوجية

Bio-Landwirtschaft, biologischer Anbau

5091 organic and fair trade

bio et équitable

يدل هذا املصطلح على بطاقيت تعريف خمتلفتني ومعنيتني بإمكانات
دعم. أكثر من نصف املواد الغذائية بالتجارة العادلة هي عضوية

ولكن العضوية ال تعين بالضرورة التجارة العادلة، والعكس بالعكس.
يتضمن معيار االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية العدالة

االجتماعية ضمن معايري العضوية ولكن معيار االحتاد ليس قانونا أو
مراسيم حكومية.

عضوي وجتارة عادلة

Bio- und fairer Handel

5092 organic aquaculture

aquaculture biologique

األنواع املائية اليت يتم إنتاجها وفقا ملعايري العضوية. معظم منتجات
االستزراع املائي العضوية احملصاة واملصدق عليها تنتج يف أوروبا

باستخدام مياه البحر أو املياه املاحلة، مورد غري مستغل إىل حد كبري،
ويتم بالتايل احلفاظ على إمدادات املياه العذبة لالستهالك البشري
وللزراعة. تشمل تربية األحياء املائية تربية النباتات املائية العضوية
أيضا، إما لالستهالك البشري املباشر أو الستخدامها بوصفها

مدخالت أعالف لتربية احليوانات، مبا يف ذلك قطاع تربية األحياء
املائية العضوي.

تربية عضوية لألحياء املائية

ökologische Aquakultur
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5093 organic breeding

élevage biologique

وفقا ملعايري الفدرالية الدولية حلركات الزراعة العضوية، فإن املبدأ العام
للتربية العضوية هو أن السالالت تكون متكيفة مع الظروف احمللية.
توصي الفدرالية بأنه ينبغي أن تكون أهداف التربية مشجعة وحمافظة
وراعية لصحة احليوانات وأن تتفق مع السلوك الطبيعي. وينبغي أن
تتضمن ممارسات التربية األساليب اليت ليست أساليب برأس املال
مرتفع وأال تعتمد على تقنيات عالية غازية ومؤثرة على السلوك
الطبيعي. جيب أن تكون احليوانات قد ولدت باستخدام تقنيات

االستنساخ الطبيعي. و تشترط املعايري أنه جيب على نظم التربية أن
تستند على السالالت اليت ميكن أن تتكاثر بنجاح يف ظل ظروف
طبيعية دون تدخل بشري. يسمح بالتلقيح االصطناعي. حتظر
اهلرمونات للحث على اإلباضة والوالدة ما مل يطبق ذلك على

حيوانات منفردة ألسباب طبية وحتت إشراف بيطري.

تربية عضوية

Bio-Zucht

5094 organic by intent

organique par l'intention

نظام عضوي غري مصادق عليه والذي يتبع طوعا مبادئ العضوية يف
اإلدارة واإلنتاج.

عضوي إرادي

Bio mit Vorsatz

5095 organic carbon

carbone organique

كربون يدخل يف تكوين مركبات عضوية (مركبات حتتوي روابط
كربون كربون وروابط كربون هيدروجني وهي متعددة جدا، حيوية
وغري حيوية) عكس الكربون غري العضوي بثاين أكسيد الكربون

وأمالح الكربونات واألكسالت.

كربون عضوي

organischer Kohlenstoff

5096 Organic Carbon (soil)

carbone organique (sol)

النسبة من حيث الوزن لوجود الكربون يف تركيبات عضوية ضمن
مواد التربة، واليت متثل الفرق بني إمجايل الكربون (حيدده االحتراق

اجلاف) والكربون غري العضوي (حيدده االحنالل احلمضي).

كربون عضوي (تربة)

Organischer Kohlenstoff (Boden)

5097 organic certification

certification biologique

الشهادة هي اإلجراء الذي تقوم به هيئات إصدار الشهادات املعترف
ا رمسيا، ويتضمن تقدمي ضمانات مكتوبة، أو ما يعادهلا، على أن
األطعمة أو نظم الرقابة على األغذية تتوافق مع املتطلبات. شهادة
للمواد الغذائية قد تكون، حسب االقتضاء، استنادا إىل جمموعة من

أنشطة التفتيش اليت قد تشمل التفتيش املستمر على اخلط وتدقيق نظم
ضمان اجلودة وفحص املنتجات النهائية.

شهادة عضوية املنتج

Biozertifizierung

5098 organic commodity; 
 
organic product

marchandise biologique; produit biologique

وفقا للتعريف العام للسلعة: هي شيء مادي، مثل املواد الغذائية
واحلبوب واملعادن، واليت هي قابلة لالستبدال مبنتج آخر من نفس
النوع، واليت تشترى وتباع، وعادة من خالل عقود. سعر السلعة

خيضع للعرض والطلب. دخل مفهوم السلع جمال الزراعة العضوية منذ
أن ارتبط قطاع الزراعة العضوية بالتجارة وأصبح سوقا ضخمة (46

مليار $ بالواليات املتحدة يف عام 2008).

سلع عضوية؛ منتجات عضوية

Bio-Ware; Bio-Produkt

5099 organic community

communauté organique

يشمل اتمع العضوي مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة واليت تعمل
يف قطاع الزراعة العضوية، مثل السياسة ذات الصلة ومؤسسات وضع

املعايري، وكذلك األفراد واموعات العاملة باإلنتاج والتصنيع
والتصديق، والتسويق واملستهلكة للسلع واخلدمات العضوية.

جمتمع عضوي

organische Gemeinschaft

5100 Organic Compounds

composés organiques

مركبات ينتجها نبات أو حيوان، حتتوي بشكل رئيسي على الكربون
واهليدروجني والنيتروجني، واألكسجني.

مركبات عضوية

organische Verbindungen
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5101 organic consumer

consommateur de produits biologiques

مستهلكون بوعي بيئي ومدركون خلصائص الصحة والذين يشترون
األغذية العضوية كجزء من اقتناعام وأسلوم للحياة. وكذلك عدد

من املتسوقني الذين يشترون املنتجات العضوية يف بعض األحيان.

مستهلك منتجات عضوية

Bio-Verbraucher

5102 Organic content

solides volatils

مرادف ملواد صلبة متطايرة، باستثناء شوائب صغرية من بعض املواد
غري العضوية، مثل كربونات الكالسيوم، اليت تفقد من وزا يف

درجات احلرارة املستخدمة يف حتديد املواد الصلبة املتطايرة.

حمتوى عضوي

Organische Bestandteile

5103 organic conversion

conversion biologique

عملية التغيري إىل نظام الزراعة العضوية من نظام إدارة خمتلفة، صناعي
أو تقليدي أو دجمها عندما يكون الدمج ممكنا.

حتويل إىل العضوية

organische Umwandlung

5104 organic ecosystem 
 
management

gestion de l'écosystème biologique

تتضمن املبادئ والتوصيات واملتطلبات الالزمة لصيانة وحتسني:
املشاهد الطبيعية وجودة التنوع البيولوجي؛ نوعية التربة واملياه؛ حظر

القطع الشامل للنظم البيئية األولية؛ استبعاد اهلندسة الوراثية من
اإلنتاج العضوي والعمليات التحويلية؛ والوقاية من تدهور األراضي

العمومية عند حصاد أو مجع منتجات برية.

إدارة النظم اإليكولوجية العضوية

Bio-Ökosystem-Management

5105 organic export

exportation des produits biologiques

السلع العضوية اليت يتم تصديرها من بلد إىل األسواق اخلارجية.

تصدير منتجات عضوية

Bio-Export

5106 organic farm

ferme biologique

كل مزرعة تستخدم ممارسات الزراعة العضوية. الزراعة العضوية هي
أكثر من إنتاج الزراعي دون استخدام املواد الكيميائية االصطناعية أو

الكائنات املعدلة وراثيا، أو منظمات منو، وإضافات األعالف
احليوانية. وتشدد الزراعة العضوية على ج اإلدارة الشاملة للمزارع،
حيث التناوب (يف املزروعات) واحليوانات تلعب دورا أساسيا يف

النظام.

مزرعة عضوية

Bio-Bauernhof

5107 organic farmer

agriculteur biologique

املزارع الذي يستخدم أساليب الزراعة العضوية.

مزارع عضوي

Biobauer

5108 organic farm-house; 
 bio-ecotourism; 

 organic agritourism

maison de ferme biologique; bio-écotourisme; 
agrotourisme biologique

مصطلح يدل على السياحة البيئية جنبا إىل جنب مع السياحة الزراعية
العضوية، حيث تشمل اخلدمات الزراعية العضوية األغذية العضوية
والضيافة يف املباين اليت شيدت مبواد بيئية والبىن التحتية الزراعية مبا يف

ذلك اهلياكل الصديقة للبيئة مثل إعادة تدوير النفايات والطاقة
املتجددة ومنشآت أخرى صديقة للبيئة. وتلتزم السياحة الزراعية

العضوية بالزراعة العضوية وكذلك بِ: االقتصاد يف استعمال الطاقة؛
احلد من اإلنبعاثات امللوثة للهواء؛ حتسني استخدام املياه واحلد من

النفايات وإعادة التدوير. من املهم أن السياحة الزراعية العضوية تبين
اتصال مع العناصر واجلهات الفاعلة النشطة احمللية وذلك إلنشاء
شبكة حقيقية تربط األراضي والثقافة والتقاليد. ميكن للمزارع
العضوي عن طريق السياحة الزراعية العضوية أن يقدم للزوار

والسياح جمموعة متنوعة من األنشطة منها: املسامهة يف احملافظة على
الطبيعة والتنوع البيولوجي والتراث الثقايف؛ احترام سالمة النظم

اإليكولوجية واملوائل؛ فوائد للمجتمعات احمللية؛ استخدام
التكنولوجيات السليمة بيئيا؛ تقليل إنتاج النفايات وتشجيع إعادة

التدوير.

بيت (استقبال) مبزرعة عضوية؛
سياحة بيئية حيوية؛ سياحة زراعية

عضوية

Bio-Bauernhof-Haus; Bio-Öko-Tourismus; Bio-
Agrotourismus
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5109 organic fertilization

fertilisation organique

استخدام األمسدة العضوية الطبيعية اليت تساعد على توفري مجيع
العناصر الغذائية املطلوبة من قبل النباتات وحتسني نوعية التربة بإضافة

بيئة من الكائنات الدقيقة الطبيعية.

تسميد عضوي

organische Düngung

5110 organic field

champ organique

قطعة مبساحة حمددة من األراضي املستخدمة لألغراض الزراعية
العضوية. وتشمل أيضا بساتني، وغابات إلنتاج األخشاب والقيقب

(أشجار يستخلص منها شراب سكري).

حقل عضوي

organisches Feld

5111 organic food 
processing

transformation des aliments biologiques

جيب أن تكون معاجلة األغذية العضوية بواسطة األساليب والطرق
البيولوجية وامليكانيكية والفيزيائية اليت حتافظ على النوعية احليوية لكل
عنصر، واملنتج النهائي والقيمة الغذائية. جيب على املؤسسات املعاجلة

أن ختتار أساليب املعاجلة اليت حتد من عدد وكمية املواد املضافة
واملعاجلة بالوسائل غري العضوية. كل اإلضافات واملواد املساعدة أو
غريها من املواد اليت تتفاعل كيميائيا مع أو تتسبب يف تعديل الغذاء
العضوي جيب أن تظل حمدودة. ال يسمح بالتشعيع. جيب أال حيتوي
املنتج على معدات الترشيح على احلرير الصخري (األسبست) أو
استخدام تقنيات أو املواد اليت قد تؤثر سلبا على املنتج. شروط

التخزين التالية مسموح ا: الغالف اجلوي (اهلواء احمليط باألغذية)
املراقب، درجة حرارة متحكم فيها؛ جتفيف وتنظيم الرطوبة.

استخدام وسائل املعاجلة املقبولة تشمل ما يلي: جتفيف مبساعدة
حامض األسكوربيك، محض الستريك ومحض الطرطريك وامللح؛
ابيضاض مع درجات احلرارة املرتفعة لتدمري الكائنات احلية الدقيقة؛

بسترة لتدمري الكائنات اهرية اليت ميكن أن تلوث املنتج بعد
ابيضاض؛ ومعاجلات حرارية حتافظ على املنتجات من خالل تدمري أو

تعطيل اإلنزميات وقتل الكائنات احلية الدقيقة.

معاجلة األغذية العضوية

Bio-Lebensmittelverarbeitung

5112 organic grassland

prairies organique

حتتل املراعي أكثر من نصف مساحة املناطق غري املغطاة باجلليد يف
العامل وتوجد يف مجيع املناطق املناخية. فهي تتميز باألعشاب
والبقوليات واحلشائش، وعادة مع نسبة صغرية من األشجار

والشجريات. وهناك أنواع عديدة من املراعي الطبيعية، مع نباتات
خبصائص حتددها الظروف املناخية والتربة، وبواسطة حيوانات الرعي،
واحلرائق. املراعي العضوية تشري إىل املناطق اخلاضعة إلدارة الزراعة
لإلنتاج احليواين واليت توفر أيضا حممية للحياة الربية واملوائل، حيث

ميكن للمشغلني أيضا احلفاظ على وتسهيل التنوع البيولوجي واحلفاظ
على الطبيعة.

مراعي عضوية

Bio-Grassland

5113 organic guarantee 
 
system (OGS)

système de garantie biologique

نظام ميكن أن يكون دوليا أو وطنيا حتت إشراف القطاع العام أو
اخلاص. انه يهدف ألن يكون مبثابة معيار معترف به لإلنتاج وجتهيز
والتحقق والتعرف التجاري. كما يوفر لوكاالت التصديق إمكانية
احلصول على االعتماد من االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية
والسماح للمستخدمني بوضع خامت االحتاد الدويل جنبا إىل جنب مع
شعار وكالة التصديق على منتجام. تشارك أكثر من 35 وكاالت
تصديق يف نظام االعتماد لالحتاد الدويل، والذي يقوم على نظام

املعايري واالعتماد لالحتاد.

نظام ضمان العضوية

Bio-Garantiesystem

5114 organic horizon

horizon organique

طبقة تربة مكوناا عضوية، فهي تتكون أساسا من األوراق
واألغصان املتساقطة من األشجار واألعشاب امليتة وخملفات

احليوانات، اليت تتواجد يف مراحل متفاوتة من التحلل. إا الطبقة
السطحية وهي عموما رقيقة باملقارنة مع الطبقات اليت تليها.

أفق عضوي

Bio-Horizont
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5115 Organic horizons

horizons organiques

طبقات تربة حتتوي على 17٪ أو أكثر من الكربون العضوي. يتم
حتديد جمموعتني من هذه الطبقات: طبقات (O) وطبقات

.(L-F-H)

آفاق عضوية

organische Horizonte

5116 organic importer

bio-importateur

فرد أو شركة أو كيان قانوين جيلب البضائع العضوية، أو يعمل يف
اجتاه جلب البضائع العضوية من بلد أجنيب إىل املنطقة اجلمركية.

مستورد منتجات عضوية

Bio-Importeur

5117 organic label

label bio

بطاقة "عضوي" تعلن للمستهلك أن السلعة قد مت إنتاجها باستخدام
أساليب اإلنتاج العضوي. وبعبارة أخرى، تعود "العضوية" إىل

خصائص العملية بدال من خصائص املنتج.

بطاقة "عضوي"

Bio-Siegel

5118 organic land

terres biologiques

مساحة خمصصة حصرا للزراعة العضوية ويتم تسيريها من خالل
تطبيق أساليب الزراعة العضوية.

أرض عضوية

ökologisch bewirtschaftete Fläche

5119 organic legislation

législation organique

مصطلح التشريع هو مصطلح واسع والذي يتضمن التشريع األساسي
(القوانني اليت مت سنها) وتشريع ثانوي، مثل املراسيم واألوامر

والقوانني الداخلية. إنه يدل يف جمال الزراعة العضوية على جمموعة
كاملة من القوانني واألنظمة القائمة يف جمال الزراعة العضوية.

تشريعات عضوية

organische Gesetzgebung

5120 organic manure

fumure organique

يشمل السماد العضوي األمسدة املصنوعة من روث األبقار وفضالت
احليوانات األخرى، مساد من النفايات العضوية الريفية واحلضرية،
والنفايات احليوانية األخرى وخملفات احملاصيل وأخريا وليس آخرا
األمسدة اخلضراء. أثبت االختبار عرب الزمن أن السماد العضوي هو

مادة لتحسني خصوبة التربة وإنتاجيتها.

مساد عضوي

organischer Dünger

5121 Organic Matter

matière organique

جزء عضوي من التربة. يشمل املخلفات النباتية واحليوانية يف مراحل
خمتلفة من التحلل، واخلاليا واألنسجة من الكائنات احلية يف التربة،
واملواد اليت مت تكوينها من قبل سكان التربة. يتم حتديده عموما

باستعمال غربال بثقوب من 2 مم لغربلة التربة من خالله. كما يتم
تقدر هذا اجلزء عن طريق ضرب احملتوى من الكربون العضوي يف

التربة يف املعامل 1,724.

مواد عضوية

organische Stoffe

5122 organic matter

matière organique

تنتجها النباتات واحليوانات، كما تنتج عن حتلل األجسام امليتة، نباتية
أو حيوانية، بفعل الكائنات الدقيقة وعوامل الطقس.

مادة عضوية

organischer Stoff

5123 organic matter 
decomposition

décomposition de la matière organique

عملية بيولوجية حتدث بشكل طبيعي. تتحول خالهلا اجلزيئات
العضوية املعقدة املكونة لألجسام امليتة، نباتية أو حيوانية، إىل جزيئات
عضوية وغري عضوية أبسط وأكثر استقرارا، وتفقد األجسام امليتة

خالهلا اجلزء األكرب من وزا وحجمها.

احنالل املادة العضوية

Abbau organischer Materie

5124 organic part

partie organique

اجلزء الذي يتكون من مواد عضوية من جسم له مكونات عضوية
وأخرى غري عضوية، التربة مثال.

جزء عضوي

organischer Teil
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5125 organic pasture

pâturage biologique

متثل املراعي العضوية النشاط الرئيسي الذي ميكن أن يستفيد من
حفظ التنوع البيولوجي. تعكس إدارة املراعي العضوية تركيبة من
مبادئ إنتاج احملاصيل واملاشية اليت تعمل انطالقا من التربة واملوقع
(خصائص التربة واملناخ) على تعزيز جمتمع مترابط من النباتات

واحليوانات اترة. اإلدارة العضوية للمراعي متكن من إنتاج كمية
ونوعية نباتات صاحلة لتغذية احليوانات واملناسبة ألنواع احليوانات
املستعملة للمرعى، مرحلة اإلنتاج، وعدد احليوانات. الوصول إىل

املراعي يؤكد وجود عالقة بني احليوان واألرض اليت ترضي كال من
املبادئ العضوية واملعايري الدولية للثروة احليوانية العضوية.

مرعى عضوي

Bio-Weide

5126 organic pest 
 
management

gestion biologique des ravageurs

تقوم املعاجلة احلالية لآلفات احلشرية يف الزراعة العضوية على اعتماد
استراتيجيات بأساس علمي ومنظور بيئي سليم كما هو حمدد وفقا
ملعايري اإلنتاج العضوي الدولية والوطنية. وتشمل هذه املعايري حظرا

للمبيدات االصطناعية، ومؤخرا، مشل احلظر استعمال الكائنات املعدلة
وراثيا أيضا. مكافحة اآلفات يف النظم العضوية ختتلف عن املكافحة
يف الزراعة التقليدية من الناحية األسس النظرية حيث تشكل التدابري
غري املباشرة أو الوقائية األساس للنظام العضوي، يف حني أن الطرق
املباشرة أو رد الفعل هي نادرة وجيب أن تتوافق مع معايري اإلنتاج
العضوي. مكافحة اآلفات يف الزراعة العضوية تبدأ جبعل اخليارات
معقولة، مثل زراعة احملاصيل اليت هي بطبيعة احلال مقاومة لألمراض

واآلفات، أو اختيار توقيت للبذر مينع تفشي اآلفات واألمراض. اضافة
املبيدات االصطناعية أثناء عملية التحويل مبواد املكافحة البيولوجية
لآلفات هو جزء من استراتيجية، ولكن ليس فعاال اقتصاديا وغري

مرغوب فيه مبجرد إعادة تأسيس توازن اآلفات-املفترس يف النظام.

معاجلة عضوية لآلفات

organisches Pest-Management/Bio-Pflanzenschutz

5127 organic polluants

polluants organiques

نفايات أو بقايا أجسام حية بالوسط، قابلة للتأكسد أو للتحلل أو مها
معا، بفعل عوامل الطبيعة، كائنات دقيقة خمتلفة ومسامهة أحوال

الطقس.

ملوثات عضوية

organische Schadstoffe

5128 Organic polymer 
technique

technique de chargement de polymérisation

عملية يتم خالهلا خلط جزيئه أحادية (مونومر) وحافزا بشكل وثيق
مع النفايات، هذا اخلليط يعطي، عند تفاعله وتكوين اجلزيئات

الضخمة، مصفوفة حتبس النفايات الصلبة. املواد الكيميائية الرئيسية
املستخدمة هي اليوريا والفورمالديهايد. الطبيعة الفضفاضة جلسم

املصفوفة الشبكية النهائية تستلزم وضع املزيج يف وعاء للطمر.

تقنية اجلزيئات الضخمة (البوليمر)
العضوية

Organische Polymertechnik

5129 organic post harvest 
 
handling

bio-traitement post-récolte

تشمل مجيع مراحل املناولة واملعاجلة اليت تأيت مباشرة بعد احلصاد، مبا
يف ذلك التنظيف والتربيد والفرز والتخزين والتعبئة والتغليف. حيث
توجد قيود أو اعتبارات معينة يتم حتديدها. العديد من عمليات ما
بعد اإلنتاج للمنتجات العضوية مماثلة ملا يتم بالنسبة إلنتاج غري

عضوي.
 

حيدد مشروع املعايري األساسية لسنة 2002 للمؤسسة الدولية
للزراعة العضوية ما يلي: "جيب على املعاجلني واملناولني التعامل مع

املنتجات العضوية بشكل منفصل يف الزمان واملكان عن املنتجات غري
العضوية. كما جيب على املعاجلني واملناولني حتديد وجتنب التلوث
ومصادر التلوث احملتملة. ويف نفس السياق يطالب التعاقد الغذائي

(امللحق 1B) بصيانة سالمة املنتجات العضوية ومحايتها من التلوث.

مناولة عضوية بعد احلصاد

Bio-Handhabung nach der Ernte
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5130 organic price 
premium

prime de prix biologique

عادة ما تكون املنتجات العضوية أكثر تكلفة من املنتجات الزراعية
التقليدية ألن هناك تكلفة إضافية، تدعى قسط العضوية، واليت تدفع
باإلضافة إىل السعر املرجعي. وقد حددت تقارير استهالكية خمتلفة
ودراسات أكادميية بعض العوامل الرئيسية اليت جتعل املستهلكني

ينفقون أكثر على املنتجات العضوية، واليت تشمل الصحة وخماوف
التغذية، والذوق الراقي، وخماوف تتعلق بالسالمة الغذائية، واحلفاظ

على البيئة. سعر العضوية يتوافق مع مدخول إضايف جمز للمنتجني وهو
ما يعكس اجلهود البيئية اإلضافية. استعداد املستهلك للدفع ميثل آلية

للسوق لتعزيز نوعية البيئة والصحة.

عالوة سعر للعضوية

Bio-Preisprämie

5131 organic processed 
food

aliments biologiques transformés

األغذية العضوية املصنعة تستخدم مكونات عضوية ومواد مضافة
معتمدة يف قائمة املواد اخلاضعة للمعيار العضوي. ويشمل التصنيع

الطبخ، وعمليات إنتاج اخلبز، وعالج، والتدفئة، والتجفيف، واخللط،
والطحن، والفصل، واالستخراج، والذبح، والقطع، والتخمر،

التقطري، ونزع األحشاء وحفظ والتجفيف والتجميد والتربيد، وما إىل
ذلك من عمليات التصنيع؛ كما تشمل التعبئة والتغليف والتعليب، أو

غري ذلك من أنواع حفظ الطعام يف أوعية.

أغذية عضوية مصنعة

verarbeitete organische Lebensmittel

5132 organic reference 
 
standard

normes biologiques de référence

املعايري املرجعية العضوية هي معايري تتعلق باإلنتاج، وهي اليت تعتمد
عند التصديق.

معيار عضوي مرجعي

Bio-Referenzstandard

5133 organic retailer

détaillant de produits biologiques

يشمل تعريف بائع املنتجات العضوية بالتجزئة التجار الذين يبيعون
بالتجزئة أغذية عضوية 100 يف املائة وعناصر أخرى غري غذائية يف

حمالم وأسواقهم أو الذين يهدفون للوصول إىل نسبة 100 يف املائة.

بائع املنتجات العضوية بالتجزئة

Bio-Einzelhändler

5134 organic school garden

jardin organique de l'école

موقع تعليم وتعلم خارج مبىن املدرسة، يتم استخدامه كمجال
للتعرف على البيئة عن طريق الزراعة العضوية.

حديقة عضوية للمدرسة

Bio-Schulgarten

5135 organic sector

secteur biologique

يدل على إنتاج وحصاد عضوي للنباتات واحليوانات ألغراض غذائية
وغري غذائية، على امتداد سلسلة القيمة بأكملها، من التجهيز إىل

التسويق، فضال عن السياق االجتماعي والسياسي.

قطاع الزراعة العضوية

Bio-Branche

5136 organic soil

sol organique

طبقة سطحية من التربة حتتوي على نسبة مرتفعة من املواد العضوية و
من بقايا النباتات مبستويات خمتلفة من التحلل.

تربة عضوية

organischer Boden

5137 organic soil fertility 
 
management; 

 organic soil 
management

gestion de la fertilité organique des sols; la 
gestion des sols organiques

تسترشد إدارة خصوبة التربة العضوية بالفكرة الفلسفية: تغذية التربة
لتغذية النبات. يتم تطبيق هذا املبدأ األساس من خالل سلسلة من

املمارسات اليت دف إىل زيادة املواد العضوية بالتربة، تقوية النشاط
البيولوجي، وتوفري املواد الغذائية.

إدارة خصوبة التربة العضوية؛ إدارة
التربة العضوية

Management Organischer Bodenfruchtbarkeit; 
Organisches Boden-Management
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5138 Organic Soils

sols organiques

فئة من التربة اليت تتكون أساسا من ترسبات مواد عضوية. غالبية
التربة العضوية تكون مشبعة (باملاء) بالنسبة ملعظم السنة، إال إذا مت
التصريف بشكل مصطنع، ولكن بعضها ال يكون مشبعا عادة ألكثر

من بضعة أيام. تضم اموعة الكبرية: تربة فيربية، تربة متوسطة
التحلل، تربة متقدمة التحلل، وتربة حتتوي عموما على مواد عضوية

غابوية. أا حتتوي على 17٪ أو أكثر من الكربون العضوي، و:
(1) إذا كانت الطبقة السطحية تتكون من مواد عضوية فيربية
والكثافة الظاهرية أقل من 0.1 ملغ/ مم مكعب (مع أو بدون

مكونات عضوية متوسطة أو متقدمة التحلل ومسك أقل من 15
سم)، فإن الطبقة جيب أن متتد إىل عمق 60 سم على األقل. أو (2)
إذا كانت الطبقة السطحية تتكون من املواد العضوية ذات الكثافة
تساوي أو أكرب من 0.1 ملغ/ مم مكعب، فيجب أن متتد املواد
العضوية إىل عمق 40 سم على األقل. أو (3) يف حالة حدوث
اتصال حجري على عمق أقل مما جاء يف (1) أو (2) أعاله، فإن

املواد العضوية جيب أن متتد إىل عمق 10 سم على األقل.

تربة عضوية

organische Böden

5139 organic supply chain; 
 
organic supply system

chaîne d'approvisionnement bio; système 
d'alimentation bio

مجيع العمليات اليت تدخل يف توفري املنتجات العضوية مبا يف ذلك
الزراعة واحلصاد والتعبئة والتغليف، والنقل والتسويق واالستهالك.

وتشمل أيضا املدخالت الالزمة لإلنتاج، مبا يف ذلك العمل واملعرفة.

سلسلة اإلمدادت العضوية. نظام
اإلمدادات العضوية

organische Lieferkette; Bio-Versorgungssystem

5140 organic technical 
 
regulation

règlement technique organique

التقنني التقين هو وثيقة معتمدة من قبل سلطة خمتصة والذي حيدد
املتطلبات الفنية امللزمة، إما مباشرة أو عن طريق الرجوع أو دمج

احملتوى يف معايري. اللوائح الفنية قد حتدد نوع عملية اإلنتاج املسموح
ا ونوع املواد اليت ال يسمح باستعماهلا. حييل التقنني التقين العضوي

على معايري اإلنتاج العضوي اليت حيددها القانون.

تقنني تقين عضوي

organische technische Vorschrift

5141 organic trade

commerce des produits biologiques

جتارة املنتجات العضوية، مبا يف ذلك املواد الغذائية واأللياف
واملنسوجات، واملستحضرات الطبية، ومستحضرات التجميل،

ومنتجات التنظيف.

جتارة املنتجات العضوية

Handel mit Bio-Produkten

5142 organic urban garden

jardin urbain organique

عادة ما يشري هذا املصطلح إىل حدائق خاصة تقع يف منطقة املدينة،
يزرعها أصحاا تبعا ملبادئ الزراعة العضوية.

حديقة حضرية عضوية

organischer städtischer Garten

5143 Organic Waste

déchets organiques

نفايات من أصل نبايت أو حيواين واليت ميكن أن تتحلل من قبل
الكائنات الدقيقة بالطبيعية.

نفايات عضوية

organische Abfällen

5144 organically managed 
 
land

terres gérées organiquement

منطقة أرض تظم مزرعة أو أكثر و/أو مناطق، تتم إدارا باعتماد
مبادئ الزراعة العضوية وااللتزام مبعايريها.

أرض تدار عضويا

ökologisch bewirtschaftete Flächen

5145 Organisational 
Aspects

aspects organisationnels

جوانب حتتاج إىل معاجلة عند حتليل النظم واألبعاد املؤسساتية إلدارة
النفايات الصلبة البلدية. تشمل: توزيع املسؤولية على نظم التشغيل
الفرعية. تنظيم التعاون بني البلديات، التنسيق مع مؤسسات معاجلة
النفايات الصلبة، فصل مراحل معاجلة النفايات الصلبة، تعزيز قدرات
اإلدارة على التسيري الذايت ألداء وظائفها ومسؤولياا، حبث فرص

إلشراك القطاع اخلاص.

جوانب تنظيمية

Organisatorische Aspekte
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5146 Organisational 
Functions

fonctions organisationnelles

حتدد النظرية األساسية لإلدارة ست مهام تنظيمية جيب أن تقوم ا
النظم التنظيمية حىت تكون املؤسسة قادرة على العمل بفعالية. هذه

املهام هي التالية: التخطيط والتفعيل، واملهام التجارية واملالية، ومهميت
الدعم اإلداري والرصد.

مهام تنظيمية

Organisatorische Funktionen

5147 Organism

organisme

شكل من أشكال احلياة: نبات أو حيوان أو فطريات أو بكترييا.

كائن حي

Organismus

5148 organism

organisme

نبات أو حيوان أو كائن وحيد اخللية أو أي شكل من أشكال احلياة،
منظومة هلا مكونات مترابطة ومتكاملة متكن من حتقيق االستمرارية

عن طريق النمو والتكاتر.

كائن حي

Organismus

5149 Organization of 
African Unity (OAU)

organisation de l'unité africaine (oua)

تأسست منظمة الوحدة األفريقية يف عام 1963 لدعم احلكم الذايت،
واحترام احلدود اإلقليمية، والتقدم االجتماعي يف مجيع أحناء القارة

األفريقية. العضوية مفتوحة جلميع الدول اإلفريقية املستقلة.

منظمة الوحدة األفريقية

Organisation für Afrikanische Einheit (OAU)

5150 Organization of 
Petroleum Exporting 
Countries (OPEC)

organisation des pays exportateurs de pétrole 
(opep)

جمموعة من البلدان اليت تضم العديد من أكرب الدول، ولكن ليس كل
البلدان، املصدرة للنفط. هدفها الرئيسي هو تنظيم املعروض من

النفط، وبالتايل حتقيق استقرار (يف كثري من األحيان رفع) سعره.
بتاريخ يوليو 2011، كانت املنظمة تشمل 12 بلدا عضوا.

منظمة الدول املصدرة للنفط
(أوبك)

Organisation der Erdöl exportierenden Länden (OPEC)

5151 Organization of 
World Heritage Cities 
(OWHC)

organisation des villes du patrimoine mondial 
(ovpm)

تأسست منظمة مدن التراث العاملي يف عام 1993 لتطوير روح
التضامن وعالقة تعاونية بني مدن التراث العاملي، وال سيما يف ضوء
تنفيذ االتفاقية. وبالتايل فإن املنظمة تسهل تبادل املعرفة وأساليب
اإلدارة واملوارد املالية لغرض محاية اآلثار واملواقع. هناك أكثر من

مائتني من مدن التراث العاملي حىت اآلن.

منظمة مدن التراث العاملي
(OWHC)

Organisation der Welterbestädten

5152 Organizational 
Change

changement organisationnel

قدرة مقاولة أو جمتمع على تنمية وتطوير ثقافتها، وإجراءاا بطريقة
إجيابية تؤدي إىل النجاح وأداء أكثر فعالية (داخليا وخارجيا).

تغيري تنظيمي

organisatorische Veränderung

5153 organo-argillan

organo-argilane

تربة حتتوي نسبة كبرية من خليط مكون من مواد عضوية وأخرى
طينية.

عضوي طيين

Organisch-tonhaltige Erde
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5154 Organochlorines

organochlores

فئة كبرية من املواد الكيميائية اليت تنتجها صناعة املواد الكيميائية
العضوية. وتشمل املبيدات احلشرية، دواسر اهلباء اجلوي، مركبات

ثنائي الفينيل املتعدد الكلور، بويل كلوريد الفينيل، واملبيدات احلشرية،
ووسوائل التنظيف اجلاف.

 
تتميز مركبات الكلور العضوية باالستقرار (الكيميائي)، وقابلية

التنقل، ونشاط بيولوجي مرتفع. لديهم نصف حياة طويلة جدا: فهي
تصل بالنسبة لDDT إىل عشر سنوات أو أكثر، وبالنسبة

لDDE إىل عدة عقود.
 

العديد من مركبات الكلور العضوية لديها قدرة عالية على اإلضرار
باألنظمة احلية. هذه احلقيقة، باإلضافة إىل غريها من الصفات، جتعلها
تشكل ديدا كبريا على النظم اإليكولوجية الداعمة للحياة والدورات

البيولوجية املرتبطة ا.
 

يف العديد من التطبيقات يف جمال املبيدات احلشرية، جيري استبدال
مركبات الكلور العضوية مبركبات الفوسفات العضوي، ومن املرجح

أن يتم إنتاج هذه املركبات اجلديدة مبعدالت اليت قد تصل إىل
20000 طن سنويا على مستوى العامل.

مركبات الكلور العضوية

Chlororganische Verbindungen

5155 organo-mineral 
complexes

complexes organo-minéraux

مركبات نتجت عن تفاعل جزيئات عضوية دبالية، تكونت نتيجة
لتحلل بقايا نباتات وأجسام ميتة، مع املواد املعدنية املكونة للتربة.

مركَّبات عضوية معدنية

organisch-mineralische Komplexe

5156 Organophosphates

organophosphatés

جمموعة من املبيدات الكيميائية اليت تشمل أمساء مثل أزودرين،
مالثيون، الباراثيون، تريتيون، فوسدرين.

مركبات الفوسفات العضوية

Organophosphate

5157 Oriented Strand 
Board (OSB)

panneau de grandes particules orientées

لوح له هيكل بطبقات من رقائق ضيقة مرتبة يف مستويات حيث
يتغري توجه الرقائق بزوايا قائمة من طبقة إىل اليت تليها، من أجل
إعطاء اللوح خصائص ميكانيكية جيدة. الرقائق، اليت تشبه قطع

صغرية من القشرة، يتم إلصاقها ببعضها داخل الطبقة (احلصري) بغراء
فينويل عازل للماء، مت توضع بضع طبقات (بتوجهات خمتلفة للرقائق)
فوق بعضها البعض وتعرض للحرارة والضغط. ينتج عن هذا ألواح
صلبة،ومتجانسة تصلح لالستعمال يف البناء وغريه، هلا قوة عالية

ومقاومة للماء.

ألواح من صفائح رقيقة موجهة

Grobspanplatten (OSB-Platten)

5158 original soil

sol en place

تربة مل ختضع لتدخل اإلنسان وحتتفظ باخلصائص املستقرة اليت متثل
التوازنات الكيميائية واإلحيائية واملناخية للمنطقة.

تربة أصلية

Original-Boden

5159 orogeny

orogenèse

جممل العمليات التكتونية: الطي، التصدع، واالرتفاع اليت حتدث
بالقشرة األرضية واليت تؤدي إىل تشكل اجلبال.

تكَون اجلبال

Orogenese

5160 Orografic

orographique

عوامل وخصائص طبيعة جبلية: االرتفاع، بنية السطح، امليل، التوجه.

جبلي

orographisch

5161 orography

orographie

علم دراسة تضاريس سطح األرض واملناطق اجلبلية، وهو جزء من
علم اجليومورفولوجيا (علم تشكل األرض) واجلغرافية الطبيعية.

وصف التضاريس، دراسة تضاريس
واجلبال

Orografie (Orographie)
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5162 Orsat apparatus

appareil orsat

جهاز للتحليل احلجمي للغازات، عموما غازات املداخن. عادة ما
تستخدم هذه األجهزة لتحديد النسب احلجمية ألول أكسيد

الكربون، ثاين أكسيد الكربون، واألكسجني، وميكن أيضا أن تكون
مصممة لتحديد نسبة اهليدروجني والنيتروجني (من الفرق)،

والغازات األخرى (مثل امليثان واإليثان).

(Orsat أورزات)جهاز

Orsatapparat

5163 orthoclase

orthose

معدن شائع جدا من جمموعة السيليكات، حيتوي كاتيونات
األلومونيوم والبوتاسيوم. صيغته الكيميائية (KAlSi3O8) ومتيل

بلوراته إىل االمحرار.

أورتوز

Orthoklas

5164 orthorhombic system

système orthorhombique

نظام بلوري، لوحدته شكل متوازي مستطيالت، أضلعه (الطول
والعرض واالرتفاع) خمتلفة وكل زوايا أسطحه قائمة.

نظام معيين مستقيم، نظام معيين
متعامد احملاور

orthorhombisches System

5165 ortstein

ortstein

أفق تربة تصلب نسبيا حتت تأثري عوامل مناخية، ميثل جزء من
املستوى (ب). مواد التماسك هي أساسا أكسيد احلديد واملواد

العضوية.

طبقة صماء

Ortstein

5166 Other forest types 
(FSC)

autres types de forêts (fsc)

مناطق الغابات اليت ال تناسب معايري املزارع أو الغابات الطبيعية واليت
يتم حتديدها وفقا للمعايري الوطنية واإلقليمية إلدارة الغابات واليت وافق

عليها جملس اإلشراف على الغابات (بالواليات املتحدة).

أنواع أخرى من الغابات (جملس
اإلشراف على الغابات)

Andere Waldarten (FSC)

5167 Outage

fermeture d'une usine, durée de fermeture

1. اغالق مصنع لصيانة وإصالح.
 

2. فترة وجود احملطة خارج نطاق اخلدمة هلذا السبب.

إغالق/توقف عن العمل

Stillstand

5168 outcrop

affleurement

أي مكان تكون فيه صخور أساسية ظاهرة للعيان على سطح
األرض. بروز صخور أساسية على سطح األرض.

تسطُّح

Aufschluss

5169 outdoor recreational 
resources

ressources récréatives de plein air

مناطق ذات طبيعة مجيلة: حبريات، أار، غابات، مناطق منبسطة
وأخرى جبلية للفسحة واالستجمام، ويف بعض األحيان، مع إمكانية
صيد السمك أو التجديف كهواية وغري ذلك من األنشطة الترفيهية

والرياضية.

أصقاع ترتهية، موارد ترفيهية يف
اهلواء الطلق

 Erholung in freien Ressourcen(Erholung im Freien)

5170 outer space

espace cosmique

أو فضاء خارجي وهو بالنسبة لساكنة األرض كل ما يقع خارج
الغالف اجلوي لألرض حيث توجد ما اكتشف ومازال مل يكتشف

من الكواكب والنجوم.

فضاء كوين

Weltraum

5171 outer surface

surface externe

جمموع املساحة اخلارجية جلسم ومتثل جمال التفاعل والتبادل، املادي
وغري املادي، مع الوسط اخلارجي.

مساحة خارجية

Außenfläche

5172 outer surface

surface externe

جمموع املساحة اخلارجية جلسم ومتثل جمال التفاعل والتبادل، املادي
وغري املادي، مع الوسط اخلارجي.

مساحة خارجية

Außenfläche
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5173 outflow

écoulement

يف اهليدرولوجيا، تدفق املاء من خزان أو عرب نقطة قياس على جمرى
ر أو غري ذلك من املواقع حيث يعرب املاء حنو جمال استعمال أو حمطة

معاجلة أو غري ذلك.

سيالَن

Abfluss

5174 Outgroup

outgroup

صنف ابتعد عن جمموعة أصناف أخرى قبل أن تتباعد هذه األخرية
عن بعضها البعض. تستخدم عند تكوين تفرعات أشجار النشوء

والتطور.

جمموعة خارجة

Fremdgruppe

5175 outlier

butte témoin

هو مساحة مرتفعة، باملقارنة مع ما حوهلا، متوسطة إىل صغرية،
مسطحة وجبافات شديدة االحندار. يتكون املرتفع عموما عندما تكون
الصخور املكونة للطبقة العليا أكثر صالبة ومقاومة للتآكل من اليت

أسفلها.

قَارة شاهدة، مرتفع ناشز

Zeugenberg

5176 out-offmeander (out-
of meander)

bras mort

هو جزء من جمرى ر متعرج، انفصل عن النهر وأصبح "حبرية"
عموما على شكل قوس. جيف إذا مل تكن كمية األمطار وتسربات
مياه من النهر األصلي ومياه الفيضان كافية للحفاظ على تواجد املاء

به.

ذراع ميت

Altwasser

5177 outputs

outputs

كمية الطاقة أو السلع، أو اخلدمات أو الدراسات أو غري ذلك، اليت
تنتجها حمطة طاقة أو معمل أو آلة أو شركة أو خمترب أو مكتب

دراسات أو فرد خالل فترة من الزمن.

مخرجات

Outputs

5178 outwash plain

plaine d'épandage

ترسبات من مواد خمتلطة وخشنة (مثل الرمال واحلصى) عند جماري
املياه املتدفقة من ذوبان األار اجلليدية املنحسرة.

(sandur زاندور) سهل رسويب

Sanderfläche

5179 Overband magnet

electro-aimant; Aimant de Suspension

مغناطيس كهربائي مثبت يف وضع بالعرض فوق حزام ناقل للنفايات
الصلبة أو بقايا حرقها من أجل استرداد املعادن احلديدية.

مغناطيس فوق احلزام (النقال)

Überbandmagnet

5180 Overbark

sur écorce

حجم اخلشب مبا يف ذلك اللحاء. ميكن أن يكون حجم إما أشجار
قائمة أو مقطوعة.

حجم باللحاء

Vorratsfestmeter

5181 Overconsumption

surconsommation

فعل استهالك شيء (متجدد) فوق قدرته على التجدد.

استهالك مفرط

Überkonsum

5182 overcrusted horizon

horizon encroûté

قشرة تتكون على طبقة من التربة عندما تتبخر أو تتسرب مياه كانت
حمملة بطمي أو غبار (بقي عالقا يف الطبقة)، عموما تتفتت هذه

القشرة بسهولة عند توفر املاء من جديد.

أُفُق مغلَق بقشرة

verkrusteter Horizont

5183 overcrusting

encroûtement

تكَون طبقة من مواد صلبة كانت عالقة أو ذائبة بعد تبخر املاء. يف
املراجل تكون نسبيا صلبة ومتماسكة لتكوا يف درجة حرارة

مرتفعة. يف الوسط املفتوح تكون هذه القشرة املتكونة على سطح
التربة هشة.

غَلْق بقشرة

über Verkrustung
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5184 Overexploitation

surexploitation

استخدام أو استخراج مورد إىل حد اإلاك أو االنقراض، أو تناقص
عدد سكاا إىل مستوى أقل من احلد األدىن املطلوب ألداء مستدام.

استغالل مفرط

Übernutzung

5185 over-fertilisation of 
aquatic ecosystem

superfertilisation de l'écosystème aquatique

عند تواجد مفرط لعناصر مغذية يف املاء تتكاثر بشكل كبري الطحالب
الدقيقة السريعة النمو، وتعيق منو كائنات أخرى نباتية وحيوانية. هذه
الطحالب حتتل الطبقات العليا من املاء وحتجب النور، وهو ما يؤثر

سلبا على منو النباتات البحرية ويتسبب يف تراجع نسبة األكسجني يف
املاء.

خصوبة عالية للنظام البيئي املائي،
تسميد مفرط للنظام البيئي املائي

Überdüngung des aquatischen Ökosystems

5186 Overgrazing

surpâturage

الرعي اجلائر يعين رعي احليوانات واستهالكها للنباتات مبعدل أكرب
من قدرة النباتات على جتديد نفسها.

رعي جائر

Überweidung

5187 Overharvest

récolte excessive

فعل إزالة كمية من املوارد أكرب من الكمية اليت ميكن حصادها بشكل
مستدام واليت من شأا ضمان التجديد من أجل األجيال القادمة.

تتعلق هذه ممارسات عادة مبجال الصيد البحري، لكن تطبيقها ميكن
أن يشمل األخشاب أو حصاد أي مورد طبيعي آخر.

حصاد مفرط

übertriebene Ernte

5188 over-lapping order

interpénétration d'un ordre

باعتبار أن النظم املتواجدة يف وسط بيئي غري مستقلة وإمنا تتفاعل
وتتداخل، فإن تغري أي عامل بنظام معني، يؤثر ذا النظام، لكنه يؤثر
عرب تفاعل وتداخل النظم على النظم املتداخلة األخرى واليت تتشارك
يف اال. كما يدل املصطلح أيضا على معطي يقع يف منطقة تداخل

جمالني حبيث ميكن اعتباره متواجد يف االني معا.

رتبة متداخلة

überlappende Ordnung

5189 Overlay Districts

districts de superposition

مناطق أو مقاطعات يف إطار تقسيم حيث يتم فرض معايري تنظيمية
إضافية باملقارنة مع التقسيم العادي للمناطق. وتوفر املناطق التراكبية
وسيلة لفرض قيود خاصة باإلضافة إىل تلك اليت تتطلبها مراسيم

تقسيم املناطق األساسية.

مناطق تراكب

Overlay Bezirke

5190 Overmature

surmature

احلالة اليت تظهر عليها األشجار اليت اخنفض معدل منوها بسبب
الشيخوخة وفقدان احليوية.

نضج زائد

überreif

5191 over-population

surpeuplement

حيصل اكتظاظ يف وسط بيئي عندما يتجاوز عدد أفراد نوع من
الكائنات القدرة االستيعابية للوسط. من أهم عوامل االكتظاظ:

معدالت مواليد مرتفعة باملقارنة مع معدالت الوفيات. نظام إحيائي
غري مستدام مع استرتاف للموارد احليوية.

اكتظاظ بالسكان

Überbevölkerung

5192 Overshoot

dépassement

املقدار الذي تتجاوز به قيمة قياس القيمة املنتظرة. من حيث
االستدامة، غالبا ما يكون التجاوز قيمة متغري (مثل قياس األثر البيئي)
جتاوز ما هو مقصود أو ما يعترب صحيا أو مقبوال. ميكن أن يكون

التجاوز إجيابيا أو دا تأثري إجيايب، لكن املصطلح يستخدم عادة للداللة
على اآلثار السلبية للنشاط البشري أو األعمال التجارية.

 
التجاوز: النقطة حيث االستهالك البشري وإنتاج النفايات يتجاوز

قدرة الطبيعة على خلق موارد جديدة واستيعاب النفايات.

جتاوز

Überschreitung

5193 Overstocked

surplus

احلالة اليت تكون فيها األشجار متقاربة بشكل وثيق مما يرفع من
التنافس على املوارد وحيد من إمكانات النمو الكامل.

تكدس

überbesetzt
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5194 Overstocking

surstockage

مصطلح يصف حالة كثافة رعي مرتفعة حبيث ميكن أن تؤدي على
املدى الطويل إىل تغيري ضار يف التركيبة النباتية للمراعي.

إفراط يف كثافة الرعي

Überbestände

5195 Overstorey

étage dominant

األشجار اليت تشكل املظلة العليا للغابة (سقف الغابة).

أعلى طبقة بالغابة

Waldkrone

5196 Overtopped

submergées

وضع شجرة ال ميكن أن متتد عروشها مبا فيه الكفاية إىل األعلى لتصل
إىل أعلى طبقة وتتلقى أشعة الشمس املباشرة. األشجار املظللة اليت ال

تتحمل الظل تفقد احليوية ومتوت.

شجر يف الظل

über gekrönt

5197 Overwintering Habitat

habitat d'hivernage

املوائل اليت تستخدم خالل فصل الشتاء كمالذ آمن ولإلطعام.

موئل البيات الشتوي

Überwinterungslebensraum

5198 Oviparity

oviparité

طريقة تكاثر حيث تضع األمهات البالغات البيض املخصب حمفوظا يف
غشاء يف قاع البحر. ويفقس البيض يف وقت الحق إلنتاج الصغار.

بيوضية

Oviparity

5199 Oviphagous

oviphagous

األجنة النامية اليت تأكل البيض (انظر Ovophagy و
.(Oophagy

آكل البيض

Oviphagous

5200 Ovophagy

ovophagy

نظام تكاثر حيث األجنة النامية تتغذى يف الرحم على البيض الذي
تنتجه األم.

يأكل البيض

Ovophagy

5201 Ovoviviparous

ovoviviparous

نظام تكاثر حيث يتم احتضان وتفقيس البيض يف بطن األم، ولكن
دون تغذيتها من طرف األم (إستراتيجية أقل تقدما من الوالدة).

بيوض ولود

ovoviviparous

5202 ovulation

ovulation

عملية خروج البويضة (أمشاج اإلناث) من املبيض. عند احليوانات
األخرى من غري الثدييات، وباستثناء الكظاميات، فإن هذا يؤدي إىل
وضع البيض خارج اجلسم. عند إباضة إناث الثدييات، فإن البيضة،

إذا كانت خمصبة، يتم االحتفاظ ا داخل الرحم.

إباضة

Eisprung

5203 oxidase

oxidase

إنزمي حيفز على تفاعل جزيئات األكسجني مع املركبات العضوية
(احتراق املواد العضوية يف درجة حرارة اجلسم). ينتج هذا التفاعل يف
النهاية، كسائر تفاعالت احتراق املواد العضوية، ماء وثاين أكسيد

الكربون.

مخرية التأكسد، إنزمي أكسدة

Oxidase

5204 Oxidation

oxydation

عملية جتوية كيميائية حيث يتفاعل األوكسجني الذائب يف مياه
األمطار مع بعض املعادن الصخرية، وخاصة احلديد، لتشكيل أكاسيد

وهيدروكسيدات.

أكسدة

Oxidation

5205 Oxidation (waste)

oxidation

تفاعل مع األكسجني حيول وحيلل النفايات العضوية أو املواد
الكيميائية مثل السيانيد، والفينوالت، ومركبات الكربيت العضوية
املتواجدة يف مياه الصرف الصحي البلدية. تقوم به كائنات دقيقة أو

مواد كيميائية مضافة.

أكسدة

Oxidation
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5206 Oxidation of 
hydrogen sulfur

oxydation du sulfure d'hydrogène

أكسدة كربيتيد اهليدروجني تنتج الكربيت (S8، مستوى األكسدة =
0). تقوم ذا التفاعل بكترييا الكربيت، اخلضراء واألرجوانية، واليت

تقوم بعملية التمثيل الضوئي أيضا، كما تقوم باألكسدة بعض
الكائنات الكيميائية التغذية. غالبا ما يتم ختزين الكربيت كجزيئات

متعددة الكربيت. تنتج أكسدة الكربيت مبؤكسدات الكربيت
كربيتات.

أكسدة كربيتيد اهليدروجني

Oxidation von Schwefelwasserstoff

5207 oxidic (oxidant)

oxydant

مادة تستقبل الكترونات خالل التفاعل مع مادة خمتزلة تفقد
الكترونات. من أهم املواد املؤكسدة املستعملة: أكسجني اهلواء يف
كل تفاعالت االحتراق (األكسدة) بالصناعة وغري الصناعة، الكلور
(يف ماء جفيل) للتعقيم باملصحات والبيت. برمنجنات البوتاسيوم

لتجارب وتفاعالت خاصة يف املخابر وغري ذالك.

مؤكِْسد

oxidierend

5208 Oxidized sludge

boues oxydés

منتوجات سائلة وصلبة لألكسدة هوائية رطبة حلمأة مياه الصرف
الصحي.

محأة مؤكسدة

Oxidierter Schlamm

5209 Oxidoreductase 
enzymes

enzymes oxydoréductases

انزميات (حمفزات عضوية) متعددة، تعمل معا الستيعاب األكسجني
النشط الضار.

إنزميات مؤكسدة خمتزلة

Oxidoreduktasen

5210 Oxygen radical

radical d'oxygène

جزيء أو ذرة أكسجني اليت حتتوي إلكترونا منفردا وتكون شديدة
التفاعل، وبالتايل لتحقيق االستقرار فإا 'تسرق' إلكترون من جزيء
قريب. نظرا هلذه التفاعلية العالية فأا ميكن أن تسبب تلف اخلاليا.

أوكسجني جذري

Sauerstoffradikal

5211 ozonation

ozonation

متكن معاجلة املياه، املخصصة لالستعمال البشري، باألوزون من
القضاء، أفضل من مادة الكلور، على الكائنات الدقيقة وامللوثات
العضوية. كذلك ليست للمعاجلة باألوزون أية سلبية من سلبيات

الكلور وسلبياا اخلاصة (أساسا التكلفة) ال تقارن بسلبيات املعاجلة
بالكلور.

تشبع باألوزون، معاجلة باألوزون

Ozonierung

5212 ozone

ozone

شكل من األكسجني، غازي، عدمي اللون تقريبا، مع رائحة ضعيفة
ومشاة لرائحة الكلور. مركب غري مستقر نسبيا من ثالث ذرات

من األكسجني. يشكل األوزون - يف املتوسط - أقل من جزء واحد
يف املليون من الغازات يف الغالف اجلوي (يصل تركيز األوزون يف
طبقة الستراتوسفري إىل الذروة، حوايل 10 أجزاء من املليون). ميتص
األوزون يف طبقة الستراتوسفري ما يقرب من كل أشعة الشمس فوق

البنفسجية الضارة من الناحية البيولوجية قبل أن تصل إىل سطح
األرض. هذه األشعة ميكن أن تسبب سرطان اجللد وإعتام عدسة

العني، ونقص يف املناعة، وميكن أن تضر باحملاصيل والنظم
اإليكولوجية املائية.

أوزون

Ozon

5213 Ozone depletion

déperdition d'ozone

تدمري األوزون يف الطبقة العلوية من الغالف اجلوي لألرض نتيجة
النبعاث مركَّبات الكربون الكلورية الفلورية يف البيئة.

استنفاد األوزون

Ozonabbau

5214 Ozone Depletion 
Potential (ODP)

capacité d'appauvrissement d'ozone

هي نسبة قدرة مركب معني على استنفاد األوزون إىل قدرة مركب
قياسي على استنفاد األوزون. لقد حصل االتفاق على اعتبار قدرة
مركب الكربون الكلوري فلوري-11 (CFC-11)، هي وحدة

القدرة املرجعية 1.0. على سبيل املثال سيكون قدرة اهلالون
1301على استنفاد األوزون هي عبارة عن 13.

إمكانات استنفاد األوزون

Ozonabbaupotential
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5215 Ozone Destruction

destruction d'ozone

تدهور طبقة األوزون. باإلضافة إىل التدمري الضوئي عن طريق األشعة
حتت احلمراء (موجات 1140 نانومتر أو أقل)، يتم تدمري األوزون
يف الستراتوسفري عن طريق التفاعل مع جمموعة متنوعة من املواد

الكيميائية. بعض هذه املواد الكيميائية، مثل جذور الكلور احلرة -
حررها التحلل الضوئي ملركبات الكربون الكلورية الفلورية، ال
تتواجد عادة يف الستراتوسفري بشكل طبيعي مبثل هذه التركيزات
العالية. أكثر ما يلفت االنتباه هو تدمري األوزون بالقطب اجلنويب
(ثقب األوزون)، حيث مت قياس هبوط حاد مومسي يف تركيزات

األوزون يف الغالف اجلوي منذ سبعينيات القرن العشرين، وعلى ما
يبدو ال زال يتزايد (1999).

تدمري األوزون

Ozonzerstörung

5216 Ozone Distribution

répartition d'ozone

أي توزيع األوزون يف الغالف اجلوي. يوجد ما يقرب من مجيع
األوزون الطبيعي للكوكب يف الغالف اجلوي يف طبقة الستراتوسفري.
مسك وتوزيع غالف أوزون الستراتوسفريي خيتلف مومسيا وحسب
املوقع. يتكون األوزون أيضا يف طبقة التروبوسفري، لكن كملوث،

وغالبا يف الضباب الدخاين الكيميائي الضوئي.

توزيع األوزون

Ozon-Verteilung

5217 Ozone Formation

formation d'ozone

يتم تقسيم األكسجني اجلزيئي يف طبقة الستراتوسفري إىل زوج من
جذور األكسجني الذري بواسطة األشعة الشمسية بطول موجة

240 نانومتر أو أقل. إذا التقى أحد هذه اجلذور جبزيء أكسجني،
ميكن أن يرتبط به إلنتاج األوزون. ال يتحقق هذا التفاعل ويكون
مستقر إال إذا تواجد جزيء آخر قادر على امتصاص الطاقة املتولدة
عند تكَون األوزون. هذا التفاعل يسمى التفاعل الثالثي اجلسيمات.
وتظهر الطاقة اإلضافية اليت امتصها اجلسم الثالث على شكل زيادة يف

درجة حرارة طبقة الغالف اجلوي حيث حيدث هذا التفاعل.

تكوين األوزون

Ozonbildung

5218 ozone hole

trou d'ozone

منطقة شاسعة حيث يقع استنفاد كبري لطبقة األوزون فوق القارة
القطبية اجلنوبية والذي حيدث عادة سنويا بني أواخر أغسطس وأوائل
أكتوبر، وينتهي عموما يف منتصف نوفمرب تشرين الثاين. وقد زاد
االستنفاد الشديد لألوزون بشكل واضح منذ أواخر السبعينات

وأوائل الثمانينات. هذه الظاهرة هي نتيجة للتفاعالت الكيميائية اليت
تتسبب فيها مركبات من صنع اإلنسان (انظر مركبات الكربون
الكلورية الفلورية). ومن املتوقع أن تؤدي إىل خسارة إضافية يف

األوزون يف مجيع أحناء العامل عند استمرار تراكم مركبات الكربون
الكلورية الفلورية.

ثقب األوزون

Ozonloch

5219 Ozone Hole

trou d'ozone

يدل ثقب األوزون على نقصان الكمية اإلمجالية لألوزون يف الغالف
اجلوي فوق القطب اجلنويب، كما مت اكتشاف أن هذا النقص يزداد
مبعدل ينذر باخلطر. مت اكتشاف الثقب من موقع مراقبة يف القطب
اجلنويب من طرف فرمان، جاردينر وجي دي شانكلني. هناك أدلة
كثرية تبني أن الكلور الذي يتولد من فئة من املركبات االصطناعية،
مركبات الكربون الكلورية فلورية، هو املسؤول عن تدمري طبقة
األوزون. مركبات الكربون الكلورية الفلورية هي اجلزيئات اليت
حتتوي على ذرة أو أكثر من الكلور والفلور. يف سبتمرب من عام

2006، كان ثقب األوزون فوق القطب اجلنويب أكرب مساحة من
أي وقت مضى وكانت هذه املساحة أكرب من ثالث مرات مساحة

الواليات املتحدة.

ثقب األوزون

Ozonloch
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5220 ozone layer

couche d'ozone

تبدأ طبقة األوزون عند حوايل 15 كيلومترا فوق سطح األرض
ويتراجع ليصبح تركيزه ال يستحق أن يذكر تقريبا عند حوايل 50
كم. إنه ميثل الدرع الذي حيمي األرض من األشعة الشمسية فوق

البنفسجية الضارة. أعلى تركيز لألوزون الطبيعي (ما يقرب من 10
أجزاء يف املليون من حيث احلجم) يتحقق يف طبقة الستراتوسفري عند
حوايل 25 كيلومترا فوق األرض. يتغري تركيز األوزون يف الغالف

اجلوي طوال العام مع تغري تيارات دورات الكتل اهلوائية يف
الستراتوسفري مع الفصول. األحداث الطبيعية مثل الرباكني

واالنفجارات الشمسية ميكن أن تنتج تغريات يف تركيز األوزون،
ولكن التغيريات اليت من صنع اإلنسان هي األعظم إقالقا.

طبقة األوزون

Ozonschicht

5221 Ozone Layer 
Depletion

appauvrissement de la couche d'ozone

يصف استنفاد األوزون مالحظتني متميزتني ولكنهما مرتبطتني:
حدوث تقلص بطيء ومستمر من حوايل أربعة يف املائة يف العقد
الواحد يف إمجايل حجم األوزون يف طبقة الستراتوسفري (طبقة

األوزون) منذ أواخر السبعينيات، واخنفاض أكرب من ذلك بكثري،
ولكن مومسي (خالل فصل الربيع)، لألوزون يف الستراتوسفري يف

املناطق القطبية خالل نفس الفترة. ويشار إىل الظاهرة األخرية عادة
باسم ثقب األوزون.

استنفاد طبقة األوزون

Abbau der Ozonschicht

5222 ozone mini-hole

mini-trou d'ozone

استرتاف سريع وعابر لألوزون القطيب. هذا استرتاف حيدث يف
مساحة حمدودة من حوايل 50 كيلومترا مربعا. تتسبب أمناط الطقس
يف الغالف اجلوي العلوي يف هذا الثقب. ويتسبب يف هذا االخنفاض

يف األوزون وتكون الثقب انتقال كتل هوائية وليس استرتاف
كيميائي. ومع ذلك، فإن درجات احلرارة الباردة يف الغالف اجلوي
العلوي واملرتبطة بنظم الطقس، ميكن أن تسبب تشكل غيوم واليت
ميكن أن تؤدي إىل حتويل مركبات الكلور من خاملة إىل أشكال
متفاعلة. وميكن ملركبات الكلور أن حتدث اخنفاضات يف األوزون

على املدى الطويل بعد مرور الثقب الصغري.

ثقب األوزون الصغري

Ozonminiloch

5223 Ozone Pollution

pollution à l'ozone

شكل من أشكال التلوث اليت تتميز بتركيزات عالية من األوزون،
شكل من أشكال األكسجني، على مستوى الطبقة السفلى من

الغالف اجلوي. التعرض لألوزون ميكن أن يسبب مشاكل صحية
خطرية للكائنات احلية، نباتات وحيوانات. ميثل تلوث األوزون

مشكلة رئيسية يف بعض املناطق من العامل.

تلوث األوزون

Ozonbelastung

5224 ozonizer

ozoniseur

جهاز يعمل بالكهرباء وحيول األكسجني العادي (أكسجني ثنائي
.(O3 أكسجني ثالثي) إىل أوزون (O2

مولِّد األوزون

Ozongenerator
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5225 Packaging

emballage

مواد مستخدمة حلماية املنتجات وتسهيل نقلها إىل املستعمل أو
املستهلك من حلظة إنتاجها إىل حلظة بيعها بالتقسيط أو استعماهلا أو

استهالكها.

تعليب / تغليف

Verpackung

5226 Packaging Waste

déchets d'emballage

مواد التعليب والتغليف اليت يتخلص منها بعد إخراج املنتوج املعلب
أو املغلف دف االستعمال أو االستهالك. يتم التخلص من هذه

النفايات يف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية على حد سواء.
يف البلدان الصناعية ميثل هذا النوع من النفايات أكرب جزء من

النفايات البلدية الصلبة.

نفايات التعليب والتغليف

Verpackungsabfälle

5227 Packaging, one-way 
or One-trip

emballage perdu

حاويات وزجاجات، أو أشكال تعبئة وتغليف أخرى يتم التخلص
منها كنفايات صلبة بعد أن تستعمل مرة واحدة.

تعبئة وتغليف ملرة واحدة

Einwegverpackung

5228 Packed tower 
(Absorber)

tour d'épuration des gaz

مرحلة كثريا ما تتواجد يف نظم تنظيف الغازات، خصوصا عند إزالة
املنتجات احلمضية من غازات االحتراق. يتم مترير غازات االحتراق
(عادة) من أسفل إىل أعلى يف برج معبأة مبواد خاصة بينما املاء أو
سوائل قلوية تتدفق إىل األسفل. الغرض من التعبئة هو زيادة املساحة

السطحية للفيلم السائل، وبالتايل حتسني االتصال بني غازات
االحتراق والسائل وبالتايل امتصاص املكونات احلمضية بشنل أفضل.

برج (امتصاص) معبأ

Füllkörperturm

5229 Palaearctic ecozone 
(the Palearctic or 
Palaearctic)

écozone paléarctique

املنطقة اجلغرافية احليوية من "املناخات شبه املدارية" من أوروبا وآسيا
ومشال أفريقيا (مشال الصحراء).

منطقة بيئية سابقة للقطب الشمايل

paläarktische Ökozone

5230 Palaeogene

paléogène

اجلزء األول من العصر الثالثي، من احلقبة املبكرة للباليوسني
Palaeocene مند 65 مليون سنة إىل حقبة امليوسني اليت انتهت

مند حوايل 5 ماليني سنة.

حقبة باليوجني

Paläogen

5231 Palaeomagnetism

paléomagnétisme

دراسات التغريات يف اال املغناطيسي لألرض على مر الزمن
اجليولوجي. االنعكاسات القطبية املغناطيسية تشكل منطا متناظرا على

جانيب اهلوامش املتكونة واليت تتشكل بارتباط مع عمر الصخور،
وتقدم أدلة قوية لتوسع قاع البحر واالجنراف القاري.

باليومغنطيسية

Paläomagnetismus

5232 Palaeozoic

paléozoïque

أشكال حياة تواجدت خالل العصور اجليولوجية بني الكمربي (مند
540 مليون سنة) والربمي (مند 250 مليون سنة).

حياة قدمية

Paläozoikum

5233 palatability of water

saveur de l'eau

لتخليص املاء الصاحل للشرب من رائحة كريهة أو مذاق غري جيد
وأي تعكر، إن وجدوا، تتم التصفية بالفحم املنشط، كما تضيف

بعض احملطات أمالحا خمتارة لتحسني املذاق.

طعم املاء

Schmackhaftigkeit von Wasser

5234 paleoclimate

paléoclimats

مناخ كان قائما يف املاضي البعيد، وخاصة قبل السجالت التارخيية.

مناخ قدمي

Paläoklima

5235 paleoclimatology

paléoclimatologie

دراسة املناخات املاضية، عرب التاريخ اجليولوجي، وأسباب التغريات
اليت حصلت.

علم املناخ القدمي

Paläoklimatologie
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5236 Paleo-Tethys Ocean

paléotéthys

حميط شاسع تواجد بني شرق جندوانا وسيبرييا وكازاخستان وبلطيقا
يف العصر اوردوفيكي واحنسر أخريا يف العصر اجلوراسي. مت تعويضه

باحمليط تيثيس ملا مت جتميع باجنيا الشرقية.

باليو-بانثاالسا

Palaeotethys

5237 Pallet wood

bois de palette

خشب، متوسط اجلودة، بني خشب البناء وخشب الرقائق والعجائن.
عادة بقطر بني 12 و 16 سم بالطرف السميك (ولكن ميكن أن
يكون أكرب) وطول من 2 إىل 3 أمتار. يستخدم لصنع املنصات.

خشب منصات النقل

Palettenholz

5238 palmiped

palmipède

طيور برمائية وهلا جلد بني أصابع قدميها يساعدها على السباحة.
أكثرها شيوعا البط واإلوز والبجع والنوارس.

كَفِّية القدم

Palmipede/Schwimmvögel

5239 palm-weevil

charançon palmiste

حشرة تصيب النخيل، ميكن أن يصل طول احلشرة املكتملة النمو
مخسة سنتيمترات، عموما لوا أمحر كالصدأ، لكن توجد ألوان
أخرى. يرقاا ميكن أن حتفر ثقوب يصل طوهلا إىل املتر يف جذع

الشجرة، مما قد يقضي يف النهاية على النبات. تصيب أنواع خمتلفة من
النخيل.

سوسة النخيل

Palmrüsselkäfer

5240 palm-worm

ver palmiste

يرقة (سوسة النخيل palm-weevil)، لوا أصفر مييل إىل
البياض، جمزأة وليست هلا أرجل. هلا رأس بين وفكني قويني لتأكل
وحتفر يف جسم النبات. تعترب هذه الريقات طعاما شهيا عند سكان

بعض دول جنوب شرق آسيا.

دودة النخيل

Palmenwurm

5241 Palynology

palynologie

دراسة جمموعات النباتات القدمية وتنبيت الطلع األحفوري املتراكم يف
طبقات التربة.

علم دراسة الطلع

Palynologie

5242 pandemic:

pandémie

الوباء الذي انتشر على مساحة جغرافية واسعة، يف مجيع أحناء دولة
بأكملها، القارة أو العامل كله.

جائحة

Pandemie

5243 Pangaea

pangaea

قارة عمالقة قدمية، أدت انقساماا يف اية املطاف إىل تشكيل
القارات احلديثة.

باجنيا

Pangaea

5244 Pans

pans

آفاق أو طبقات يف التربة، يتم ضغطها بقوة، متصلبة أو حمتواها من
الطني عايل جدا.

طبقة منضغطة

Pans

5245 Paper bank

conteneur pour la collecte de vieux papiers

حاوية موضوعة يف مكان عام حيث يضع األشخاص الصحف
واالت القدمية. يكون هلذه احلاويات عادة فتحات كفتحات إدخال
الرسائل يف صناديق الربيد ملنع إدخال مواد أخرى واحلد من تدفق

اهلواء يف حال وقوع حريق متعمد.

حاوية ورق

Papiercontainer

5246 Paper/Plastic 
Processor

processeur papier / plastique

منشأة معاجلة وسيطة حيث يتم فرز املنتجات واملواد الورقية
والبالستيكية، وتنظيفها من امللوثات، وحتضريها إلعادة التدوير
النهائي. ومن األمثلة على ذلك جتار وجممعي الورق وجممعي

البالستيك.

معاجل ورق / بالستيك

Papier / Kunststoff-Prozessor
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5247 paramecium

paramécie

أو براميسيوم، كائن دقيق وحيد اخللية له أهداب. يتواجد على نطاق
واسع يف بيئات مائية خمتلفة، وبوفرة يف الربك الراكدة. يرى بالعني
اردة ألن طوله يصل إىل أزيد من 0،3 ملم. يستعمله املدرسون
والباحثون كنموذج يف الفصول واملختربات لدراسة العمليات

البيولوجية.

متطاول

Pantoffeltierchen

5248 Parameterization

paramétrage

يدل هذا املصطلح، يف النماذج املناخية، على تقنية متثيل العمليات اليت
ال ميكن حلها بشكل واضح يف البعد املكاين أو الزمين للنموذج

(عمليات على نطاق تفرع الشبكة) وحلها من خالل العالقات بني
منطقة أو تأثري متوسط الوقت ملثل هذه العمليات على نطاق الشبكة

الفرعية واستقراء على نطاق أوسع.

حتديد املعامالت

Parametrierung

5249 Parametrize

paramétrer

يدل هذا املصطلح، يف النماذج املناخية، على تقنية متثيل العمليات اليت
ال ميكن حلها بشكل واضح يف البعد املكاين أو الزمين للنموذج

(عمليات على نطاق تفرع الشبكة) وحلها من خالل العالقات بني
منطقة أو تأثري متوسط الوقت ملثل هذه العمليات على نطاق الشبكة

الفرعية واستقراء على نطاق أوسع.

تعميل

Parametrieren

5250 Parapatric

parapatriques

توزيع األنواع اليت جتتمع يف منطقة ضيقة جدا من التداخل.

توزيع عند التداخل

parapatrisch

5251 parapodia

parapodes

نوع من "القدم الكاذبة" اليت تشكلت نتيجة المتدادا من جتويف
اجلسم. الشوكيات وبعض يرقات احلشرات لديها شبه قدم باإلضافة

إىل أرجلهم، وهي توفر مساعدة إضافية عند احلركة.

شبه قدم

Parapodien

5252 Parasite

parasite

كائن حي يعيش داخل أو على جسم كائن حي آخر من نوع خمتلف
(املضيف) ويستمد املواد الغذائية منه. هذه "الشراكة" مفيدة للطفيلي

وضارة باملضيف.

طفيلي

Parasit

5253 parasite

parasite

كائن حي، حيوان أو نبات، يعيش داخل أو على جسم كائن حي،
املضيف، يتغذي منه، هذا التعايش يكون بشكل دائم أو خالل مرحلة
من دورة حياة الطفيلي. تكون االستفادة من جانب واحد، جانب
الطفيلي. أما من جانب املضيف فيكون هناك عموما ضرر، صغري أو

كبري.

طفيلي

Parasit

5254 Parasitism

parasitisme

عضو أول (الطفيلي) يعيش يف أو على (طفيلي داخلي أو سطحي)
جسم كائن حي آخر، العضو الثاين، نبات أو حيوان (املضيف)

وتكون تغذيته على حساب املضيف.

تطفل

Parasitismus

5255 parasitism

parasitisme

أحد أنواع العالقات التكافلية بني الكائنات احلية من خمتلف األنواع
حيث يعتمد كائن حي، الطفيلي، خالل مرحلة أو مراحل حياته يف
املعيشة على كائن حي آخر، املضيف أو العائل، عموما أكرب منه

بكثري.

تطفُّل

Parasitismus

5256 parasitology

parasitologie

علم يهتم بدراسة الطفيليات، مراحل حياا، عالقتها خالل خمتلف
املراحل بالكائن املضيف وتأثريها عليه. من أهم أهدافه تطوير الطرق
والوسائل للوقاية من اإلصابة بالطفيليات وملقاومتها والتخلص منها

عند اإلصابة ا.

علم الطفيليات

Parasitologie
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5257 Para-species

para-espèces

أنواع ذات صلة وثيقة، تقطن موائل متجاورة، ولكن ااالت ليست
متداخلة.

انواع متشاة

Para-Arten

5258 parenchyma

parenchyme

متثل يف النبات أنسجة أساسية تتكون من خاليا رقيقة اجلدران وقادرة
على االنقسام وغري خشبية. ومتثل يف احليوانات أنسجة وظيفية واجلزء
األكرب من املادة املكونة واملميزة جلهاز (احلويصالت اهلوائية للرئتني،

اللب األبيض واألمحر بالطحال) غري األلياف الرابطة واألنسجة
املهيكلة.

لُحمة، نسيج احلشوي

Parenchym

5259 Parent Material

matières premières

مواد معدنية أو عضوية غري جممعة، تقدمت جتويتها الكيميائية قليال أو
كثريا، واليت متثل القاعدة لتطوير الطبقة الترابية من خالل عمليات

معاجلة مكونات التربة.

مواد أولية

Ausgangsmaterial

5260 Parental stock 
(cultivated) (CITES)

stock parental (cultivé) (cites)

جمموعة من النباتات اليت تزرع حتت ظروف خاضعة للرقابة واليت
تستخدم لالستنساخ، وجيب أن يكون ذلك خاضعا لشروط

السلطات املعينة يف إطار اتفاقية التجارة الدولية يف األنواع املهددة
باالنقراض يف البلد املصدر: نشاط وفقا ألحكام االتفاقية والقوانني
الوطنية ذات الصلة، وبطريقة ال تضر ببقاء األنواع يف الربية. وحتافظ
على (تنتج) كميات كافية للنشر وذلك لتقليل أو القضاء على احلاجة

إىل استخالص من الربية، والذي جيب أال حيدث إال يف حاالت
استثنائية وحمدودة بالقدر الالزم للحفاظ على نشاط وإنتاجية خمزون

التوليد باملشتل.

خمزون توليد (بِمشتل) (اتفاقية
التجارة الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض)

Elterlicher Vorrat (kultiviert) (CITES)

5261 Pareto Optimum

optimum de pareto

احلالة اليت يستحيل عندها أن جتعل أي شخص أفضل حاال من دون
أن يصبح شخص آخر أسوأ حاال، حيث الوسائل اجليدة هي أكثر
شعبية والوسائل السيئة أقل قبوال. كل توازن سوق تنافسية هو حالة
مثلى حسب باريتو وكل حالة مثلى حسب باريتو هي توازن تنافسي

يتحقق عند توفر جمموعة من االفتراضات (مثل معلومات كاملة،
وغياب العوامل اخلارجية، وما إىل ذلك).

حالة مثلى حسب باريتو

Pareto-Optimum

5262 park and ride system

parking périphérique

نظام نقل يوفر مواقف للسيارات قرب حمطات النقل العمومي يف
ضواحي املدن الكبرية، لتسهيل انتقال املسافر من السيارة اخلاصة إىل
وسائل النقل العمومي دف ختفيض اكتظاظ السيارات والتلوث

داخل املدن. عموما يصل املسافر إىل هدفه بسرعة أكرب وبتكلفة أقل
وبشكل مريح.

موقف السيارات خارج املدينة

Parken und Reisen System

5263 parrot

perroquet

طائر، له غالبا ريش بألوان زاهية ومنقار قصري ومعقوف إىل أسفل.
يعيش يف املناطق االستوائية والدافئة ويتغذى على الفواكه والبذور.
طائر اجتماعي حيدث الكثري من الصخب والضوضاء يف الطبيعة،

وبالبيت عند تربيته والعناية به من طرف اإلنسان. بعض أنواعه قادرة
على تقليد صوت اإلنسان.

ببغاء

Papagei

5264 parthenogenesis

parthénogenèse

تكاثر ال جنسي أو أحادي اجلنس، فاجلنني جبسم األنثى أو البذرة
تتطور بدون إخصاب من الذكور. يوجد هذا الشكل من التكاثر
بالعديد من النباتات وكذلك عند املن وعدد من السحايل والقواقع

وبعض األمساك وغريها.

تناسل عذْري

Parthenogenese

5265 Parthenogenetic

parthénogénétique

أنواع تتكاثر دون مسامهة األب يف اجلينات.

توالد عذري

parthenogenetischen
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5266 Participation

participation

تكون املشاركة حقيقية وفعالة عندما يكون ألعضاء اموعة فرصة
وافية ومتساوية لوضع األسئلة حول جدول األعمال وللتعبري عن
آرائهم بشأن النتيجة النهائية خالل عملية صنع القرار. ميكن أن

حتدث املشاركة مباشرة أو من خالل املمثلني الشرعيني.

مشاركة

Beteiligung

5267 Participation Rate

taux de participation

نسبة عدد األفراد املشاركون يف برنامج إعادة التدوير مقارنة مع العدد
اإلمجايل للمشاركني املمكنني.

نسبة املشاركة

Beteiligungsquote

5268 participatory 
approach

approche participative

املشاركة هي العملية اليت من خالهلا ميكن ألصحاب املصلحة التأثري
واملسامهة يف املراقبة من خالل حتديد األولويات، وصنع السياسات،

وختصيص املوارد واحلصول على السلع واخلدمات العامة.

مقاربة تشاركية

partizipativer Ansatz

5269 participatory 
certification

certification participative

تستند شهادة املشاركة على إشراك املهتمني يف جمال إنتاج واستهالك
هذه املنتجات، يف عملية املعاينة للتصديق. تصور وتصميم املبادئ
والقواعد للحصول على شهادة العضوية وتطبيقها يتم مبسامهة مجيع

أصحاب املصلحة - املنتجني واملستشارين واملستهلكني.

شهادة تشاركية

partizipative Zertifizierung

5270 participatory 
 guarantee system 

(PGS)

système de garantie participative

نظام ضمان املشاركة هو نظام ضمان جودة تتركز حمليا. وهو يشهد
أن املنتجني يتعاملون على أساس املشاركة النشطة من جانب

أصحاب املصلحة، وعلى أساس من الثقة، وشبكات اجتماعية وتبادل
املعرفة. نظام ضمان املشاركة له هدف مشترك مع نظم إصدار
الشهادات من طرف ثالث يف توفري ضمانات ذات مصداقية

للمستهلكني الذين يبحثون عن منتجات عضوية. الفرق هو يف
املقاربة. وكما يوحي امسها، فاملشاركة املباشرة للمزارعني وحىت

املستهلكني يف عملية الضمان، ليست فقط تشجيع ولكن قد تكون
مطلوبة. وهذه املشاركة تعترب واقعية متاما يف سياق املزارع الصغرية،
واألسواق املباشرة احمللية اليت تعتمد نظام ضمان املشاركة. تؤدي

املشاركة النشطة من جانب أصحاب املصلحة إىل مزيد من التمكني؛
ولكن أيضا إىل مسؤولية أكرب، وهذا يتطلب من برامج نظام ضمان
املشاركة إيالء أولوية عالية للمعرفة وبناء القدرات ليس فقط بالنسبة
للمنتجني ولكن بالنسبة للمستهلكني أيضا. حىت اآلن، ال يقبل نظام
ضمان املشاركة يف التجارة العضوية الدولية ولكن له قيمة كبرية يف

تطوير السوق احمللية.

نظام ضمان املشاركة

partizipative Garantiesystem (PGS)

5271 Participatory 
monitoring and 
evaluation (PM&E)

suivi et évaluation participatif

الرصد والتقييم التشاركي هو عملية تنخرط من خالهلا اجلهات املعنية
على خمتلف املستويات يف رصد أو تقييم مشروع أو برنامج أو سياسة
معينة؛ تتقاسم اجلهات متابعة احملتوى، وعملية ونتائج نشاط الرصد

والتقييم؛ وتتخذ أو حتدد اإلجراءات التصحيحية.

رصد وتقييم تشاركي

partizipative Überwachung und Beurteilung

5272 Participatory 
Organizations

organisations participatives

املنظمات اليت ثقافتها وطرق عملها تتطلب أو تسمح مبشاركة
األعضاء يف خلق السياسة ويف التغيري. وهناك مصطلح متصل، تصميم
تشاركي، ويشري إىل منظمة اليت تشرك املستهلكني يف عملية التصميم

والتطوير من أجل خلق املزيد من املنتجات املناسبة والناجحة
واخلدمات واخلربات.

تنظيمات تشاركية

partizipative Organisationen
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5273 participatory plant 
 
breeding (PPB)

sélection végétale participative

تستند التربية التشاركية للنبات على فكرة أن املزارعني وكذلك
املهنيني مريب النباتات (أصحاب املشاتل) لديهم املعرفة واملهارات
اهلامة اليت ميكن أن تكمل بعضها البعض. وتعرف التربية التشاركية
للنبات، يف النطاق الواسع هنا، على أا جمموعة من األساليب اليت

تظم مزيج من العناصر الفاعلة (مبا يف ذلك العلماء واملربني واملزارعني
وغريهم من أصحاب املصلحة) يف مراحل تربية النبات. اعتمادا على
من يتحكم يف عملية التكثري (الباحثون أو املزارعون) والنطاق الذي
جيرى فيه العمل (التركز على اتمع أو البحوث الستقراء النتائج)

وعادة ما يتم التمييز بني فئتني رئيسيتني: التربية التشاركية للنبات اليت
"يوجهها املزارع" واليت تسري على "االجتاه الرمسي". وقد استخدمت
مصطلحات أخرى لوصف هذه النهج، وتتوقف على مرحلة عملية
التكاثر اليت ينطلق عندها التعاون بني املزارعني واملربني رمسيا. على
سبيل املثال، يف اختيار األصناف التشاركية تكون املواد ال تزال يف
مرحلة العزل. التربية التشاركية للنبات هلا تأثري إجيايب كبري على

التنوع ألن اختيار خطوط التربية خمتلف يف مواقع خمتلفة.

تربية تشاركية للنبات

partizipative Pflanzenzüchtung

5274 particle board

aggloméré

لوح مصنوع من قطع صغرية من اخلشب أو من مواد أخرى مكونة
أساسا من اللجنني والسليولوز (مثل: رقائق، شظايا، ألياف، وما إىل
ذلك) تلتصق وترتبط مع بعضها البعض عن طريق استخدام غراء

عضوي باإلضافة إىل عامل واحد أو أكثر من العوامل التالية: احلرارة
والضغط والرطوبة، واحملفز، اخل. فئة ألواح اجلسيمات هي فئة إمجالية،

وتشمل على سبيل املثال ألواح صفائح رقيقة موجهة (انظر
 .((OSB)

لوح جسيمات

Spanplatte

5275 Particle Radiation

rayonnement corpusculaire

انبعاثات نووية عالية الطاقة، تستخدم كعوامل مادية لتحقيق
الطفرات.  تستخدم عادة ثالثة أنواع رئيسية: ألفا (α) (موجبة

الشحنة)، بيتا (β) (سالبة الشحنة)، أو النيوترونات (غري مشحونة).

إشعاع جسيمي

Teilchenstrahlung

5276 Particle Size

taille des particules

القطر الفعال للجسيمات، يقاس بطريقة الترسيب، أو الغربلة، أو
أساليب مكرومترية.

حجم اجلسيمات

Partikelgröße

5277 particulate polluants

polluants atmosphériques

جسيمات دقيقة، صلبة أو سائلة، عالقة يف الغالف اجلوي لألرض.
ميكن أن تكون من مصدر طبيعي (انفجارات بركانية، حرائق غابات،

غبار لقاح، كائنات حية دقيقة) أو من صنع اإلنسان (رماد، غبار
إمسنت، ... ). تأثر على املناخ وهطول األمطار وتؤثر سلبا على صحة

اإلنسان.

جسيمات ملوثة

luftverunreinigenden Partikeln

5278 particulate pollution

pollution par les polluants solides

تلوث ناتج عن تواجد جسيمات دقائقية (خليط من جسيمات دقيقة
جدا ورذاذ باإلضافة إىل مواد كيميائية) باجلو، يتسبب عند استنشاقه
particulate) ثات دقائقيةلويف أضرار باجلهاز التنفسي. انظر: م

.(polluants

تلوث دقائقي

Feinstaubbelastung

5279 particulates

particules

قطع صغرية جدا من املواد الصلبة أو السائلة مثل جزيئات السخام
والغبار واألخبرة والرذاذ أو اهلباء. اخلصائص الفيزيائية للجسيمات،

وكيف تتفاعل و/أو تتحد مع جزيئات أخرى، هي جزء من
خصائص وآليات ردود فعل الغالف اجلوي.

جسيمات

Partikeln

5280 Particulates

particules

جسيمات صلبة دقيقة أو قطرات سائلة عالقة يف اهلواء. كثريا ما توفر
اجلسيمات الصلبة أسطح كبرية بسبب عدم انتظام شكلها، وبالتايل
فإا ميكن أن تستقطب ملوثات أخرى وحتملها معها. على سبيل

املثال، جسيمات الدخان وجزيئات ثاين أكسيد الكربيت هلا آثار أكرب
على الصحة عندما تكون يف مزيج باملقارنة مع تأثريها عندما تنبعث

بشكل منفصل.

جسيمات

Partikel, Teilchen
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5281 Parties to the Aarhus 
Convention

parties de la convention d'aarhus

يصل تعدادهم حاليا إىل 44 طرفا يف اتفاقية آرهوس، مبا يف ذلك
اململكة املتحدة واالحتاد األورويب. اتفاقية آرهوس مفتوحة النضمام
الدول خارج منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا، بعد موافقة اجتماع

األطراف.

(Århus آرهوس) أطراف اتفاقية

Vertragsparteien des Übereinkommens von Århus

5282 Parts Per Million 
(ppm) and Parts Per 
Billion (ppb)

parties par million (ppm) et parties par milliard 
(ppb)

هذه املصطلحات (الوحدات) تعطي العلماء طريقة لوصف مقدار من
مادة توجد يف عينة: أجزاء احلليلة لكل مليون جزء من العينة، على
سبيل املثال. يف كيمياء الغالف اجلوي تصبح هذه أجزاء حجمية
للحليلة يف أجزاء حجم الغالف اجلوي: جزء حجمي يف املليون
ppmv، جزء حجمي يف البليون ppbv، وما إىل ذلك. ويف

تركيزات منخفضة للحليلة يف حالة غازية يفترض أن احلليلة متثل غاز
مثايل. على سبيل املثال، فإن تركيز 1 جزء يف املليون من

الفورمالديهايد متثل 1 لتر من الفورمالديهايد يف كل مليون لتر من
اهلواء؛ كما تعادل 1 ميكروليتر من الفورمالديهايد لكل لتر من

اهلواء. يف تركيزات احلالة الغازية وتسمى هذه الوحدات أيضا نسب
خلط احلالة الغازية. والسبب هو أا ليست إال نسبة حجم حليلة إىل

حجم العينة؛ وال يهم حجم العينة.

أجزاء لكل مليون (جزء يف املليون)
وأجزاء من البليون (جزء يف البليون)

Teile pro Million (ppm) und Teile pro Milliarde (ppb)

5283 Party

partie

دولة (أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي مثل االحتاد األورويب)
صادقت على االتفاقية واليت دخلت االتفاقية بالنسبة هلا حيز التنفيذ.

طرف

Partei

5284 Passive venting 
(Landfill gas)

ventilation passive

توفري منهجي لفتحات يف مواقع دفن النفايات لتمكني غاز املكب من
اخلروج إىل الغالف اجلوي حال تكونه. تنعت هذه التهوية بالسلبية
لعدم وجود مساعدة ميكانيكية لتمكني الغاز من االنطالق يف اجلو.

السلطات املختصة ال تقبل عادة بالتهوية السلبية.

وية سلبية

Passive Entlüftung

5285 Pasteurization

pasteurisation

إجراء لتدمري البكترييا املسببة لألمراض والتخمر يف املنتجات واملواد
الغذائية. أا تنطوي على رفع درجة حرارة املادة إىل مستوى معني
واحلفاظ عليها يف هذا املستوى لفترة حمددة من الزمن، تليها عملية

تربيد يف فترة زمنية حمددة.

بسترة

Pasteurisierung

5286 Pastoralism

pastoralisme

الفالحة القائمة على تربية املاشية، إا صورة لنمط احلياة البدوية
واملتنقلة أحيانا بني مناطق الرعي.

نشاط رعوي

Weidewirtschaft

5287 Pasture

pâturage

مساحة خمصصة إلنتاج أعالف، مدخلة أو أصيلة، وحتصد بالرعي.

مرعى

Weide

5288 pasture husbandry

entretien des prairies

تشمل صيانة املروج عددا من األنشطة ومنها: صيانة الغطاء النبايت،
صيانة احلواجز وتقليم السياج ومراجعة تقسيم املساحة لتحسني إدارة
املرعى، إصالح أماكن استراحة احليوانات وصيانة مواقع الشرب،
إضافة أمسدة معدنية أو عضوية، وما إىل ذلك للحفاظ على جودة

املرعى.

صيانة املروج

Weidehaltung

5289 pasture legumes

légumineuses de pâturage

تعود أمهية إضافة البقوليات (أنواع الربسيم مثال) إىل احتواءها على
نسب عالية من الربوتني وأا حتسن إنتاجية املرعى دون مدخالت

النيتروجني. فالبقوليات تشكل عالقة تكافلية مع بكترييا الريزوبيم اليت
تنمو على جذورها. هذه البكترييا حتول نيتروجني اهلواء ومتكن النبات

من استخدامه.

بقوليات املراعي

Weide-Hülsenfrüchte
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5290 Patch

rustine

وحدة بيئية صغرية (بقعة) ضمن وحدة أكرب، ختتلف الوحدة الصغرية
عن الكبرية بشكل واضح ولكنها مع ذلك تتفاعل معها.

بقعة

Fleck

5291 patch reef

récif correctif

شعاب متقطعة تنموا يف مناطق صغرية، مفصولة مبناطق عارية من
الرمل أو احلطام، يف كثري من األحيان جزء من جممع شعاب أكرب.

شعاب تصحيح / تكميل

Patch-Riff

5292 Patent

brevet

شكل من أشكال محاية امللكية الفكرية، متاحة لالختراعات، سواء
كانت منتجات أو عمليات، اليت هي جديدة وتنطوي على (غري
بديهية) خطوة ابتكاريه، ومفيدة أو قابلة للتطبيق الصناعي. الرباءة

متنح قانونيا من قبل الدولة للمخترع وتعطيه احلق يف استبعاد اآلخرين
من صنع أو استخدام، وممارسة، وتسويق اختراعه داخل أراضيها
للمدة املنصوص عليها يف وثيقة براءة االختراع واليت حتتوي على
الكشف عن مواصفات االختراع. الرباءة حق استئثاري مينح نظري

اختراع يكون منتجا أو عملية تتيح، يف العموم، طريقة جديدة لعمل
شيء ما، أو تقدم حال تقنيا جديدا ملشكلة ما.

براءه اختراع

Patent

5293 Pathogen

pathogène

الكائن احلي الذي يسبب مرض لكائن حي آخر.

واصم، مسبب مرض

Krankheitserreger

5294 Pathogen

germe pathogène

كائنات دقيقة مسؤولة عن حدوث مرض.

مسببات املرض (ممرِضة)

Pathogen, Krankheitserreger

5295 pathogenic

pathogène

كائن دقيق (يستعمل يف العموم مصطلح: جرثومة) قادرة على أن
يتسبب بشكل من األشكال يف تدهور احلالة الصحية أو يف حالة

مرضية حلامله. هذا احلامل ميكن أن يكون حيوان أو نبات أو فطر.

ممرض

pathogen

5296 Pathogenic

pathogène

مصطلح يدل على قدرة كائن على التسبب يف مرض.

كائن ممرِض

krankheitserregend

5297 Pathogens

agents pathogènes

كائنات دقيقة ميكن أن تسبب املرض لكائنات حية أخرى، بشر
وحيوانات ونباتات. كائنات دقيقة مثل البكترييا والفريوسات، أو

الطفيليات اليت توجد يف النفايات البلدية الصلبة والصرف الصحي، يف
اجلريان السطحي من املزارع أو املناطق الريفية اليت تعج باحليوانات

األليفة والربية، ويف املياه املستخدمة للسباحة.

مسببات األمراض

Krankheitserreger

5298 Pathology

pathologie

دراسة األمراض النباتية أو احليوانية، وآثارها على الكائن احلي، وسبل
معاجلة املصابني.

علم األمراض

Pathologie

5299 Patient Capital

capital patient

استراتيجيات االستثمار اليت توفر العائدات االجتماعية والبيئية
باإلضافة إىل العوائد املالية مع التركيز على العوائد على املدى الطويل.
يف حني أن آفاق االستثمار الطويل و/أو العائد املايل األصغر قد تكون
متأصلة يف استثمارات فردية لرأس مال صبور، ال تطلب أية من هذه

الشروط يف االستثمارات الرأمسالية البعيدة األمد.

رأمسال صبور

geduldiges Kapital
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5300 Payment for 
ecosystem services 
(PES)

paiement pour les services écosystémiques (pse)

مقاربة قائمة على السوق، تستخدم مبالغ مالية أو مزايا لتشجيع أو
تثبيط ممارسات حمددة يف إدارة املوارد الطبيعية. وتسمى أيضا دفع

للنظام اإليكولوجي أو خلدمات بيئية أخرى.

دفع مقابل خدمات النظام
اإليكولوجي

Zahlung für Ökosystemdienstleistungen

5301 Payment schemes

régimes de paiement

ترتيبات املدفوعات بني املشترين والبائعني للسلع أو اخلدمات.

طرق دفع

Zahlungssysteme

5302 PCDDs 
(polychlorinated 
dibenzo-p-dioxins)

polychlorodibenzodioxines

جمموعة من املركبات ثالثية احللقات ومكلورة، واليت تظهر وتتواجد
إىل جانب (ثنائي برتوفوران املتعدد الكلور) كملوثات شائبية يف
جمموعة من املواد الكيميائية العضوية املصنعة. كما ميكن أن توجد
أيضا يف الرماد املتطاير والغازات املنبعثة من جمموعة متنوعة من

عمليات االحتراق. توجد يف كل مكان يف البيئة، فهي توجد بكميات
ضئيلة جدا (شوائب) يف التربة، ويف الدهون جبسم اإلنسان واحليوان،

ويف احلليب، واألنسجة البيولوجية األخرى. عدد ذرات الكلور
يتراوح بني 1 و 8، مما يسمح بتكون ما جمموعه 92 متجازئ.
ختتلف سمية املركبات باختالف عدد ومواقع ذرات الكلور يف

اجلزيء.

ثنائي برتول-بارا- ديوكسني متعدد
الكلور

Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine

5303 PCDFs 
(polychlorinated 
dibenzofurans)

polychlorodibenzofurannes

جمموعة من املركبات العضوية املكلورة الثالثية احللقات واجلد متشاة
يف تكوينها الكيميائي، ولكن متميزة هيكليا، واليت تشترك يف نفس
منط التكون واالنتشار البيئي. عدد ذرات الكلور يتراوح بني 8-1،
مما يسمح بتكون ما جمموعه 135 متجازئ، واليت ختتلف يف مسيتها
مع تغري عدد ذرات الكلور يف اجلزيء و/أو الشكل اهلندسي لترتيب

الذرات يف اجلزيء.

ثنائي برتوفوران متعدد الكلور

Polychlorierte Dibenzofurane

5304 PCV Systems

systèmes pcv

أداة للتحكم يف تلوث اهلواء يف حمركات السيارات. بدأ صانعي
السيارات يف تركيب أنظمة PCV يف مجيع السيارات اجلديدة يف
عام 1963. إا تساعد على إعادة تدوير الغازات اهليدروكربونية
امللوثة داخل احملرك (blowby) ودجمها مرة أخرى يف عملية

االحتراق يف احملرك.

نظم وية إجيابية لعلبة املرافق (نظم
(PCV

PCV-Système

5305 pea-beetle

bruche

أو سوسة البازالء، آفة مدمرة للمحاصيل، فهي جتعلها غري صاحلة
لألكل وحتد كثريا من قدرة اإلنبات إذا استعملت احلبوب املصابة

كبذور.

سوسة

Erbsenkäfer

5306 Peacebuilding

consolidation de la paix

يتمثل بناء السالم يف حتديد ودعم التدابري الالزمة للتحول حنو عالقات
وهياكل حكم أكثر استدامة وسلمية، من أجل جتنب العودة إىل
الصراع. األبعاد األربعة لبناء السالم هي: التنمية االجتماعية

واالقتصادية، واحلكم الرشيد، وإصالح مؤسسات العدالة واألمن،
وثقافة العدل واحلقيقة واملصاحلة.

بناء السالم

Friedenskonsolidierung

5307 Peacekeeping

maintien de la paix

حفظ السالم هو على حد سواء نشاط سياسي وعسكري، وينطوي
على التواجد يف امليدان، مبوافقة الطرفني، لتنفيذ أو مراقبة الترتيبات
املتعلقة بالسيطرة على الصراعات (وقف إطالق النار، والفصل بني

القوات)، وحلها (اجلزئي أو تسويات شاملة)، وكذلك حلماية إيصال
املساعدات اإلنسانية.

حفظ السالم

Friedenssicherung
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5308 Peacemaking

rétablissement de la paix

حتقيق السالم هو عملية دبلوماسية دف إاء الصراع، وبصورة
رئيسية من خالل الوساطة والتفاوض، على النحو املتوخى مبوجب

الفصل السادس من ميثاق األمم املتحدة.

حتقيق السالم

Friedensstiftung

5309 peach fly

puceron du pêcher; mouche de pêche

ذبابة من عائلة ذباب الفاكهة، جسمها مصفر مييل إىل البياض خبطوط
بنية، وطول ميكن أن يصل إىل 10 ملم.

ذُباب اخلوخ

Pfirsich-Fliege

5310 Peatland

tourbières

تتكون من املناطق اليت غمرا الفيضانات واملشبعة باملاء، مع
تراكمات كبرية من املواد العضوية، مغطاة بطبقة نباتية فقرية ومرتبطة

مع درجة معينة من احلموضة، واليت تظهر بالون املميز للعنرب.

أراضي اخلث

Torfland

5311 pedestrian traffic

piétons; circulation des piétons

أي استعمال الوسيلة الطبيعية لالنتقال وهي املشي. باعتبار كثافة
املرور عرب الطرق وملتقياا، وتداخل وسائل النقل وما تسببه من

معوقات وأحيانا أخطار على الراجلني والراكبني، أصبح من
الضروري تنظيم وتقنني حركة املرور بالنسبة للمركبات والراجلني

أيضا.

راجلون، حركة مرور الراجلني

Fußgängerverkehr

5312 pedogenic

pédogénique

وسائل وطرق متعلقة بعمليات إضافة أو نقل أو حتويل أو إزالة
مكونات التربة.

متعلق بدراسة التربة

pedogen

5313 Pedology

pédologie

علم يدرس مكونات وخصائص التربة الفيزيائية والكيميائية واألحيائية
وما يتعلق بتطورها.

علم التربة

Bodenkunde

5314 pedology

pédologie

علم يدرس تكوين التربة انطالقا من األصول الصخرية، وتطور التربة
عرب الزمن. كما يدرس مكونات التربة وخصائصها ويقوم بتصنيف

أنواعها وطبقاا.

علْم التربة

Bodenkunde

5315 Pedosphere

pédosphère

القشرة األرضية اليت تتألف من لوحات صلبة من الصفائح القارية
والصخور الفضفاضة والتربة.

غالف األرض الترايب

Pedosphäre

5316 Pedunculate

pédonculé

صفة الفواكه، اليت ترتبط بالغصن بواسطة ساق (السويقة).

فاكهة بساق

Früchte mit Stiel

5317 Pelagic

pélagique

خاصية كائن يعيش يف مياه البحر املفتوح.

حبري

pelagische

5318 pellicle

pellicule

غشاء اخللية اخلارجي، متصلب نسبيا. حيدد شكل اخللية وحيافظ
عليها.

قشرة، غشاء اخللية

Häutchen

5319 Penetrability

pénétrabilité

سهولة إدخال عينة يف التربة. وتقاس هذه السهولة بوحدات املسافة،
أو السرعة، أو القوة، أو العمل، ويتوقف ذلك على نوع جهاز أو

أداة قياس االختراق املستخدمة.

قابلية االختراق

Durchlässigkeit
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5320 per capita BOD per 
day in domestic 
sewage

dbo par habitant et par jour; DBO par habitant 
et par jour des eaux usées domestiques

كمية األوكسجني املذاب اليت حتتاجها الكائنات احلية الدقيقة اهلوائية
للتخلص من املواد العضوية يف عينة من املياه امللوثة عند درجة حرارة
معينة وخالل فترة زمنية حمددة. هذه العينة متثل نصيب الفرد اليومي

من مياه الصرف الصحي املرتيل.

حاجة الفرد اليومية من األكسجني
احليوي، حاجة الفرد اليومية من
األكسجني ملعاجلة حيوية ملياه

الصرف الصحي

Pro-Kopf-BSB pro Tag in häusliche Abwässer

5321 Perched aquifer

aquifère perché

طبقة مياه جوفية حملية غري حمصورة اجلوانب، تشكلت فوق طبقة
بنفاذية ضعيفة نسبيا. قد تكون مومسية حسب أمناط إعادة شحن

والتسرب من خالل والتدفق حول الطبقة.

مياه جوفية طافية

hangender Aquifer

5322 Perched Water Table

table d'eau perché

منسوب مياه جوفية منفصل عن طبقة مياه جوفية أسفله بصخور غري
مشبعة أو طبقة كتيمة من التربة املتراصة.

مستوى مياه جوفية طافية

hangender Wasserspiegel

5323 Percolate

percoler

نضح أو تسرب من خالل مادة قابلة لالختراق. ميكن أن تتسرب
املياه اجلوفية إىل أسفل مكب غري مبطن.

رشح

durchsickern

5324 Percolation

percolation

1) تدفق نزويل للمياه يف التربة املشبعة أو املشبعة تقريبا.
 

2) حركة املياه حتت الضغط اهليدروليكي أو اجلاذبية من خالل
الفجوات وبني الصخور والتربة، والنفايات. حركة منودجية عميقة يف

طبقات املياه اجلوفية حتت سطح األرض.

ترشح سفلي

Versickerung

5325 Percolation

percolation

مرور العصارة من خالل النفايات يف مسار نزويل يف املقام األول.

ختلل

Durchsickerung

5326 Percolation (water 
cycle)

percolation (cycle de l'eau)

تدفق املاء عموديا من خالل التربة والصخور حتت تأثري اجلاذبية.

ختلل (دورة املاء)

Versickerung (Wasserkreislauf)

5327 percolation stability

stabilité de percolation

يتعلق الرشح حبركة وتصفية املياه من خالل التربة، وهذا يتوقف على
خشونة السطح، ومستويات تدهوره وتآكله. الرشح عرب التربة يعتمد

على استقرار التربة، واليت تعتمد على طريقة استخدام األراضي،
وخواص التربة ومكوناا اهليكلية. استقرار الرشح سهل القياس وهو

مؤشر لتقييم إمكانات تآكل التربة.

لتخللا تثبا، استقرار الرشح

Versickerungsstabilität

5328 Perennial

pérenne

النباتات اليت تستمر يف النمو عدة مواسم. غالبا ما ميوت اجلزء العلوي
من النبات ميوت خالل فصل الشتاء أو موسم اجلفاف وينمي جمددا
من نفس منظمة اجلذور مرة أخرى، على الرغم من أن العديد من

النباتات املعمرة تبقي أوراقها على مدار السنة.

نبتة معمرة

mehrjährig

5329 Perennifolious forest

forêt sempervirent

تسمى عادة دغل (أدغال). على عكس الغابة النفضية اليت تسقط
األوراق خالل فصل اخلريف. الغابة الدائمة اخلضرة لديها أشجار
ذات أوراق دائمة أو معمرة. وتتواجد على ارتفاعات بني مستوى

البحر و 1000 متر فوق مستوى سطح البحر.

غابة دائمة اخلضرة

immergrüner Wald
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5330 Perfluorocarbons 
(PFCs)

perfluorocarbures (pfc)

من بني الغازات الدفيئة الستة اليت يطلب خفضها مبوجب بروتوكول
كيوتو. وهي منتجات ثانوية تصاحب صهر األلومنيوم وختصيب
اليورانيوم. كما أا حتل حمل مركبات الكربون الكلورية فلورية يف

تصنيع أشباه املوصالت. إمكانات االحترار العاملي هلذه املركبات هي
من 6500 إىل 9200 مرة أقوى من مثيلتها لغاز ثاين أكسيد

الكربون.

هيدروكربورات مشبعة بالفلور

Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW)

5331 Performance 
assessment

évaluation de la performance

التنبؤ باألداء املستقبلي لوحدة املشاهد الطبيعية اليت مت استصالحها أو
إجيارها حىت ميكن التعرف على اآلثار الضارة احملتملة فيما يتعلق

باجليوتقنية، باجليومورفولوجية واستدامة النظم اإليكولوجية.

تقييم األداء

Leistungsbewertung

5332 Performance 
Indicator

indicateur de performance

مقياس كمي (أو نوعي) لتحقيق املطلوب النهائي. مؤشرات األداء
تقارن الظروف الفعلية مع جمموعة حمددة من الشروط املرجعية. إا

تقيس "املسافة" بني الوضع احلايل والوضع املرغوب فيه (اهلدف).

مؤشر أداء

Leistungsindikator

5333 Performance 
Indicators

indicateurs de performance

بيانات كمية مرقمة لتقييم اخلدمات املقدمة، مثل عدد العمال، طول
الشوارع اليت تصلها اخلدمة، كمية النفايات البلدية الصلبة اليت مت

مجعها.

مؤشرات األداء

Leistungsindikatoren

5334 Performance 
Measures

mesures de rendement

قيم مؤشرات التفعيل، ويتم ربطها عموما إما بفترة األداء أو
بالتكاليف. مقاييس األداء هي األداة الرئيسية لرصد األداء. كأمثلة:
التكلفة / لكل طن من النفايات البلدية الصلبة اليت مت التخلص منها،

وطول الشوارع اليت مت تنظيفها خالل ساعة.

مقاييس األداء

Steuerungsgrößen

5335 Performance 
Monitoring

suivi de la performance

قياس أداء خدمة بشكل مستمر، من أجل تشجيع االستخدام الفعال
للموارد املتاحة.

مراقبة األداء

Leistungsüberwachung

5336 Performance review 
and assessment of 
implementation 
system (PRAIS)

analyse de la performance et évaluation du 
système de la mise en œuvre (prais)

إطار ملتابعة ومراجعة أداء وتنفيذ االتفاقية، االستراتيجية واألطراف
املشاركة يف االتفاقية.

مراجعة أداء وتقييم نظام التنفيذ
(PRAIS)

Leistungsüberprüfung und Bewertung des 
Durchführungssystems (PRAIS)

5337 Performance Test

test de performance

القياس يف املوقع ألداء الطاقة، للخصائص الطاقية لبناية أو جلهاز
يستخدم الطاقة، يتم االختبار وفقا لربوتوكوالت وحتليل وطرق

حساب حمددة مسبقا.

اختبار األداء

Leistungstest

5338 Performance Zoning

zonage de performance

حيدد معايري احلد األدىن املستخدمة عند تقييم ما إذا كان مشروع
معني مناسب ملنطقة معينة. يضمن أن تكون النتيجة النهائية على
مستوى مقبول من األداء أو التوافق. هذا النوع من التقسيم يوفر
املرونة مع أهداف وقواعد واضحة املعامل وجدت يف التقسيم

التقليدي.

تقسيم املناطق بأداء حمسن

Leistungsfähiger Bebauungsplan

5339 Periglacial

périglaciaire

منطقة توجد على حواف الصفائح اجلليدية واألار اجلليدية. أراضيها
غالبا ما تكون دائمة التجمد. توجد يف جمال خطوط العرض العليا
(التندرا يف آسيا وأمريكا الشمالية) وعلى علو شاهق. خالل العصر

اجلليدي األخري كان جنوب بريطانيا منطقة جوار جتمد.

جوار التجمد

periglaziale
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5340 Peri-Urban

périurbaine

نظام زراعي تطور حول املدن لالستفادة من األسواق احمللية،
مبحاصيل عالية القيمة (الفواكه واخلضروات ومنتجات األلبان،

وغريها).

شبه حضري

Stadtrand

5341 Permaculture

permaculture

Bill) الزراعة املعمرة هو مصطلح صاغه عامل البيئة األسترايل
Mollison) وأحد طلبته (David Holmgren) يف عام
1978. "الزراعة املعمرة" تعرب على "زراعة دائمة"، وهو منظور
الستخدام األراضي بتصميم بيئي إلقامة اإلنسان ونظم اإلنتاج

الغذائي، مع هدف التكامل املتناغم بني مساكن اإلنسان والنباتات
السنوية والنباتات الدائمة، واحليوانات، والتربة، واملياه، يف جمتمعات

منتجة مستقرة.

زراعة معمرة

Permakultur

5342 Permanent crops

cultures permanentes

تنقسم احملاصيل إىل حماصيل مؤقتة ودائمة. تزرع أو تغرس احملاصيل
الدائمة مرة واحدة، ومن مث تشغل البقعة األرضية من عدة سنوات إىل
بضعة عقود، وليس من الضروري (ويف العديد من احلاالت ليس من
الصاحل) إعادة الزراعة بعد كل حصاد سنوي، مثل الكاكاو والنب
واملطاط. وتشمل هذه الفئة الشجريات املزهرة، وأشجار الفاكهة

وأشجار اجلوز والكروم، ولكن تستثىن األشجار اليت تغرس من أجل
اخلشب، واملروج واملراعي الدائمة.

حماصيل دائمة

Dauerkulturen

5343 Permanent Interstate 
Committee for 
Drought Control in 
the Sahel (CILSS)

comité intergouvernementale de lutte contre la 
sécheresse dans le sahel (cilss)

أنشئت يف عام 1973، وهي منظمة حكومية دولية شبه إقليمية
تقوم، من بني أمور أخرى، مبساعدة بلدان غرب أفريقيا على تنفيذ
االتفاقية. األعضاء: بوركينا فاسو، الرأس األخضر، تشاد، غامبيا،

غينيا بيساو، مايل، موريتانيا، النيجر، السنغال.

(ال)جلنة الدائمة املشتركة بني
الدول ملكافحة اجلفاف يف منطقة

(CILSS) الساحل

Ständige zwischenstaatliche Komitee für 
Dürrekontrolle im Sahel (CILSS)

5344 Permanent Reserve 
(forestry)

réserve permanente (foresterie)

منطقة مستبعدة ائيا من احلصاد.

احتياطي دائم (الغابات)

Permanente Reserve (Forstwirtschaft)

5345 Permeability

perméabilité

املعدل الذي تعرب به املياه أو تتسرب من خالل الصخور. والصخور
تتراوح بني كتيمة متاما (مثل الطني املشبع، نفاذية = 0) إىل نفاذية

عالية (على سبيل املثال احلجر اجلريي الذي تقدمت جتويته).

نفاذية

Durchlässigkeit

5346 Permeability (waste)

perméabilité

مقياس ملدى حركية سائل عرب مسام مادة صلبة. تعرب النفاذية، يف
حالة مكبات النفايات الصلبة، على مدى سرعة حترك املياه من خالل
النفايات البلدية الصلبة املضغوطة. الوحدة املستعملة لقياس النفاذية

هي سم يف الثانية الواحدة.

نفاذية

Durchlässigkeit

5347 Permeable

perméable

جسم صلب به مسام أو فتحات تسمح للسوائل و/أو الغازات
باملرور.

يسمح بالنفاذ

durchlässig

5348 Permit

permis

إذن أو ترخيص أو وثيقة صالحية معادلة تصدرها هيئة حكومية أو
وكالة حكومية مت تكليفها بتنفيذ متطلبات التنظيم البيئي؛ مثال تصريح
باستغالل موقع كمطرح نفايات صلبة أو لتشغيل منشأة اليت قد تولد

انبعاثات ضارة.

تصريح

Genehmigung
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5349 Peroxyacetylnitrate 
(PAN)

peroxyacétylnitrate (pan)

فئة من املواد الكيميائية اليت وجدت من بني ملوثات طبقة التروبوسفري
من الغالف اجلوي، واليت تشكلت نتيجة التحلل الضوئي وتفاعالت
ملواد كيميائية عضوية طبيعية ومصنعة. تعترب هذه املواد مبثابة مواد

مهيجة ومطفرة للثدييات وسامة لكثري من النباتات.

(PAN) بريوكسي أستيل نترات

Peroxyacetylnitrate (PAN)

5350 Persistence

persistance

عندما يطبق على مادة كيميائية فإنه يعين القدرة على البقاء دون تغيري
رغم تأثريات البيئة.

ثبات

Beharrlichkeit

5351 Persistent Organic 
Pollutants (POPs)

polluants organiques persistants (pop)

يف البداية ويف اتفاقية استكهومل، مت االعتراف باثين عشر ملوث
عضوي ثابت، وهذه امللوثات تتسبب يف آثار ضارة على البشر

والنظم اإليكولوجية وميكن تقسيمها إىل 3 فئات:
 

• املبيدات: ألدرين، ودي دي يت، الديلدرين، أندرين، سباعي
الكلور، وسداسي كلور البرتين، مريكس، توكسافني؛

 
• املواد الكيميائية الصناعية: سداسي كلور البرتين، مركبات ثنائي

الفينيل املتعدد الكلور (PCBs)؛ و
 

• من املنتجات اجلانبية: سداسي كلور البرتين؛ الكلور ثنائي
برتو-بارا- ديوكسني متعدد الكلور وثنائي برتوفوران املتعدد الكلور

(PCDD / PCDF)، وثنائي الفينيل متعدد الكلور.
 

وأضاف مؤمتر األطراف التفاقية استكهومل يف اجتماعه الرابع املنعقد
يف الفترة من 4 إىل 8 مايو 2009 تسعة من امللوثات العضوية الثابتة:

 
• املبيدات: الكلورديكون، ألفا سداسي كلورو هكزان احللقي، بيتا

سداسي كلورو هكزان احللقي، ليندين، مخاسي كلور البرتين.
 

• املواد الكيميائية الصناعية: سداسي الربوم ثنائي الفينيل، األثري
سداسي وسباعي الربوم ثنائي الفينيل، مخاسي كلور البرتين، أوكتان
مشبع بالفلور محض السلفونيك، أمالحه، سلفونيل الفلوريد األوكتان

مشبع بالفلور، أثري رباعي ومخاسي الربوم ثنائي الفينيل. و
 

• من املنتجات اجلانبية: ألفا وبيتا سداسي كلورو اهلكزان احللقي،
ومخاسي كلور البرتين.

ملوثات عضوية ثابتة

Persistente organische Schadstoffe (POPs)
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5352 Personal clouds

nuages personnels

قياس قيم، عالية نسبيا، من التلوث يف حميط أو قرب شخص، واليت
تنشأ عندما تثري حتركاته الغازات واجلسيمات من على مالبسه أو من
على األسطح ااورة. ميكن أن تصل تركيزات الغيوم الشخصية إىل
قيم تتراوح بني 3 و 67 ميكروجرام / باملتر املكعب للجسيمات من

10 ميكرومتر أو من 6 إىل 27 ميكروغرام / باملتر املكعب
للجسيمات من 2،5 ميكرومتر.

غيوم شخصية

persönliche Wolken

5353 Personal effect / 
Household effect 
(CITES)

biens personnels / biens de ménages (cites)

عينات:
 

    مملوكة ألشخاص ألغراض غري جتارية؛
 

    مكتسبة قانونيا؛ و
 

    يف وقت االسترياد أو التصدير أو إعادة التصدير (عند عبور
احلدود) إما:

 
أ ) حممولة باليد أو حتمل مع األمتعة الشخصية؛ أو

 
ب ) جزءا من املمتلكات املرتلية املنقولة.

 
وقد قرر مؤمتر األطراف أيضا أنه عند املراقبة التجارية للممتلكات

الشخصية واملرتلية، ال يطبق املصطلح "عينة تذكارية سياحية" إال على
املمتلكات الشخصية واملرتلية اليت مت احلصول عليها خارج الدولة

اإلقامة املعتادة للمالك وعدم تطبيقها على العينات احلية.
 

ويف اللقاء 16 يف (بانكوك، 2013)، اعتمد املؤمتر أيضا ملحق
جديد 1 إىل قرار املؤمتر 13.7 (وثائق COP16) الذي ينص على
أن التعريف الوارد يف البند (1) أعاله "يستبعد االستخدام لتحقيق

مكاسب جتارية وبيع وعرض ألغراض جتارية، وحفظ للبيع أو عرض
للبيع أو نقل للبيع".

ممتلكات شخصية / مرتلية (اتفاقية
التجارة الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض)

Persönliches Eigentum/ Haushalts-Eigentum (CITES)

5354 Personal Saving

épargne personnelle

الفرق بني دخل األسرة (بعد الضرائب) ونفقات االستهالك.

ادخار شخصي

persönliche Einsparung

5355 Personalization

personnalisation

قدرة الزبائن على تغيري منتج أو خدمة لتناسب احتياجام ورغبام
بشكل أفضل. وهو خيتلف عن التخصيص فإضفاء الطابع الشخصي
يقدم جمموعة أوسع بكثري من السمات احملددة مسبقا، فضال عن
القدرة على خلق مسات جديدة أو مبتكرة. هذا ميكن أن يقلل من
هدر املواد والطاقة، ويف نفس احلني تقدم جتربة ديناميكية ومرضية

للزبائن.

إضفاء الطابع الشخصي

Personalisierung

5356 personnel monitoring

surveillance du personnel

باإلضافة إىل املعاين األمنية للمصطلح ميكن استعمال أجهزة استشعار
لتحديد وجود أو عدم وجود أشخاص يف مكان ما من أجل إيقاد أو

إطفاء األنوار واحلفاظ على الطاقة.

مراقبة األشخاص

Personenüberwachung

5357 Perverse incentives

incitations perverses

حوافز تتناقض تأثرياا مع نية اإلجراءات  املتعلقة خبفض االنبعاثات
الناجتة عن إزالة الغابات وعن تدهورها مع ختزين إضايف للكربون.

على سبيل املثال، وضع قيم غري مناسبة أو ضعيفة خلط األساس إلزالة
الغابات قد، عن غري قصد، حيفز البلدان اليت تنخفض فيها معدالت
إزالة الغابات احلالية والتارخيية على زيادة إزالة الغابات من أجل أن

تصبح قادرة على مطالبة مالية أكرب على أساس احلد من إزالة
الغابات.

حوافز ضارة

perverse Anreize

5358 Pervious

perméable

وسط قابل لالختراق ويسمح ملواد جبسيمات من أحجام مناسبة
باملرور عربه.

قابل لإلختراق

Durchlässig
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5359 Pest

pest

أي نوع (أو صنف آخر ذو صلة مثل السالالت، منط حيوي) نبايت
أو حيواين أو كائن دقيق (مبا يف ذلك مسببات األمراض) يضر

بالنباتات واحليوانات واألنشطة البشرية.

آفة

Pest

5360 Pest regulation

régulation des ravageurs

للنظم البيئية تأثري على انتشار آفات احملاصيل وأمراض الثروة احليوانية.
على سبيل املثال، احليوانات املفترسة من غابات جماورة - مثل

اخلفافيش، والضفادع، والثعابني - تستهلك آفات احملاصيل.

تنظيم (احلد من) اآلفات

Schädlingsregulierung

5361 Pest species

espèces ravageurs

أنواع ضارة، مدمرة، مزعجة أو مسببة الضطراب عند احليوانات أو
النباتات.

أنواع اآلفات

Schädlingsarten

5362 Pesticide

pesticide

لغويا أي شيء يقتل اآلفات واحلشرات. تستخدم كمصطلح عام
للداللة على مواد، عضوية أو غري عضوية، تستخدم لتدمري أو منع

انتشار اآلفات النباتية أو احليوانية. وتشمل املبيدات احلشرية ومبيدات
األعشاب ومبيدات القوارض، اخل.

مبيدات احلشرات

Pestizid

5363 pesticide

pesticide

مواد كيميائية تقتل كائنات (نباتات أو حشرات أو فطريات، مزعجة
أو ضارة)، أو متنع إنباا أو منوها أو تكاثرها. تستعمل يف احلقول
واملزارع واحلدائق واألماكن املفتوحة لكن أيضا يف البيت واألماكن

املغلقة مع أخد االحتياطات الالزمة يف كلتا احلالتني.

مبيد

Schädlingsbekämpfungsmittel/ Pestizid

5364 pesticide

pesticide

مواد كيميائية تقتل كائنات (نباتات أو حشرات أو فطريات، مزعجة
أو ضارة)، أو متنع إنباا أو منوها أو تكاثرها. تستعمل يف احلقول
واملزارع واحلدائق واألماكن املفتوحة لكن أيضا يف البيت واألماكن

املغلقة مع أخد االحتياطات الالزمة يف كلتا احلالتني.

مبيد

Schädlingsbekämpfungsmittel/ Pestizid

5365 Pesticide Residue

résidus de pesticides

خملفات املبيدات هي مادة أو خليط من املواد املوجودة يف الغذاء
بالنسبة لإلنسان أو احليوانات والناجتة عن استخدام املبيدات. وتشمل:
مشتقات حمددة، مثل الناجتة عن تدهور وحتويل املنتجات، األيض،

منتجات التفاعل، والشوائب اليت تعترب أن هلا أمهية مسية.

خملفات املبيدات

Pestizidrückstände

5366 Pesticides

pesticides

صفة مواد كيميائية مستخدمة لقتل اآلفات واحلد من تأثريها يف
الزراعة والصحة ومصاحل أخرى لإلنسان. وغالبا ما تصنف املبيدات
وفقا للكائنات اليت يتم استخدامها للسيطرة عليها، على سبيل املثال:
مبيد فطريات، مبيد أعشاب ضارة ومبيدات احلشرات والقوارض،

اخل.

مبيدات

Pflanzenschutzmittel

5367 pests

déprédateurs

كائن حي (دقيق أو حيوان أو نبات أو ... )، ميكن أن يتكاثر وينتشر
بسرعة، ويصبح مزعجا أو مضرا وقد يصبح مدمرا، لإلنسان أو

حملاصيل نباتية أو حيوانية أو حمليط طبيعي. كائن آفة يف مكان (تكاثر
خنازير برية يف منطقة زراعية) يصبح ثروة يف حممية قنص.

حشرات مؤذية، آفات

Schädlinge
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5368 petrol tanker

pétrolier

سفينة صنعت خصيصا لنقل املواد السائلة أو الغازية، مستعملة لنقل
النفط اخلام أو مشتقاته. تطور حجمها بسرعة بعد احلرب العاملية
الثانية ووصلت سعة بعضها أزيد من نصف مليون طن. يستعمل

املصطلح أيضا للداللة على املركبات الصهرجيية لنقل مشتقات النفط
عرب الطرق.

ناقلة نفط

Oeltanker

5369 petrol tanker

pétrolier

سفينة صنعت خصيصا لنقل املواد السائلة أو الغازية، مستعملة لنقل
النفط اخلام أو مشتقاته. تطور حجمها بسرعة بعد احلرب العاملية
الثانية ووصلت سعة بعضها أزيد من نصف مليون طن. يستعمل

املصطلح أيضا للداللة على املركبات الصهرجيية لنقل مشتقات النفط
عرب الطرق.

ناقلة نفط

Oeltanker

5370 petroleum

pétrole

خليط من املُركَّبات، متكونة أساسا من الكربون واهليدروجني،
نتجت عن حتوالت كائنات ميتة، تراكمت فوقها صخور رسوبية

وتعرضت الرتفاع درجة احلرارة والضغط. سائل بين فاقع إىل أسود،
ينتج عند التكرير أنواع خمتلفة من الوقود واملواد األولية للصناعة.

نِفْط

Erdöl

5371 Pflanzengemeinschaft

communauté végétale

مزيج من النباتات الفردية، توجد بينها عالقات املنافسة وما إىل ذلك
(جمتمع نبات).

جتمع نباتات

Pflanzengemeinschaft

5372 Pflanzengesellschaft

communauté végétale

مزيج من أنواع النباتات املرتبطة بالبيئة املوجودة فيها، واليت توجد يف
توازن بناءا على عالقات تنافس وما إىل ذلك ولديه استقرار معني يف

التكوين النوعي.

جمتمع نبات

Pflanzengesellschaft

5373 pH

ph

رمز لدرجة احلموضة أو القلوية يف حملول عموما مائي. وهو القيمة
السلبية للوغاريتم تركيز أيون اهليدروجني يف احمللول، (درجة

احلموضة = pH = (-) (log10[H+]) ). إذا تزايد تركيز أيون
اهليدروجني يف حملول، فإن القيمة العددية لدرجة احلموضة تنقص،
والعكس بالعكس. يعترب قيمة درجة احلموضة يف املاء املقطر النقي
على أا حمايدة (=  7)، قيم الرقم اهليدروجيين 0-7 تشري إىل

احلموضة، و7-14 تشري إىل القلوية.

درجة احلموضة، رقم ميدروجيين

pH

5374 pH

ph

مقياس احلموضة أو القلوية يف احملاليل املائية. حملول محضي: درجة
احلموضة أصغر من 7 (pH < 7.00)، حملول قلوي: درجة

احلموضة أكرب من 7 (pH > 7.00). درجة احلموضة تساوي 7
(pH = 7.00) حملول حمايد.

رقم هيدروجيين

pH

5375 pH Control

contrôle du ph

عملية (جترى عادة بشكل آيل) حيث يتم ضبط درجة احلموضة
للسوائل، أو احلفاظ على قيمة معينة وحمددة مسبقا (أو يف احلدود
املختارة). يف جمال إدارة النفايات الصلبة، يتم استخدام هذه العملية

لتحييد محوضة أو قلوية محأة قبل التخلص منها.

مراقبة الرقم اهليدروجيين

pH-Kontrolle

5376 Phagocyte

phagocyte

خلية تبتلع األجسام الغريبة، خاليا الدم البيضاء اليت ميكن أن حتيط
وتبتلع (عن طريق البلعمة) وتدمر كائنات دقيقة غازية مبا يف ذلك
الفريوسات والبكترييا. هناك جمموعني منفصلني - اخللية األكولة

الكبرية والعدالت.

بلعمية

Phagozyten

5377 pharynx

pharynx

جتويف يف اجلهاز اهلضمي، يأيت مباشرة بعد الفم. تكون له عند بعض
احليوانات عضالت تساعد على املص أو البلع.

بلعوم

Rachen
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5378 Phenology

phénologie

دراسة العالقة بني املناخ وتوقيت الظواهر الطبيعية الدورية مثل هجرة
الطيور، ظهور الربعم، أو إزهار النباتات.

علم األحداث الدورية البيولوجية

Phänologie

5379 Phenotype

phénotype

املظهر املادي اخلارجي لكائن حي، وتسيطر عليه تفاعالت جيناته مع
البيئة؛ مصدره النوع اجليين.

منط مظهري

Phänotyp

5380 Phenotypic plasticity

plasticité phénotypique

التباين املظهري لنوع جيين واحد يف بيئات خمتلفة.

لدونة مظهرية

phänotypische Plastizität

5381 phosphate based 
detergent

détérgent à base de phosphates

مثلت مركبات الفوسفات مكون أساسي ألغلب مواد التنظيف. هذه
املركبات انتقلت عرب مياه الصرف الصحي إىل األار والبحريات
وتراكمت ا، نتج عن ذلك تكاثر مريع للطحالب والنباتات املائية

وتدهور جودة املياه ونفوق العديد من الكائنات املائية. اية
الثمانينيات وبداية التسعينيات صدرت قوانني بعدد من الدول، حتد أو

متنع استعمال هذه املركبات.

منظِّف أساسه الفوسفات

Reinigungsmittel auf Phosphatbasis

5382 phosphate elimination

réduction des sels nutritifs; élimination des 
phosphates

يستعمل إلزالة أو خفض تركز مركبات الفوسفات يف املياه اليت تغادر
حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي، إما الترسيب الكيميائي، وهو أمر
مكلف ويسبب زيادة حجم البقايا الصلبة بنسبة كبرية. أو معاجلة

بيولوجية باالعتماد على كائنات دقيقة تتغذى على مركبات
الفوسفات.

ختفيض األمالح املغذية، إزالة
الفوسفات

Phosphateliminierung

5383 phosphorus

phosphore

عنصر كيميائي، رمزه (P) وعدده الذري 15. يدخل يف تركيب
مكونات كافة اخلاليا احلية مثل احلمض النووي ومركبات إمدادات

الطاقة اخللوية (ADP / ATP). يصنف من بني املواد اخلام
املعدنية بوضع حرج باعتبار حيويته وحجم الطلب املتزايد وحمدودية

املوارد املعدنية.

فوسفور

Phosphor

5384 phosphorus

phosphore

عنصر كيميائي، رمزه (P) وعدده الذري 15. يدخل يف تركيب
مكونات كافة اخلاليا احلية مثل احلمض النووي ومركبات إمدادات

الطاقة اخللوية (ADP / ATP). يصنف من بني املواد اخلام
املعدنية بوضع حرج باعتبار حيويته وحجم الطلب املتزايد وحمدودية

املوارد املعدنية.

فوسفور

Phosphor

5385 phosphorus cycle

cycle du phosphore

انتقال الفوسفور عرب مراحل متشابكة تكون مع بعضها حلقة
مكتملة. تتمثل هذه املراحل يف التفاعالت واملركبات اليت يساهم فيها
الفسفور يف األغلفة املائي والترايب واحليوي لألرض. خبالف دوائر
العناصر احليوية، الكربون واألزوت، فإن دورة الفوسفور ال متر

بالغالف اجلوي.

دورة الفوسفور

Phosphorkreislauf

5386 Phosphorus Cycle

cycle du phosphore

دورة الفوسفور بني الكائنات احلية والتربة والصخور واملاء. دورة
رسوبية مفتوحة. ينتقل معدن الفوسفور من احمليطات إىل اليابسة

(مثال عن طريق الصيد) أو العكس عرب النفايات ومياه األار. كما
يتم استخراج الفوسفور من مواقع التخزين املعدنية ويضاف إىل

الدورة العاملية يف وقت الحق. حوامل ومصادر الفوسفور مهمة تتمثل
يف مياه الصرف السطحي الزراعي (زيادة املغذيات باألار). إزالة

الغابات وتآكل التربة تسامهان كذلك يف زيادة املغذيات.

دورة الفوسفور

Phosphorkreislauf
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5387 Photo-Adaptation

photo-adaptation

تفاعالت على املدى القصري، تأقلم، وتطور النوع اجليين يف موقع
معني. التطور باعتباره مرشح يؤكد اخلصائص اليت متثل تأقلما جيدا

مع الظروف السائدة على مر الزمن. يتم استعمال مجيع أنواع التكيف
للسماح بتعديالت دقيقة تضمن أكرب استغالل ممكن لإلشعاع املتاح.

تكيف ضوئي

Licht-Anpassung

5388 photo-autotroph

photo-autotrophe

كائنات ضوئية التغذية، تستخدم مركب غاز ثاين أكسيد الكربون
كمصدر رئيسي أو وحيد للكربون. مثل: الطحالب والنباتات.

ذايت التغذية الضوئية

Foto-autotroph

5389 photochemical smog

smog photochimique

نوع من الضباب الدخاين الذي يتشكل يف املدن الكبرية عندما حتدث
تفاعالت كيميائية يف وجود ضوء الشمس بني امللوثات ومكونات
اهلواء. ميثل األوزون مكونا مهما هلذا الضباب. األوزون ومواد
أكسدة أخرى ال تنبعث يف اهلواء مباشرة ولكنها تتشكل نتيجة

للتفاعالت اليت تدخل فيها أكاسيد النيتروجني واهليدروكربونات.
بسبب قدرة أوزون الطبقة السفلى من الغالف اجلوي (التروبوسفري)

على تشكيل الضباب الدخاين، غالبا ما يشار على أنه أوزون "سيئ".

ضباب دخاين كيميائي ضوئي

photochemischer Smog

5390 Photochemical smog

smog photochimique

ختضع اهليدروكربورات الطبيعية واليت تنبعث بشكل مصطنع، ويف
وجود أكاسيد النيتروجني، لتفاعالت ضوئية تنتج سحابة من املواد
الكيميائية السامة مبا يف ذلك األوزون وجمموعة متنوعة من الغازات
واجلسيمات الكيميائية الضارة. هذه التفاعالت، املدعومة من أشعة
الشمس تعطي بعض املنتجات، مثل األوزون، اليت يصل تركزها
الذروة بعد وقت قصري من وصول تدفق األشعة الشمسية إىل احلد

األقصى، حوايل منتصف النهار. وظاهرة االنقالب احلراري، اليت غالبا
ما ترتبط مع ظواهر الطقس يف بعض املدن، ميكن أن تؤدي إىل تراكم
خطري من الضباب الدخاين يف املناطق احلضرية. وقد نسبت وفيات
بشرية للضباب الدخاين الكيميائي الضوئي منذ الثورة الصناعية يف

مدن مثل لندن ونيويورك.

ضباب دخاين كيميائي ضوئي

photochemischer Smog

5391 photochemistry

photochimie

دراسة تأثري الضوء على بعض املركبات الكيميائية.

كيمياء ضوئية

Photochemie

5392 photodissociation

photodissociation

التفاعل الكيميائي حيث تتدخل أشعة الشمس والذي يتم فيه تقسيم
اجلزيئات إىل الذرات املكونة هلا. املعروف أيضا باسم التحلل

الضوئي.

إحنالل ضوئي

Photodissoziation

5393 photogenic (or 
photogenetic) organ

organe photogène (ou photogénique)

يتوفر عدد من حيوانات أعماق البحار وحشرات برية على أعضاء
مولدة للضوء. ضوء ينتج عن تفاعالت بيوكيماوية أو نشاط بكترييا
منرية. تستعمل اإلنارة عموما جللب اجلنس اآلخر، لكن عددا من
احليوانات يستعمل اإلنارة إلخافة عدو وآخرون القتناص طريدة,.

عضو مولد للضوء

fotogenes Organ

5394 Photoinhibition

photoinhibition

اخنفاض معدل التمثيل الضوئي بسبب شدة اإلشعاع العالية جدا.

تثبيط ضوئي

Fotoinhibition
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5395 Photophilous

photophiles

كائن حيب أو حباجة إىل أشعة الشمس.

ضوئي

Photophilous

5396 Photosynthesis

photosynthèse

حتويل الطاقة الضوئية إىل طاقة كيميائية. إنتاج الكربوهيدرات (ومنها
السكريات) من CO2 واملاء يف وجود مادة الكلوروفيل باستخدام
الطاقة الضوئية، واليت يتم نقلها اىل اجلذور حيث سيتم حتويلها إىل

النشا (موقع التخزين).

تركيب / متثيل ضوئي

Fotosynthese

5397 Photosynthetic 
Active Radiation

radiation photo-synthétiquement active

جمال الطيف الذي تستخدمه النباتات يف عملية التمثيل الضوئي. ميثل
اال الطيفي من 380 إىل 710 نانومتر (أي جمال الطيف املرئي)
٪47 من الطاقة الشمسية الساقطة على األرض. وفقا لقيمة حصيلة
التفاعالت الطاقية، فإن 1 % فقط من الطاقة الشمسية هو الذي
يستخدم لعملية التمثيل الضوئي يتم ختزينه كطاقة كيميائية يف

اخلشب.

إشعاع فعال يف جمال للتمثيل الضوئي

Photosynthetisch aktive Strahlung

5398 Photosynthetic 
pigment

pigment photosynthétique

صباغ ميتص الضوء بكفاءة يف 400 إىل 700 نانومتر وضروري
لعملية التمثيل الضوئي.

صباغ بتمثيل ضوئي

Photosynthesepigment

5399 Photosynthetically 
Active Radiation 
(PAR)

rayonnement photosynthétiquement actif

جزء طاقة اإلشعاع (الشمسي) القابل لالستيعاب من طرف أنظمة
التمثيل الضوئي الطبيعية (أي ما يعادل تقريبا طيف الضوء الطبيعي

.(nm 700 للموجات من 400 إىل

اإلشعاع النشط يف املثيل الضوئي،
إشعاع نشط يف التمثيل الضوئي

Photosynthetisch aktive Strahlung

5400 Photosystem

photosystème

وحدة منفصلة لتنظيم الكلوروفيل وجزيئات الصباغ األخرى واليت
تدخل يف مكونات الثايالكويد من البالستيدات اخلضراء وتشارك مع

الضوء يف التفاعالت احملققة للتمثيل الضوئي.

نظام ضوئي

Photosystem

5401 PH-value

valeur du ph

أو الرقم اهليدروجيين: مقياس للحموضة (أو للقاعدية) يف حملول
مائي. يعترب حملول رقمه اهليدروجيين أقل من 7 حامض، وحملول

رقمه أكرب من 7 قاعدي. املاء النقي يكون متعادال. والرقم
اهليدروجيين هو اللوغاريتم العشري ملعكوس نشاط أيون اهليدروجني

يف حملول مائي.

قيمة ال PH، قيمة الرقم
اهليدروجيين

PH-Wert

5402 Phylogeny

phylogénie

دراسة األنساب (العالقات العرقية) موعة من األصناف. دراسة
العالقات بني األنواع املتفرعة اليت يرجع أصلها غلى نفس اجلد.

يهدف هذا العلم إىل إعادة بناء التاريخ التطوري للنسب.

علم الوراثة واألعراق، نسالة

Phylogenie

5403 Phylogeography

phylogéographie

(إعادة) كتابة تاريخ التوزيع اايل لألنواع واموعات باالعتماد
mtDNA على الوامسات أوالعالمات اجلزيئية (على سبيل املثال، و

يف احليوانات و cpDNA يف النباتات).

جغرافية األعراق، جغرافية األنساب

Phylogeographie

5404 Phylum

embranchement

أعلى مرتبة تقسيم يف مملكة النظام البيولوجي لتصنيف احليوانات.

شعبة

Stamm
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5405 Physical

physique

جمموعة من عوامل حيوية طبيعية مثل: املناخ، واإلشعاع، ودرجة
احلرارة والرطوبة واألمطار والرياح والثلوج واجلليد، اخل.

فيزيائية

physikalisch

5406 Physical 
(mechanical) 
weathering

altération physique (mécanique)

تفكك الصخور إىل قطع نتيجة: جتميد مث انصهار/إذابة، جتوية
بتشمس، تبلور امللح، تراجع الضغط، وعمليات ترطيب وجتفيف،
تأثري جذور النباتات. تقشري، تفكك حبييب وغري حبييب، تفتت

صخور متساقطة.

جتوية فيزيائية (ميكانيكية)

Physikalische (mechanische) Verwitterung

5407 Physical and 
Chemical Treatment

traitement physique et chimique

عمليات مستخدمة عموما يف مرافق معاجلة املياه املستعملة على نطاق
واسع. ميكن أن تتضمن العمليات الفيزيائية التهوية و/أو الترشيح

مثال. وميكن أن تشمل املعاجلة الكيميائية عمليات التخثر و/ أو إضافة
الكلور أو األوزون.

معاجلة فيزيائية وكيميائية

Physikalische und chemische Behandlung

5408 physical ecology

écologie physique

دراسة متعدد التخصصات (من منظور مادي فيزيائي) للظواهر
والتطورات البيئية: أنواع الكائنات، التعداد واتمعات، النظم

اإليكولوجية، وكيف تستفيد الكائنات احلية من اآلليات الفيزيائية
لتتكيف مع القيود اليت تفرضها البيئة املادية، وتتمكن من تلبية

احلاجيات البيولوجية.

بيئة فيزيائية، علم البيئة الفيزيائية

physikalische Ökologie

5409 physical properties of 
soils

propriétés physiques des sols

اخلصائص والعمليات، أو ردود فعل التربة اليت تنتج عن القوى
الفيزيائية املؤثرة، واليت يتم وصفها أو التعبري عنها يف مصطلحات أو

معادالت فيزيائية. أحيانا يتم اخللط بني أو يصعب الفصل بني
اخلصائص الفيزيائية واخلصائص الكيميائية؛ وبالتايل، ينتج املصطلح

"الفيزيائية والكيميائية" أو "الفيزيائي الكيماوي". أمثلة على اخلصائص
الفيزيائية هي الكثافة الظاهرية، والقدرة على االحتفاظ باملاء، التوصيل

اهليدروليكي، املسامية، وتوزيع املسام حسب احلجم.

خصائص فيزيائية للتربة

physikalische Eigenschaften von Böden

5410 Physiology

physiologie

بيولوجيا العمليات احليوية عند الكائنات احلية.

علم وظائف األعضاء

Physiologie

5411 phytobenthos

phytobenthos

تضم خمتلف النباتات والطحالب اليت تنمو مرتبطة بالصخور أو التربة
يف القاع حتت املاء، سواء عذبا كان أو ماحلا.

قاعيات نباتية

Phytobenthos

5412 phytocide

phytocide

منتجات ومركبات كيماوية ميكن أن تقتل نباتات معينة (ضارة، غري
مرغوب فيها) بصفة انتقائية.

مبيد النباتات الضارة

Phytocide

5413 Phytodegradation

phytodégradation

متعدن أو متثيل غذائي للملوثات داخل األنسجة النباتية.

تدهور نبايت

Phytodegradation
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5414 Phytoplankton

phytoplancton

كائنات جمهرية حبرية مثل النبات (ومعظمهم من الطحالب
والدياتومات)، واليت تعترب مسؤولة عن معظم أنشطة التمثيل الضوئي
يف احمليطات. العوالق النباتية هي قاعدة الشبكة الغذائية يف احمليطات،
وهي متتص كميات من ثاين أكسيد الكربون من الغالف اجلوي كل

عام تعادل ما متتصه النباتات على اليابسة.

عوالق نباتية

Phytoplankton

5415 Phytoremediation

phytoremédiation

استخدام النباتات وما يرتبط ا من الكائنات الدقيقة من أجل العالج
املوقعي للتربة امللوثة.

عالج نبايت

Phytosanierung

5416 phytosanitary 
certificate

certificat phytosanitaire

يتم إصدار شهادات الصحة النباتية إلثبات أن شحنات النباتات
واملنتجات النباتية أو املواد األخرى اخلاضعة للوائح تنظيمية تليب

متطلبات االسترياد احملددة للصحة النباتية ومتفقة مع حمتويات بيان
التصديق حسب منوذج الشهادة املناسب. جيب أن تصدر شهادات

الصحة النباتية فقط هلذا الغرض.

شهادة الصحة النباتية

Pflanzengesundheitszeugnis

5417 Phytosphere

phytosphère

الفضاء الذي توجد به احلياة النباتية حتت تأثري الظروف احمللية
وبدعمها. أو املوقع الذي، يف ظروف طبيعية، حتققت به نشأة

وعمليات التطور. تشكل الكتلة النباتية 99 % من كتلة الكائنات
احلية، وحتتل احليوانات 1 % فقط.

غالف نبايت

Phytosphäre

5418 Phytovolatilization

phytovolatilization

انتقال امللوثات من التربة إىل الغالف اجلوي، عرب وبفعل النبات.

تطاير نبايت

Phytovolatilization

5419 Phytoxic

phytoxique

مادة هلا تأثري سام على النباتات وبالتايل توقف أو حتد من منوها.

مسية نباتية

Phytoxisch

5420 Picking helt

tapis à tri manuel

حزام ناقل للنفايات الصلبة لتمكني العامل من فرز يدوي للمواد املراد
إزالتها أو انتقاؤها، إما إلعادة تدويرها أو ألا تتداخل مع معاجلة

الحقة للنفايات.

حزام انتقاء

Sortierband

5421 Pickling waste

déchets acides; Déchets de décapage

حملول مائي محضي ينتج عن معاجلة (صقل أو تنظيف من الصدأ)
ألسطح معدنية، حيتوي عموما على نسب مئوية منخفضة من حامض
اهليدروكلوريك أو الكربيتيك. لكن وحسب طبيعة املواد اليت تتم

معاجلتها، ميكن أن حيتوي احمللول على حملول الفوسفوريك، والكروم،
والنيتريك، مع إضافات عضوية وغري عضوية خمتلفة.

نفايات صقل

Beizereiabwässer

5422 Piezo-Injektoren

injecteurs piézo- électriques

تقنية بيزو هي عنصر أساسي يف تطوير وحتسني االستفادة من
حمركات االحتراق. بفضل قصرِ عملية التبديل لتقنية بيزو فإن حقن
وقود الديزل يف غرفة االحتراق باالسطوانة ميكن أن يتحقق بدقة

قصوى. مقارنة مع صمامات امللف اللوليب التقليدية، فإن هذه التقنية
تساهم يف ختفيض استهالك الوقود، انبعاثات أقل من امللوثات وتشغيل

هادئ للمحرك.

طريقة احلقن بيزو

Piezo-Injektoren

5423 pigment cell

cellule du pigment

خلية حتتوي على مواد ملونة وتتواجد عموما على سطح اجلسم.

خلية صبغية

Pigmentzelle
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5424 pigmentation

pigmentation

أو تصبيغ، وهو تكوين وتركيز مواد ملونة يف بعض خاليا أو أنسجة
اجلسم. هناك العديد من أنواع الصبغات (األلوان) اليت ختص أجهزة
خمتلفة من اجلسم، واليت يشترك فيها مجيع األفراد. وهناك صبغات
ختص أجزاء من اجلسم ومتيز بني األفراد، لون البشرة والقزحية

والشعر.

اصطباغ

Pigmentierung

5425 pillow lava

lave en coussins

احلمم املتدفقة حتت املاء تتميز بأا تأخذ أشكال شبيهة بنوع من
الوسائد.

وسادة محم

Kissenlava

5426 Pilot Programme

programme pilote

تشغيل جترييب للربنامج املخطط جيرى على نطاق ضيق للتنبؤ بقابلية
الربنامج املخطط للتطبيق. اعتمادا على دراسة وحتليل نتائج التشغيل

التجرييب ميكن إجراء تغيريات على الربنامج املخطط.

برنامج جترييب

Pilotprogramm

5427 Pinetum

collection de conifères

جمموعة نباتية من الصنوبريات، ليس فقط من الصنوبر.

جمموعة صنوبريات

Kiefernarboretum

5428 Pioneering species

espèces pionnières

أنواع تضع نفسها يف بيئة قاحلة، اليت قد تشكل نقطة االنطالق لبيئة
أكثر خصوبة.

أنواع رائدة

Pionierarten

5429 Pionierart

espèce pionnière

حيوان أو نبات، يدخل أرض غري مأهولة، أو يف منطقة غري مأهولة
سابقا؛ يف كثري من األحيان للتحضري أو كبداية لدخول مزيد من

األنواع األخرى األكثر تطورا.

نوع رائد

Pionierart

5430 piscivorus

piscivore

املعين هنا حيوانات برية أو برمائية، تتغذى كليا أو جزئيا على
األمساك. منها مثال: العديد من الطيور، الدب البين بأمريكا الشمالية،

أفاعي، وغريها (اإلنسان).

آكل األمساك

Fischfresser

5431 Pit wood

bois de galeries

خشب يستخدم يف مناجم استخراج املعادن، وذلك لتحقيق االستقرار
يف أنفاق املناجم.

خشب األنفاق

Gruben Holz

5432 placenta

placenta

عند الثدييات، أنسجة تتشكل داخل الرحم ويتم من خالهلا مترير
املواد الغذائية من األم إىل اجلنني وكذلك إزالة خملفاا.

مشيمة

placenta

5433 placental

placentaire

الثدييات اليت تلد صغارا أحياء متطورين، يقضون فترات تطور جنيين
طويلة داخل رحم األم. يكون للثدييات اجلرايب أيضا مشيمة، ولكن
اجلنني يقضي وقتا أقل للنمو يف الرحم قبل الوالدة. تشمل املشيميات

حيوانات متنوعة مثل البشر والفيلة والكالب والفئران.

مشيمية

plazentaren

5434 plaggen epipedon

plaggen epipedon

أفق تربة تكون واكتسب خصائص نتيجة لتأثري اإلنسان. ميكن أن
يزيد مسكه عن 50 سم وحيتوي تراكم تسميد استمر لفترة طويلة

واالختالط عن طريق عمليات احلرث (تصنيف التربة).

طبقة ترابية اصطناعية

plaggen epipedon

5435 plague

peste

مرض وبائي معد وعادة مميت.

طاعون

Plage
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5436 plagues of pollution

fléaux de pollution

عديدة هي احلوادث البيئية الكارثية، لكن اآلثار السلبية لتلوث
الغالف اجلوي واملائي على الكائن البشري "ال زالت" غري واضحة
املعامل وتأيت بشكل تدرجيي. يقلل عدد من أصحاب القرار من تأثري
اجلسيمات (الضباب ألدخاين يف بكني)، التلوث الكهرومغناطيسي،

الضوضاء أو تغري املناخ،... ، لكن الذين يعانون من احلساسية،
والصداع املزمن، والتعب املستمر، واضطرابات النوم واالكتئاب

يتزايدون ويتزايدون.

كوارث التلوث، آفات التلوث

Plagen der Umweltverschmutzung

5437 Planck's Law

loi de planck

صيغة، معادلة، من اشتقاق الفيزيائي األملاين ماكس بالنك، واليت
تربط بني كمية اإلشعاع املنبعث من جسم أسود كما هو حمدد نظريا
ودرجة حرارته. وهي املعادلة اليت تنتج منحىن، يسمى منحىن إشعاع
اجلسم األسود لبالنك، والذي يوضح أنه كلما ازداد اجلسم دفئا،
وكلما ازداد انبعاث اإلشعاع بكل أطوال األمواج، وحتركت ذروة

اإلشعاع حنو األمواج القصرية.

قانون بالنك

Plancksches Gesetz

5438 Planetary Boundary

limites planétaires

احلدود اليت حتدد مساحة حياة وتطور آمنة للبشرية فيما يتعلق بنظام
األرض واملنظومات الفرعية والعمليات الفيزيائية احليوية املرتبطة به.

حدود الكواكب

Planetarische Grenzen

5439 planetary boundary 
layer

couche limite planétaire

طبقة االضطرابات اجلوية اليت حتتل بضع مئات من األمتار من الغالف
اجلوي احملادي لسطح األرض.

طبقة الكوكب احلدودية

planetarische Grenzschicht

5440 Planfeststellung

approbation du plan

إجراء ملزم قانونا للحصول على حقوق البناء للمشاريع حيث يتم
النظر يف مجيع املسائل ذات الصلة بشكل ائي.

موافقة على تصميم

Planfeststellung

5441 Plankton

plancton

العوالق هي أشكال من احلياة العضوية البحرية واليت حتصل على
الطاقة الضرورية للحياة من خالل عملية التمثيل الضوئي. باعتبار

مستواها املتدين جدا على السلسلة الغذائية، فهي حيوية جلميع أشكال
احلياة البحرية. كما أا حيوية بالنسبة للغالف اجلوي حيث أا
تستهلك كميات كبرية من ثاين أكسيد الكربون، اليت تساهم يف
زيادة ظاهرة االحتباس احلراري عند وجود كميات زائدة. تعترب

العوالق أحد املسامهني املزودين األكثر أمهية للغالف اجلوي
باألكسجني.

عوالق

Plankton

5442 plankton bloom

prolifération de plancton

عندما تتوفر درجة احلرارة املناسبة واملواد الغذائية الكافية، فإن العوالق
تنمو بسرعة (تنوير، إزهار) وتأخذ املياه ألوانا خمتلفة حسب نوعية

العوالق. ظاهرة طبيعية، تكاثرت، وأصبحت هلا تأثريات سلبية، بفعل
النفايات الغنية باملواد الغذائية اليت تقْذَف يف املياه املفتوحة.

تنوير العوالق

Planktonblüte

5443 Planned adaptation

adaptation planifiée

تكيف نتيجة لقرار سياسي إرادي، على أساس الوعي بأن الظروف
قد تغريت أو هي على وشك التغري ومطلوب العمل للعودة إىل

أواحلفاظ أو حتقيق احلالة املنشودة.

تكيف خمطط

geplante Anpassung

5444 Planned fire

feu planifié

حريق نباتات بغض النظر عن مصدر االشتعال. نباتات حترق وفقا
ألهداف اإلدارة وتتطلب اختاذ إجراءات إمخاد حمدودة أو معدومة.

حريق خمطط

geplantes Feuer

5445 Planning Area

zone de planification

تعرف بأا اال الذي سيتم أخده بعني االعتبار يف إطار اخلطة
االستراتيجية إلدارة النفايات الصلبة البلدية. ينبغي أن يكون متسعا مبا
يكفي لتوفري مواقع ملرافق املعاجلة والتخلص املشتركة. وكحد أدىن،

ينبغي أخد منطقة العاصمة الرمسية بعني االعتبار.

منطقة التخطيط

Planungsgebiet
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5446 Planning Framework

cadre de planification

املعطيات العامة اليت جيري حتضري التخطيط االستراتيجي يف إطارها.
وتشمل: اختيار منطقة التخطيط، وفترة التخطيط؛ اختيار أو حتديد
أنواع من النفايات البلدية الصلبة اليت ستشملها اخلطة؛ تعريف
مستوى مجع والتخلص من النفايات الصلبة واخلدمات، ووضع

أهداف وغايات اخلطة.

إطار التخطيط

Planungsrahmen

5447 Planning Period

période de planification

تعرف بأا املدة الزمنية اليت تشملها اخلطة االستراتيجية. تستمر مدة
التخطيط االستراتيجي حلوايل. 15 سنة، يف حني تغطي خطة العمل

فترة تصل إىل حوايل. 5 سنوات.

مدة التخطيط

Planungszeitraum

5448 Planning Unit (FSC)

unité de planification (fsc)

املنطقة اجلغرافية احملددة اليت يتم احتساب مستوى حصاد احملصول
املستدام املمكن حتقيقه عليها. عموما جيب أن تتألف وحدات

التخطيط عادة من األراضي اليت حتتوي على أنواع مماثلة أو مرتبطة
بنوع الغابات. حسب حجم امللكية، قد تتراوح مساحة وحدة
ختطيط من مساحة موقع غابوي حمدود (على سبيل املثال، ملكية
أراضي خاصة صغرية) إىل حوض مائي بأكمله. وميكن أن تشمل
وحدة التخطيط منطقة إدارية غابوية بأكملها، إن مل تكن أكرب من

حوض مائي.

وحدة ختطيط (جملس رعاية الغابات)

Planungseinheit (FSC)

5449 Plant

plante

اجلذر (يوجد داخل التربة)، اجلدع واألغصان واألوراق (توجد
خارج التربة)؛ من اخللية إىل األنسجة واألعضاء (أوراق) إىل الكائن

احلي (نبات).

نبات

Pflanze

5450 Plant and Plant 
Product Declaration 
Form

formulaire de déclaration des végétaux et 
produits végétaux

مبوجب قانون السي، جيب على املستوردين للنبات واملنتجات النباتية
تقدمي  استمارة بيانات (منوذج PPQ 505) إذا مت استرياد أي

عضو بري من اململكة النباتية، مبا يف ذلك اجلذور والبذور أو األجزاء
أو املنتجات، ومبا يف ذلك أيضا األشجار سواء من الغابات الطبيعية

أو املزروعة، ولكن باستثناء األصناف الشائعة.

استمارة البيانات للنباتات
واملنتجات النباتية

Pflanzen und Pflanzenprodukte Deklarationsformular

5451 plant community

communauté végétale

جتمعات نباتية طبيعية، حيث تتعايش نباتات خمتلفة تأقلمت مع بعضها
ومع مكونات حميطها، األحيائية وغري األحيائية.

جمتمع نبايت

Pflanzengemeinschaft

5452 plant cover

couvert végétal

أنواع وكثافة النباتات اليت تغطي منطقة معينة.

غطاء نبايت

Pflanzendecke

5453 plant écology

écologie végétale

فرع علمي مشترك بني علم النباتات وعلم البيئة، يدرس توزيع ووفرة
النباتات، والتفاعالت بني النباتات وبني النباتات وغريها من

الكائنات، والتأثري املتبادل بني كل هذا والعوامل البيئية.

علم البيئة النبايت

Pflanzenökologie

5454 plant écology

écologie végétale

فرع علمي مشترك بني علم النباتات وعلم البيئة، يدرس توزيع ووفرة
النباتات، والتفاعالت بني النباتات وبني النباتات وغريها من

الكائنات، والتأثري املتبادل بني كل هذا والعوامل البيئية.

علم البيئة النبايت

Pflanzenökologie
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5455 plant environment

milieu végétal

أأو وسط نبايت، حتدد معامله النباتات املتواجدة به، تنوعها وكثافتها،
كما تعين بيئة نباتية أيضا أن العوامل املناخية وخصائص التربة متكن

من إنبات ومنو نباتات.

بيئة نباتية

Pflanzenumwelt

5456 plant gene resources

patrimoine héréditaire des végétaux

تشمل مجيع املوارد الوراثية النباتية للمحاصيل الزراعية املستعملة.
وتشمل أيضا الثروة اجلينية للنباتات الربية والغابوية، واليت ال زالت
ختتزن الكثري من اخلصائص بفوائد تقديرية عالية لإلنسان واحمليط

الطبيعي.

موارد جينية نباتية

Pflanzen-Gen-Ressourcen

5457 plant gene resources

patrimoine héréditaire des végétaux

تشمل مجيع املوارد الوراثية النباتية للمحاصيل الزراعية املستعملة.
وتشمل أيضا الثروة اجلينية للنباتات الربية والغابوية، واليت ال زالت
ختتزن الكثري من اخلصائص بفوائد تقديرية عالية لإلنسان واحمليط

الطبيعي.

موارد جينية نباتية

Pflanzen-Gen-Ressourcen

5458 plant nutrient

nutriments végétaux

عناصر متتصها النباتات وضرورية الستكمال دورة احلياة الطبيعية.
وتشمل هذه العناصر الكربون، اهليدروجني، األوكسجني، األزوت،
الفوسفور، البوطاسيوم، الكالسيوم، املغنيسيوم، الكربيت، النحاس،

احلديد، الزنك، املنجنيز، البور، الكلور، النيكل، وامللبدين.

مغذيات نبات

Pflanzennährstoff

5459 plant protection 
product

produit de protection des végétaux

مادة يتم إنتاجها حلماية النبات، أي مادة يقصد من استعماهلا منع
تدمري، صد، أو السيطرة على آفة أو مرض مبا يف ذلك األنواع غري
املرغوب فيها من النباتات أو احليوانات أثناء تصنيع وختزين ونقل
وتوزيع وتصنيع األغذية والسلع الزراعية أو احليوانية أو األعالف.

مركب حلماية النبات

Pflanzenschutzmittel

5460 Plant rating

specifications techniques d'une usine

الشركة املصنعة تقدم أرقاما ألداء حمطة املعاجلة. أرقام التصنيف تعرب
عن أداء مستمر، ميكن كحد أقصى، أو كمتوسط.

تصنيف احملطة

Anlagenleistung

5461 plant residues

résidus végétaux

املركبات العضوية اليت تتبقى بعد أن يتم حصاد النباتات (أو قطع
أشجار) يف شكل أوراق، جذوع، أغصان، وأنسجة جذرية.

خملفات نباتية

Pflanzenreste

5462 plant resources

ressources végétales

هي موارد طبيعية متجددة وتشمل النباتات الغذائية، والصناعية
كاألشجار إلنتاج اخلشب الصناعي واحلطب والورق ونبتة القطن
والنباتات العطرية والصيدلية وغريها كثري. كما أن للموارد النباتية
أدوار حيوية أخرى كاحلفاظ على التربة واملساعدة يف تغذية الفرشة

املائية وتنقية وتلطيف اجلو.

موارد نباتية

pflanzliche Ressourcen

5463 Plant, annual

plante, annuel

نوع من النباتات يكمل دورة حياته يف سنة واحدة أو أقل، أي ينمو
من البذور، وينتج الزهور والفواكه أو البذور ويتويف يف العام نفسه.

نبات سنوي

Jahrespflanze

5464 Plantation

plantation

غابة اليت مت غرس شتالت أشجارها و/أو زرع بذور أشجارها يف
إطار عملية تشجري أو إعادة تشجري. وتتكون من األنواع املدخلة أو،

يف بعض احلاالت، من األنواع األصلية.

غابة اصطناعية

Pflanzung
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5465 Planted forest

forêt plantée

تتكون الغابات املغروسة من األشجار اليت نشأت عن طريق الغرس
و/أو من خالل البذر املتعمد، من األنواع احمللية أو املدخلة. ومتت

العملية إما من خالل تشجري األراضي اليت حىت ذلك احلني مل تصنف
بأا غابات، أو عن طريق إعادة تشجري األراضي املصنفة كغابات،
على سبيل املثال بعد اندالع حريق أو عاصفة أو بعد عملية قطع

شامل.

غابة مغروسة

gepflanzter Wald

5466 Planted forest of 
introduced species

forêt plantée d'espèces introduites

غابة مغروسة/مزروعة، حيث شتائل األشجار اليت غرست/ البذور
اليت نثرت هي يف الغالب من األنواع املدخلة.

غابة مغروسة  بأنواع مدخلة

mit eingeführten Arten gepflanzter Wald

5467 planting year

année de plantation

السنة اليت مت خالهلا غرس احملاصيل، ويرمز هلا على الشكل التايل:
(على سبيل املثال (83 (p = غرست يف عام 1983). (p) جيب

دائما أن تكون مكتوبة باألحرف الصغرية.

سنة الغرس/الزرع

Pflanzjahr

5468 plant-lice

aphidés

حشرات صغرية من فصيلة املن، ماصة لعصارة النبتات. تعد من بني
اآلفات احلشرية األكثر تدمريا للمزروعات يف املناطق املعتدلة.

أُرقيات

Blattläuse

5469 Plasma arc pyrolysis

pyrolyse par arc au plasma

تقنية تدمري حراري للنفايات العضوية، واليت تتم نتيجة تكون حقل
البالزما عن طريق مترير شحنات كهربائية عن طريق اهلواء. هكذا يتم

إنتاج جزيئات غازية مؤينة، وحتقيق درجات حرارة تصل إىل
10000 درجة مئوية. وقت اإلقامة يف درجة احلرارة هذه هو حوايل

ميلي ثانية، تليها فترة من حوايل ثانية واحدة يف منطقة إعادة
االحتراق ومستوى حراري من حوايل 1000 درجة مئوية. عند هذه

املستويات احلرارية يتم تدمري كل املركبات العضوية.

احنالل حراري بقوس بالزما
(كهربائي)

Plasmalichtbogenpyrolyse

5470 plasmodium

plasmode

طفيليات وحيدة اخللية، حتتوي دورة حياا على ثالثة مراحل، اثنني
منها يف جسم كائن فقري والثالثة يف جسم بعوضة مصاصة دماء.

حيظى هذا النوع من الطفيليات باهتمام كبري من طرف احمليط الطيب،
باعتبار أن الطفيليات املسببة للمالريا تنتمي إىل هذا النوع.

حيوان دموي (طفيلي دموي)

Plasmodium

5471 Plastic Limit

limite plastique

حد بالستيكية التربة هو حمتوى الرطوبة يف التربة الذي عنده تتغري من
شبه صلبة إىل حالة من البالستيكية.

حد البالستيكية

plastische Grenze

5472 Plastics

plastiques

مركبات غري معدنية متفاعلة وأنتجت اعتمادا على تفاعالت كيميائية
(جزيئات ضخمة)، يستعمل مصبوبا على شكل أجسام جامدة أو

مرنة، أو أفالم أو خيوط يف مواد البناء، واألقمشة، والتغليف وما إىل
ذلك. متثل النفايات البالستيكية جزءا كبريا من النفايات البلدية

الصلبة يف الدول الصناعية.

بالستيك

Kunststoffe

618



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةP

5473 Plastics Handler

gestionnaire de plastiques

شركات حتضر املواد البالستيكية القابلة إلعادة التدوير عن طريق
الفرز، والتفتيت، والتحبيب، أو الرزم يف باالت و / أو ختزن

البالستيك حىت تتراكم كميات كافية للقيام باملعاجلة.

معاجل وسيط للبالستيك

Kunststoffen Handler

5474 Plastics Reclaimer

récupérateur de plastiques

شركات تقوم، باإلضافة إىل مرحلة املناولة والتحضريات األولية
للنفايات البالستيكية، على األقل بأداء إحدى الوظائف التالية: غسل

/ تنظيف، تكوير أو إنتاج منتج جديد.

مسترد البالستيك

Plasticsverwerter

5475 Plastics, degradation

dégradation des plastiques

املتانة اجليدة للبالستيك، واليت هي خاصية ممتازة بالنسبة لكثري من
االستعماالت، جتعلها غري قابلة للتدمري تقريبا عندما يراد التخلص
منها، وإعادة التدوير هي األخرى صعبة لتكلفتها وضعف اجلودة،

وقد أجريت أحباث إلجياد سبل جلعلها تتحلل عندما تنتهي
صالحيتها. هناك طريقني مفترضتني: حتلل ضوئي باستخدام األشعة
فوق البنفسجية (اإلشعاع الشمسي) والتحلل البيولوجي. التحلل

الضوئي يعتمد على معطى وهو أن زجاج النافذة يزيل األشعة فوق
البنفسجية. لذلك، تبقى السلع البالستيكية يف الداخل واليت ال تتعرض
ألشعة فوق البنفسجية مستقرة، ولكن عندما يتخلص منها يف العراء،

فإا ستتعرض هلذه األشعة. وهكذا، فإن إدراج جمموعات أو
مركبات ذات حساسية بالنسبة األشعة فوق البنفسجية يف املواد

البالستيكية سيساعد على تدهورها عند التخلص منها. وجيري حاليا
حبث إمكانات التحلل البيولوجي.

تدهور املواد البالستيكية

Abbau von Plastik

5476 Plastics, recycling

recyciage des plastiques

إعادة استخدام املواد البالستيكية يف شكل االستعمال األول أو يف
شكل آخر. ما يقرب من 33 % من 20 مليون طن، اليت متثل

اإلنتاج العام للبالستيك يف أوروبا، لديها دورة حياة قصرية جدا -
والباقي له استخدام يستمر طويال. اجلزء األكرب من هذه 33 % هي
من اللدائن احلرارية، واليت ميكن، من الناحية النظرية، إعادة تدويرها.
إعادة التدوير املباشر للحصول على البالستيك البكر صعب بسبب
التلوث، تكوين اخلليط ودرجته، ونوع املنتج األصلي. للتغلب على
هذه الصعوبات، يتم تنظيم جمموعات انتقائية، ومنها جمموعة الفرز
اليدوي (زجاجات البالستيك، على سبيل املثال) يف مراكز الفرز.
وهكذا، تكون هذه النفايات البالستيكية اليت مت مجعها وفرزها ذه

الطريقة أكثر انسجاما وميكن إعادة تدويرها بسهولة أكرب. هناك أيضا
تقنيات وعمليات ميكنها استعمال خليط من املواد البالستيكية، مواد
خام ومسترجعة، لصنع أشياء بسيطة مثل أعمدة، وحصائر، وما إىل

C ° 220 ذلك. جيب أن تبقى درجة حرارة االنصهار أقل من
للتمكن من استعمال أنواع هذا اخلليط، ألن البوليفينيلكلوريد

(PVC) يتحلل عند هذه الدرجة من احلرارة. هذا املستوى احلراري
ال ميثل مشكلة بالنسبة لعدد من البوليمرات ذات اإلنتاج الضخم،

باستثناء البويل إثيلني ترييفثاالت (PET) حيث درجة درجة حرارة
.C ° 260 العمل هي حوايل

إعادة تدوير املواد البالستيكية

Recycling von Plastik

5477 Plate margins

marges de plaques

حواف صفائح القشرة األرضية وتتميز بنشاط مركز: زالزل
وبراكني. ميكن هلذه األنشطة أن تكون بناءة، مدمرة أو حمولة للحافة.

هوامش صفيحة

Plattenränder

5478 Plate Tectonics

tectonique des plaques

عمليات على مستوى الكوكب م تشكيل صفائح السطح،
حركتها، وتفاعالا، وتعرضها للدمار. العديد من مناطق الكوكب
وتقع بالقرب من هوامش الصفائح املتفاعلة – واملتحركة ببطء -. 

تفاعالت تسبب الزالزل مثل تلك على طول الساحل الغريب
للواليات املتحدة ويف اليابان.

تكتونية الصفائح

Plattentektonik
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5479 Plates

plaques

أجزاء كبرية من الغالف الصخري لألرض، تفصل بينها هوامش. وقد
مت حتديد سبع صفائح رئيسية كبرية و 12 أصغر منها.

صفائح

Platten

5480 plathelminthes

plathelmintes

حيوانات بسيطة مسطحة وال فقرية وهلا شكل الديدان، كما أن هلا
تناظر ثنائي. معظم أنواع هذا الكائن تعيش حياة طفيلية، لكن هناك

أنواع هلا حياة مستقلة (ليس هلا مضيف)، تتغذى على فرائس
تصطادها.

ديدان مفلْطَحة

Plathelminthes

5481 platy

lamellaire

جماميع تربة تكونت عموما يف مستويات على حمور أفقي. صفائحية.
قشارية.

صفيحي

plattig

5482 Playas

playas

منخفض حيث ميكن أن تتجمع مياه األمطار. عادة مسطح مع انعدام
وجود الغطاء النبايت. وجود املياه ميكن أن يستمر لعدة أسابيع بعد

هطول األمطار.

حبرية جافة

Playas

5483 Pleistocene

pléistocène

ميتد على الفترة الزمنية بني حوايل 10 آالف سنة قبل الوقت احلاضر،
وحوايل 1،65 مليون سنة قبل الوقت احلاضر. مصطلح وصفي يطبق
على الصخور أو الصدوع، ويدل على فترة تكوين الصخور أو وقت
أحدث هزة أو زلزال. وميكن اعتبار صدوع من عصر باليستوسني
نشطة على الرغم من أن معدالت نشاطها أقل شيوعا من نشاط

صدوع أصغر سنا.

عصر باليستوسني / عصر حديث

Pleistozän

5484 Plenary

plénière

جلسة مفتوحة ملؤمتر األطراف بأكمله حيث يتم اختاذ مجيع القرارات
الرمسية.

جلسة عامة

Plenar-(sitzung)

5485 Pliocene

pliocène

حقبة جيولوجية متتد من أواخر فترة النيوجني (مند حوايل 5،3
مليون سنة) إىل 1،8 مليون سنة قبل احلاضر.

بليوسني

Pliozän

5486 Ploidy

ploïdie

العدد الكلي للكروموزومات الفردانية يف النواة.

صيغة صبغية

Ploidie

5487 Plume

panache

هيكل غازي ظاهر للعيان، ينبعث من العوادم واملداخن وحيتوي على
امللوثات املنبعثة يف اجلو من هذه املصادر. تتغري خصائص هذه
السحابة، أو هذا اجلسم املمدود من الدخان، مع تغري الظروف

واخلصائص البيئية احمللية. اليت تتمثل يف الطبيعة الفيزيائية والكيميائية
للملوثات، وظروف الطقس والتضاريس والرياح.

سحابة

Rauchfahne

5488 Plume (waste)

panache

جمال ثالثي األبعاد حيتوي على املادة (صلبة أو سائلة أو غازية) املنبعثة
حييط مبصدر االنبعاث.

سحابة

Fahne

5489 Plutonic

plutonique

نعت يدل على صخور نارية تشكلت حتت سطح األرض. حتتوي
عادة على بلورات كبرية نظرا لبطء التربيد. مرادف لتداخلي.

بلوتوين

plutonische
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5490 Plywood

contreplaqué

لوح يتكون من جتميع قشور ورقية مرتبة فوق بعضها مع اجتاه ألياف
متعامد عموما بني طبقة واليت تليها. وعادة ما يتم وضع ورقة القشرة
بشكل متناظر على كال اجلانبني من الرقائق املركزية أو األساسية اليت
قد تكون هي نفسها مصنوعة من قشور أو من مواد أخرى. ويشمل
اخلشب الرقائقي اخلشب الرقائقي القشري (خشب رقائقي ناتج عن
ارتبط (التصاق أكثر من ورقيت قشرة، حيث يتغري اجتاه األلياف بني
ورقة واليت تليها عموما بزاوية قائمة)؛ اخلشب الرقائقي جبسم داخلي

أو ألواح النجارين (خشب رقائقي مع نواة صلبة (أي أن الطبقة
الوسطى، تكون عموما أكثر مسكا من الطبقات اخلارجية) اليت تتكون
من لوحات ضيقة، وكتل أو شرائح من اخلشب وضعت جنبا إىل

جنب، واليت قد تكون أو ال تكون ملصقة مع بعضها)؛ ألواح خباليا
(خشب رقائقي مع جسم داخلي يكلة خلوية)؛ واخلشب الرقائقي
املركب (خشب رقائقي مع مكون داخلي أو طبقات معينة مصنوعة

من مواد أخرى غري اخلشب الصلب أو القشرة).

خشب رقائقي

Sperrholz

5491 Pneumatophores

pneumatophores

جذور أشجار القُرم (املنغروف) اليت ترتفع عادة من التربة يف اهلواء
فوق مستوى اجلزر، مما يسمح للنبات باحلصول على األكسجني

مباشرة من اهلواء (تنفس عرب اجلذور).

جذور هوائية

Pneumatophoren

5492 Poaching

braconnage

الصيد الذي يكون ضد القوانني الوطنية و/أو الدولية.

صيد غري مشروع

Wilderei

5493 Point Source

point source

موقع ثابت أو مرفق ثابت تنبعث أو تطرح منه ملوثات. أي مصدر
تلوث متفرد ومنعزل ميكن حتديده.

نقطة مصدر، مصدر متمركز

Punktquelle

5494 Point source pollution

pollution de sources ponctuelles

تلوث منبعث من مواقع معروفة وحمددة، مثال: من مصانع أو منافذ
الصرف الصحي.

تلوث متمركز االنبعاث

Punktquellenverschmutzung

5495 Poisoning

empoisonnement

مادة تسبب اإلصابة أو املرض، أو املوت، وخصوصا عدد من
مركبات كيميائية. وفقا لباراسيلسوس (1493-1541)، فجميع
املواد هي مسوم. ليس هناك شيء غري سام. اجلرعات الصحيحة هي

اليت متيز بني السم والعالج.

تسمم

Vergiftung

5496 poisoning water

empoisonnement des eaux

اضطراب قاتل يف وظيفة الدماغ واجلهاز العصيب، ناتج عن عدم
توازن (ضعف تركز) احملاليل املوصلة للكهرباء أيونيا، والذي حيدث

عند اإلفراط يف شرب املياه.

تسميم املياه

Wasservergiftung

5497 Poisonous waste

déchets toxiques, nocifs

نفايات تتكون من أو حمتوية على أو ملوثة مبواد، نظرا لنوعها، أو
لكميتها، أو ملستوى تركيزها فأا تشكل خطرا على الصحة و/أو
البيئة، وميكن أن تسبب الوفاة أو اإلصابة بأمراض أو عيوب خلقية
للمخلوقات احلية. ختضع مجيع مراحل مناولتها ومعاجلتها إلجراءات

خاصة.

نفايات سامة

Giftmüll

5498 Polar

polaire

نظام مناخي ملنطقة خطوط العرض العليا، متجمد معظم السنة.

قطيب

polar

5499 Polder

polder

أراضي منخفضة داخلية: جمال مغلق حماط بسدود ويقع يف منطقة
الفيضانات رى مائي، يستغل يف الوقاية من الفيضانات.

أرض منخفضة

Polder
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5500 Pole length

longueur de la perche

طول شجرة مت قطعها وإزالة أغصاا.

طول العمود

Stocklänge

5501 Pole stage

stade perche

غابة مزروعة يف املراحل املبكرة من التخفيف.

مرحلة العمود

Stockstadium

5502 Policies

politiques

إجراءات تضعها وتنفذها احلكومة دف التخفيف من آثار تغري املناخ
من خالل استخدام التكنولوجيات والتدابري.

سياسات

Richtlinien

5503 Policies and 
measures (PAMs)

politiques et mesures (p & m)

عبارة كثرية االستخدام - ختتصر بعض األحيان يف (PAMs) - يف
إشارة إىل اخلطوات املتخذة أو اليت ستتخذ من قبل الدول للحد من

انبعاثات غازات االحتباس احلراري يف إطار االتفاقية اإلطار
وبروتوكول كيوتو. وترد بعض السياسات والتدابري املمكنة يف هذا

الربوتوكول، وميكن أن توفر فرصا للتعاون احلكومي الدويل.

سياسات وتدابري

Politiken und Maßnahmen

5504 Policy (env.)

politique (env.)

عبارة عن جمموعة من البيانات السياسية اليت حتدد إطار السياسة العامة
سواء لإلدارة البيئية و / أو إلدارة ومعاجلة النفايات الصلبة على

املستوى الوطين أو اإلقليمي. يف احلالة املتعلقة مبعاجلة النفايات الصلبة
البلدية، غالبا ما يطلق على هذه السياسة "اإلستراتيجية الوطنية

للقطاع".

سياسة (بيئية)

Politik (Umwelt)

5505 Policy-maker 
engagement strategy

stratégie d'engagement du décideur politique

استراتيجية الشركات املنتجة ملعاجلة القضايا ذات الصلة خبدمات
النظم اإليكولوجية، من خالل إشراك صانعي السياسات واجلهات
احلكومية يف وضع سياسات جيدة. ميكن للشركات أن تدعم (أو
تساهم يف) احلوافز أو قواعد فعالة لإلدارة املستدامة خلدمات النظم

اإليكولوجية.

استراتيجية اخنراط صانع السياسة

Politische Engagement-Strategie der 
Entscheidungsträger

5506 Political Economy

politique économique

السياسات اليت تؤكد على التفاعل بني السياسة واالقتصاد واليت هلا
آثار سياسية واقتصادية.

اقتصاد سياسي

Wirtschaftspolitik

5507 Pollarding

émondage

تشذيب أو قطع الفروع السفلى لشجرة إىل ارتفاع الرأس أو أعلى
قليال لتشجيع الرباعم على أن تنشأ فوق متناول احليوانات.

تشذيب فروع الشجرة

Schneitelung

5508 Pollination

pollinisation

تحمل حبوب اللقاح (مثال عن طريق الرياح أو عن طريق احلشرات)
من أجزاء مذكرة لألزهار، أو من ذكور الزهور، إىل األجزاء األنثوية

أو الزهور اإلناث مما يؤدي إىل تلقيح مبيض النبات وإنتاج البذور.

تلقيح

Bestäubung

5509 polluant 
concentration

concentration de polluants

مستوى تركز امللوثات يف جمال معني (وسط مائي، الغالف اجلوي،
اهلواء بقاعة، ... ).حيدد هل هو صاحل أم ال لالستعمال. ومستوى
تركز امللوثات يف نفاية سائلة أو غازية أو صلبة حيدد هل يسمح

بانبعاثها يف اال املفتوح وحيدد طرق التعامل معها.

تركيز امللوثات

Schadstoffkonzentration
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5510 polluant 
concentration

concentration de polluants

مستوى تركز امللوثات يف جمال معني (وسط مائي، الغالف اجلوي،
اهلواء بقاعة، ... ).حيدد هل هو صاحل أم ال لالستعمال. ومستوى
تركز امللوثات يف نفاية سائلة أو غازية أو صلبة حيدد هل يسمح

بانبعاثها يف اال املفتوح وحيدد طرق التعامل معها.

تركيز امللوثات

Schadstoffkonzentration

5511 polluants

polluants

كل ما ميكن أن يضر بصحة اإلنسان (اجلسدية والنفسية) أو احمليط
الطبيعي وينبعث يف الوسط املفتوح نتيجة نشاط إنساين أو ظواهر

طبيعية.

ملوثات

Schadstoffe

5512 Pollutant

polluant

بدقة، كل تواجد كثري جدا من أية مادة يف املكان اخلطأ أو يف وقت
غري مناسب هو من امللوثات. وبشكل أكثر حتديدا، ميكن تعريف
تلوث الغالف اجلوي بوجود مواد يف الغالف اجلوي، ناجتة عن
أنشطة بشرية أو من عمليات طبيعية وتسبب تأثريات ضارة على

صحة اإلنسان وتضر باملمتلكات والبيئة.

مادة ملوثة

Schadstoff

5513 pollutant release 
limits

limites des émissions de polluants

منها: مستوى التلوث يف الوسط (عندما يصل مستوى تلوث اجلو
باملدينة حدا معينا يتم إيقاف الصناعة امللوثة أو احلد من نشاطها أو
احلد من حركة السيارات أو القيام مبا يناسب الوضع)، تلوث منبعث

من مصنع أو آلة أو سيارة يفوق القدر املسموح به، يتم إيقاف
مسبب االنبعاث ليخضع لإلصالح.

حدود إطالق امللوثات

Schadstofffreisetzungsgrenzen

5514 pollutant release 
limits

limites des émissions de polluants

منها: مستوى التلوث يف الوسط (عندما يصل مستوى تلوث اجلو
باملدينة حدا معينا يتم إيقاف الصناعة امللوثة أو احلد من نشاطها أو
احلد من حركة السيارات أو القيام مبا يناسب الوضع)، تلوث منبعث

من مصنع أو آلة أو سيارة يفوق القدر املسموح به، يتم إيقاف
مسبب االنبعاث ليخضع لإلصالح.

حدود إطالق امللوثات

Schadstofffreisetzungsgrenzen

5515 polluted areas

zones polluées

مناطق أدخلت إليها مواد، أو توجد حتت تأثري عوامل، تسببت يف
تدهور الوضع البيئي الطبيعي. هذه امللوثات (املواد والعوامل) ميكن أن

تكون: مواد كيماوية، نفايات عضوية أو صناعية، نفايات نووية،
حرارة، ضوء، ...  . هذه املدخالت تكون يف بعض احلاالت من فعل

الطبيعة.

مناطق ملوثة

verschmutzte Gebiete

5516 polluted water

eaux polluées

وسط مائي توجد به مواد جتعله ضارا بالكائنات احلية اليت تستعمله أو
تعيش فيه. هذه املواد هي عموما ملوثات (مواد كيماوية، نفايات
عضوية أو صناعية، نفايات نووية، حرارة) أدخلها اإلنسان بشكل

مباشر أو غري مباشر إىل الوسط املائي.

مياه ملوثة

verschmutztes Wasser

5517 Polluter Pay

pollueur-payeur

منظور يعتمد األساس التايل: أولئك الذين خيلقون التلوث ينبغي أن
يكونوا مسؤولني عن إزالة التلوث. يف سياق إدارة النفايات الصلبة:
للمنتجني مسؤولية املشاركة يف إدارة ومعاجلة منتجام عندما تصبح

نفاية. انظر أيضا مسؤولية املنتج واملستخدم يدفع.

امللوث يدفع

Umweltverschmutzer zahlt (Verursacherprinzip)
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5518 polluting effects

effets polluants

من أكرب املشاكل اليت يواجهها اإلنسان اآلثار السلبية للعديد من
أنشطته على احمليط البيئي واملترتبة عن انبعاث امللوثات، هذه امللوثات
اليت تتراكم سنة بعد أخرى وتتسبب يف أضرار لإلنسان وال حياته

يصعب حاليا عالجها يف حاالت كثرية وقد يصبح ذلك متعذرا
مستقبال. فتلوث اهلواء مثال، رغم جناحات يف بعض املناطق، ال زال

يتزايد عامليا ويأخذ معه صحة العديد من البشر وأحيانا حيام.

آثار ملوثة، آثار التلوث

umweltschädigende Auswirkungen

5519 polluting effects

effets polluants

من أكرب املشاكل اليت يواجهها اإلنسان اآلثار السلبية للعديد من
أنشطته على احمليط البيئي واملترتبة عن انبعاث امللوثات، هذه امللوثات
اليت تتراكم سنة بعد أخرى وتتسبب يف أضرار لإلنسان وال حياته

يصعب حاليا عالجها يف حاالت كثرية وقد يصبح ذلك متعذرا
مستقبال. فتلوث اهلواء مثال، رغم جناحات يف بعض املناطق، ال زال

يتزايد عامليا ويأخذ معه صحة العديد من البشر وأحيانا حيام.

آثار ملوثة، آثار التلوث

umweltschädigende Auswirkungen

5520 polluting effects

effets polluants

من أكرب املشاكل اليت يواجهها اإلنسان اآلثار السلبية للعديد من
أنشطته على احمليط البيئي واملترتبة عن انبعاث امللوثات، هذه امللوثات
اليت تتراكم سنة بعد أخرى وتتسبب يف أضرار لإلنسان وال حياته

يصعب حاليا عالجها يف حاالت كثرية وقد يصبح ذلك متعذرا
مستقبال. فتلوث اهلواء مثال، رغم جناحات يف بعض املناطق، ال زال

يتزايد عامليا ويأخذ معه صحة العديد من البشر وأحيانا حيام.

آثار ملوثة، آثار التلوث

umweltschädigende Auswirkungen

5521 polluting effects

effets polluants

من أكرب املشاكل اليت يواجهها اإلنسان اآلثار السلبية للعديد من
أنشطته على احمليط البيئي واملترتبة عن انبعاث امللوثات، هذه امللوثات
اليت تتراكم سنة بعد أخرى وتتسبب يف أضرار لإلنسان وال حياته

يصعب حاليا عالجها يف حاالت كثرية وقد يصبح ذلك متعذرا
مستقبال. فتلوث اهلواء مثال، رغم جناحات يف بعض املناطق، ال زال

يتزايد عامليا ويأخذ معه صحة العديد من البشر وأحيانا حيام.

آثار ملوثة، آثار التلوث

umweltschädigende Auswirkungen

5522 polluting industries

pollueurs (industriels)

أغلب الصناعات تولد بشكل من األشكال قدرا من التلوث. هناك
صناعات كانت تعترب ملوثة جدا بطبيعتها، لكن التطور التكنولوجي
وتطبيق تقنيات للحد من النفايات وتقنيات ملعاجلة ما تبقى منها (يف
غالب األحيان نتيجة لضغط القوانني الزجرية)، جعل من بعضها

صناعات بتلويث حمدود نسبيا إىل حمتمل عمليا.

صناعات ملوثة

umweltschädliche Industrien

5523 Pollution

pollution

عموما، تواجد مادة أو طاقة اليت لطبيعتها، أو ملكان تواجدها، أو
لكميتها تولد تأثريات بيئية غري مرغوب فيها.

تلوث

Umweltverschmutzung

5524 Pollution control

lutte anti-pollution

العمل على احلد من التلوث. عناصر مكافحة التلوث هي:
 

(أ) التشريعات الوطنية واحمللية / التنظيمات واإلجراءات املتعلقة
باألوساط امللوثة ومراكز اليت متثل مصادر للتلوث.

 
(ب) رصد مصادر ونقطة.

 
(ج) العمل على تطبيق معايري احلفاظ على البيئة وحماربة التلوث.

مكافحة التلوث

Verschmutzungsbekämpfung, Reinhaltung

5525 pollution control 
criteria

critères de lutte contre la pollution

اعتمادا على دراسات تأخذ بعني االعتبار صحة مكونات احمليط احلي،
حساسيتها لتغريات تركز امللوثات، أمهية املنتجات اجتماعيا

واقتصاديا، واقع تقنيات اإلنتاج وآفاق تطورها، حتضر اجلهات
املختصة معايري ملستويات التركز واالنبعاث املسموح ا بالنسبة

للملوثات.

معايري مكافحة التلوث

Umweltschutzkriterien
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5526 pollution control 
criteria

critères de lutte contre la pollution

اعتمادا على دراسات تأخذ بعني االعتبار صحة مكونات احمليط احلي،
حساسيتها لتغريات تركز امللوثات، أمهية املنتجات اجتماعيا

واقتصاديا، واقع تقنيات اإلنتاج وآفاق تطورها، حتضر اجلهات
املختصة معايري ملستويات التركز واالنبعاث املسموح ا بالنسبة

للملوثات.

معايري مكافحة التلوث

Umweltschutzkriterien

5527 pollution control 
criteria

critères de lutte contre la pollution

اعتمادا على دراسات تأخذ بعني االعتبار صحة مكونات احمليط احلي،
حساسيتها لتغريات تركز امللوثات، أمهية املنتجات اجتماعيا

واقتصاديا، واقع تقنيات اإلنتاج وآفاق تطورها، حتضر اجلهات
املختصة معايري ملستويات التركز واالنبعاث املسموح ا بالنسبة

للملوثات.

معايري مكافحة التلوث

Umweltschutzkriterien

5528 Pollution control 
technology

techniques de lutte anti-pollution

1. تكنولوجيا ذات الصلة بالبحث، وتطوير، ومعايري متعلقة بالتلوث
(هادفة إىل احلد من التلوث).

 
2. تقنيات تستجيب ملعايري مكافحة التلوث.

تكنولوجيا مكافحة التلوث

Rinhaltungstechnologie

5529 Pollution Fee or Tax

frais ou taxe de la pollution

رسوم على كمية النفايات أو مستوى التلوث. العديد من الدول
األوروبية لديها رسوم تلوث اهلواء واملياه؛ التسعري يكون على أساس
وحدة جلمع القمامة، وفرض رسوم مبقدار القمامة اليت مت مجعها (أو
حجم احلاوية). جتعل الرسوم خفض النفايات جديرا باالهتمام عند

املنتجني، يستمر جمهود التخفيض إىل أن تصبح تكلفته التخفيض أعلى
من الضريبة. مثل هذا النظام يذر أيضا أمواال لصاحل احلكومة، مما

يسمح هلا، إذا ما اختارت، احلد من الضرائب يف جماالت أخرى مع
احلفاظ على نفس الكمية من إمجايل اإليرادات.

رسوم أو ضرائب التلوث

Verschmutzungsgebühr oder Steuer

5530 pollution from land 
(Sea pollution)

pollution provenant de la terre (pollution de la 
mer)

اجلزء األكرب من النشاط البشري يتركز على اليابسة، وإنتاج النفايات
يتركز هو اآلخر على اليابسة. إال أن جزءا مهما من هذه امللوثات
حتمله مياه األار والرياح إىل البحار. أضف إىل ذلك أن نسبة من
خملفات املدن والصناعات الساحلية يقذف ا يف البحر دون أية

معاجلة.

التلوث من األرض (تلوث البحر)

Verschmutzung vom Lande (Meeresverschmutzung)

5531 pollution from ships

pollution imputable aux navires

يتسبب النقل البحري يف تلوث كبري. فهو يستعمل الزيت الثقيل يف
حمركاته وهو األكثر تلويثا بني احملروقات، ويساهم حبوايل 4 % من
االنبعاث العاملي للغازات الدفيئة. كما أن احلياة على ظهر السفن هلا
نفاياا اليت عموما ال تعاجل وإمنا تلقى يف البحر. أضف إىل ذلك

الكوارث البحرية وحتطم الناقالت و ... 

تلوث من السفن

Verschmutzung durch Schiffe

5532 pollution gradations

degrés de pollution

التأثريات السلبية للملوثات تتوقف على مستوى تركز املادة امللوثة
بالوسط وفترة استمرار هذا املستوى. مستويات تركز امللوثات تتدرج
من غري مؤثر إىل خطري. حتدد املصاحل املختصة هذه املستويات بالنسبة

لكل مادة ملوثة وكذلك اإلجراءات الالزمة يف كل حالة.

درجات التلوث

Verschmutzungsabstufungen

5533 pollution incidents

incidents de pollution

عندما، نتيجة خطأ أو حادث عرضي خيل بسري جهاز أو منظومة نقل
أو غري ذلك، تتدفق أية مادة ملوثة يف الوسط الطبيعي، تتخذ
اإلجراءات اليت حددا املصاحل املختصة بالنسبة لكل نوع من

احلوادث ونوع من املواد لتفادي أكرب جزء ممكن من األضرار.

حوادث التلوث

Verschmutzungsfälle
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5534 pollution index

indice de pollution

حيدد مؤشرات جودة احمليط وخصوصا اهلواء. حتدد كل دولة املواد
اليت يتم احتساا. عموما يتم احتساب تركز: أول أكسيد الكربون،

أوزون الطبقة السفلى، أكاسيد األزوت، ثاين أكسيد الكربيت
وكذلك اجلسيمات الدقيقة العالقة. احلدود بني املستويات عادي إىل

خطري ختتلف بني الدول.

دليل التلوث

Schadstoffindex

5535 pollution level

degré de pollution; niveau de pollution

التأثريات السلبية للملوثات تتوقف على مستوى تركز املادة امللوثة
بالوسط وفترة استمرار هذا املستوى. مستويات تركز امللوثات تتدرج

من غري مؤثر إىل خطري. حتدد املصاحل املختصة بكل بلد هذه
املستويات بالنسبة لكل مادة ملوثة وكذلك اإلجراءات الالزمة يف كل

حالة.

مستوى التلوث

Verschmutzungsgrad

5536 pollution load

charge de pollution

كمية امللوث (مواد كيماوية أو حرارة أو كائنات دقيقة أو غري ذلك)
اليت تدخل إىل حميط بيئي نتيجة لنشاط إنساين أو طبيعي خالل فترة

حمددة.

مقدار (محولة) التلوث

Schadstoffeintrag

5537 pollution load

charge de pollution

كمية امللوث (مواد كيماوية أو حرارة أو كائنات دقيقة أو غري ذلك)
اليت تدخل إىل حميط بيئي نتيجة لنشاط إنساين أو طبيعي خالل فترة

حمددة.

مقدار (محولة) التلوث

Schadstoffeintrag

5538 pollution load (of 
water)

charge de pollution (de l'eau)

كمية امللوثات (مواد كيماوية أو حرارة أو كائنات دقيقة أو غري
ذلك) اليت تدخل وسطا مائيا نتيجة لنشاط إنساين أو طبيعي خالل

فترة معينة.

محولة تلوث (املاء)

Schadstoffbelastung (Wasser)

5539 pollution of coastal 
waters

pollution des eaux côtières

معظم التلوث البحري يأيت من مصادر برية. ويأيت جزئيا من املناطق
الداخلية وتوصله األار إىل السواحل. أما اجلزء األساسي فمصدره
النشاط البشري الساحلي الكثيف: مدن كبرية وصغرية، صناعة،

فالحة. هذا التلوث قبل أن ينتشر يف احمليط ويتخفف يكون ساحليا
وعايل التركيز.

تلوث املياه الساحلية

Verschmutzung der Küstengewässer

5540 pollution of inland 
waters

pollution des eaux intérieures

يعود إىل املخلفات اليت تقذف يف هذه املياه من ساكنة املدن والقرى
والسياح والنقل النهري ومن املصانع ااورة. كما تساهم مياه

الصرف الفالحي وما ميكن أن حتمله من أمسدة ونفايات حيوانية يف
هذا التلوث. يكون التأثري كبريا، خصوصا يف البحريات واألار

الضعيفة التدفق.

تلوث املياه الداخلية

Verschmutzung der Binnengewässer

5541 pollution of the sea

pollution des mers

يأيت أساسا من اليابسة وحتمله األار والرياح إىل البحر. كما أن نسبة
من خملفات املدن والصناعات الساحلية يقذف ا يف البحر دون أية
معاجلة. يتسبب النقل البحري يف تلوث كبري. فهو يستعمل الزيت

الثقيل األكثر تلويثا بني احملروقات. وحتطم الناقالت ومنصات التنقيب
واستخراج النفط والغاز ...  هلا دورها يف هذا التلوث.

تلوث البحر

Verschmutzung des Meeres

5542 pollution of the sea 
by oil

pollution des eaux de la mer par des 
hydrocarbures

ميثل تسرب النفط نتيجة لكوارث الناقالت حوايل مثن التسربات يف
البحر، لكن نظرا لتركزه يف مساحة حمدودة فإن تأثريه على احلياة

البحرية يكون كارثيا يف منطقة احلادث. يأيت اجلزء األكرب من تلوث
البحر بالزيت من خملفات وسائل النقل البحري، خصوصا ناقالت
النفط ومشتقاته. لكن، نظرا النتشاره، فإن تأثريه ال يظهر للعيان

بنفس احلدة.

تلوث البحر بالزيت أو النفط

Seeverschmutzung durch Öl
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5543 Pollution Offset

compensation de la pollution

حماولة معادلة نتائج سلبية لتلوث ناتج عن بعض األنشطة من خالل
حتسني البيئة وحتقيق نتائج مفيدة مكافئة. على سبيل املثال، تسمح

جتارة الكربون للملوثني بالكربون بتعويض أثر الكربون الزائد يف البيئة
من خالل تداول ائتمانات مع أولئك الذين حيققون كمية ختفيض
مساوية من الكربون خالل أنشطتهم. ميكن حتقيق تعويض التلوث
الناتج عن أي نوع من املواد امللوثة ما دام باإلمكان حتقيق فائدة

مساوية ومباشرة.

تعويض التلوث

Umweltbelastungsausgleich

5544 Pollution Prevention

prévention de la pollution

عملية حتديد املناطق واألجهزة والعمليات واألنشطة املولدة للنفايات
بشكل مفرط من أجل استبدال أو تغيري أو إزالتها كعملية للوقاية أو

احلد من إنتاج النفايات يف املقام األول.

وقاية من التلوث

Vermeidung der Umweltverschmutzung

5545 Polychlorinated 
Biphenyls (PCBs)

biphényles polychlorés (bpc)

عائلة من املركبات الكيميائية اليت شكلتها إضافة الكلور إىل ثنائي
الفينيل (بنية مزدوجة من حلقتني من البرتين بينهما رابطة

كربون-كربون أحادية واحدة). وتصنف على أا من بني امللوثات
الدقيقة العضوية والسامة. يتم انبعاث ثنائي الفينيل متعدد الكلور يف
الغالف اجلوي من خالل االحتراق غري الكامل للوقود أو معاجلة

جتهيزات قدمية منتهية الصالحية للمحوالت الكهربائية واملكثفات.
مركبات جيدة االستقرار وتعمر طويال يف الغالف اجلوي. يتم تدمري

ثنائي الفينيل متعدد الكلور عادة عن طريق تفاعل مع جدر
اهليدروكسيل OH. األشعة فوق البنفسجية اليت تدمر ثنائي الفينيل
متعدد الكلور ال تصل إىل التروبوسفري ألن طبقة األوزون متتصها قبل

ذلك، ولكن التحلل الضوئي ميكن أن حيصل هلذه املركبات عند
وصوهلا إىل الغالف اجلوي العلوي. ونظرا للتدمري البطيء هلذه
املركبات فإن امتصاصها من قبل الكائنات احلية يف التربة واملياه

وتفاعلها معها شائع كثريا، وقد مت العثور عليها يف بعض الكائنات
احلية يف مجيع القارات.

ثنائي الفينيل متعدد الكلور

Polychlorierte Biphenyle (PCB)

5546 Polychlorinated 
biphenyls (PCBs)

polychlorobiphényles

سلسلة من املركبات الكلورية العضوية اليت حتتوي على حلقيت فينيل
مرتبطة ونسبة متغرية من الكلور. معظم املنتجات التجارية حتتوي

على عدة متجازءات خمتلفة، وبعضها حيتوي أيضا على ثالثي الفينيل
متعدد الكلور. استخدمت مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور على
نطاق واسع يف صناعة األجهزة الكهربائية، وخاصة يف احملوالت،
وكما مت استخدامها كمواد للتشحيم، وكسوائل هيدروليكية، ويف
إنتاج مواد البالستيكية، وكمثبطات هلب، وغري ذلك. مركبات

مستقرة جدا، وأصبحت متواجدة على نطاق واسع يف البيئة، وقد مت
التعبري عن القلق والتخوف الكبري من آثارها على الصحة.

مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور

Polychlorbiphenyle (PCBs)

5547 Polyculture

polyculture

تربية نوعني أو أكثر، غري متنافسني، يف نفس وحدة اإلنتاج. ليس
هناك منافسة على الغذاء أو املوئل، وال توجد فوائد غذائية بسبب

التفاعل.

تربية تعددية

Polycultur

5548 Polyethylene (PE)

polyethylène

عائلة من املركبات الكيميائية املكثفة (جزيئاا ضخمة جدا) حيصل
عليها عن طريق تفاعالت تكثيفية لالثيلني. وميكن تصنيفها يف فئتني
رئيسيتني: البويل إيثيلني العايل الكثافة (HDPE) واملنخفض الكثافة

.(LDPE)

بويل إثيلني

Polyäthylen

5549 Polyethylene 
Terephthalate (PETE)

polyéthylène téréphtalate

مواد بالستيكية حرارية، مستخدمة لتصنيع علب وقوارير املشروبات
الغازية واحلاويات الصلبة. لديه نقطة انصهار عالية، شفاف يف حالته

الطبيعية، وكثافته عالية نسبيا.

بويل ايثيلني ترييفثاالت

Polyethylenterephthalat
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5550 Polymerase Chain 
Reaction (PCR)

réaction de polymérisation en chaîne (pcr)

طريقة شائعة يف البيولوجيا اجلزيئية تسمح بإنتاج نسخ متعددة
(تضخيم) من تسلسل د ن أ معني، بشرط أن يكون زوج القواعد
لكل من اييت اهلدف معروف. وتنطوي تلك الطريقة على دورات
متعددة لتغيري طبيعة د ن أ، وجني البادئ، وامتداد اخليط، وتتطلب
إنزمي تكثيف د ن أ متحمل للحرارة، وديوكسرييبونيوكليتيدات،

وبوادئ معينة (متهيديات).

تفاعل البوليمرييز املتسلسل

Polymerase-Kettenreaktion (PCR)

5551 Polymorphism

polymorphisme

اوال: حدوث تنوع بدائلي (أليلي) يف موقع وراثي. لقد وفر تعدد
األشكال يف تسلسل النيوكليتيدات أداة تشخيص قوية. (أنظر:

التشخيص باستخدام د ن أ; تابع دقيق، قطعة احلصر ذات التكوين
والطول املتعدد .ثانيا: ظهور شكالن أو أكثر يف التجمع الواحد.

تعدد األشكال

Polymorphismus

5552 Polynuclear Aromatic 
Hydrocarbons - 
(PAHs)

hydrocarbures aromatiques polycycliques - (hap)

مركبات جبزيئات كبرية حتتوي على حلقات تتكون أساسا من
الكربون واهليدروجني. ميكن أيضا أن تتكون اجلزيئات احللقية الكبرية
من مخسة أو أكثر من احللقات من الكربون وعناصر اليت ميكن أن
ترتبط باحللقات. توجد هذه املركبات يف الطبيعة وعادة بكميات
منخفضة. ويف كثري من األحيان توجد هذه اهليدروكربورات يف

الغالف اجلوي على شكل هباء ناتج عن عمليات االحتراق.

هيدروكربورات عطرية حلقية

Polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen - 
(PAK)

5553 Polynya

polynie

مساحة مائية بالبحر وحييط ا اجلليد.

بولينيا

Polynya

5554 Polyp

polype

فرد من القراصات (الالسعات) االنفرادية أو عضو من مستعمرة
السعات. وهي كائنات جوفمعويات تشكل شعبة يف تصنيف

احليوانات وحتتوي على الشعاب املرجانية احلجرية، شقائق النعمان،
واملرجان املروحي، وأقالم وقناديل البحر.

بوليب

Polyp

5555 polyphosphate

polyphosphate

مركبات كيميائية اصطناعية فوسفاتية تتكون جزيئاا من عدد من
ذرات الفسفور وعدد من ذرات أكسجني وتستعمل يف مواد الغسيل
والتنظيف، وصوهلا عبرب مياه الصرف الصحي غري املعاجلة إىل األار
والبحريات يتسبب يف التخصيب الزائد هلذه األوساط، وهو ما دفع

إىل احلد من  استهمال هذه املركبات يف هذا اال.

عديد الفوسفات

Polyphosphat

5556 polyphosphate

polyphosphate

مركبات كيميائية اصطناعية فوسفاتية تتكون جزيئاا من عدد من
ذرات الفسفور وعدد من ذرات أكسجني وتستعمل يف مواد الغسيل
والتنظيف، وصوهلا عبرب مياه الصرف الصحي غري املعاجلة إىل األار
والبحريات يتسبب يف التخصيب الزائد هلذه األوساط، وهو ما دفع

إىل احلد من  استهمال هذه املركبات يف هذا اال.

عديد الفوسفات

Polyphosphat

5557 Polypropylene (PP)

polypropylène (pp)

جزيئات اصطناعية ضخمة، تشكلت نتيجة ربط عدد ضخم من
جزيئات الربوبيلني مع بعضها. لدى البويل بروبلني مقاومة جيدة
للحرارة ويستخدم يف إنتاج مواد مرنة وصلبة تستعمل للتعليب

والتغليف، وإنتاج األفالم واملنسوجات.

بويل بروبلني

Polypropylen (PP)
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5558 Polystyrene (PS)

polystyrène (ps)

جزيئات اصطناعية ضخمة، تشكلت نتيجة ربط عدد ضخم من
جزيئات الستايرين مع بعضها. يستخدم بوليسترين إلنتاج جمموعة

متنوعة من املنتجات مبا يف ذلك أدوات املائدة البالستيكية وحاويات
املواد الغذائية. وغالبا ما يستعمل يف حالته الرغوية.

بوليسترين

Polystyrol (PS)

5559 polyvalent vaccines

vaccins polyvalents

لقاحات دف إىل حتصني املتلقي ضد اثنني أو أكثر من سالالت
نفس الكائنات احلية الدقيقة، أو ضد اثنني أو أكثر من الكائنات احلية

الدقيقة.

لقَاحات مركَّبة

polyvalenten Impfstoffen

5560 Polyvinyl Chloride 
(PVC)

poly(chlorure de vinyle)/chlorure de polyvinyle

جزيئات اصطناعية ضخمة، تشكلت نتيجة ربط عدد ضخم من
جزيئات فينيل كلوريد مع بعضها. يستخدم البويل فينيل كلوريد

لصنع منتجات مثل األنابيب والزجاجات، واملفروشات، وقطع غيار
السيارات.

بويل فينيل كلوريد

Polyvinylchlorid (PVC)

5561 Ponds

étangs

مساحة ضحلة نسبيا، وعادة ما تكون صغرية، من املاء الراكد أو مع
معدل جتدد منخفض، يف أغلب األحيان تكون مصطنعة، ولكن ميكن

أن تكون أيضا بركة طبيعية، جبلية من أصل جليدي، أو حبرية
صغرية.

برك

Teiche

5562 Population

population

جمموعة طبيعية من األفراد من نوع واحد مع توفر إمكانية مبدئية
للتزاوج والتناسل.

سكان

Population

5563 Population 
connectivity

connectivité de la population

انتقال األفراد بني اموعات السكانية الفرعية املنفصلة جغرافيا.

تواصل السكان

Bevölkerungskonnektivität

5564 population control

régulation de population

هدف عدد من الربامج االجتماعية والصحية وغريها بالعديد من
الدول النامية اليت تعيش "انفجارا سكانيا"، برامج تساهم يف متويلها
برامج دولية وبرامج تعاون ثنائي مع الدول املصنعة ودف، إىل

جانب األهداف املعلنة (احلفاظ على صحة األم والطفل)، إىل اخلفض
من معدل منو السكان.

ضبط السكان

Bevölkerungskontrolle

5565 population density

densité de population

مصطلح من جمال اجلغرافية ومن جمال علوم األحياء، ميثل عدد
السكان لكل وحدة مساحة أو وحدة حجم (األحياء بالوسط املائي
أو العوالق باجلو). بالنسبة للبشر فإن الكثافة السكانية ختتلف كثريا

بني الدول وداخل كل دولة يكون االختالف بني املناطق أيضا كبريا،
وخصوصا بني املناطق احلضرية والقروية.

كثافة السكان

Bevölkerungsdichte

5566 population 
development

évolution de la population

تم التنمية السكانية، خبالف النمو السكاين الذي يهتم بالعدد
(population growth)، بتطور قدرات الساكنة على حتقيق
دخل مرتفع وقار، بتحسني مستويات التعليم والتكوين، بالرفع من
مستوى الرعاية الصحية، وتعمل كل ما من شأنه حتقيق ارتياح الفرد

يف جمتمعه.

تطور منو السكان، تنمية سكانية

Bevölkerungsentwicklung
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5567 population 
development

évolution de la population

تم التنمية السكانية، خبالف النمو السكاين الذي يهتم بالعدد
(population growth)، بتطور قدرات الساكنة على حتقيق
دخل مرتفع وقار، بتحسني مستويات التعليم والتكوين، بالرفع من
مستوى الرعاية الصحية، وتعمل كل ما من شأنه حتقيق ارتياح الفرد

يف جمتمعه.

تطور منو السكان، تنمية سكانية

Bevölkerungsentwicklung

5568 population dynamics

dynamique de population

فرع من علوم احلياة يدرس املؤثرات والتأثريات البيولوجية والبيئية
على حجم والتركيبة العمرية للسكان. يدرس تأثري تطور معدالت
املواليد والوفيات، ومسامهة اهلجرة والرتوح، كما يدرس تغري اهلرم
السكاين وزيادة نسبة املتقدمني يف السن، أسباا ويقترح حلوال عند

احلاجة.

علم حتريك السكان، دينامكية
سكانية

Bevölkerungsdynamik

5569 population ecology

écologie des populations

فرع علم البيئة الذي يدرس اآلليات والعالقات اليت تنظم تواجد
وحجم وتوزيع كائنات حية يف حميط بيئي معني. كما يدرس تأثر
وردود فعل الكل اجتاه تغريات بسيطة ومستمرة أو قوية وحادة

وقصرية األمد.

بيئة سكانية

Populationsökologie

5570 population equivalent

équivalent habitant

وحدة تستعمل عند تقييم حاجيات جتمع سكاين (منازل ومرافق
خدمات وإنتاج) من وسائل معاجلة املياه املستعملة. متثل متوسط
احلمولة اليومية الفردية من مياه الصرف الصحي املرتيل، ويعرب عنه
مبتوسط كمية األكسجني املطلوبة بيولوجيا ملعاجلة احلمولة العضوية
للمياه. كما تستعمل هذه الوحدة عند املقارنة بني احلمولة امللوثة
ملؤسسة صناعية أو خدماتية أو غري ذلك واحلمولة امللوثة لتجمع

سكاين.

متكافئ السكان، مكافئ سكاين

Einwohneräquivalent

5571 population explosion

explosion démographique

لقد احتاجت اإلنسانية إىل كل ما تقدم من العصور لتصل بداية القرن
19 إىل مليار نسمة. مت تسارع التطور السكاين وحققت املليار الثاين

خالل 123 سنة، أما الثالث فقد حتقق خالل 33 سنة واملليار
السابع خالل 13 سنة فقط. هذا ما يعرب عنه باالنفجار السكاين.

انفجار سكاين

Bevölkerungsexplosion

5572 Population Genetics

génétique des populations

فرع علم الوراثة الذي يتعامل مع ترددات األليالت واألمناط الوراثية
يف التجمعات املتكاثرة.

علم الوراثة يف التجمعات

5573 population growth

croissance démographique

يبلغ النمو السكاين العاملي احلايل ما بني 75 و 80 مليون نسمة
سنويا، أو 1.1 % سنويا. ويتركز هذا التزايد السكاين أساسا

بالدول النامية بإفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطي واجلنوبية.

منو سكاين

Bevölkerungswachstum

5574 population increment

accroissement de la population

تبلغ الزيادة السكانية السنوية حاليا على املستوى العاملي ما بني 75 و
80 مليون نسمة ( 1.1 %)، وهي يف تراجع بطيء. تتركز هذه

الزيادة أساسا بالدول النامية بإفريقيا وآسيا وأمريكا الوسطي
واجلنوبية.

زيادة السكان

Bevölkerungszunahme

5575 population policy

politique démographique

حتدد السياسة السكانية األهداف واإلجراءات املعتمدة من قبل
السلطات احمللية املختصة فيما يتعلق بالقضايا السكانية. وهي قضايا
عموما أفقية تتقاطع مع اختصاصات أخرى كالصحة والتعليم ويئة

التراب الوطين وشؤون األسرة والتشغيل وغري ذلك.

سياسة سكانية

Bevölkerungspolitik
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5576 population pressure

pression de la population

يف اال البيئي يدل على الضغط على البيئة وارتفاع الطلب على
املوارد الطبيعية إىل أن يفوق العرض العادي، الناتج عن عدد متزايد
من الكائنات احلية و/أو ارتفاع الطلب الفردي على املوارد. وقد

تطورت عند الكائنات املختلفة طرق متباينة (اهلجرة، توسيع اال،
... ) للتعامل مع فترات الضغط.

ضغط سكاين

5577 population, soil

population, sol

مجيع الكائنات احلية يف التربة، مبا يف ذلك النباتات واحليوانات.

سكان، تربة

Bevölkerung, Boden

5578 Pore Space

espace des pores

الفضاء بني جسيمات التربة يف حجم من التربة.

جمال املسام

Porenraum

5579 Pore Water

eau des pores

املاء بني حبيبات الصخور أو التربة.

مياه املسام

Porenwasser

5580 Porosity

porosité

حجم الفراغات املسامية داخل الصخور أو التربة؛ ويعرب عنها كنسبة
حجم الفراغات املسامية إىل احلجم الكلي للمواد؛ هذه النسبة تكون
حوايل 25 إىل 35 % يف حالة احلصى الغريين وفقط 0،001 %

يف حالة حجر األردواز.

مسامية

Porosität

5581 Porous

poreux

شيء مسامي، عندما حيتوي على ثقوب أو فراغات.

مسامي

porös

5582 Port State

état du port

دولة ذات حدود حبرية وموانئ تسمح بوصول ودخول السفن
األجنبية.

دولة ميناء

Hafenstaat

5583 Port State Measures 
Agreement (PSMA)

mesures du ressort de l'état du port

اتفاقية تدابري دولة امليناء ملنع وردع والقضاء على الصيد غري القانوين
ودون إبالغ ودون تنظيم. جرى التفاوض بشأا خالل عامي

2008 و 2009 حتت رعاية منظمة األغذية والزراعة واعتمدت من
قبل املؤمتر العام للمنظمة يف نوفمرب تشرين الثاين 2009.

اتفاقية يتعلق بتدابري دولة امليناء

Hafenstaatmaßnahmen Vertrag

5584 Portfolio analysis

analyse du portefeuille

حتليل املزيج من اإلجراءات املتاحة لصانعي السياسات للحد من
االنبعاثات أو للتكيف مع تغري املناخ.

حتليل حمفظة

Portfolioanalyse

5585 Position

position

يدل على املوقع االجتماعي واالعتراف، بالوضعية املسندة للمرأة
باملقارنة مع الرجال (على سبيل املثال: املشاركة يف أماكن صنع
القرار على مستوى اتمع احمللي، األجر املتساوي عن العمل

املتساوي، القيود حول فرص احلصول على التعليم والتدريب). كما
ميكن االستدالل بسهولة، حالة وموقف يعود إىل احتياجات ومصاحل

عملية واستراتيجية.

موقع

Position

5586 Positioning

positionnement

النشاط التجاري الذي يبحث عن فرص (أو "ثقوب") يف السوق
لتقدمي منتج قابلة للحياة أو اخلدمة، أو رسالة. التموقع يستفيد من
النمذجة البيئية وحتليل املنافسة (يف كثري من األحيان باستخدام

التحليل الرباعي (SWOT)) من أجل مقارنة ما تقدمه املنافسة من
منتجات، وخدمات، ورسائل، وتنظيمات من أجل إجياد فرص مل

تقدم حىت اآلن من قبل اآلخرين.

موقع

Positionierung
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5587 Positive externality

externalité positive

تأثري خارجي مفيد. وهو تأثري مفيد لعامل اقتصادي على عامل
اقتصادي آخر. ويعترب تشويها (للتنافسية) ألن العامل األول ليست
لديه كفاية من احلوافز للعمل. ومن األمثلة على ذلك جاذبية املزارع
اجليدة التسيري واحلسنة املنظر لصناعة السياحة (أثر خارجي لإلنتاج)
واخنفاض عدوى املرض الناتج عن استعمال اللقاحات (أثر خارجي

لالستهالك).

تأثري خارجي إجيايب

positive Externalitäten

5588 Possibly Extinct 
(CITES)

peut-être éteint (cites)

مسة األنواع اليت فشلت املراقبة الشاملة يف املوائل املعروفة أو املشتبه
ا، ويف األوقات املناسبة (ارية، مومسية، سنوية)، يف مجيع أحناء

اال التارخيي يف تسجيل وجود فرد من النوع.
 

قبل تطبيق املصطلح "رمبا انقرض" على نوع، ينبغي أن جيري
استقصاء على مدى زمين مناسب لدورة وشكل حياة النوع.

رمبا منقرض (اتفاقية التجارة الدولية
يف األنواع املهددة باالنقراض)

Möglicherweise ausgestorben (CITES)

5589 Post Glacial Rebound

rebond post glaciaire

تعرف احلركة الرأسية للقارات وقاع البحر بعد اختفاء وتقلص الغطاء
اجلليدي باليابسة (على سبيل املثال: بعد احلد األقصى للحقبة اجلليدية
مند حوايل 21 ألف سنة)، باالرتداد بعد اجلليدي. هذا االرتداد هو

حركة توازن ضغطي للقشرة األرضية.

ارتداد بعد جليدي

Nachglazialer Rückprall

5590 Post-closure

post-fermeture

الفترة، بعد اإلغالق الرمسي اإلداري من قبل اجلهات املختصة ملوقع
طمر النفايات، اليت تستمر خالهلا مسؤولية املؤسسة املسرية للموقع
عليه وعلى مراقبته. األنظمة البيئية وغريها من مراسيم تسيري املكبات
تطلب من صاحب املكب املغلق مواصلة أنشطة الصيانة العامة للموقع

واملراقبة لفترة حمددة من الزمن (عادة 30 سنة).

ما بعد اإلغالق

Nachsorge

5591 Post-Consumer 
Materials

matériaux de post-consommation

مواد انتهى املستهلك من استعملها واليت ال زالت صاحلة لالستعمال،
واليت قد يبيعها ، أو يهديها، أو يتخلص منها كنفاية.

مواد ما بعد املستهلك

Post-Verbraucher Materialien

5592 Post-Consumer 
Recycling

recyclage post-consommation

إعادة استخدام املواد املتواجدة يف النفايات املرتلية واالستهالكية، مثل
حتويل نفايات ورق املكاتب إىل صناديق كرتون أو ورق صحف.

إعادة تدوير بعد املستهلك
(االستعمال)

Wiederverwendung von Materialien aus dem Abfall

5593 Postemergence

postlevée

يدل على توقيت عمليات مكافحة اآلفات. يتم إجناز عمليات
مستعملة ملبيد خالل الفترة الالحقة لظهور احملصول فوق التربة وجيب
أن تكتمل قبل مرحلة منو احملصول اليت حتظر نشر املبيد على احلقل (ما
مل يكن باإلمكان استخدام طريقة بديلة - جوية أو قائمة على الري).

استعمال مبيد بعد اإلنبات

Nachauflauf

5594 potamology

potamologie

جمال علمي متعدد التخصصات يشمل البنيات املائية وديناميات
السوائل. جمال يدرس إشكالية التعرية النهرية والترسيب وحتول مسار

األار عرب الزمن وتكون السيول وكل ما يتعلق حبركية املياه
السطحية.

علم األار و ااري املائية

Potamologie

5595 potential cation 
exchange capacity

capacité potentielle d'échange de cations

إمجايل عدد الكاتيونات اليت ميكن للتربة أن متتصها عند درجة محوضة
حمددة.

قدرة حمتملة لتبادل األيونات املوجبة

Potenzial der Kationenaustauschkapazität
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5596 Potential Impacts

impacts potentiels

مجيع التأثريات اليت قد حتدث عند تغري مرتقب يف املناخ، دون النظر
إىل إمكانات التكيف، تعرف بالتأثريات احملتملة.

تأثريات حمتملة

Potenzielle Auswirkungen

5597 Potential Pareto 
Improvement 
Criterion

potentiel du critère d'amélioration de pareto

هدف السياسة هو أن الراحبني من تغيري السياسة (أو املشروع) ميكنهم
تعويض اخلاسرين من التغيري مع بقاء فائض للراحبني. يف مذكرة
خاصة بالسياسة اليت تعتمد هذا املعيار ليست هناك حاجة لتشمل

التعويض، فالتعويض يكفي أن يكون ممكنا.

احتمال حتسني معيار باريتو

Potenzial Pareto-Verbesserungskriterium

5598 Potential use (of 
ecosystem services)

utilisation potentielle (des services 
écosystémiques)

استعمال (استعماالت) خلدمات النظم اإليكولوجية اليت قد تصبح
ممكنة يف املستقبل.

استعمال حمتمل (خلدمات النظام
اإليكولوجي)

Mögliche Verwendung (von 
Ökosystemdienstleistungen)

5599 Potentielle 
Natürliche Vegetation

végétation naturelle potentielle

النباتات اليت ستنشأ تلقائيا يف ظل الظروف البيئية احلالية دون تدخل
بشري.

غطاء نبايت طبيعي حمتمل

Potentielle Natürliche Vegetation

5600 Poverty

pauvreté

الفقر، مقياس نسيب داخل اتمع، يدل على حالة توفر دخل حمدود
و/أو ثروة منخفضة حبيث تكفي بالكاد للحفاظ على ما يعترب احلد

األدىن من مستوى املعيشة.

فقر

Armut

5601 Poverty and social 
impact analysis 
(PSIA)

pauvreté et l'analyse d'impact social

يشتمل على حتليل األثر املوزع لسياسات اإلصالحات على رفاه
جمموعات أصحاب املصاحل املختلفة، مع التركيز بشكل خاص على
الفقراء والضعفاء. PSIA هو ج للتحليل املنهجي، وليس منتج

منفصل.

فقر وحتليل األثر االجتماعي
(PSIA)

Armut und soziale Wirkungsanalyse

5602 Poverty line

seuil de pauvreté

خط الفقر هو مستوى الدخل الذي يعترب الناس مبدخول أقل منه
فقراء. ويستند هذا التعريف على مستوى الدخل الذي حيتاجه الناس
لشراء ضروريات احلياة األساسية واحلصول على الوجبات وامللبس
واملسكن - وتلبية االحتياجات االجتماعية والثقافية األكثر أمهية.
يتغري خط الفقر مع مرور الوقت وخيتلف حسب املناطق. ويسمى
أيضا احلد األدىن للكفاف. يتم حتديد خط الفقر الوطين الرمسي من

قبل حكومة البالد.

خط الفقر

Armutsgrenze

5603 power resources

ressources pour la production d'énergie

حوامل طاقية بالطبيعة، تمكِّن تعبئتها من طهي الطعام، حتريك
اآلليات وتوفري احلرارة والضوء وجممل اخلدمات الطاقية اليت حيتاجها
اإلنسان. من هذه احلوامل : النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، اليورانيوم،
احلطب، مساقط املياه، املياه  اجلارية، اإلشعاع الشمسي الذي يصل

األرض وطاقة الرياح وغريها من املوارد الطاقية غري املتجددة
واملتجددة.

موارد الطاقة

Energieressourcen

5604 power resources

ressources pour la production d'énergie

حوامل طاقية بالطبيعة، تمكِّن تعبئتها من طهي الطعام، حتريك
اآلليات وتوفري احلرارة والضوء وجممل اخلدمات الطاقية اليت حيتاجها
اإلنسان. من هذه احلوامل : النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، اليورانيوم،
احلطب، مساقط املياه، املياه  اجلارية وغريها من املوارد الطاقية غري

املتجددة واملتجددة.

موارد الطاقة

Energieressourcen
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5605 power resources

ressources pour la production d'énergie

حوامل طاقية بالطبيعة، تمكِّن تعبئتها من طهي الطعام، حتريك
اآلليات وتوفري احلرارة والضوء وجممل اخلدمات الطاقية اليت حيتاجها
اإلنسان. من هذه احلوامل : النفط، الغاز الطبيعي، الفحم، اليورانيوم،
احلطب، مساقط املياه، املياه  اجلارية وغريها من املوارد الطاقية غري

املتجددة واملتجددة.

موارد الطاقة

Energieressourcen

5606 Prairie

prairie

مناطق املراعي الطبيعية (السهوب) يف أمريكا الشمالية.

مرج

Prärie

5607 prairie soil

sol de la prairie

تعترب من أنواع التربة األكثر خصوبة يف العامل. تربة مسيكة وعميقة
باملقارنة مع أنواع أخرى من التربة السطحية، غنية بالعديد من

العناصر الغذائية بسبب كميات كبرية من النباتات املتحللة.

تربة املرج

Prärieboden

5608 Precambrian

précambrien

الزمن اجليولوجي من بداية تاريخ األرض إىل 570 مليون سنة قبل
احلاضر. ما قبل كمربي: يدل أيضا على الصخور اليت تشكلت يف

تلك احلقبة.

عصر ما قبل الكمربي

Präkambrium

5609 Precautionary 
Principle

principe de précaution

مقاربة يتم مبوجبها جتنب أي خطر حمتمل ومرتبط بإدخال تكنولوجيا
جديدة، على أن يتحقق فهم كامل لتأثريها على الصحة والبيئة وما
إىل ذلك. ينطبق ذلك بوجه خاص على اإلفراج عن الكائنات املعدلة
وراثيا، حيث أنه على عكس العديد من التقنيات، فإنه يف هذه احلالة

ال ميكن العودة إىل الوراء إذا حدثت مشاكل.

مبدأ احترازي، مبدأ االحتراز

Vorsorgeprinzip

5610 precipitation

précipitation

الرطوبة اليت يسقط من الغيوم. وعلى الرغم من أن الغيوم تبدو وكأا
تطفو يف السماء، فهي دائمة السقوط، فقطرات املياه يتم سحبها ببطء
إىل األسفل بفعل اجلاذبية. ألن قطرات املياه صغرية جدا وخفيفة، هلذا

21 يوما لتسقط مسافة ألف قدم، كما ميكن ميكن أن تستغرق
لتيارات الرياح أن توقف هذا الرتول بسهولة. يسقط املاء السائل على
شكل أمطار أو رذاذ. كل قطرات املطر تشكلت حول جزيئات امللح
أو الغبار. (بعض من هذا الغبار يأيت من النيازك الصغرية وحىت ذيول
املذنبات.) تتماسك قطرات املاء أو اجلليد مع هذه اجلسيمات، مث

جتذب املزيد من املياه وتستمر على هذا املنوال إىل أن تصبح كبرية مبا
يكفي لتسقط من السحابة. قطرات رذاذ هي أصغر من قطرات املطر.
يف كثري من الغيوم، قطرات املطر تبدأ يف الواقع كبلورات ثلج صغرية
تشكلت عندما كانت درجة حرارة جزء من السحابة أو كلها دون
الصفر. خالل سقوط بلورات الثلج داخل السحابة، فإا قد تصطدم
مع قطرات املاء اليت تندمج معها وتتجمد. تستمر بلورات الثلج يف
النمو، حىت تصبح كبرية مبا يكفي لتسقط من السحابة. أا متر من

خالل اهلواء الدافئ، تنصهر، وتقع كقطرات مطر.

هطول

Niederschlag

5611 Precipitation (water 
cycle)

précipitations (cycle de l'eau)

(1) أي شكل من أشكال جسيمات املاء، سواء كانت سائلة أو
صلبة، اليت تسقط من اجلو وتصل إىل األرض. وتشمل: املطر، الرذاذ،
الثلج، الربد، والكريات الثلجية وغريها؛ انظر أيضا األمطار احلمضية.

 
(2) عمق الكمية املتراكمة من املطر، رذاذ واحملتوى املائي السائل

الناتج عن انصهار األشكال امدة للتهاطالت.

هطول األمطار (دورة املاء)

Niederschlag (Wasserkreislauf)

5612 Precipitation 
Effectiveness

efficacité des précipitations

هطول األمطار الفعال هو ذلك اجلزء من جمموع التهاطالت الذي
يستخدم لتلبية احتياجات الغطاء النبايت. عدة عوامل تأثر على التوافر

الفعلي مثل: كثافة األمطار، واملوسم، ودرجة احلرارة، والغطاء
النبايت، ونوع التربة، اخل.

فعالية هطول األمطار

Niederschlagswirksamkeit
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5613 precocial

precocial

صفة صغار احليوانات الذين يكونون عند الوالدة قادرين على احلركة
مع اكتفاء ذايت إىل حد ما. الصغار املبكري النشاط عادة ما يكونون

متطورين (وكبريي احلجم نسبيا) عند الوالدة، وتكون أعينهم
مفتوحة، وقادرين على املشي. الدجاج والغطاسيات هي أمثلة من
الطيور، واألغنام واخلنازير الغينية هي أمثلة من الثدييات املبكرة

النشاط.

مبكرة النشاط

Nestflüchter / precocial

5614 Precommercial 
operations

opérations précommerciales

قطع، يف الغابات، أشجار إلزالة األخشاب الصغرية جدا اليت ال ميكن
تسويقها. دف العمليات قبل التجارية إىل حتسني تركيبة األنواع
وزيادة اجلودة، الرفع من وترية النمو ومن حيوية األشجار املتبقية.

عمليات قبل التجارية

vorkommerzielle Operationen

5615 Precommercial 
treatments

traitements précommerciales

عمليات يف الغابات تتطلب استثمارا من مالك األرض، مثل التنظيف
أو إزالة األعشاب الضارة إىل إزالة األشجار اليت هلا قيمة مالية ضئيلة

أو معدومة القيمة. (انظر: معاجلات جتارية).

معاجلات قبل التجارية

vorkommerzielle Behandlungen

5616 Preconsumer 
Materials/Waste

matériaux/ déchets de pré-consommation

نفايات تنتج خالل عمليات التصنيع والتحويل، مثل بقايا املعادن
واملواد املصنعة اخلردة. ويشمل أيضا فائض املطبوعات واملنشورات

(الصحف واالت)، واملخزونات اليت مل تعد صاحلة للبيع.

مواد / نفايات ما قبل االستهالك

Vor-Verbraucher Material/Abfall

5617 Precursors

précurseurs

مركبات توجد بالغالف اجلوي، ليست من الغازات املسببة لالحتباس
احلراري (غازات الدفيئة) أو اهلباء اجلوي، ولكن هلا تأثري على

تركيزات غازات دفيئة أو هباء جوي من خالل املشاركة يف حتوالت
فيزيائية أو تفاعالت كيميائية اليت تنظم معدالت إنتاج أو تدمري

الغازات الدفيئة.

سالئف

Vorläufern

5618 predation

prédation

تفاعل بني كائنني، أحدمها مفترس ويصطاد الثاين، فريسة، ليفترسه.
قد تكون الفريسة أقوى من مفترس منفرد، يف هذه احلالة تكَون

احليوانات املفترسة جمموعة صيد قادرة على مهامجة الفريسة والتغلب
عليها.

افتراس

Prädation

5619 Predator

prédateur

كائن حي يستهلك ويتغذى على كائنات حية أخرى، مثل احليوانات
املفترسة احلقيقية، واحليوانات العاشبة، والطفيليات، والطفيليات

القاتلة اخل.

مفترس

Raubtier

5620 Preemergence

prélevée

يدل على توقيت عمليات مكافحة اآلفات. يتم إجناز العمليات
املستعملة للمبيد خالل الفترة الالحقة لزراعة حمصول وقبل ظهور نبتة

هذا احملصول فوق التربة.

استعمال مبيد قبل اإلنبات

Vorauflauf

5621 Preheated air

air préchauffé

مير اهلواء عرب مبادل حراري حيث يتم تسخينه بواسطة التبادل
احلراري مع وسط درجة حرارة أعلى، على سبيل املثال غازات
االحتراق الساخنة. يف املرجل أو األفران، قد يتم تسخني هواء

االحتراق يف مثل هذا اجلهاز.

هواء بتسخني أويل

Vorgewärmte Luft

5622 preliminary 
purification

épuration primaire

عمليات بسيطة تتلخص يف مرور املياه عرب حاجز شبكي لتخليصها
من أجسام حمملة كبرية نسبيا مث املرور إىل حوض الترسيب حيث

يكون املاء هادئا ما يكفي ليسمح بترسب معظم املواد الصلبة العالقة،
حوايل 60 يف املائة.

تطهري أويل

Vorreinigung
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5623 Preparedness

état de préparation

االستعداد ألحداث معينة أو غري متوقعة.

تأهب

Bereitschaft

5624 Preplanning

planification préliminaire

عملية استشراف مشاكل االستصالح وحتديد تدابري للحد من
األضرار خارج املوقع.

ختطيط حتضريي

Vorplanung

5625 Preplant

présemis

يشري إىل توقيت عمليات مكافحة اآلفات. يتم إجناز العمليات
املستعملة للمبيد قبل الزراعة خالل الفترة الالحقة للحصاد حمصول

موسم منته وقبل زراعة حمصول املوسم املقبل.

استعمال مبيد قبل الزرع

Vorpflanzung

5626 pre-pollution 
communities

communautés avant la pollution

مثال يف عدد من مواقع استخراج البترول بالدول النامية (وأيضا
املتقدمة أو املصنعة) قضى النشاط املتعلق بالتنقيب على النفط

واستخراجه وتسرب البترول وخملفات هذا التسرب، يف مواقع كانت
تعج باحلياة النباتية واحليوانية والنشاط البشري التقليدي باملنطقة، على

كل مظاهر هذه احلياة املرتبطة جدا بالتوازن بني مكونات اتمع
القائم  قبل التلوث.

جمتمعات ما قبل التلوث

5627 Presence-absence

présence-absence

طريقة استكمال مسح الغطاء النبايت أو التحليل القائم على وجود أو
عدم وجود األنواع بدال من وفرة - هيمنة.

حضور - غياب

Anwesenheit-Abwesenheit

5628 Present Value

valeur actuelle

القيمة احلالية ملبلغ ميكن استعماله أو االحتفاظ به لدفع تكلفة سلعة أو
خدمة يف املستقبل.

قيمة حالية

Gegenwärtiger Wert

5629 preservation

préservation

منها احلفاظ على البيئة باحلفاظ على التنوع، عدم التلويث، استعمال
املتجدد يف حدود قدرة املنظومة على التجدد، ومنها احلفاظ على
جودة األطعمة ملدة معينة بوضعها يف املربد أو وضعها يف إناء مقفل
جيدا، ومنها احلفاظ على اآلثار بصيانتها بالتقنيات املناسبة، ومنها

.…

حفَاظ

Erhaltung

5630 Preservation

préservation

جمموعة من السياسات والتدابري للحفاظ على الظروف املالئمة لتطور
واستمرارية النظم اإليكولوجية واملوائل الطبيعية، وكذلك احلفاظ على
األنواع القابلة للبقاء يف بيئاا الطبيعية ومكونات التنوع البيولوجي

خارج موائلها الطبيعية.

حمافظة

Bewahrung

5631 preservation of 
species

conservation des espèces

تشمل احلفاظ على أنواع احليوانات والنباتات الربية عن طريق محاية
مواطنها وحتديد شروط استغالهلا. يف جمال الزراعة احلفاظ على

سالالت املاشية النادرة أو نباتات، فاكهة وخضروات وحبوب مهددة
باالنقراض. كل هذا يدخل يف إطار احلفاظ على التنوع البيولوجي.

حفاظ على البيئة، حفاظ على
األنواع

Artenschutz

5632 President / Chair

président

احلكومات املشاركة يف مؤمتر تنتخب رئيسا (للمؤمتر كله) أو رئيسا
(موعة من جمموعات العمل أو للهيئات الفرعية املنسقة خالل
املؤمتر) من بني املندوبني. رئيس املؤمتر أو رئيس جلنة أو غري ذلك
يكون مسؤوال عن تسهيل التقدم حنو اتفاق وعادة يستمر يف القيام

بذلك حىت انعقاد مؤمتر األطراف التايل.

رئيس

Präsident / Vorsitzende

5633 Pressure indicators

indicateur de pression

مؤشرات مستخدمة لتحديد وتعقب التهديدات الرئيسية. ومن األمثلة
على ذلك معدالت التوسع الزراعي واالستغالل املفرط والتلوث.

مؤشرات ضغط

Druckanzeiger
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5634 Pre-Treatment

pré-traitement

عمليات مستخدمة للحد، أو القضاء، أو تغيري طبيعة ملوثات مياه
الصرف الصحي من مصادر غري مرتلية قبل أن تصب يف منشأة معاجلة

مياه الصرف الصحي.

ما قبل املعالجة

Vorbehandlung

5635 prevailing westerlies

vents d'ouest dominants

الرياح يف خطوط العرض املتوسطة (ما يقرب من 30 درجة إىل
حوايل 60 درجة) اليت ب عادة من الغرب إىل الشرق. املناطق شبه
االستوائية ذات الضغط العايل يف مناطق خطوط العرض حول مدار
اجلدي (30 درجة) تدفع الكتل اهلوائية السطحية حنو القطب،
ويسبب دوران األرض انزالق هذه الرياح إىل اليمني (شرق) يف
نصف الكرة الشمايل وإىل اليسار (شرق) يف نصف الكرة اجلنويب
(انظر قوة كوريوليس). وهذا ما يعطي، إىل حد ما، صورة مثالية
لدوران الغالف اجلوي. يشمل الوضع الفعلي يف خمتلف األيام،

التعديالت واالختالفات بسبب األعاصري واألعاصري املضادة املتنقلة يف
منطقة خطوط العرض الوسطى، هذه االضطرابات تسبب تغريات
طقس سريعة وعنيفة يف كثري من األحيان، عندما تصطدم الكتل

اهلوائية الدافئة شبه االستوائية باهلواء القطيب البارد.

رياح غربية سائدة

vorherrschende Westwinde

5636 Prevention

prévention

وقف دخول كائن حي إىل بلد أو منطقة أو نظام بيئي العتبار أنه
حيتمل أن يكون حامال لآلفات، أو ممرض أو نوعا غازيا.

وقاية

Vorbeugung

5637 prevention soil 
degradation

prévention de la dégradation des sols

أهم مظاهر تدهور التربة هي التآكل وفقدان املكونات العضوية
واملواد املغذية للنباتات. غرس نباتات خمتارة يقي جيدا من التآكل.
اختيار أنواع املزروعات وترتيب دوراا مع إضافة دورة استراحة

للتربة حيافظ على جودا وخيفض من احلاجة إىل التسميد الصناعي.

منع تدهور التربة، وقاية التربة من
التدهور

Prävention der Bodendegradierung

5638 Prey

proie

كائن عرضة أو تعرض للقتل واالفتراس، من قبل الكائنات املفترسة.

فريسة

Beute

5639 Price

prix

مبلغ من املال، أو غريها من السلع، اليت جيب دفعها مقابل احلصول
على سلعة أو خدمة.

سعر

Preis

5640 Price Ceiling

plafond des prix

احلد القانوين العلوي للسعر.

سقف األسعار

Preisobergrenze

5641 Price Elasticity of 
Demand

élasticité-prix de la demande

مقياس ملدى استجابة حجم الطلب على سلعة للتغريات يف سعرها.

مرونة الطلب السعرية

Preiselastizität der Nachfrage

5642 Price Floor

prix plancher

احلد األدىن املفروض على سعر املنتجات مبوجب قانون مراقبة
األسعار.

حد أدىن للسعر

untere Preisgrenze

5643 Primärmaterial

matériau primaire

تشمل املواد األولية املواد اخلام اليت مت احلصول عليها من البيئة احمللية
والسلع املستوردة مبراحل خمتلفة من املعاجلة (كل من املواد اخلام

واملواد نصف املصنعة واملواد املصنعة).

مواد أولية

Primärmaterial

5644 Primary Collection 
System

système primaire de collecte

الوسائل والطرق اليت يتم ا مجع النفايات الصلبة البلدية من مصدرها
(املباين املرتلية والتجارية) ونقلها إىل حمطات مشتركة، ونقاط نقل أو

مواقع التخلص منها. عادة ما تتم عملية اجلمع األويل يف البلدان
النامية عن طريق عربات اليد، ودراجات أو شاحنات صغرية.

نظام مجع أويل

Primäre Sammelsystem
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5645 primary consumers

consommateurs primaires

يف املقام األول بكترييا وفطريات اليت تتغذى عن طريق حتليل وهظم
املركبات العضوية املعقدة يف الربوتوبالزم امليتة، واستيعاب بعض من
منتجات التحلل، ويف الوقت نفسه إطالق املركبات غري العضوية

والبسيطة نسبيا يف البيئة. كما يطلق على احليوانات اليت تتغذى على
النباتات.

مستهلكني أوائل

primäre Verbrauchern

5646 Primary designated 
 
function

fonction principale désignée

وظيفة أولية أو هدف إدارة أساسي الذي أوكل إىل وحدة إلدارة إما
عن طريق وصفة قانونية، أو قرار موثق من صاحب األرض /

مسريها، أو أدلة مقدمة من دراسات موثقة ملمارسات إدارة الغابات
واالستخدام العريف.

وظيفة أولية معينة

bezeichnete Primäre Funktion

5647 Primary Energy

énergie primaire

الطاقة الكامنة يف املوارد الطبيعية (مثل الفحم والنفط اخلام، وضوء
الشمس، واليورانيوم) اليت مل ختضع ألي حتويل أو معاجلة من طرف

اإلنسان.

طاقة أولية

Primärenergie

5648 primary foods

aliments primaires

مادة غذائية مل ختضع يف طريقها من املنتج (الفالح منتج اخلضر
والفواكه أو مريب املاشية والطيور) إىل املستهلك ألية عملية حتويل أو
خضعت فقط ملعاجلة طفيفة كالفواكه واخلضروات الطازجة واللحوم

الطازجة ، واألمساك وفواكه البحر الطازجة، واحلليب والبيض
والطحني.

غذاء أساسي، غذاء أويل

primäre Lebensmitteln

5649 Primary forest

forêt primaire

غابات متجددة بشكل طبيعي من األنواع األصلية، واليت ال توجد
فيها مؤشرات واضحة على األنشطة البشرية وال نشعر بالقلق إىل حد

كبري على العمليات اإليكولوجية.

غابات أولية

Primärwald

5650 primary mineral

minérale primaire

معدن مل يتغري كيميائيا منذ ترسبه وتبلوره من احلمم املنصهرة.

معدن أويل

primäres Mineral

5651 Primary Particles

particules primaires

كميات صغرية من املادة املكثفة يف الغالف اجلوي، وغالبا ما تكون
قد نشأت عن احتراق غري كامل للفحم والنفط أو بسبب عواصف
حمملة بالغبار، أو نتجت عن أنشطة بشرية أخرى، مثل التعدين

والصناعات املعدنية. جزء من هذه اجلسيمات يظل عالقا يف اهلواء -
وحسب الظروف اجلوية – ميكن أن يتسبب يف ارتفاع درجة حرارة
أو يف تربيد الغالف اجلوي عن طريق تغيري كمية اإلشعاع الشمسي
اليت تصل إىل سطح األرض. اجلزيئات اليت تتكون من الكربون

األسود، أو السخام على سبيل املثال، تساهم يف تدفئة الغالف اجلوي
عن طريق امتصاص أشعة الشمس وتسخني اهلواء احمليط ا. اجلزيئات

األخرى اليت تناثر ضوء الشمس تساهم يف تربيد الغالف اجلوي.

جسيمات أولية

Primärpartikeln

5652 Primary Pollutant

polluant primaire

أنواع امللوثات اليت توجد سواء يف اجلو أو على األرض وتنبعث
مباشرة من بعض املصادر مثل عوادم السيارات أو املداخن. ختتلف
عن امللوثات الثانوية اليت يف حد ذاا ليست نتيجة انبعاث مباشر من
مصدر ما. بدال من ذلك فإا تتكون عن طريق تفاعالت كيميائية

وكيميائية ضوئية للملوثات األولية. فأول أكسيد النيتروجني هو مثال
على امللوثات األولية واألوزون يف الطبقة السفلى للغالف اجلوي هو

مثال على امللوثات الثانوية.

ملوثات أولية

Primärschadstoff

5653 Primary pollutant

polluant primaire

ملوثات تنبعث مباشرة يف البيئة، يف احمليط الطبيعي، مثل ثاين أكسيد
.CO و أول أكسيد الكربون S02 الكربيت

ملوث أويل

Primärschmutzstoff
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5654 primary producers

producteurs primaires

الكائنات اليت تستخدم الطاقة الشمسية واملاء والكربون من غاز ثاين
أكسيد الكربون يف الغالف اجلوي، لتكوين اجلزيئات واألنسجة

العضوية، على سبيل املثال النباتات العليا.

منتجني أوليني

Primärproduzenten

5655 Primary productivity

productivité primaire

املعدل الذي يتم به تشكيل الكتلة احليوية النباتية اجلديدة عن طريق
التمثيل الضوئي. اإلنتاجية األولية اإلمجالية هي املعدل اإلمجايل لإلنتاج

التمثيل الضوئي من الكتلة احليوية؛ صايف اإلنتاجية األولية هي
اإلنتاجية األولية اإلمجالية ناقص معدل التنفس.

إنتاجية أولية

Primärproduktivität

5656 Primary sludge

boues primaires

محأة يتم احلصول عليها من حوض الترسيب االبتدائي.

محأة أولية

Primärschlamm

5657 Primary Stakeholders

principaux intervenants

أشخاص أو مجاعات أو مؤسسات تتأثر مباشرة، إما إجيابيا
(مستفيدين) أو سلبا (على سبيل املثال، أشخاص يضطرون لتغيري

مستقرهم) من خالل عمل أو خطة مقترحة.

متدخلني رئيسيني

Schlüsselakteure

5658 Primary Tillage

travail primaire du sol

أو حراثة أولية، معاجلة ميكانيكية للتربة، اليت تقلب وحتطم ما تصلب
من التربة للحد من صالبتها ودفن أو خلط املواد النباتية واملواد
الكيميائية وبقايا احملاصيل يف طبقة احلرث. مييل سطح التربة ألن
يكون خشنا بعد احلرث األويل ويتم متهيده نسبيا عند احلرث

الثانوي.

حرث أويل

Bodengrundbearbeitung

5659 primary treatment

traitement primaire

إزالة األجسام اليت تطفو (قطع خشبية، قماش) على املياه امللوثة
واألجسام اليت تترسب بسهولة وكل ما ميكن أن يتسبب يف انسداد

األنابيب أو يف عطب للمضخات باملراحل التالية للمعاجلة.

معاجلة أولية

primäre Behandlung

5660 Primary valuation 
studies

études d'évaluation primaire

دراسات تقييم جتريبية غري تلك اليت تعتمد على نقل القيم أو دوال
قيمة من دراسات أخرى.

دراسات تقييم ابتدائي

Primäre Bewertungsstudien

5661 Prime Costs

coûts primaires

نفقات االستثمار والتشغيل املباشرة املترتبة خالل فترة التخطيط
ملشروع استثماري. إا ال تشمل التكاليف األخرى املصاحبة مثل

واجبات الفائدة أو اخنفاض القيمة الناتج عن االستعمال.

تكاليف أولية

Selbstkosten

5662 Prion / 
Proteinaceous 
Infectious Particle

prion / particule infectieuse protéinique

يعتقد أن الربيون مسبب لفئة من األمراض تسمى االعتالل الدماغي
اإلسفنجي، مبا يف ذلك (سكرايب scrapie) عند األغنام واألبقار،
اعتالل الدماغ أإلسفنجي (جنون البقر، مرض جنون البقر) عند
األبقار ومرض كروتزفيلد - جاكوب بني البشر. وهو شكل غري
طبيعي للربوتني بالدماغ، وليس لديه حمتوى محض نووي قابل

للكشف.

جسيم معدي بروتيين، بريون /
جسيمات بروتينية معدية

Prion / proteinartige infektiöse Partikel

5663 Prior Art

etat de l'art

قاعدة املعارف اليت كانت موجودة قبل اختراع، أو قبل الكشف عن
اختراع عن طريق تقدمي طلب الرباءة.

معرفة موجودة

Stand der Technik
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5664 Prior informed 
consent (PIC)

consentement préalable en connaissance de 
cause

مل يتم تعريف املوافقة املسبقة عن علم يف اتفاقية التنوع البيولوجي،
ولكن املؤلفون حددوا العناصر الرئيسية على النحو التايل:

 
(أ) مسبقة: قبل أن يقع الوصول إىل املعرفة أو املوارد الوراثية،

 
(ب) علم: بناء على معلومات صادقة عن االستخدام الذي ميكن أن
يتحقق للمعرفة أو للموارد الوراثية والذي من شأنه أن يكون كاف

لكي تتعرف وتفهم السلطة احملافظة اآلثار، و
 

(ج) املوافقة: املوافقة الصرحية للحكومة، وأصحاب املصلحة أو
أصحاب احلقوق وفقا للقانون الوطين.

 
وهكذا، املوافقة املسبقة عن علم هي املوافقة مقدما على استخدام

املوارد الوراثية املعنية واملعارف التقليدية املرتبطة ا.

موافقة مسبقة عن علم

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung

5665 priority polluants

polluants en priorité

مواد سامة تضمها الئحة حتضرها وتقوم بتحديثها اجلهات املختصة
لكل بلد مع األخذ بعني االعتبار بعدد من الشروط، معيارية (طرق

التحليل والقياس) وغري معيارية (حجم اإلنتاج أو االستعمال
وتواجدها يف النفايات)، واليت ختتلف من دولة إىل أخرى.

ملوثات ذات أولوية

prioritäre Schadstoffe

5666 prismatic

prismatique

نوع من البنيات البلورية والترابية مبجاميع بشكل موشوري لديه حماور
عمودية أطول بكثري من احملاور األفقية.

موشوري

prismatisch

5667 Private Adaptation

adaptation privée

التكيف الذي ينطلق وينفذ من قبل األفراد واألسر أو الشركات
اخلاصة يعرف بالتكيف اخلاص. التكيف اخلاص عادة ما يكون

عقالين ويف املصلحة الذاتية للفاعل.

تكيف خاص

Private Anpassung

5668 Private costs

coûts privés

يتم حتمل التكاليف اخلاصة من قبل األفراد أو الشركات أو
املؤسسات اخلاصة األخرى اليت تضطلع بعمل ما، يف حني تشمل
التكاليف االجتماعية التكاليف اخلارجية الناجتة عن التأثريات على

البيئية وعلى اتمع ككل. تقديرات كمية للتكاليف اخلاصة
واالجتماعية قد تكون غري مكتملة، بسبب الصعوبات يف قياس مجيع

اآلثار ذات الصلة.

تكاليف خاصة

Private Kosten

5669 Private Good

biens privés

سلع مملوكة حصرا لفرد (مؤسسة) واحد (ة) واليت ال ميكن
استخدامها يف نفس الوقت من قبل اآلخرين. البضاعة، اليت عندما يتم

استهالكها من قبل الفرد، فإا تصبح غري متوفرة لآلخرين
لالستهالك.

سلع خاصة

private Waren

5670 Private governance 
(of protected areas)

gouvernance privée (des aires protégées)

تسيري من قبل مالك فرد؛ من قبل منظمات غري هادفة للربح
(منظمات غري حكومية، وجامعات، وتعاونيات)؛ من قبل منظمات

هادفة للربح (أفراد أو شركات).

تسيري خاص (للمناطق احملمية)

Private Governance (von Schutzgebieten)

5671 Private Placement

placement privé

نوع من استثمارات الشركات املقدمة مباشرة إىل االستثمارات
املؤسسية (مثل صناديق التقاعد، صناديق االستثمار، صناديق األسهم،
وما إىل ذلك). وميكن هلذه االستثمارات تكون يف الديون أو األسهم،

أو مزيج من االثنني معا.

توظيف خاص

Privatplatzierung

5672 Private Sector

secteur privé

جزء من النشاط االقتصادي الذي تقوم به مؤسسات خاصة وهو ما
مييزه عن القطاع العام الذي تقوم به الدولة.

قطاع خاص

Privatsektor

640



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةP

5673 Private Sector Entity

entité de secteur privée

كيان فردي أو مجاعي، شركة، مؤسسة، أو جتمع اقتصادي، أو مجعية
رجال األعمال، أو أي كيان آخر تكون مبوجب القانون الوطين

كمنظمة للربح، تعمل على املستوى دون الوطين، الوطين أو اإلقليمي
أو الدويل.

كيان قطاع خاص

Privatsektorentität

5674 Private Sector 
Participation

participation du secteur privé

شراكة بني القطاعني العام واخلاص على سبيل املثال يف إدارة النفايات
الصلبة البلدية، واليت متكن القطاع اخلاص من املشاركة يف تقدمي
اخلدمات. املصطلح املفضل يف سياق معاجلة النفايات الصلبة

'اخلصخصة'، وهو ما يعين أن القطاع العام مل يعد مسؤوال وحيدا عن
ضمان توفري هذه اخلدمة.

مشاركة القطاع اخلاص

Beteiligung des Privatsektors

5675 Private utility

entreprise privée assurant un service public

قطاع أعمال خاص (يف الواليات املتحدة) يقوم جبمع، وعمليات
مناولة ومعاجلة، وتصريف النفايات الصلبة مبوجب ترخيص حكومي

أو احتكار أو امتياز.

مؤسسة خاصة توفر خدمة عامة

Privater Entsorger

5676 Privatization (of 
natural resources)

privatisation (des ressources naturelles)

مقاربة للحفظ تدمج البيئة يف اال االقتصادي، ومتنحها بالتايل قيمة
اقتصادية.

خصخصة (موارد طبيعية)

Privatisierung (der natürlichen Ressourcen)

5677 probability

probabilité

عدد حقيقي بني 0 و 1 يدل على احتمال حدوث حدث معني من
بني حاالت أحداث ذات الصلة. ارتفاع هذا الرقم (نسبة حاالت

احلدث املعني إىل جمموع احلاالت املمكنة)، يدل على ارتفاع احتمال
حدوث احلدث. 0 يدل على استحالة احلدوث، أما 1 فيدل على

احلدوث املؤكد.

احتمال

Wahrscheinlichkeit

5678 Problem Definition

définition du problème

نتيجة لدراسة تشخيصية لتحديد النفايات البلدية الصلبة، كمياا
وتكوينها، دف مراجعة عمليات اإلدارة البلدية للنفايات الصلبة

والتنبؤ باملتطلبات املستقبلية. هذه النتيجة هي / جيب أن تقدم تعريف
واضح للمشاكل احلالية واحملتملة مستقبال ضمن نظام معاجلة النفايات
الصلبة، واحلواجز والقيود وفرص التحسني اليت ينبغي أخدها بعني

االعتبار يف اخلطة اإلستراتيجية.

تعريف اإلشكالية، حتديد اإلشكالية

Problemdefinition

5679 proboscis

trompe

عضو ممدود وطويل نسبيا، ويرتبط عادة مع الفم.

خرطوم

Rüssel

5680 Processor

processeur

اآللة اليت تقطع أغصان وفروع شجرة مت قطعها، وحتوهلا إىل قطع
بأطوال حمددة سلفا. تقطع الشجرة يدويا. انظر أيضا آلة حصاد.

آلة معاجلة

Prozessor

5681 Processors

processeurs (opérateurs intermédiaires)

فاعل يف جمال النفايات، يتعامل مع جامعي ومنتجي املواد القابلة
للتدوير دف إعدادها (مرافق استعادة املواد، ساحات اخلردة

املعدنية، جتار الورق، وغريها). يعمل املعاجلون مبثابة وسطاء بني
جامعي املواد القابلة للتدوير واملستخدمني النهائيني هلذه املواد

املسترجعة.

معاجل (وسيط)

Prozessoren (Zwischen Operatoren)

5682 Procurement program

programme d'achats

برامج يشجع الشركات والسلطات العمومية وغريها على شراء
املنتجات اليت حتتوي مواد مت تدويرها من قبل. ومن األمثلة على ذلك
املعاد تدويرها احملتوى املنتج محامات الشرائية املشتركة ومحالت إعادة

تدويرها شراء.

برنامج املشتريات

Beschaffungsprogramm
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5683 Produced water

eau produite

مياه تصاحب البترول عند استخراجه من خمزنه الطبيعي واليت يتم
فصلها عن النفط والغاز يف منشأة اإلنتاج.

ماء منتج

produziertes Wasser

5684 Producer 
Responsibility

responsabilité du producteur

من أجل احلد من النفايات الناجتة عن عبوات التعبئة والتغليف
والنفايات التجارية األخرى، أصدرت العديد من احلكومات

تشريعات تطلب من "منتجني" معينني احلد من عبواا ومواد التغليف
و / أو قبول استعادة منتجاا اليت مل يعد هلا استعمال أو قيمة عند

املستهلكني. هكذا يتم نقل مسؤولية، على سبيل املثال، مجع ومعاجلة
نفايات التغليف من البلدية إىل "املنتج".

مسؤولية املنتج

Herstellerverantwortung

5685 product of 
 agricultural origin; 
 agricultural product

produits d'origine agricole; produit agricole

أي منتج أو سلعة، مصنعة أو غري مصنعة، اليت يتم استخدامها
لالستهالك البشري (باستثناء املاء وامللح واملواد املضافة) أو إلنتاج
علف حيواين أو طاقة (مثل حماصيل الوقود احليوي) أو يف صناعة

(مثل املنسوجات والبالستيك احليوي).

منتجات ذات منشأ زراعي.
منتجات زراعية

Produkt landwirtschaftlichen Ursprungs; 
landwirtschaftliches Erzeugnis

5686 Production cycle

cycle de production

الوقت الالزم خللف أي نوع من أنواع األحياء املائية اليت تتم تربيتها
للوصول إىل حجم التسويق.

دورة اإلنتاج

Produktionszyklus

5687 Production function 
approaches to 
valuation

approches d'évaluation de la fonction de 
production

جمموعة من تقنيات التقييم اليت حتاول ربط التغريات يف الناتج من
تسويق سلعة أو خدمة إىل تغيري ملموس يف نوعية كمية سلع

وخدمات النظم اإليكولوجية من خالل إقامة عالقة فيزيائية حيوية أو
استجابة جلرعة بني نوعية النظام اإليكولوجي، توفري خدمات معينة،

واإلنتاجات ذات الصلة، مبا يف ذلك التأثري على أساليب اإلنتاج.

مقاربات لتقييم دالة اإلنتاج

Ansätze zur Bewertung der Produktionsfunktion

5688 Production Possibility 
Curve

courbe des possibilités de production

مجيع التركيبات من الكميات القصوى من السلع اليت ميكن أن تنتجها
مؤسسة اعتمادا على املوارد والتكنولوجيا املتاحة.

منحىن إمكانيات اإلنتاج

Kurve der Produktionsmöglichkeiten

5689 Production‐based 
accounting

comptabilité basée sur la production

توفِّر احملاسبة القائمة على اإلنتاج قياس حجم االنبعاثات إىل الغالف
اجلوي املصاحبة إلنتاج السلع واخلدمات من قبل كيان معني (على

سبيل املثال، شخص أو شركة أو بلد، أو منطقة).

حماسبة على أساس اإلنتاج

Produktion-basierte Buchführung

5690 Productive Resources

ressources productives

املدخالت: العمل، املوارد الطبيعية ورأس املال، اليت استخدمت
إلنتاج سلع وخدمات جديدة.

موارد إنتاجية

produktive Ressourcen

5691 Productive wood or 
forest

bois ou forêt productive

غابة حيث إنتاج األخشاب هو اهلدف الرئيسي لإلدارة: ميكن أن
تتكون األشجار من األنواع املدخلة أو األصلية، أو خليط منهما.

غابة منتجة للخشب

Wald mit Bauholzproduktion
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5692 Productivity (biol)

productivité

معدل الكتلة احليوية الذي يتم إنتاجه يف وحدة املساحة من قبل فئة
من الكائنات احلية.

إنتاجية

Produktivität

5693 Productivity (econ)

productivité

اإلنتاجية هي الناتج من السلع واخلدمات لكل وحدة من املدخالت؛
على سبيل املثال، لكل وحدة من العمل (إنتاجية العمل)، لكل وحدة

من الطاقة (مثل الناتج القومي اإلمجايل لكل وحدة من الطاقة
املستخدمة)، أو لكل وحدة من كل املوارد اإلنتاجية جمتمعة. وتعين

اإلنتاجية ضمن السياق الزراعي، نسبة املدخالت الزراعية إىل
املنتجات الزراعية. وتقاس بنسبة وزن املنتجات إىل مساحة املنطقة.

إنتاجية

Produktivität

5694 Productivity (in 
fishery)

productivité (poisson)

تتعلق مبعدالت الوالدة والنمو والوفيات مبخزون السمك. يتميز
املخزون العايل اإلنتاجية بنسب مرتفعة للمواليد والنمو والوفيات
وعادة ما ميكن من احلفاظ على معدالت االستغالل مرتفعة، وإذا
حصل نضوب، فإنه ميكنه أن يتعاىف بسرعة أكرب من املخزون األقل

إنتاجية نسبيا.

إنتاجية (األمساك)

Produktivität (Fisch)

5695 Profits

bénéfices

الفائض يف اإليرادات بعد دفع مجيع التكاليف، مبا يف ذلك تكلفة
الفائدة للثروة املستثمرة. صايف الدخل من األعمال ليس مقياسا دقيقا

لألرباح.

أرباح

Gewinne

5696 Programme for the 
Endorsement of 
Forest Certification 
(PEFC)

programme de reconnaissance des certifications 
forestières

منظمة دولية، غري رحبية، وغري حكومية، تكرس جهودها لتعزيز
اإلدارة املستدامة للغابات من خالل شهادة طرف ثالث مستقل.

PEFC هو أكرب نظام إصدار الشهادات احلرجية يف العامل.

برنامج إقرار شهادات الغابات
(PEFC)

Programm für die Anerkennung von 
Waldzertifizierung

5697 Program-related 
investment (PRI)

investissements liés au programme

عادة ما يتعلق األمر باستثمار من منظمات أو مؤسسات مماثلة، اليت
ختصص استثمرات إلنتاج أموال اليت تدعم تقدمي منح سنوية. بدال من

استثمار مجيع األموال الوقفية يف األسهم والسندات والصكوك
األخرى اليت لديها عوائد "سعر السوق"، وجزء من هذه األموال

ميكن أن تستثمر يف املبادرات اليت من شأا أن تسفر عن عوائد أقل
من سعر السوق، ولكن تولد فوائد "الربناجمية" تتماشى مع (خريية)

مبادئ املنظمة.

استثمار مرتبط بربنامج

Programmbezogene Investitionen

5698 Progressive 
Reclamation

réclamation progressive

أي استصالح لألراضي، مؤقت أو متزامن، أجري أثناء أو بعد أو يف
اتصال مع عملية بناء / تنمية ويرتبط بالعمليات اجلارية بترتيبات

فعالة.

استصالح تدرجيي

progressive Landgewinnung

5699 Project Costs

coûts du projet

مجيع التكاليف املالية للمشروع مثل تكاليف رأس املال والعمل
والتشغيل.

تكاليف املشروع

Projektkosten
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5700 Projection

projection

اإلسقاطات أو التوقعات هي جمموعات من الظروف املستقبلية، أو
العواقب، مشتقة على أساس افتراضات صرحية، مثل السيناريوهات.
حىت بالنسبة لسيناريو معني أو جمموعة من االفتراضات فإن التوقعات
تدخل مزيدا من عدم اليقني بسبب استخدام قواعد غري دقيقة أو

مناذج تربط الظروف السيناريو بالنتائج املتوقعة.

إسقاط

Prognosen

5701 Prokaryote

prokaryote

كائن حي بنية خليته بسيطة بدون غشاء حميط بالنواة أو بالعضيات.

بدائيات النوى

prokaryote

5702 Propagation

propagation

إنتاج شتائل أشجار جديدة بوسائل أخرى غري البذور، على سبيل
املثال عن طريق جتذير العقل (أغصان مقطوعة مناسبة).

إكثار

Ausbreitung

5703 Propagule

propagule

جزء من النبات، ميكن أن يفصل أو أن ينفصل لتشكيل نبات مكتمل
جديد.

وحدة االستنساخ

Fortpflanzungseinheit

5704 Property Right

droit de propriété

شروط ملكية األصول، وحق امتالكها واستخدامها وبيعها. احلق يف
استخدام أو استهالك شيء، أو مبادلة هذا احلق يف مقابل شيء آخر.

حق امللكية

Eigentumsrecht

5705 Property rights

droits de propriété

حقوق التملك، والسيطرة، والتصرف يف امللكية يف إطار قانون امللكية
اجلاري به العمل بالدولة. قد تكون حقوق امللكية على مواد أو

ممتلكات مادية مثل األرض واحملاصيل. كما أا قد تكون حقوقا على
ممتلكات غري ملموسة، مبا يف ذلك املعارف واملعلومات، أو

االبتكارات مثل حقوق براءة االختراع أو حقوق مريب النباتات.

حقوق امللكية

Eigentumsrechte

5706 Prospect Theory

théorie des perspectives

تنص النظرية على أن القيم (التقييمات) الفردية فيما يتعلق باألرباح
واخلسائر تكون باملقارنة مع نقطة مرجعية. باعتماد معطيات من علم
النفس، فإن ذلك يساعد على تفسري بعض احلاالت الشاذة مبا يف

ذلك االختالفات فيما يتعلق باالستعداد للدفع واالستعداد للقبول.
وهذا يتناقض مع االفتراض االقتصادي الذي يقول بأن األفراد يسعون

لتعظيم املنفعة. ما يهم هو النقطة املرجعية اليت تقاس املكاسب
واخلسائر على أساسها. وتقترح النظرية أيضا أن تكون قيم

االحنرافات السلبية عن النقطة املرجعية أكرب من القيم املوضوعة
لالحنرافات اإلجيابية. وتقدر قيمة املكاسب أقل من اخلسائر. كما أن

الطريقة اليت يتم ا تأمني املكاسب واخلسائر مهمة جدا.

نظرية االحتمال

Aussichtstheorie

5707 Prospective Disaster 
Risk Management

gestion des risques de catastrophe prospective

أنشطة إدارة تعاجل وتسعي لتجنب نشوء خماطر كوارث جديدة أو
زيادا. يركز هذا املفهوم على التصدي للمخاطر اليت قد تتطور يف
املستقبل إذا مل يتم وضع سياسات احلد من املخاطر، بدال من التركيز

على املخاطر املوجودة بالفعل واليت ميكن إدارا وختفيضها اآلن.

إدارة خماطر الكوارث املستقبلية

Prospektive Katastrophenvorsorge

5708 protected animals

animaux protégés

أنواع من الكائنات احلية، مهددة باالنقراض (بسبب: تدهور حميطها
الطبيعي، القنص، تغري املناخ، أو ضغط أنواع غريبة)، أدرجت يف
قائمة األنواع املهددة باالنقراض اليت تصدرها اجلهات املختصة
واختذت إجراءات حلمايتها وللحفاظ على استمرارية وجودها.

حيوانات محمية

geschützte Tiere

5709 Protected areas

aires protégées

مناطق خمصصة حلماية وصيانة التنوع البيولوجي، واملوارد الطبيعية
والثقافية املرتبطة ا، وتدار من خالل وسائل قانونية أو غريها من

التدابري الفعالة.

مناطق حممية

geschützte Gebiete

644



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةP

5710 protected natural 
area

zone naturelle protégée

مناطق حممية نظرا لقيمتها الطبيعية والبيئية و/أو الثقافية. هذه القيمة
قد تتجلى يف تنوع مميز من الكائنات احلية أو يف مظهر جيولوجي
خاص، أو معلمة بيئية أو ثقافية. مستوى وإجراءات احلماية ختتلف
من محمية إىل أخرى ومن دولة إىل أخرى. إنشاء حممية قد يكون

نتيجة اتفاقية تعاون بني دولة ومنظمات دولية راعية.

محمية طبيعية

Naturschutzgebiet

5711 protected natural 
feature

élément naturel protégé

أو موقع طبيعي، له خاصية طبيعية أو طبيعية/ثقافية، نادرة أو فريدة
من نوعها أو هلا قيمة متميزة من الناحية اجلمالية أو ناحية األمهية

الثقافية. يف العموم، تكون مساحته أصغر من مساحة حممية طبيعية.

يمحلَم طبيعي معم

Naturschutzmerkmal

5712 protecting of the 
environment

protection du milieu de travail; protection de 
l'environnement

جمموع التدابري واألعمال اليت دف احلفاظ على احمليط البيئي،
القاعدة الطبيعية، حلياة مجيع الكائنات، والعمل على إصالح األضرار
اليت حلقت ذا احمليط جراء أنشطة سابقة، واليت جتب مراجعتها إن

كانت ال تزال مستمرة.

محاية بيئة العمل، محاية البيئة

Schutz der Umwelt

5713 Protection (soil)

protection (sol)

وظيفة الغابات وأنواع أخرى من النباتات هي توفري محاية التربة من
التعرية بفعل املياه أو الرياح، والوقاية من التصحر، واحلد من خطر
االيارات الصخرية والطينية أو االيارات الثلجية. واحلفاظ على

ومحاية وتنظيم كمية ونوعية املياه، مبا يف ذلك الوقاية من الفيضانات.

محاية (التربة)

Schutz (Boden)

5714 protection forests

forêts de protection

غابات على منحدرات يف املناطق اجلبلية، يتم غرسها، أو محايتها إن
كانت موجودة بشكل طبيعي. تؤدي هذه الغابات خدمة مهمة، فهي
متثل أفضل محاية للمنحدرات وللمنشآت أسفل املنحدرات، قرى
وطرق وسكك حديدية وغريها، من تساقط الصخور وااليارات

األرضية وايارات الثلوج.

غابات محاية

Schutzwälder

5715 protection of 
consumers

protection des consommateurs

تدل محاية املستهلك على سياسات احلكومة اليت حتمي مصاحل
املستهلكني. على سبيل املثال، ميكن أن تطلب احلكومات من

الشركات الكشف عن معلومات مفصلة عن منتجات، مثل املواد
الغذائية املصنعة، خصوصا يف املناطق حيث السالمة أو الصحة العامة

هي قضية موضوعة.

محاية املستهلكني

Schutz der Verbraucher

5716 protection of fresh 
water against 
pollution

protection des eaux douces contre la pollution

جممل اجلهود واإلجراءات والقوانني اهلادفة حلماية املياه السطحية
واجلوفية من التلوث. منها على املستوى الفردي (استعمال املواد

األقل تلويثا) أو على املستوى احمللي والوطين (إنشاء حمطات معاجلة
مياه الصرف الصحي) أو على املستوى الدويل (اتفاقيات محاية مياه

األار املشتركة).

محاية املاء العذب من التلوث، محاية
املياه العذبة من التلوث

Schutz des Süßwassers gegen Verschmutzung

5717 Protein

protéine

جزيء طويل ومطوي - يتكون من سلسلة من األمحاض األمينية.
كل بروتني له وظيفة خاصة. الربوتينات مطلوبة للقيام يكلة،

بوظيفة، بتنظيم اخللية / اخلاليا، واألنسجة واألعضاء بالكائن احلي.

بروتني

Protein
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5718 Protocol (United 
Nations)

protocole (nations unies)

اتفاق دويل مرتبط باملعاهدة احلالية، ولكن بوصفه اتفاق منفصل
وإضايف فإنه جيب أن يوقع وأن يصادق عليه من قبل األطراف يف
املعاهدة املعنية. الربوتوكوالت تعزز عادة املعاهدة بإضافة التزامات

جديدة، أكثر تفصيال.

بروتوكول (األمم املتحدة)

Protokoll (Vereinte Nationen)

5719 Protoplast

protoplaste

حمتوى اخللية الفردية الربوتوبالزمي (املادة احلية)، وتتكون من نواة
(غالف نووي، بالزما النواة، كروماتني = DNA، نوية).

بروتوبالستا

Protoplast

5720 Protozoa

protozoaires

(حيوانات أولية) كائنات حية حقيقية النواة ووحيدة اخللية. تتغذى
كاحليوانات على مواد عضوية.

بروتوزوا

Protozoen

5721 Provenance

provenance

مصطلح يشري إىل اختالف يف مظهر األنواع وفقا ملنشئها اجلغرايف،
على سبيل املثال فالصنوبر (Lodgepole) ينمو كثيف وقرفصائي

باملنطقة الساحلية، وينمو طويل القامة ومستقيما باملناطق الداخلية.

منشأ

Herkunft

5722 Providers/Providing 
countries (CBD)

fournisseurs / pays fournissant (cdb)

مجيع األطراف املتعاقدة يف اتفاقية التنوع البيولوجي اليت توفر الوصول
إىل املوارد اليت تقع يف بالدهم للمستخدمني.

مزودون / دول مزودة (اتفاقية
التنوع البيولوجي)

Anbieter / Bereitstellende Ländern (CBD)

5723 Provisioning Services

services d'approvisionnement

منتجات يتم احلصول عليها من النظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك الغذاء
واأللياف والوقود واملياه العذبة واملواد الكيميائية احليوية، واألدوية

الطبيعية ومواد صيدلية وموارد الزينة واملوارد الوراثية.

خدمات توفري إمدادات

Bereitstellungsdienste

5724 Proxy variable

variable de substitution

املتغري الوكيل يف دراسات الرصد، هو املتغري الذي رمبا ال تكون له يف
حد ذاته أمهية كبرية، ولكن ميكن من الوصول إىل متغري بفائدة مهمة.
فعلى سبيل املثال، غالبا ما تستخدم نسب النظائر يف اهلياكل العظمية

املرجانية لتحديد درجات احلرارة البيئية من املاضي.

متغري وكيل

Proxy-Variable

5725 Prozessbedingte CO2-
Emissionen

émissions de co2 liées au processus

باإلضافة إىل انبعاثات CO 2 ذات الصلة بالطاقة والناجتة عن
احتراق الوقود األحفوري، توجد، عند تقدمي احلجم الكلي النبعاثات

CO 2، انبعاثات مرتبطة بعمليات (صناعية، خدماتية أو غري
ذلك). انبعاثات مباشرة لثاين أكسيد الكربون مؤثرة على املناخ

تصاحب تفاعالت كيميائية لعمليات إنتاج معينة.

انبعاثات CO2 ذات الصلة بعملية

Prozessbedingte CO2-Emissionen

5726 Prozessschutz

protection du processus

السماح جلميع عمليات النظم اإليكولوجية الطبيعية، سواء احليوية
وغري احليوية باحلدوث.

محاية العمليات

Prozessschutz

5727 PRTR (Pollutrant 
Release and Transfer 
Registers)

registre des émissions de polluants et des 
transferts

أثبتت هذه السجالت أا وسيلة فعالة للغاية ومنخفضة التكلفة نسبيا
جلمع املعلومات البيئية من القطاع اخلاص ووضعها حتت تصرف

اال العام، وبالتايل إمكانية ممارسة ضغوط لتخفيظ مستويات التلوث.
 

ومع ذلك، فدول املنطقة، اليت أنشأت سجالت، قليلة جدا. تطلب
االتفاقية من األطراف اختاذ اخلطوات إلقامة هذه السجالت تدرجييا.

سجالت انبعاث امللوثات وانتقاهلا
(PRTR)

PRTR (Schadstofffreisetzungs- und -
verbringungsregister)
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5728 Pruning (usually 
referred to as high 
pruning)

élagage (généralement dénommée haute taille)

إزالة فروع عادة فقط من مواقع خمتارة، دف احلد من تكون عقد
يف األخشاب اليت جيري تكوينها.

تقليم (عادة ما يدل على تشذيب
مرتفع)

Baumschnitt (üblicherweise als Hoch Rebschnitt 
bezeichnet)

5729 Pseudo-bedding 
planes

pseudo surfaces de couche

هياكل صخور نارية مشاة لسطوح الطبقات اليت توجد يف الصخور
الرسوبية، تتكون عموما عن طريق التوسع يف الصخر، كنتائج لتراجع

الضغط، أو تآكل صخور فوقية.

شبه سطوح طبقات

Pseudo-Schichtflächen

5730 Public Adaptation

adaptation publique

التكيف الذي ينتج عن مبادرة وتنفيذ من قبل احلكومات على كافة
املستويات يعرف بالتكيف العمومي. عادة ما يتم توجيه التكيف

العمومي إىل االحتياجات اجلماعية.

تكيف عمومي

Öffentliche Anpassung

5731 Public Authorities

autorités publiques

تعرف السلطات العمومية بأا اهليئات احلكومية على مجيع املستويات
(مبا فيها الوطنية واإلقليمية واحمللية). وتشمل:

 
• اهليئات اليت تؤدي وظائف إدارية عامة مبوجب القوانني الوطنية؛

 
• واهليئات ذات مسؤوليات أو وظائف عامة، أو تقدمي خدمات

عمومية، فيما يتعلق بالبيئة واليت هي مراقبة من قبل اهليئات احلكومية
أو اهليئات اليت تؤدي وظائف اإلدارة العامة. وهي ال تشمل هيئات أو

مؤسسات تتصرف بصفة قضائية أو تشريعية.
 

وميكن أيضا أن تشمل هيئات القطاع اخلاص اليت هلا بعض
املسؤوليات العمومية فيما يتعلق بالبيئة.

 
كان هناك عدد من القضايا املعروضة على احملاكم يف اململكة املتحدة
بشأن مسألة ما إذا كانت هيئات معينة (مثل خصخصة شركات

املرافق العامة) تقع أم ال تقع ضمن تعريف السلطات العامة.

سلطات عمومية

Öffentliche Behörden

5732 Public Awareness

sensibilisation du public

مدى املعرفة الشائعة حول تغري املناخ، والعوامل اليت تؤدي إىل
كوارث مناخية واإلجراءات اليت ميكن اختاذها بشكل فردي و/أو
مجاعي للحد من التعرض لألخطار واهلشاشة، هو ما يعرف بالوعي
العمومي. الوعي العمومي يشكل عامال رئيسيا يف االستراتيجيات

الفعالة للتكيف. ويتواصل تطوره، على سبيل املثال، من خالل تطوير
ونشر املعلومات عرب وسائل اإلعالم والقنوات التعليمية، وإنشاء

مراكز املعلومات والشبكات واموعات أو املشاركة والدعوة من
قبل كبار املسؤولني احلكوميني وقادة اتمع.

وعي عمومي

öffentliches Bewusstsein

647



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةP

5733 Public Awareness 
and Education

sensibilisation du public et éducation

ميكن حلمالت التوعية العامة والتعليم أن تأخذ العديد من األشكال
والنماذج. جمرد أمثلة قليلة هي منشورات املعلومات، وجلسات
االستماع العامة، والربامج اإلذاعية، واإلعالنات، واحملاضرات

ومداخالت املناهج املدرسية.

توعية العموم والتعليم

Sensibilisierung der Öffentlichkeit und Bildung

5734 Public Cleansing 
Services

services de propreté publique

جمموعة كبرية ومتنوعة من اخلدمات املتعلقة جبمع النفايات، واليت قد
تشمل كنس وتنظيف الشوارع، اإلشراف على خزانات الصرف
الصحي وتفريغها، وتنظيف الشواطئ األمامية وإزاحة الثلوج، قطع
العشب، وإزالة تراكم النفايات بعد وقوع الكوارث الطبيعية، وإزالة
الكتابة من على اجلدران، وتنظيف املراحيض العامة و / أو مهام

تنظيف أخرى كثرية.

خدمات تنظيف عمومية

Öffentliche Reinigungsdienste

5735 Public Domain

domaine public

املعلومات واملعارف املتاحة بالفعل يف أشكال نشرات أو غريها؛ عامل
املطبوعات، واالختراعات، والعمليات اليت ال حتميها حقوق الطبع

والنشر أو الرباءة.

جمال عمومي

öffentliche Domain

5736 Public domain 
(maritime and 
terrestrial zones)

domaine publique (zones maritime et terrestres)

املناطق اليت هي بني املمتلكات العمومية. مناطق تدار من قبل الدولة
ومتاحة بشكل عام لالستخدام العام. حتدد الدولة االستخدامات

اخلاصة بكل جمال من هذه ااالت، وميكن أن تقدم تنازالت أو أذون
للمنظمات اخلاصة أو العمومية الستخدامات خاصة.

جمال امللك العمومي (املناطق
البحرية واألرضية)

Öffentlicher Bereich (terrestrische und maritime 
Zonen)

5737 Public forest

forêt publique

الغابات اليت هي يف ملكية الدولة وتشرف عليها اإلدارة العمومية
لتحقيق الفائدة للمواطنني يف املدينة، املقاطعة، الوالية، أو موع

األمة.

غابة عمومية

Öffentlicher Wald

5738 Public Good (waste 
management)

bien publique (gestion des déchets)

سلع أو خدمات جيب توفر فوائدها لكل طالبيها، واليت من الصعب
عموما، إن مل يكن من املستحيل، استبعاد أفراد من فوائدها حىت لو
كانوا غري مستعدين لدفع مثنها. خدمة إدارة النفايات الصلبة هلا هذه
اخلصائص، وبالتايل تكون خدمات معاجلة النفايات الصلبة خدمة
عمومية، وتقع على اإلدارة العمومية احمللية مسؤولية السري الصحيح

هلذا املرفق.

مصلحة عمومية (إدارة النفايات)،
خدمة عمومية (إدارة النفايات)

Öffentliches Gut - Öffentliche Dienstleistung 
(Abfallwirtschaft)

5739 Public Goods

biens publics

السلع اليت ال ميكن حجبها عن الناس حىت لو كانوا ال يدفعون
مقابلها. السلع اليت، إذا أتيحت لشخص واحد، تصبح متاحة جلميع

اآلخرين بنفس الشروط تلقائيا.

سلع عمومية

Öffentliche Güter

5740 Public health

santé publique

تشمل الصحة العمومية صحة األفراد واتمع، وتعين يف أوسع
معانيها: الصحة العقلية واجلسدية للشعب، وهذا بدوره أساس رفاه

األجيال القادمة.
 

تتشارك مجيع العوامل البيئية يف حتقيق الصحة العمومية: الغذاء (النوع،
الكمية، قابلية اهلضم والتأثري اجليد)، أوضاع العمل واملرتل واللعب،
تركز امللوثات، مستوى الضوضاء وما إىل ذلك. تشمل الصحة

العمومية أيضا الوعي باألضرار اجلديدة، واملخاطر، أو امللوثات اليت
أدخلتها التكنولوجيا احلديثة.

صحة عمومية

Öffentliche Gesundheit
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5741 Public Health Impact 
Assessment

évaluation de l'impact sur la santé publique

تطبيق إجراءات تقييم املخاطر لسكان مستهدفني وحمددين. حجم
السكان جيب أن يكون معروفا. النتيجة النهائية هي بيان كمي حول

عدد األشخاص املتضررين من فئات مستهدفة.

تقييم تأثري على الصحة العامة

Bewertung der Auswirkungen auf die öffentliche 
Gesundheit

5742 Public Hearing

audience publique

اجتماع رمسي حيث يستمع أعضاء القطاع احلكومي املكلف بالبيئة
إىل آراء اجلمهور وخماوفه بشأن إجراء أو اقتراح.

جلسة استماع عمومية

Öffentliche Anhörung

5743 Public participation

participation du public

املشاركة العمومية هي عملية طوعية حيث املواطنون، بشكل فردي
أو من خالل جمموعات منظمة، يشاركون يف تبادل املعلومات،

والتعبري عن اآلراء والتوفيق بني املصاحل. وللمشاركة العمومية القدرة
على التأثري يف القرارات و/أو النتائج ذات الصلة.

مشاركة عمومية

Öffentlichkeitsbeteiligung

5744 Public Procurement 
Policies (PPP) 
(FLEGT)

politique des marchés publics (flegt)

معروفة أيضا باسم سياسات املشتريات احلكومية. سياسات الدول
األعضاء اليت حتدد متطلبات املسؤولني واجلهات احلكومية بارتباط مع
القوة الشرائية. وتشري التقديرات إىل أن احلكومات متثل ما يصل إىل

٪20 من سوق منتجات الغابات. يف إطار برنامج عمل خطة
FLEGT يتم تشجيع الدول األعضاء على وضع معايري جلميع

منتجات الغابات ذات الصلة، واليت تضمن التحقق بشكل مستقل من
أا أنتجت وفقا للقانون و/أو بطريقة مستدامة.

سياسات املشتريات العمومية يف
إطار إنفاذ قانون الغابات واحلكامة

والتجارة

Öffentliche Beschaffungspolitik (FLEGT)

5745 Public Registries

registres publics

عندما يتم وضع املعلومات أو املعرفة يف اال العام، وتستعمل
كشكل من أشكال واقع املستوى التقين أو الكشف الدفاعي، فإن
هذا يسمى "السجالت العامة". املعلومات الواردة يف مثل هذه
السجالت ميكن الوصول إليها من دون إذن ومن دون سداد.

سجالت عمومية

Öffentliche Register

5746 public transport

transport en commun

وسائل نقل حتت تصرف العموم بشروط. توفري وتسيري عقالين
لوسائل النقل العمومي، احلضري وبني املدن، دعامة مهمة للتطور
االجتماعي واالقتصادي وللحفاظ على البيئة. يقوم النقل العمومي
بنقل األشخاص والسلع وخيفض من استعمال وسائل النقل اخلاصة

(يساهم يف ختفيض االزدحام والتلوث باملدن).

نقل عمومي

öffentlicher Verkehr

5747 Public-owned assets 
(national)

actifs de la propriété publique (nationale)

األصول اململوكة للدولة واليت تستخدم بشكل مباشر أو تستخدم من
قبل السكان، حتدد مبوجب القانون. هي أصول غري قابلة للتصرف

(ال ختضع للتداول)، ال ختضع للتقادم، وغري قابلة للحجز.

أصول مملوكة للقطاع العام (وطنية)

Staatseigene Vermögenswerte (national)

5748 Pulpwood, chipwood 
and woodwool

bois à pâte, le bois des copeaux et laine de bois

األشجار الصغرية القطر، اليت توجه لتكون جمزأة قبل التصنيع وحتويلها
إىل عجينة الورق، أو خشب وألواح للبناء أو مواد التغليف.

خشب العجائن، خشب الرقائق،
والصوف اخلشيب

Faserholz, Stückholz und Holzwolle

5749 pulses

légumineuses

نباتات غنية بالربوتني قادرة على النمو يف التربة الفقرية نظرا لقدرا
على تثبيت النيتروجني املوجود يف الغالف اجلوي. نباتات السنط،

والعدس، وفول الصويا والبازالء كلها أمثلة من البقوليات.

بقوليات

Hülsenfrüchte
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5750 Pulverization

pulvérisation

تدهور بنية التربة السطحية من خالل احلركة امليكانيكية ذات الصلة
(على سبيل املثال، حركة مرور السيارات، احلرث). ميكن أن يؤدي

السحق إىل تآكل التربة، وفقدان املواد العضوية واالختالط.

سحق

Pulverisierung

5751 Pulverize

broyer

كسر النفايات الصلبة إىل قطع صغرية. املطحنة أو الكسارة هي آلة
تستخدم لطحن، متزيق، أو سحق النفايات أو غريها من املواد لتقليل
حجمها، أو جلعلها أكثر مالئمة ملا يتلو ذلك من معاجلة أو استخدام

أو مناولة أخرى.

سحق أو طحن

Zerkleinern

5752 pulverulent 
substances

produits pulverulents

مواد على شكل طحني، أو مسحوق متراكم، أصبح ظاهريا جسما
صلبا، لكنه غري متماسك ويتفتت بسهولة.

مواد سهلة التفتيت

pulverförmige Substanzen

5753 pupa

nymphe

متثل مرحلة انتقالية خالل تطور حشرة من يرقة إىل حشرة مكتملة
النمو. شكلها أقرب إىل شكل احلشرة املكتملة منه إىل شكل الريقة،

وغالبا ما تكون غري قادرة على احلركة.

عذراء

Puppe

5754 Purchase of 
Development Rights

achat des droits de développement

برامج تتمكن احلكومات احمللية من خالهلا من شراء حقوق التنمية
وتكريس األرض حلماية واالرتقاء بالطبيعة، ومحايتها كمساحة

مفتوحة أو مناطق الزراعية.

شراء حقوق التنمية

Kauf von Entwicklungsrechte

5755 Pure Competition

concurrence pure

احلالة اليت يكون فيها العديد من الباعة يبيعون نفس املنتج وليس
بإمكان البائع حتديد السعر.

منافسة صرفة

reiner Wettbewerb

5756 pure stand

peuplement pur

مساحات غابوية حتتوي أساسا على نوع واحد فقط من األشجار،
مسامهة األنواع األخرى ال تزيد عن 10 % من املساحة.

حرجة خالصة

Reinbestand

5757 pure water

eau pure

ماء صاحل لالستعمال البشري مت تقطريه. إذا كانت هناك حاجة ملاء
أكثر نقاوة (ماء نقي جدا) فإن عملية التقطري تعاد مرة أو مرتني.
ميكن أن يغطي املاء النقي جزءا من حاجيات اإلنسان من ماء

الشرب، لكن كثرته مضرة بالصحة.

ماء نقي

reines Wasser

5758 purification

épuration

عملية تنقية مياه تشمل عددا من املراحل: تنقية أولية وهي إزالة
أجسام طافية أو صلبة كثيفة (أحجار، قطع زجاج، ... )، ترسيب

عوالق، معاجلة للتخلص من مواد كيميائية وملوثات بيولوجية. اهلدف
هو إنتاج مياه خبصائص تتناسب واستعمال معني، الشرب أو صناعة

معينة.

تطهري، تنقية

Reinigung

5759 purification of sewage

épuration des eaux usées

عمليات إزالة امللوثات من مياه الصرف الصحي. ويشمل عمليات
فيزيائية، وكيميائية، وبيولوجية. دف إىل إنتاج ماء وبقايا صلبة
ميكن التخلص منها يف وسط مفتوح أو إعادة استخدامها. عند
الضرورة، تستعمل تكنولوجية مناسبة ومكلفة متكن من إعادة

استخدام مياه الصرف الصحي كمياه الشرب.

تنقية مياه ااري

Abwasserreinigung

5760 purified petrol

essence épurée

برتين أزيلت منه بعض مكونات البرتين العادي ليصبح صاحلا
لالستعمال يف املواقد املفتوحة باملطبخ أو يف الوالعة مثال (حاليا

تستعمل غازات مسالة).

نِفْط منقّى، برتين منقّى

gereinigtes Benzin
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5761 purifying qualities

qualités purificatrices

خواص مواد تستعمل يف تنظيف البيت أو اجلسم ومتكن من التخلص
من عدد من امللوثات، خصوصا كائنات دقيقة ضارة. منها ما يضاف
إىل املاء املوجه للشرب عند الشك يف وجود ملوثات إحيائية (ماء

الكلور (جافيل)). 

خواص منقية

reinigende Eigenschaften

5762 purifying qualities

qualités purificatrices

خواص مواد تستعمل يف تنظيف البيت أو اجلسم ومتكن من التخلص
من عدد من امللوثات، خصوصا كائنات دقيقة ضارة. منها ما يضاف
إىل املاء املوجه للشرب عند الشك يف وجود ملوثات إحيائية (ماء

الكلور (جافيل)). 

خواص منقية

reinigende Eigenschaften

5763 purifying stations

stations d'épuration

حمطات جمهزة مبجموعة من التقنيات متكن من معاجلة مياه الصرف
الصحي للتمكن من التخلص منها يف الوسط املفتوح (ر أو حبر) أو
لكي تصبح صاحلة الستعمال جديد. أو حمطات متكن من حتويل مياه

طبيعية إىل مياه صاحلة للشرب.

حمطات تنقية

Reinigungsanlage

5764 Purse seiner

senneur

سفينة صيد تستخدم الشباك الكيسية (شبكة كبرية يتم نشرها على
شكل حائط حول جتمع من األمساك لتطويقه، مث يتم مجعها وإقفاهلا
من األسفل خالل عملية اجلمع). كثريا ما تستخدم لصيد األمساك

كبرية احلجم، مثل التونة الوثابة.

سفينة صيد بشباك كيسي

Ringwadenfänger

5765 Push pit

fosse de stockage

نظام ختزين يستخدم يف بعض األحيان يف أنظمة نقل منظومة ضاغطة
ثابتة. حفرة هلا حاجز يعمل بنظام هيدروليكي، ميكن للحاجز

(مكبس) أن يتحرك على طول احلفرة ويدفع دوريا النفايات املخزنة
يف قمع الضاغطة.

حفرة ختزين مبكبس

Schiebegrube

5766 Put or Pay Contract

contrat livrer ou payer

عقد حيدد كميات من النفايات يتم تسليمها خالل فترات معينة، إذا
حدث فشل يف تسليم الكمية احملددة، فإنه على املتعاقد دفع مقابل

لكمية النفايات اليت مل يتم تسليمها.

عقد تسليم أو دفع

Vertrag liefern oder zahlen

5767 Putrefaction

putréfaction

حتلل بطيء عفوي يف ظروف ال هوائية، ينتج مركبات بروائح كريهة
مثل األمونيا، وكربيتيد اهليدروجني وغريها.

تعفن

Fäulniss

5768 putrescent material

matière putréscente

جزء من النفايات البلدية الصلبة الذي ميكن أن يتحلل حتت ظروف
هوائية أو ال هوائية، ويستخدم كمادة أولية إلنتاج مساد عضوي أو يف

عمليات اهلضم الالهوائي وإنتاج الغز احليوي.

مادة متعفنة

verrottbares Material

5769 Putrescible

putrescibles

جزء من النفايات البلدية الصلبة (MSW) الذي ميكن أن يتحلل
حتت ظروف هوائية أو ال هوائية، ويستخدم كمادة أولية إلنتاج

السماد أو يف عمليات اهلضم الالهوائي.

قابل للتعفن

verrottbares

5770 Putrescible Waste

déchets putrescibles

نفايات تتحلل بسهولة يف ظروف هوائية أو ال هوائية.

نفايات قابلة للتعفن

fäulnisfähigen Abfall

5771 pyroclastic

pyroclastique

مواد من أصل بركاين، مبا يف ذلك شظايا الصخور والرماد الربكاين
والغازات الربكانية. وبصرف النظر عن الغازات، ميكن أن تستقر
املواد الربكانية على سطح األرض، وأحيانا تتسطح وتلتحم معا.

محم بركانية

pyroklastisch
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5772 pyroclastic flow

coulée pyroclastique

وسط مائع يشبه السحابة، سريع احلركة، يتكون من الرماد الساخن،
خفاف، وشظايا الصخور، وغاز، والذي حيدث أثناء الثورات

الربكانية املتفجرة أو ايار قبة احلمم.

تدفق محم بركانية

Glutlawine

5773 Pyroclasts

pyroclastes

جزيئات صخور بركانية حممولة جوا (قذفتها الرباكني)، تشكل
صخور محم بركانية عندما تسقط على األرض وتترسب.

فتات بركاين

Pyroklasten

5774 pyrogenic

pyrogène

ناتج عن أنشطة نارية. عادة ما يستخدم املصطلح يف سياق االنبعاثات
اليت تنتج عن احلرائق - على سبيل املثال، الدخان املتصاعد من

احلرائق.

ناري املنشأ

pyrogene

5775 Pyrolysis

pyrolyse

حتلل مادة عضوية (عن طريق التسخني، يف غياب األكسجني).
تتحول النفايات الصلبة عن طريق هذا التحلل إىل مواد سائلة و/أو

غازية وبقايا صلبة متفحمة.

احنالل حراري

pyrolyse
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5776 quadrifid

quadrifide (feuille)

يف جمال النبات: أوراق تتكون من أربعة أجزاء. مستوى الترابط بني
األجزاء خيتلف من نبتة إىل أخرى.

رباعية التشرمي

viertheilig

5777 quadrifoliate

quadrifolié

يف جمال النبات: نباتات أوراقها مرتبة مبجموعات رباعية.

رباعية األوراق

quadrifoliate

5778 quadrilobate

quadrilobé

يف جمال النبات: أوراق تتكون من أربعة أجزاء. مستوى الترابط بني
األجزاء خيتلف من نبتة إىل أخرى.

رباعية النصوص، رباعية الفصوص

quadrilobate

5779 quadripinnate

quadripennée

نباتات أوراقها كريشة الطيور يف تفرعاا. منها نبتات السرخس.

ورقة ريشية رباعية

quadripinnata

5780 qualitative analysis

analyse qualitative

يمكِّن التحليل الكيفي يف جمايل الكيمياء والكيمياء احليوية من حتديد
العناصر املكونة ملركب كيماوي، أو املركبات املكونة ملادة أو خليط.

التحليل الكيفي ال ميكن من حتديد نسب وال نوعية وترتيب
االرتباطات بني العناصر باملركب وبالتايل ال ميكن من التعرف على

صيغته.

حتليل كيفي

qualitative Analyse

5781 qualitative analysis

analyse qualitative

يمكِّن التحليل الكيفي يف جمايل الكيمياء والكيمياء احليوية من حتديد
العناصر املكونة ملركب كيماوي، أو املركبات املكونة ملادة أو خليط.

التحليل الكيفي ال ميكن من حتديد نسب وال نوعية وترتيب
االرتباطات بني العناصر باملركب وبالتايل ال ميكن من التعرف على

صيغته.

حتليل كيفي

qualitative Analyse

5782 Quality 
Assurance/Control

assurance qualité / contrôle

جمموعة من اإلجراءات، مراقبة، تدقيق، وإجراءات تصحيحية لضمان
أن كل تصاميم حبث وأداء، ورصد بيئي وأخذ عينات، وأنشطة فنية

وتقارير أخرى تكون من أعلى مستويات اجلودة.

ضمان اجلودة / مراقبة

Qualitätssicherung / -kontrolle

5783 quality control

controle de qualité

عملية يتم استخدامها لضمان مستوى معني من جودة املنتجات أو
اخلدمات، أي أن تستجيب وتتالءم مع متطلبات وخصائص معينة،

وميكن االعتماد عليها، فهي آمنة عند استعماهلا وسليمة من
األعطاب. يضاف مؤشر، نسبيا جديد، وهو مدى استجابة املنتوج

للمعايري البيئية.

مراقبة اجلودة

Qualitätskontrolle

5784 quality criteria for 
water

critères de qualité de l'eau

معايري حتدد اخلصائص الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية للمياه حسب
متطلبات أنواع االستعماالت. فخصائص مياه الشرب ليست هي
خصائص مياه السباحة. وخصائص املياه املستعملة يف الصناعة جد
متباينة بني صناعة وأخرى ومتتد من خصائص مياه نقية جدا إىل

خصائص مياه سطحية عادية.

معايري جودة املاء

Qualitätskriterien für Wasser

5785 quality management 
 
system

système de gestion de la qualité

يدل نظام إدارة اجلودة (داخل املؤسسة) على نظام لتوجيه ومراقبة
املنظومة فيما يتعلق باجلودة.

نظام إدارة اجلودة

Qualitätsmanagementsystem
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5786 Quality of Life

qualité de vie

اجلوانب البيئية واالقتصادية واالجتماعية واملادية اليت جتعل من جمتمع
مكانا مرغوبا للعيش فيه أو القيام بأنشطة اقتصادية داخله. عوامل

جودة احلياة تشمل عوامل مثل املناخ واملعامل الطبيعية، والوصول إىل
املدارس واملساكن وفرص العمل واملرافق الطبية واملرافق الثقافية

والترفيهية واخلدمات العامة.

جودة احلياة

Lebensqualität

5787 quality of sound

qualité du son

تقييم دقة، مجالية ووضوح األصوات الصادرة عن جهاز أو آلة.
تستعمل هلذا التقييم أدوات قياس تعطي تقييما موضوعيا. كما ميكن
االعتماد على مستمعني أكفاء، الشيء الذي ليست له موضوعية

اآللة، لكن له خصائصه، فهو يأخذ بشكل من األشكال اإلحساس
والدوق الفردي بعني االعتبار.

نوعية الصوت

Klangqualität

5788 Quantified Emissions 
Limitation and 
Reduction 
Commitments 
(QELROs)

engagements chiffrés de limitation et de 
réduction des émissions

أهداف وجداول زمنية ملزمة قانونا يف إطار بروتوكول كيوتو للحد
أو التخفيض من انبعاث غازات االحتباس احلراري من قبل الدول

املتقدمة.

تزامات مرقمة للحد و/أو التخفيض
من كمية االنبعاثات (أهداف كمية)

Quantifizierten Emissionsbegrenzungs- und 
Reduktionsverpflichtungen

5789 quantitatively

quantitativement

عملية أو إجراء يقدم نتائج رقمية بدقة معينة تسمح بتقييم الوضع أو
املنتوج ومدى املالئمة للمعايري أو املتطلبات.

كميا

quantitativ

5790 quantity

quantité

رقم يدل على حجم أو وزن معني من مادة مصحوب بوحدة القياس
املستعملة (مخسة أطنان من احلبوب، لتران من احلليب)، أو عدد من
الوحدات من شيء أو كائن معني (سبعة سيارات، مثانية عجول).. 

كمية

5791 Quantum Yield

rendement quantique

مقياس ملدى كفاءة عملية االنبعاث. إنتاجية أو عائد الكم هو نسبة
الفوتونات اليت مت امتصاصها يف الوسط إىل الفوتونات اليت استخدمت
يف العملية الكيميائية. عائد الكم يتوقف عادة على درجة احلرارة،

والضغط، والطول املوجي.

إنتاجية الكم

Quantenausbeute

5792 Quarry species

espèces de carrière

األنواع اليت يتم اصطيادها أو متابعتها. بعض البلدان تقوم بتحديد
أنواع الطرائد اليت ميكن قنصها قانونيا ووفقا للتشريعات الوطنية.

أنواع الطرائد

Jagdarten

5793 Quarter girth

quartier de circonférence

طريقة تقليدية لقياس حميط (جدع الشجرة) من أجل حساب حجم
احملتوى اخلشيب (هوبس hoppus) على أساس أن بوصة ربع مقاس

كانت متثل أربع بوصات حقيقية. حل حمل نظام هوبس، مقياس
متري يشبهه إىل حد كبري.

ربع احمليط

Quarter Umfang

5794 Quarter sawn

quartier sciés

طريقة لنشر شعاعي لألخشاب من أجل إظهار عالمات جذابة (فضية
احلبوب يف خشب البلوط) واحلد من انكماش احلبوب واأللياف يف

األلواح.

نشر ربعي

Quarter gesägt

5795 quartz

quartz

مركب يدخل يف تكوين العديد من الصخور. صيغته الكيميائية ثاين
أكسيد السليكون (SiO2). بلوراته شفافة وال لون هلا عندما يكون

خالصا، لكنه حيتوي عموما على نسب ضئيلة من أيونات خمتلفة.
يستخدم يف صنعة اخلزف والزجاج. وتستخدم األنواع الصافية

الشفافة يف صناعة احللي والتحف.

ورم

Quarz

654



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةQ

5796 quartz crystals

cristaux de quartz

بلورات املرو الصايف النقي تكون شفافة وعدمية اللون، لكن شوائب
من معادن هلا أيونات ملونة يكسبها ألونا ترفع من قيمتها اجلمالية.
تشمل األصناف امللونة السترين (أصفر)، مرو وردي، مرو حلييب

(غري شفاف)، وغريها.

بِلَّورات مروٍ

Quarz-Kristalle

5797 Quasi-option value

valeur de quasi-option

قيمة احلفاظ على خيارات الستخدامها يف املستقبل من موارد بيئية قد
تفقد بشكل ال رجعة فيه حسب توقعات التطور املعريف.

قيمة شبه خيار

Quasi-Optionswert

5798 quassia

quassia

مادة مرة تستخلص من شجرة، حتمل نفس االسم، كواسية، هلا
خصائص معاجلة لفقدان الشهية وعدد من مشاكل اجلهاز اهلضمي،
وكذلك خصائص جتعلها صاحلة لالستعمال كمبيد للحشرات (نوع

االستعمال يتوقف على مستوى التركز).

كواسية

Quassia

5799 quassia-tree

quassier

شجرة من املناطق املدارية، خاصة بشمال أمريكا اجلنوبية. خشبها
حيتوي على مادة مرة تستعمل يف حتضري مشروب شائع يف املنطقة

.(Quassia :كواسية) وحيمل اسم الشجرة

كواسية مرة، شجرة كواسية

Quassia-Baum

5800 Quaternary

quaternaire

العصر الرباعي يدل على الفترة الزمنية اجليولوجية املتمثلة يف 1،65
مليون سنة املاضية.

عصر رباعي

Quartär

5801 quaternary

quaternaire

العصر الرباعي، وميثل الفترة األخرية من تاريخ األرض يف مقياس
الزمن اجليولوجي، وميتد من 2.588 ± 0.005 مليون سنة مضت

إىل حاضرنا الذي نعيشه.

زمن (ال..)  الرابع

quaternär

5802 Quench chamber

chambre de refroidissement

جزء من نظام تنظيف الغازات. غرفة تربيد سريع هي منشأة لتربيد
تبخريي سريع للغازات قبل عملية تنظيف وتنقية عن طريق اتصال
ومتاس للغازات مع كميات كبرية من قطرات املاء. عادة ال ضرورة

هلذه املنشأة بالوحدات اليت هلا مرجل مع مبدل حراري.

غرفة تربيد سريع

Löschkammer

5803 Quench trough

bac d'eau

حوض مملوء باملياه تسقط فيه بقايا احلرق من فرن حمرقة.

حوض تربيد سريع

Löschtrog

5804 quenching

compage

تربيد سريع لقطع مصنعة (معدنية أو من زجاج) كانت درجة حرارا
عالية (حسب نوع املادة املصنعة بغطسها يف سائل (ماء أو زيت)

للحصول على قطع مصنعة خبصائص معينة.

إمخاد، تربيد سريع

Abschrecken

5805 quercus suber

chêne liège

شجرة بلوط دائمة اخلضرة متوسطة احلجم يتطور حلاءها ليكون طبقة
من الفلني، ميكن استخالص الطبقة كل بضع سنوات، فهي تنمو من
جديد. تنمو هذه الشجرة جبنوب غرب أوروبا ومشال غرب أفريقيا.

بلوط الفلني، شجرة البلوط الفليين

Korkeiche
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5806 quicken

sorbier des oiseleurs

أو شجرة الغبرياء، وهي شجرة من أوروبا املعتدلة، ميكن أن يصل
طوهلا 15 مترا، حلاءها أملس وهلا أوراق متدلية ومتعددة الوريقات.
عند دخول اخلريف يبدأ لون األوراق يف االصفرار ليصل إىل األمحر
الغامق أو األمحر البين. أزهارها بيضاء صغرية وتنضج مثارها يف اية

الصيف ويكون لوا أمحر.

شجرة السمن

Eberesche

5807 Quicklime

chaux vive

أو أكسيد الكالسيوم (CaO)، أو اجلري. مظهره املادي أبيض،
وصلب يف درجة حرارة الغرفة ، يتفاعل يف احملاليل املائية قاعديا. يتم

إنتاج أكسيد الكالسيوم ببساطة عن طريق تسخني كربونات
الكالسيوم (CaCO3) يف درجات حرارة عالية (~ 1000 درجة

مئوية)، ويتم انبعاث CO2 كمنتوج ثانوي. بسبب اخلصائص
الفيزيائية والكيميائية ألكسيد الكالسيوم، فإنه يستخدم يف جمموعة
متنوعة من الصناعات مثل صناعة الزجاج واأللياف الزجاجية،

وصناعات الصلب واملواد الغذائية، فضال عن الصناعات البالستيكية
واملطاط. وتستخدم كميات كبرية من اجلري يف عملية صنع األمسنت،
وهذه العملية تساهم بقدر كبري يف انبعاثات CO2 البشرية املنشأ.

جري حي

ungelöschter Kalk

5808 Quota

quota

قيود كمية على الواردات.

نظام احلصص

Quote
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5809 R layer

couche r

طبقة صخرية متماسكة نسبيا، تقع مباشرة حتت التربة.

طبقة ®

R-Schicht

5810 Race

race

جمموعة متميزة ضمن األنواع أو األنواع املتفرعة.

ساللة

Rasse

5811 rachis

rachis

مصطلح يعترب يف اللغتني االجنليزية والفرنسية مرادف "العمود
الفقري". لكن يدل أيضا على حمور ريشة طائر، وكذلك على الضلع
األوسط من أوراق النبات. أي جزء من جسم حيافظ على متاسك

اجلسم وشكله و"صالبته" و"ليونته".

حمور النورة

Ährenspindel

5812 rachis

rachis

مصطلح يعترب يف اللغتني االجنليزية والفرنسية مرادف "العمود
الفقري". لكن يدل أيضا على حمور ريشة طائر، وكذلك على الضلع
األوسط من أوراق النبات. أي جزء من جسم حيافظ على متاسك

اجلسم وشكله و"صالبته" و"ليونته".

حمور النورة

Ährenspindel

5813 Rack

route d'amincissement

مسارات أو طرق يتم إنشاؤها أثناء ختفيف أو قطع األشجار لتسهيل
حركة اآلليات وعمليات استخراج األخشاب من داخل الغابة. غالبا
ما يتم إنشاء املسارات عن طريق إزالة صف واحد أو صفني من

األشجار.

طريق ختفيف

Verdünnungsstrecke

5814 Radiant Energy

énergie rayonnante

الطاقة املوجودة يف الفوتونات واملوجات الكهرومغناطيسية. ميكن أن
تكون املوجات الكهرومغناطيسية مرئية أو غري مرئية. وهذا ينطوي
على جوانب التدفئة باألشعة مع احلمل احلراري والتوصيل. قياس
تدفق الطاقة اإلشعاعية األرضية يساعد على حتديد أجزاء الغالف

اجلوي وسطح األرض اليت متتص الطاقة وترتفع درجة حرارا وتلك
اليت تشع الطاقة إىل الفضاء.

طاقة اشعاعية

Strahlungsenergie

5815 Radiation

radiation

انتقال الطاقة يف شكل موجات كهرومغناطيسية أو جزيئات
(فوطونات) حترر طاقة عندما تمتص من جسم ما.

إشعاع

Strahlung

5816 radiation damage

dégâts dus au rayonnement

أضرار تلحق بالكائن احلي وكذلك بالتجهيزات واملواد عند تعرضها
إلشعاع مؤين. اإلشعاع قد يكون من مصادر طبيعية أو اصطناعية.
األضرار ختتلف حسب اجلسم املصاب وحسب نوعية اإلشعاع

واجلرعة اليت أصابت اجلسم.

ضرر إشعاعي

Strahlenschaden

5817 radiation monitor

moniteur de radiation

جهاز لقياس جرعة اإلشعاع أو تلوث وسط بنظائر مشعة، كما حيمله
العاملون يف أوساط ميكن أن يتعرضون فيها إلشعاع مؤين (حمطات
نووية، خمتربات، مصحات ا جتهيزات الفحص أو العالج باألشعة)

لتحديد حجم تعرضهم لإلشعاع وللحفاظ على صحتهم.

مرقَاب اإلشعاع

Strahlungsmonitor

5818 radiation protection

radioprotection

دف إىل محاية صحة اإلنسان والبيئة من اآلثار الضارة لإلشعاع
املؤين وغري املؤين أيا كان مصدره طبيعيا أو اصطناعيا. تكتسي أمهية
خاصة بالنسبة للعاملني يف املنشآت النووية مثل حمطات الطاقة النووية
أو يف جمال الطب، وخباصة يف أقسام األشعة والطب النووي والعالج

اإلشعاعي.

وقاية (ال..)  من اإلشعاعات

Strahlenschutz
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5819 Radiative damping

atténuation radiatif

أي تغري يف التأثري اإلشعاعي املفروض على نظام األرض والغالف
اجلوي (على سبيل املثال، من خالل إضافة غازات دفيئة) ينتج عنه
احنباس إضايف للطاقة. ينتج عن ذلك زيادة يف درجة حرارة سطح

األرض والطبقات السفلى من الغالف اجلوي، وهذا بدوره يزيد من
كمية األشعة حتت احلمراء اليت تنبعث إىل الفضاء، وبالتايل سيتحدد
توازن جديد للطاقة. كمية انبعاثات األشعة حتت احلمراء اإلضافية

الناجتة عن زيادة معينة يف درجات احلرارة تعرف بالتخميد اإلشعاعي.

ختميد إشعاعي

Strahlungsdämpfung

5820 Radiative forcing

forçage radiatif

مقياس بسيط ألمهية تأثري ممكن آللية تغري املناخ. التأثري اإلشعاعي هو
اضطراب يف التوازن الطاقي ملنظومة األرض والغالف اجلوي الناتج
عن، على سبيل املثال، تغيري يف تركيز ثاين أكسيد الكربون أو تغيري

يف شدة إشعاع الشمس. يكون رد فعل النظام املناخي على هذا التأثري
اإلشعاعي يف اجتاه إعادة التوازن الطاقي. تأثري إشعاعي إجيايب مييل إىل
تسخني سطح األرض وتأثري إشعاعي سالب مييل إىل تربيده. يعرب عن
التأثري اإلشعاعي بقيمة رقمية متثل املتوسط السنوي العاملي. هناك

تعريف أكثر دقة للتأثري اإلشعاعي، تقدمه تقارير اللجنة الدولية للتغري
املناخي (انظر الفصل 4 من لتقرير سنة 1994). يسمى أحيانا

"التأثري املناخي".

تأثري إشعاعي

Strahlungsantrieb

5821 Radical (Free Radical)

radical (radicaux libres)

جزيء أو ذرة شديدة التفاعل هلا إلكترون غري مزاوج (فردي).
وغالبا ما متثل هذه األنواع بصيغتها الكيماوية مصحوبة بنقطة واحدة

تدل على إلكترون غري مزاوج (انظر: تفاعل جذري متسلسل).
وتشمل األمثلة املهمة من الغالف اجلوي: الكلور الذري، أول أكسيد
الكلورين، جذر اهليدروكسيل، وأول أكسيد األزوت NO وثاين

.NO2  أكسيد األزوت

جذر (جذور حرة)

Radikale (freie Radikale)

5822 Radical Chain 
Reaction

réaction radicale en chaîne

اجلذور احلرة هي جزيئات تكونت من خالل حتلل ضوئي أو تفاعل
كيميائي، وحتتوي على إلكترون غري مزاوج يف الطبقة اخلارجية

لإللكترونات التفاعلية. هذه اجلذور شديدة التفاعل، وهلا بالتايل حياة
قصرية. عندما يتفاعل جذر حر مع جزيء أكثر استقرارا، يف كثري
من األحيان حيصل اجلذر على ذرة من اجلزيء املستقر (الذي يفقد
بالتايل استقراره) ويصبح جزيئا مستقرا. تصبح للجزيء األصلي
خاصية اجلذور احلرة، ويتفاعل مع األنواع األخرى من الذرات
واجلزيئات يف سلسلة طويلة من التفاعالت حىت تصل العملية إىل

مرحلة اإلاء. يف هذه املرحلة يتفاعل اثنان من اجلذور احلرة وينتج
جزيء مستقر وتتوقف السلسلة.

تفاعل جذري متسلسل

Radikalische Kettenreaktion

5823 Radical Resource 
Productivity

productivité radicale des ressources

احلصول على نفس أو مقدار أكرب من املنفعة أو العمل من منتج أو
عملية مع استخدام أقل من املوارد، مبا يف ذلك الطاقة واملواد من صنع
اإلنسان، واملوارد الطبيعية مثل اهلواء أو املاء أو املعادن. أدت الثورة

الصناعية إىل حتقيق زيادة جذرية يف إنتاجية اإلنسان، واليت تعتمد على
إمدادات تبدو غري حمدود من املوارد الطبيعية. وباملثل، فإن زيادة

جذرية يف إنتاجية املوارد ستمكن من توفري املال، وتبطئ أو تعكس
استرتاف املوارد، وحتد من التلوث الناجم عن االستخدام غري الكفء

للموارد.

إنتاجية جذرية للموارد

Radikale Ressourcenproduktivität

5824 Radical uncertainty

incertitude radicale

يصف احلاالت اليت تكون فيها جمموعة من العواقب احملتملة لعمل غري
معروفة، على العكس من عدم اليقني حول ما إذا كانت نتيجة

معروفة (حمتملة) ستحدث أم ال.

عدم يقني متطرف

radikale Unsicherheit
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5825 Radioactive

radioactif

1. مادة هلا نشاط إشعاعي نووي. تنبعث منها أو هلا عالقة بانبعاث
اإلشعاع املؤين أو جزيئات. هذا هو التعريف 'العلمي'، وينبغي عدم

اخللط بينه وبني تعريف "التنظيمي".
 

2. مدرجة يف القانون الوطين أو من قبل اهليئة التنظيمية على أا مواد
ختضع لرقابة تنظيمية بسبب نشاطها اإلشعاعي النووي.

مشع نوويا

radioaktive

5826 radioactive 
contamination

contamination radioactive

نتيجة ترسب مواد مشعة على سطح جسم (ميكن أن يكون جسم
إنسان)، أو دخوهلا أو اختالطها جبسم (صلب أو سائل أو غاز)،

حيث يكون وجودها أساسا غري مرغوب فيه وعموما غري مقصود.

تلوث إشعاعي

radioaktive Kontamination

5827 Radioactive Half-Life

radioactif, demi vie

(1) بالنسبة لعملية اضمحالل مادة مشعة واحدة، الوقت الالزم
خلفض النشاط اإلشعاعي إىل نصف قيمته خالل تلك العملية؛ (2)
الوقت الالزم ليبلغ نشاط كمية من نظري مشع نصف قيمته األولية.

مشع نووي، نصف احلياة

radioaktive, Halbwertszeit

5828 radioactive material

matière radioactive

مواد ا ذرات غري مستقرة. تتحول هذه الذرات عفويا إىل ذرات
أخرى أو نظائر أخرى وتصدر خالل التحول إشعاعات مؤينة.

الذرات غري املستقرة توجد بالطبيعة كما ميكن إنتاجها يف املفاعالت
النووية.

مادة مشعة

radioaktives Material

5829 radioactive source

source radioactive

جهاز حيتوي كمية من مادة مشعة معد لالستعمال كمصدر لإلشعاع
املؤين.

عشر مدصم

radioaktive Quelle

5830 Radioactive Waste

déchets radioactifs

نفايات حتتوي على أو ملوثة بِنظائر مشعة بتركيز أو مستوى نشاط
أكرب من مستويات التخلص املسموح ا واحملددة يف قوانني ومساطر

تشرف على تطبيقها هيئة تنظيمية خمتصة.

نفايات مشعة

radioaktive Abfälle

5831 Radioactive Waste 
Management

gestion des déchets radioactifs

مجيع األنشطة، مبا يف ذلك أنشطة تفكيك احملطات أو التجهيزات
النووية، واألنشطة اليت تتصل باملناولة واملعاجلة، والعالج، والتكييف،

والتخزين أو التخلص من النفايات املشعة، باستثناء النقل خارج
املوقع. كما ميكن أن تنطوي أيضا على عمليات التصريف.

إدارة النفايات املشعة

Behandlung radioaktiver Abfälle

5832 Radioactivity

radioactivité

ظاهرة حيث ختضع الذرات لتفكك عشوائي عفوي، وغالبا ما يرافق
هذا التفكك انبعاث إشعاعات.

نشاط إشعاعي نووي

Radioaktivität
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5833 Radiocarbon Dating

datation au carbone

حتديد العمر النسيب ملختلف املواد باستخدام الكربون 14. وهذا
ينطوي على قياس كمية 14C و12C ومبقارنة نسبة الكميات

املقاسة إىل تلك املوجودة يف الغالف اجلوي العلوي حيث يتم تكوين
14C بواسطة األشعة الكونية. عندما يكون كائن حي على قيد
احلياة، فإن نسبة 14C12 / C يف الكتلة احليوية تكون ثابتة

(بسبب اإلنتاج املستمر 14C يف الغالف اجلوي العلوي، وتسربه
املستمر إىل الغالف اجلوي السفلى، وامتصاصه من طرف الكائنات
احلية واندماجه يف أجسامها، وبسبب التحلل اإلشعاعي الثابت لِ
14C)؛ لكن، عندما ميوت الكائن احلي، تبدأ النسبة يف التغري -
- ألن الكائن (امليت) مل يعد قادرا مبعدل ميكن التنبؤ به بدقة جيدة
على دمج كربون جديد. تعطي معرفة نسبة الكربون 14 / الكربون
12 احلالية يف جسم بعض القطع األثرية، مقياسا جيدا للغاية للفترة

املنصرمة منذ مىت كان الكربون "ميتا". لكن، للتمكن من هذه
الطريقة يف التأريخ، جيب أن حيتوي اجلسم املدروس بشكل واضح
على مواد عضوية، إما يف داخله أو على سطحه. باعتبار حدود دقة
قياس تركز للكربون 14 ، وأن تركزه يف األجسام امليتة يتراجع
باستمرار (بسبب نشاطه اإلشعاعي) فإن طول الوقت الذي ميكن

للمرء أن "ينظر إىل الوراء" هو اآلخر حمدود.

تأريخ بالكربون املشع

Radiokarbon-Datierung

5834 radio-carbon dating

datation au radiocarbone

طريقة لتحديد سن مادة عضوية عن طريق قياس مقدار نظري الكربون
14، املتبقي يف املادة؛ مفيدة لتحديد األعمار يف حدود 500 إىل

70 ألف سنة.

تأريخ بالكربون املشع

Radiokarbon-Datierung

5835 radiolaria

radiolaires

عوالق حيوانية وحيدة اخللية، كروية أو شبه كروية الشكل وقطرها
أقل من نصف ملم. هلا هيكل صلب من ثاين أكسيد السليكون

SiO2 خترج منه شعريات كأقدام كاذبة.

شعاعيات

Radiolarien

5836 Radiosonde

radiosonde

أداة صممت يف عام 1930 لترتفع يف الغالف اجلوي العلوي عن
طريق بالون لقياس درجة احلرارة، والرطوبة، والضغط اجلوي، والبث
اإلذاعي هو وسيلة إلرسال البيانات إىل األرض. مستوى التحليل

ميكن أن يكون من حوايل بضعة أمتار من االرتفاع.

مسبار السلكي

Radiosonde

5837 Rain forest

forêt pluviale

غابات دائمة اخلضرة يف املناطق االستوائية، تتميز بغطاء ورقي مستمر
(أشجار غري نافضة)، يبلغ متوسط سقوط األمطار حوايل 100

بوصة (2500 ملم) سنويا. الغابات املطرية تلعب دورا هاما يف البيئة
العاملية. استدامة احلياة على األرض ناتج عن التوازنات والتفاعالت

احليوية بني العديد من العوامل. إذا توقفت هذه التوازنات
والتتفاعالت عن العمل، فإا ستحد من آثار العمليات األساسية

األخرى، وميكن أن تصبح األرض غري صاحلة للسكن. تدمري الغابات
االستوائية املطرية يقلل من مساحة األوراق اخلضراء يف املناطق

املدارية، وبالتايل كمية ثاين أكسيد الكربون اليت يتم امتصاصها، مما
ساهم يف ارتفاع مستويات ثاين أكسيد الكربون بالغالف اجلوي.

وتشري التقديرات إىل أن قطع وحرق الغابات املدارية يسهم بنحو 20
يف املئة يف الزيادة السنوية لثاين أكسيد الكربون بالغالف اجلوي. وقد
أفادت تقارير معهد املوارد العاملية واملعهد الدويل للبيئة والتنمية أن

تدمري الغابات االستوائية يف العامل جيري مبعدل أربعة ومخسني فدانا يف
الدقيقة الواحدة، أو حوايل 28 مليون فدان يف السنة. تدمري الغابات
املطرية يعين أيضا خسارة جمموعة واسعة من مكونات طيف احلياة

البيولوجية، وتآكل التربة، واحتمال التصحر.

غابات مطرية

Regenwald

5838 Rainfall distribution

répartition des précipitations

توزيع هطول األمطار يدل على التوزيع واالختالف اجلغرايف والزمين
هلطول األمطار.

توزيع هطول األمطار

Niederschlagsverteilung
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5839 rain-fed agriculture

agriculture pluviale

طريقة إلنتاج احملاصيل اليت تعتمد على مياه األمطار الطبيعية دون
احلاجة إىل نظم الري االصطناعي.

زراعة بعلية

Regenfeldbau

5840 Rainout

lessivage par les pluies

عملية إزالة مكونات من الغالف اجلوي عن طريق األمطار. عنصر
ضروري لتكون قطرة املطر هو نواة التكثيف. امللوثات يف اهلواء مثل

محض النتريك ومحض الكربيتيك تشكل مواقع نوى (جسيمات)
يتكاثف عليها يف كثري من األحيان خبار املاء ويشكل قطرات صغرية،
اليت تنمو عن طريق تكثف مزيد من الرطوبة عليها لتكون يف اية
املطاف قطرات األمطار اليت طل. وهذا يفسر تكون بعض األمطار

احلمضية كما ميثل وسيلة يتم من خالهلا إزالة هباء، وغازات،
وجسيمات من الغالف اجلوي.

تنظيف مطري للهواء

Ausregnung

5841 Rain-use Efficiency 
(RUE)

efficacité de l'utilisation des pluies

هي نسبة اإلنتاج األويل الصايف السنوي إىل حجم هطول األمطار.
متوسط كفاءة استخدام األمطار  تتفاوت بني املناطق األحيائية،
ويفترض أن يكون ذلك بسبب االختالفات يف بنية الغطاء النبايت

والقيود اجليولوجية الكيميائية. ولكن خالل السنوات اجلفاف يف كل
موقع، حيصل اقتراب إىل مستوى أقصى مشترك. وهذه خاصية للنظم

البيئية باملناطق القاحلة.

كفاءة استخدام مياه املطر

Regennutzungseffizienz

5842 Ram ejection 
discharge

déchargement par vérin hydraulique

تفريغ حمتويات محولة شاحنة نفايات باستعمال أسطوانة مبكبس
هيدروليكي أفقي بدال من اإلمالة (رفع اية جسم وعاء الشاحنة

لتفريغ احلمولة).

تفريغ مبكبس طارد

Druckkolbenentladung

5843 Ramsar convention

convention de ramsar

اتفاقية األراضي الرطبة، وهي معاهدة حكومية دولية جتسد التزامات
الدول األعضاء يف للحفاظ على الطابع اإليكولوجي لألراضي الرطبة
ذات األمهية الدولية اخلاصة والتخطيط ل"االستخدام احلكيم"، أو

االستخدام املستدام، جلميع األراضي الرطبة يف أراضيها.

اتفاقية رامسار

Ramsar-Konvention

5844 Ramsar sites

sites ramsar

املناطق احملمية وفقا ل"اتفاقية األراضي الرطبة، هي خصوصا موئال
الطيور اخلواضة واملائية ذات األمهية الدولية" - اتفاقية رامسار

(1971)، واليت هي، مثل عدد من االتفاقيات اليت تلتها، غري ملزمة.

مواقع رامسار

Ramsar-Gebiete

5845 Ranching (CITES)

élevage extensif stationnaire (cites)

تربية يف بيئة مسيطر عليها حليوانات يؤخذ بيضها أو صغارها من
الربية، حيث احتمال بقائهم على قيد احلياة ووصوهلم سن البلوغ

ضعيف جدا.
 

يستخدم هذا املصطلح يف سياق االتفاقية، يف جمال جمموعات أنواع
حيوانات امللحق-األول اليت مل تعد مهددة واليت مت حتويلها إىل امللحق
COP15 الثاين حسب قرار (اجللسة احلادية عشرة ملؤمتر األطراف
.Rev)، حبيث تصبح االستفادة من هذا النوع من التربية ممكنا. من
أجل ضمان ضوابط كافية للتجارة يف العينات والقطع واملشتقات
املنتجة ذه الطريقة يستعمل نظام عالمات موحد يوافق عليه مؤمتر
األطراف. هذا النظام قد خيتلف عن نوع إىل نوع آخر. وتشمل
األنواع املدرجة حاليا ضمن هذا النوع من التربية التماسيح فقط،

واليت تتم تربيتها يف املقام األول للحصول على اجللود.

تربية مكثفة للحيوانات (اتفاقية
التجارة الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض)

stationäre und extensive Tierhaltung  (CITES)
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5846 random selection

choix au hazard

عينة من جمموعة حيث يتم أخد عناصر من اموعة بشكل عشوائي.
أي أنه ليست هناك أية شروط النتقاء العناصر وأن كل عنصر من

عناصر اموعة له نفس االحتمال لالنتماء للعينة.

اختيار عشوائي

Zufallsauswahl

5847 Range

marge

املساحة اليت حيتاجها احليوان من أجل تلبية احتياجات بقائه حيا.

نطاق

Bereich

5848 Range Land

parcours

أراضي، حيث تغلب على الغطاء النبايت الطبيعي احملتمل األعشاب
والنباتات شبه العشبية، والنباتات ذات األوراق العريضة، أو

الشجريات، حيث كان آلكالت العشب الطبيعية تأثري هام يف العصر
ما قبل احلضارة احلالية، وهذا النظام هو مالئم بشكل أفضل لإلدارة

وفقا للمبادئ البيئية بدال من الطرق الزراعية احلالية.

أراضي رعوية

Weideland

5849 Range of tolerance

marge de tolérance

جمال تغري معامل معني حيث ميكن لكائن حي أن ينشط (مثل نطاق
تسامح درجة احلرارة).

نطاق التسامح

Toleranzbereich

5850 Range shift

changement de marge

تغيري يف التغطية اجلغرافية لألنواع على النحو الذي حتدده العوامل
البيئية واملناخية البيولوجية.

حتول النطاق

Bereichswechsel

5851 Range State

etat de l'aire

دولة تقع أراضيها ضمن نطاق االنتشار الطبيعي لنوع من األنواع.

دولة نطاق

Arealstaat

5852 Rangeland

pâturages

األرض اليت تنمو فيها نباتات مناسبة لرعي املاشية، ولكنها جافة جدا
وال متكن من زراعة احملاصيل.

مراعي

Weideland

5853 RAP adoption

adoption de rap

موافقة رمسية على خطة العمل اإلقليمية (انظر RAP) من قبل
األطراف من البلدان املتضررة باملنطقة.

اعتماد خطة العمل اإلقليمية
(RAP)

RAP Annahme

5854 RAP formulation

formulation de rap

إعداد خطة العمل اإلقليمية (انظر RAP) من خالل عملية تشاورية
وتشاركية، وذلك قبل املوافقة الرمسية من قبل األطراف من البلدان

املتضررة باملنطقة.

صياغة خطة العمل اإلقليمية
(RAP)

RAP-Formulierung

5855 Rapid assessment 
methods of waste 
generation

méthodes d'évaluation rapide de la production 
des déchets

أساليب تقييم جمردة حلساب توليد نفايات غري خاصة (معتادة)
باملوقع، على أساس معامالت مستمدة من حاالت عملية لتوليد

النفايات.

طرق التقييم السريع لتكَون النفايات

Schnellbestimmungsmethode für Abfallanfall

5856 Rapid Climate Change

changement climatique rapide

عدم خطية املنظومة املناخية قد تؤدي إىل تغري سريع للمناخ، وهو ما
يعرب عنه أحيانا بأحداث مفاجئة أو حىت مفاجآت. قد يكون من

املمكن ختيل بعض هذه األحداث املفاجئة، مثل إعادة التنظيم اهلائل
يف دوران التيارات احلرارية البحرية، عصر ذوبان سريع للجليد أو
ذوبان هائل للجليد الدائم مما يؤدي إىل تغريات سريعة يف دورة
الكربون. البعض اآلخر قد يكون غري متوقع حقا، نتيجة للشدة

وسرعة التغري والتقوية لنظام غري خطي.

تغري سريع للمناخ

Schneller Klimawandel
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5857 rapid filter

filtre rapide

نظام لتنقية املاء أو اهلواء، حيث يتم إجبار اجلسم املائع بواسطة
الضغط على املرور بسرعة عرب وسط الترشيح.

مرشح سريع

Schnellfilter

5858 Rapid Visual Soil 
Assessment technique

technique rapide d'évaluation visuelle des sols

مت تصميم منهجية لتوفري وسيلة سريعة وفورية ورخيصة للتكرار عند
مراقبة وتقييم تدهور األراضي. وهو حتدد العقبات اليت تعترض اإلنتاج
الزراعي؛ وخصوصا املاء واملواد الغذائية بالنسبة ألي نوع من أنواع
استخدام األراضي، واليت متثل مؤشرات "مفاتيح" قوية للعقبات. هو
نظام بسيط للمراقبة بتكاليف منخفضة للحصول على خصائص

الوضع واجتاه تطورها، ومدى تداعيات تدهور التربة واخنفاض املادة
العضوية يف املراعي واألراضي الزراعية واحلرجية.

تقنية سريعة للتقييم البصري للتربة

Schnelles visuelles Bodenbewertungsverfahren

5859 Rare ecological 
community 
(including plant 
community)

communauté écologique rare (y compris 
communauté végétale)

تلك اتمعات البيئية اليت مت حتديدها من قبل أجهزة الدولة، أو قواعد
بيانات التراث الطبيعي على كوا نادرة، مبا يتفق مع املعامالت

لتحديد األنواع النادرة، املهددة باالنقراض.

جمتمع بيئي نادر (مبا يف ذلك جمتمع
نباتات)

Seltene ökologische Gemeinschaft (einschließlich 
Pflanzengemeinschaft)

5860 Rare species

espèces rares

جمموعات سكنية من األنواع الصغرية يف مجيع أحناء العامل، اليت حاليا
مهددة باالنقراض أو ليست يف خطر، ولكن قد تواجه مثل هذه

املخاطر يف املستقبل. تقع هذه األنواع يف املناطق احملدودة جغرافيا أو
موائل معينة، أو مبعثرة بكثافة ضعيفة على جمال واسع.

أنواع نادرة

seltene Spezien

5861 rare taxon

espèce rare; taxon rare

ساللة ليست شائعة وال يوجد إال عدد حمدود من أفرادها.

ساللة نادرة

seltenes Taxon

5862 Rasp

râpe

آلة لطحن النفايات الصلبة. ذراع يدور ببطء فوق صفائح من الصلب
ا ثقوب، يسحق الذراع املكونات الصلبة إىل أن تصل إىل حجم

يسمح هلا باملرور عرب الثقوب يف صفائح الصلب.

مربد طاحن

Raspel

5863 Rate of Sustained 
Return

taux de rendement soutenu

العائد على االستثمار، وعادة بالقيمة احلالية، بعد أخد التضخم بعني
االعتبار. مثل العائد على االستثمار، عادة ما يتم قياس معدالت العائد
من الناحية االقتصادية البحتة ولكن ميكن أن تشمل أيضا التكاليف
والفوائد املرتبطة برأس املال البشري والطبيعي إلعطاء منظومة بفهم
أوسع وأكثر استدامة لالستثمار. تعريف متطور قد يكون "معدل

العائد املستدام" لإلشارة إىل أن الدخل الناتج عن االستثمار مستدام،
وليس جمرد حتقيق مكاسب على املدى القصري.

معدل العائد املستمر

anhaltende Renditenrate

5864 Ratification

ratification

بعد توقيع معاهدة، جيب على الدولة أن تصادق على ذلك، يف كثري
من األحيان عن طريق موافقة برملاا أو اجلهة التشريعية ذات الصلة.
هذه العملية تعين ليس فقط تعبريا عن الفائدة كما يدل على ذلك

التوقيع، ولكن حتويل مبادئ والتزامات املعاهدة إىل القانون الوطين.

تصديق

Ratifizierung

5865 Rational Expectations

attentes rationnelles

يتوقع املشاركون يف السوق بشكل حدسي اإلجراءات النظامية
السياسية ونتائجها على االقتصاد؛ وهكذا، تكون يف املتوسط،
توقعات السوق من طرف اخلاصة دقيقة والسياسات املقررة غري

فعالة.

توقعات عقالنية

rationale Erwartungen
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5866 Raw Ivory

ivoire brute

مجيع أنياب الفيلة الكاملة، مصقولة أو غري املصقولة وبأي شكل من
األشكال، ومجيع عاج الفيلة املقسم إىل قطع، مصقولة أم ال وكيفما

مت حتويلها من شكلها األصلي، باستثناء "العاج املصنع".

عاج خام

Rohelfenbein

5867 Raw Sludge

boues brutes

محأة اليت مت فصلها عن طريق معاجلة مياه الصرف الصحي أو مياه
ملوثة، واليت مل ختضع ملعاجلة إضافية أو عملية حتسني االستقرار.

محأة خام

Rohschlamm

5868 raw sludge

boue fraîche; boue brute

يف أحواض الترسيب مبحطات معاجلة املياه العذبة أو معاجلة مياه
الصرف الصحي يترسب اجلزء األكرب من املواد الصلبة العالقة واليت
تتكون، خصوصا يف حالة مياه الصرف الصحي، أساسا من نفايات

عضوية. هذا الوحل األويل سريع التعفن، هلذا جيب إخراجه كل فترة،
ومعاجلته.

وحل نيئ، محأة خام

Rohschlamm

5869 raw water

eau brute

ماء كما هو متوفر بالطبيعية، كمياه األمطار واملياه اجلوفية، أو
بالبحريات واألار. يف بعض احلاالت تكون جودته عالية (املياه

املعدنية)، لكن جيب أن خيضع للمراقبة. عموما يعاجل املاء اخلام معاجلة
مناسبة لالستعمال املطلوب، ماء صاحل للشرب أو لالستخدام يف

الصناعية أو غري ذلك.

ماء خام

Rohwasser

5870 Re- urbanisation

re-urbanisation

يعين زيادة عدد الناس الذين يتحركون من جديد إىل املناطق الداخلية
للمدن بعد أن عاشوا سابقا يف الضواحي أو املناطق الريفية. (بناء
جديد، حتسني مستوى اإلسكان واملستوى االجتماعي يف املناطق

الداخلية).

إعادة تحضر

Re- Urbanisierung

5871 reacclimatization

réacclimatation

كائن فُقد من وسط كان موجودا به مث أعيد إليه. أو ألسباب صحية
أدخل كائن وسطا به نوع من احلماية والشروط املتميزة، مث أعيد بعد

الشفاء إىل وسطه الطبيعي وحياته العادية.

إعادة التأقلم

Reakklimatisierung

5872 Reaction Center

centre de réaction

جزيء الكلوروفيل يف النظام الضوئي، القادر على استخدام الطاقة يف
التفاعل الكيميائي الضوئي.

مركز التفاعل

Reaktionszentrum

5873 Reactive Adaptation

adaptation réactive

تكيف حيدث بعد حصول آثار تغري املناخ يعرف بالتكيف التفاعلي.

تكيف تفاعلي

reaktive Anpassung

5874 Reactive hazardous 
wastes

déchets dangereux réactifs

1. نفايات عادة ما تكون غري مستقرة وتنطلق بسهولة يف تغريات
كيميائية عنيفة، ولكن ال تنفجر، وكذلك نفايات قد تتفاعل بعنف

مع املاء، أو اليت قد تشكل خليط قابل لالنفجار مع املاء، أو اليت تولد
أدخنة سامة عند مزجها مع املاء.

 
2. نفايات قابلة لالنفجار أو تفاعل انفجاري، لكن حتتاج إىل مصدر
مبادر (فتيل) قوي، أو اليت جيب أن يتم تسخينها يف مفاعل مغلق قبل
الشروع يف التفاعل، أو اليت تتفاعل مع املاء بشكل انفجاري. أو

 
3. نفايات قابلة للتفجري أو لتحلل انفجاري أو تتفاعل يف درجات

احلرارة العادية والضغط العادي.

نفايات خطرة متفاعلة

Reaktionsfähige gefährliche Abfallstoffe
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5875 Reactive Organic 
Gases (ROG's)

gaz réactifs organiques

مركبات عضوية متطايرة، باستثناء غاز امليثان، توجد يف الغالف
اجلوي وهي قادرة على التفاعل مع أكاسيد وجذور عادية بالغالف

اجلوي وإنتاج جذور؛ هذه املركبات هي املسؤولة يف كثري من
الدورات التفاعلية املؤدية إىل إنتاج (أو استنفاد) األوزون.

غازات عضوية متفاعلة

Reaktive organische Gase

5876 Real gross national 
product (GNP)

produit national brut (pnb) réel

هو الناتج الوطين اإلمجايل للسنة والذي مت احتسابه بأسعار السنة
األساس. الناتج الوطين اإلمجايل احلقيقي هو الناتج الوطين اإلمجايل

االمسي الذي مت تعديله بأخذ التضخم بعني االعتبار.

ناتج وطين إمجايل حقيقي

reales Bruttosozialprodukt (BSP)

5877 Real Rate of Interest

taux d'intérêt réel

سعر الفائدة الذي مت تصحيحه بأخذ التضخم بعني االعتبار، وهو
مساو للمعدل االمسي للفائدة منقوصا منه معدل التضخم.

سعر الفائدة احلقيقي

Realzins

5878 Real Wage

salaire réel

األجر الذي مت تصحيحه والذي يأخذ التضخم بعني االعتبار.

أجر حقيقي

Reallohn

5879 Rearing Habitat

alevinage

موائل تستخدم من قبل الصغار للتغذية و / أو كملجأ من احليوانات
املفترسة.

موئل تربية

Aufzuchtslebensraum

5880 Reassortment

réassortiment

اختالط املادة الوراثية لفريوسني متشاني أصابا نفس اخللية.

إعادة تشكيل

Neuzusammenstellen

5881 Rebound potential

potentiel de rebond

مقياس لقدرة نوع أو جمموعة على التعايف من االستغالل.

إمكانات انتعاش

Rebound Potenzial

5882 Recalcitrant

récalcitrant

مادة أو كائن حي من الصعب أن يتحلل، سواء يف سياق التدهور
الكيميائي أو البيولوجي.

مستعص

aufsässig

5883 receiving body of 
water

cours d'eau récepteur

الوسط املائي، ر، حبر، حميط، أو أي جمرى مائي يصب يف األوساط
املذكورة، حيث يتم تفريغ مياه الصرف الصحي غري املعاجلة أو

املعاجلة.

مستقبِل جمرى املاء، مستقبِل ماء
ااري

aufnehmendes Gewässer

5884 receptacle of flower

récéptacle floral

رأس ساق الزهرة، يكون موسعا وترتبط به، بشكل مباشر أو غري
مباشر، كل مكونات الزهرة.

حتت الزهرة، ختت الزهرة

Receptaculum / Blütenachse

5885 recessional moraine

moraines de récession

يوضع ركام ر جليدي متراجع يف األسفل يف النهاية من ر جليدي
خالل فترة مجود اليت تقطع فترة طويلة من تراجع هامش اجلليد.

ركام ر جليدي متراجع

recessional Moräne

5886 Recessive

récessif

تصف األليل الذي تأثريه على صفة معينة ال يكون واضحا يف حالة
بويضات ملقحة مغايرة. املقابل: مهيمن.

منتحي

rezessiv

5887 recessive characters

caractères récessifs

صفات تنتقل إىل اجلنني (إىل اجليل اجلديد) فقط عندما حيملها كل
من الوالدين.

صفَات متنحية

rezessive Charakteren
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5888 Recharge area 
(Groundwater)

zone de réapprovisionnement; Zone de recharge 
(des eaux souterraines)

جمال بإمكانات استيعاب عالية للمياه اجلوفية، وحيث يتجاوز تسلل
املياه إىل الطبقات اجلوفية ضياع املياه منها.

منطقة تغذية (املياه اجلوفية)

Ernährungsgebiet (eines Grundwasserleiters)

5889 Recharging

réapprovisionnement; Rechargement

إضافة مياه إىل طبقة املياه اجلوفية، بوسائل طبيعية أو اصطناعية.

إعادة شحن

Ernährung, Neufüllung

5890 Recipient

milieu récepteur

جمال يتم فيه التخلص من النفايات، على سبيل املثال، عرض البحر،
حبرية، جمرى مائي أو الغالف اجلوي.

جمال مستقبِل

Empfangsmedium

5891 recirculated air

air en circulation

لدواعي صحية أو تقنية يتم عزل قاعات (جراحة، خمترب) عن احمليط
اخلارجي، ويتم تدوير اهلواء ومتريره عرب منظومة معاجلة خاصة. العزل
عن الفضاء اخلارجي قد يكون كامال أو جزئيا، حيث يتم إدخال

نسبة حمددة من اهلواء اخلارجي.

هواء منتشر، هواء يتم تدويره

rezirkulierte Luft

5892 Reclamation

 1. mise en valeur2. récupération

1. حتسني األراضي (عادة مهجورة) أو استخالصها من البحر أو من
مستنقع.

 
2. عملية مجع وفصل النفايات إلعادة استخدامها.

استصالح

Wiedergewinnung, Rückgewinnung

5893 Reclamation

réclamation

(1) عملية إعادة أراضي متدهورة إىل استخداماا السابقة أو غريها
من االستخدامات املنتجة.

 
(2) كل الطرق املمكنة واملعقولة من تصميم وتنفيذ نشاط لضمان ما
يلي: استقرار، إبعاد خطر، احلد من التعرية، ظروف صرف سطحي

إجيايب للتربة، وقدرات أراضي مكافئة.
 

(3) نقل املعدات أو املباين أو املنشآت األخرى وملحقاا،
 

(4) تطهري املباين أو املنشآت األخرى أو امللحقات األخرى، أو
األرض أو املاء،

 
(5) االستقرار، حتديد املعامل والصيانة وتكييف أو إعادة بناء سطح

األرض،
 

(6) وغريها من اإلجراءات، العملية أو متطلبات حمددة يف املراسيم.
(تعريف تنظيمي).

استصالح أراضي

Landrückgewinnung

5894 Reclamation (waste)

récupération

استعادة مواد موجودة يف النفايات البلدية الصلبة (MSW) إىل تيار
االستخدام املفيد، هذا االستخدام قد يكون ألغراض أخرى غري

االستخدام األصلي (استخدام يف إطار إعادة التدوير).

استصالح

Rückgewinnung

5895 reclamation land

terrain d'aménagement; terre de récupération

مساحات مل تكن صاحلة لالستعمال البشري، للسكن أو للفالحة.
كانت أراضي ضحلة شاطئية لبحار أو حبريات مت ملؤها بالصخور أو
بقطع اإلمسنت املسلح والتراب، أو مستنقعات مت جتفيفها، أو أراضي

مل تكن صاحلة لالستعماالت املذكورة ومت استصالحها.

أرض االستصالح

Landgewinnung
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5896 Recombination

recombinaison

إنتاج جزيء DNA مع أجزاء مستمدة من أكثر من جزيء
DNA أم. ويتحقق ذلك يف حقيقيات النوى، من خالل تبادل

احلمض النووي الصبغي بني كروماتيدات غري شقيقة مع زوج مثلي
من الكروموسومات خالل الطور األول من االنقسام االختزايل

األول.

توليف، إعادة تركيب

Rekombination

5897 Recommendation

recommandation

فعل (قرار) رمسي ملؤمتر األطراف أو مؤمتر األطراف الذي ينعقد
بوصفه اجتماع األطراف يف بروتوكول كيوتو، التوصية هي أضعف
من مستوى القرار، وال تكون ملزمة لألطراف يف االتفاقية أو يف

بروتوكول كيوتو.

توصية

Empfehlung

5898 Reconnaissance

reconnaissance

مستوى من التحليل امليداين الذي ينطوي على أخذ عينات سريعة
نسبيا لغرض احلصول على معلومات عامة حول منطقة. قد تكون

العينات، يف بعض احلاالت، عالية اجلودة، ولكن كثافة العينات (نسبة
عدد العينات إىل املساحة الكلية) تكون منخفضة نظرا التساع

املساحة الكلية املدروسة.

استطالع

Aufklärung

5899 reconnaissance soil 
map

carte de reconnaissance des sols

خريطة، مع تفاصيل أقل من خريطة استطالعية مفصلة، واليت تبني
التوزيع العام للتربة الذي حتدده خطوط على مسافات من 2 إىل 4

كم (1-2 ميل). مقياس اخلريطة هو عموما 1: 125000 إىل 1:
.250000

خريطة استطالعية للتربة

Bodenidentifikationskarte

5900 Recovered paper

papier récupéré

نفايات وقصاصات من الورق أو الورق املقوى اليت مت مجعها إلعادة
استخدامها كمادة خام لصناعة الورق والورق املقوى. ويشمل الورق

املسترجع الورق والورق املقوى الذي استخدم للغرض األصلي
وخملفات إنتاج الورق والورق املقوى. تقدير كميات الورق املسترجع

تكون بالطن املتري.

ورق مسترجع

Altpapier

5901 Recovery

rétablissement

استعادة العمليات الطبيعية والوراثية والدموغرافية، أو املعامالت البيئية
للمجموعة أو لألنواع، باملقارنة مع الوضع عند الشروع يف أنشطة
اإلنعاش. كما يأخذ بعني االعتبار الوضع السابق من ناحية الوفرة،
واهليكل والديناميكية، الستئناف الدور البيئي والتطوري هلا، وما

يترتب على ذلك من حتسن يف جودة املوئل.

انتعاش

Erholung

5902 Recovery (waste)

récupération

استخالص أجزاء من النفايات الصلبة البلدية لغرض إعادة تدويرها أو
حتويلها إىل مساد.

استرداد

Rückgewinnung

5903 Recovery Plan - 
Species at Risk

plan de rétablissement - espèces à risque

تقدم خطة االنتعاش اخلطوط العريضة واملعلومات املعروفة عن األنواع
املعرضة للخطر وبيئتها (والتهديدات القائمة)، وكذلك ما يلزم من
بيانات للمساعدة على تعايف األنواع واألهداف على حد سواء
الطويلة والقصرية األجل لتحقيق االنتعاش، واإلجراءات الالزمة

لتحقيق هذه األهداف.

خطة إنعاش - أنواع معرضة للخطر

Erholungsplan für - Spezies in Gefahr

5904 Recovery Rate

taux de récupération

نسبة املواد الصاحلة لالستخدام املعاد تدويرها واليت مت استردادها من
الكمية اإلمجالية للنفايات البلدية الصلبة املنتجة يف منطقة معينة أو

خالل نشاط حمدد.

معدل االسترداد

Rückgewinnungsrate
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5905 recreation area

zone de loisirs

عادة مساحة مفتوحة (غابوية أو شاطئ حبرية أو ر)، قريبة من أو
داخل مناطق مأهولة، خمصصة لالستجمام والترفيه. تدخل اإلنسان يف
تنظيمها أقل بكثري من تدخله يف تنظيم احلدائق. مساحتها قد ال تزيد

عن اهلكتار وقد تفوق عشرات اهلكتارات.

بقعة الترته، جمال الترته

Erholungsgebiet

5906 recreation area

zone de loisirs

عادة مساحة مفتوحة (غابوية أو شاطئ حبرية أو ر)، قريبة من أو
داخل مناطق مأهولة، خمصصة لالستجمام والترفيه. تدخل اإلنسان يف
تنظيمها أقل بكثري من تدخله يف تنظيم احلدائق. مساحتها قد ال تزيد

عن اهلكتار وقد تفوق عشرات اهلكتارات.

بقعة الترته، جمال الترته

Erholungsgebiet

5907 Recreational forest

forêt des loisirs

غابة تدار يف املقام األول من أجل توفري فرص ألنشطة ترفيهية.

غابة استجمام

Erholungswald

5908 Recruitment

recrutement

اكتساب أعضاء جدد على السكان عن طريق اإلجناب أو اهلجرة.

جتنيد

Rekrutierung

5909 Recruitment 
overfishing

surpêche des adultes

حيدث هذا النوع من الصيد اجلائر عندما يتم صيد األمساك البالغة إىل
أن يتم تقليل عدد وحجم األفراد البالغني (أو كتلة وضع البيض) إىل

درجة أنه مل يعد لديهم القدرة اإلجنابية لتجديد الرصيد.

صيد جائر لألمساك البالغة

Überfischung der Erwachsenen

5910 recruitment rate

taux de recrutement

يف علم األحياء، هو معدل األحداث اليت بقيت على قيد احلياة
لتضاف إىل جمموعة الكائنات الربية املتواجدة باملنطقة، واليت تظهر

على الساحة وميكن للباحث املتتبع مراقبتها.

معدل اإلمداد

Rekrutierungsrate

5911 Recurrent Costs

coûts récurrents

تكاليف تشغيل مرافق إدارة النفايات الصلبة البلدية. وميكن أن
تشمل: النفقات التشغيلية املباشرة، مثل األجور والوقود والصيانة؛

خمصصات التزامات تقاعد العاملني ومدفوعات التأمني؛ نفقات نقدية
متكررة عادية، مثل سداد الديون ورسوم اخلدمات (رأس املال

والفائدة). وخمصصات السترداد قيمة األصول الرأمسالية.

تكاليف متكررة

Wiederkehrende Kosten

5912 Recycables

recyclables

جزء من النفايات البلدية الصلبة اليت حتتفظ خبصائص فيزيائية
وكيميائية مفيدة بعد أن استعملت لقضاء اهلدف األصلي احملدد هلا،

ميكن بالتايل، إعادة استخدامها أو إعادة تصنيعها إىل منتجات إضافية.

مواد قابلة للتدوير

recyclierbare Abfälle

5913 Recyclability

recyclabilité

خصائص مادة مستعملة أو منتوج انتهت مدة صالحيته تسمح بإعادة
تدويره أو استرداد مكوناته.

قابلية إعادة التدوير

Recyclefähigkeit

5914 Recycle

recycler

عملية استخدام املواد القابلة إلعادة التدوير يف عملية التصنيع، أو
استعادة املواد القابلة إلعادة التدوير من تيار النفايات.

إعادة تدوير

recyceln

5915 Recycled material

matériel de récupération; matériau recyclé

مواد مت استرداها من النفايات (مكونات أجهزة أو آالت أو أدوات
أو غري ذلك انتهت صالحيتها) ومتت معاجلتها بشكل مناسب

واستعملت من جديد.

مواد أعيد تدويرها

Recyclete Stoffe
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5916 Recycling

recyclage

عملية فصل ميكانيكية أو يدوية يتم من خالهلا احلصول على مواد
خام ثانوية (ورق، ومعادن وزجاج وبالستيك / ومركبات

اصطناعية) من النفايات البلدية الصلبة. ميكن إجناز عملية الفرز يدويا،
أو بواسطة معدات ميكانيكية بسيطة و/أو متطورة.

إعادة التدوير

Wiederverwertung

5917 Recycling centre

déchetterie

توفري حاويات استصالح النفايات يف نقطة مركزية، وعادة يف موقع
التخلص من النفايات املرتلية أو يف مركز كبري للتسوق. توجد أيضا

مراكز صغرية أو صغرية جدا إلعادة التدوير.

مركز إعادة التدوير

Recyclingstelle

5918 red bed

lit rouge

طبقات رسوبية تتكون أساسا من حجر رملي، حجر غريين، وصخر
زييت، واليت هي يف الغالب محراء اللون نتيجة لوجود أكاسيد احلديد

بني مكوناا.

سرير أمحر (طبقة محراء)

rotes Bett

5919 red earth

terre rouge

تربة غنية بأكسيد احلديد الذي يكسبها لونا أمحر فاتح إىل بين حسب
املكونات األخرى للتربة. تكونت أساسا يف مناطق املناخ االستوائي.
تربة فقرية من ناحية املواد العضوية وصالحيتها للزراعة ضعيفة إىل

منعدمة.

تربة محراء

rote Erde

5920 Red list

liste rouge

قائمة باململكة املتحدة، تظم حاليا، 23 املواد اخلطرة، واليت يطلب
ختفيض تصريفها يف املياه وفقا ملبدأ (BATNEEC أفضل

التقنيات املتاحة واليت ال تترتب عليها تكاليف املفرطة) واليت خيضع
تصريفها للموافقة من طرف اجلهات املعنية، لضمان حتقق املعايري
الصارمة املتعلقة جبودة البيئية واحلفاظ عليها يف املياه املستقبلة. إن
سلطة األار الوطنية جيب أن تكون مقتنعة بإمكانية حتقق هذه
الشروط قبل أن يتم منح املوافقة من قبل مفتشية صاحبة اجلاللة

للتلوث. باإلضافة إىل ذلك، وافق املؤمتر الثالث لبحر الشمال (مارس
1990) على قائمة أولويات حتتوي 39 مادة ينبغي ختفيض تفريغها

يف األار ومصبات األار بنسبة 50 % حبلول عام 1995
(باملقارنة مع 1985). وتشمل مواد هذه القائمة مواد القائمة

احلمراء.

قائمة محراء

Rote Liste

5921 Red List Index (RLI)

indice de la liste rouge (rli)

يستند مؤشر القائمة احلمراء (RLI) لالحتاد العاملي للحفاظ على
الطبيعة (IUCN) على القائمة احلمراء لألنواع املهددة باالنقراض
لالحتاد ويؤشر على السرعة النسبية لتغري خطر انقراض جمموعات من
األنواع على مر الزمن. أنه يقيس املعدل العام النتقال األنواع عرب
فئات القائمة احلمراء اقترابا من أو ابتعادا عن االنقراض، وذلك

باستخدام قيم األمهية استنادا إىل حالة القائمة احلمراء لكل عينة من
األنواع إلعطاء مقياس عن زيادة خطر االنقراض.

(RLI) مؤشر القائمة احلمراء

Rote Liste-Index (RLI)

5922 Red List of 
Threatened Species 
(IUCN)

liste rouge des espèces menacées (uicn)

قائمة حتتوي حالة حفظ النباتات واحليوانات يف العامل ويشرف عليها
االحتاد العاملي للحفاظ على الطبيعة.

قائمة محراء لألنواع املهددة
باالنقراض (االحتاد العاملي للحفاظ

على الطبيعة)

Rote Liste gefährdeter Arten (IUCN)
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5923 REDD (Reducing 
Emissions from 
Deforestation and 
Forest Degradation in 
developing countries)

redd (réduction des émissions dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts dans 
les pays en développement)

آليات أو خطط تفاوض يف إطار اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ اليت دف إىل احلد من انبعاثات الكربون الناجتة عن إزالة

الغابات وتدهور الغابات يف البلدان النامية. تتضمن خمططات
REDD عادة متويال يف إطار املساعدات العامة.

خفض االنبعاثات الناجتة عن إزالة
الغابات وتدهورها يف البلدان

(REDD) النامية

REDD (Reduktion von Emissionen aus Entwaldung 
und Waldschädigung in Entwicklungsländern)

5924 REDD Additionality

redd additionnalité

يكون برنامج نشاط (برنامج عمل) إضافيا، إذا أمكن إثبات أنه يف
حالة عدم وجود آلية التنمية النظيفة (1) فإن هذا اإلجراء الطوعي

املقترح لن ينفذ، أو (2) أن السياسة / التنظيم اإللزامي لن يتم تطبيقه
وأن عدم االمتثال لتلك الشروط جار به العمل على نطاق واسع يف
البلد / املنطقة، أو (3) أن برنامج العمل من شأنه أن يؤدي إىل

مستوى أكرب من اإلنفاذ لسياسة / للتنظيم اإللزامي احلايل.

إضافية خفض االنبعاثات الناجتة عن
إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان

النامية

REDD Additionalität

5925 REDD Leakage

redd fuite

يعرف بأنه صايف التغري يف االنبعاثات من منشأ بشري حسب مصادر
الغازات املسببة لالحتباس احلراري والذي حيدث خارج حدود

مشروع التخفيف يف إطار آلية التنمية النظيفة، والذي ميكن قياسه
وميكن أن يدرج يف نشاط مشروع التخفيف التابع آللية التنمية

النظيفة.

تسرب خفض االنبعاثات الناجتة عن
إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان

النامية

REDD Leckage

5926 REDD Permanence

redd permanence

يدل املصطلح على طول العمر ال جتميع الكربون واستقرار
املخزون، مع مراعاة التسيري واإلدارة واالضطرابات البيئية اليت قد

حتدث.

دميومة خفض االنبعاثات الناجتة عن
إزالة الغابات وتدهورها يف البلدان

النامية

REDD Permanenz

5927 REDD+ (Reducing 
Emissions from 
Deforestation and 
Forest Degradation 
and the role of 
conversation, 
sustainable 
management of 
forests and 
enhancement of 
forest carbon stocks 
in developing 
countries)

redd + (réduction des émissions dues à la 
déforestation et la dégradation des forêts et le 
rôle de la conversation, la gestion durable des 
forêts et du renforcement des stocks de carbone 
forestiers dans les pays en développement)

باإلضافة إىل احلد من انبعاثات الكربون الناجتة عن إزالة الغابات
(+ REDD) يهدف خمطط ،(REDD انظر) وتدهور الغابات
إىل تعزيز خمزونات الكربون يف الغابات يف البلدان النامية، على سبيل

املثال عن طريق التشجري واإلدارة املستدامة للغابات.

REDD + ( خفض االنبعاثات
النامجة عن إزالة الغابات وتدهورها
ودور احلديث، واإلدارة املستدامة
للغابات وزيادة خمزونات الكربون

يف الغابات يف البلدان النامية)

REDD + (Reduktion von Emissionen aus Entwaldung 
und Waldschädigung und die Rolle der Konversation, 
nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder und die 
Verbesserung der Waldkohlenstoffbestände in den 
Entwicklungsländern)

5928 Redemption Program

programme de rachat

برنامج ينظم تعويض املستهلكني ماليا عن مجع مواد قابلة للتدوير.
وعموما من خالل الودائع املدفوعة مسبقا أو الضرائب على عبوات

املشروبات. يف بعض الواليات أو البلديات، متت املوافقة على
تشريعات لتنفيذ برامج االسترداد للمساعدة يف الوقاية من القمامة

على جانب الطريق.

برنامج االسترداد

Rücknahmeprogramm
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5929 Reduce

réduire

إحدى االستراتيجيات األكثر استدامة، تتمثل ببساطة يف احلد من
كمية الطاقة واملواد اليت نستخدمها، وبالتايل باحلاجة لتصنيعها. هذا
التخفيض له تأثري كبري على خمتلف ااالت: فهو يقلل من الطلب
على التعبئة والتغليف، وإعادة التدوير، والنقل، والتنظيف، ومن

جمهودات التخلص عند اية االستعمال، ويقلل من جمموعة كبرية من
التكاليف األخرى.

ختفيض

reduzieren

5930 reduction division

division reductionnelle

انقسام خلوي يؤدى إىل تكوين خاليا ا 23 كروموسوم فرداين
انطالقا من خاليا ا 46 كروموسوم مضاعفا.

انقسام تناقصي

Reduktionsteilung

5931 Reduction of sulfate

réduction de sulfate

اختزال إخفائي للكربيت حيث ميكن حتويل الكربيت إىل كربيتيد
اهليدروجني. اختزال إخفائي للكربيتات حيث تقوم خمتزالت

الكربيتات بتحويل الكربيتات إىل كربيتيد اهليدروجني.

اختزال الكربيتات

Sulfatreduktion

5932 reed-bed

roselière

تتواجد يف السهول الفيضية واملياه الضحلة على شواطئ األار
والبحريات. تتكون من أنواع خمتلفة من النباتات القصبية. موئل

ألنواع خمتلفة من األمساك والربمائيات والطيور. تتميز بقدرة طبيعية
على معاجلة املياه، هلذا تستعمل مقصبات اصطناعية كجزء من

حمطات معاجلة املياه.

مقْصبة

Schilf

5933 reef

récif

شعاب كبرية أو بنية تشبه التالل داخل وسط من املياه، تقوم ببناها
الكائنات اجلريية مثل الكائنات املرجانية والطحالب احلمراء، وذوات

الصدفتني.

شعاب

Riff

5934 Re-enforcement

re-introduction

اإلفراج عن أفراد إضافيني يف موئل لتكملة الساكنة املتبقية.

إعادة إمداد

Wiedereinführung

5935 Re-establishment

rétablissement

مرادف إلعادة إدخال، ولكن يعين أن إعادة اإلدخال قد حققت
جناحا. ينبغي أن يكون اهلدف الرئيسي من إعادة اإلدخال إنشاء

جمموعة قابلة للحياة حبرية (عن اإلنسان) يف الربية. الفرق الرئيسي بني
إدخال وإعادة إدخال هو ما إذا كان قد مت إدخال األنواع أو الساللة

خارج أو داخل نطاق التواجد التارخيي.

إعادة إنشاء

Wiederherstellung

5936 Reference area

zone de référence

منطقة حيث عوامل ودوافع إزالة الغابات مماثلة لتلك اليت وجدت
داخل املشروع أو منطقة نشاط REDD +. يتم يف هذا اال
تقييم إزالة الغابات وتدهورها يف املاضي واحلاضر من أجل حتديد
معدالت تارخيية إلزالة الغابات. الفترة الزمنية اليت مت حتديد املعدل
التارخيي إلزالة الغابات خالهلا تعترب الفترة املرجعية. مث يتم استخدام
هذه املعلومات لتحضري منوذج معدل أو مستوى إزالة الغابات يف

املستقبل يف خط األساس.

منطقة مرجعية

Referenzgebiet

5937 Reference emission 
level

niveau d'émission de référence

مستوى األداء املرجعي الذي ميكن مقارنة أداء ختفيضات انبعاثات
حالية ومستقبلية معه يف إطار برنامج زمين حمدد سلفا. عندما ميكن

اعتبار هذه التخفيضات لالنبعاثات "إضافية"، حيتمل يف هذه احلالة أن
.+ REDD يتم احلصول على مكافأة أو تعويضات يف إطار

املستويات املرجعية لالنبعاثات ميكن تتحدد على مستويات إقليمية أو
وطنية، أو أن تطبق على منطقة املشروع.

مستوى مرجعي لالنبعاثات

Referenzemissionsniveau
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5938 Reference Scenario

scénario de référence

يقدم السيناريو املرجعي صورة معقولة للمستقبل يف نظام أولويات
دون تكيف، للسماح باملقارنة بني خمتلف استراتيجيات التكيف

والسياسات والتدابري.

سيناريو مرجعي

Referenzszenario

5939 refinery gas

gaz de raffinerie

خليط من الغازات اليت تتكون خالل عمليات تكرير النفط أو اليت
كانت دائبة فيه. تكوين اخلليط خيتلف باختالف أنواع النفط اخلام
والتقنيات املستعملة. حيتوي عموما على عدد من اهليدروكربورات
املتطايرة وهيدروجني وغازات أخرى. نسب املكونات ختتلف من

مصفاة إىل أخرى.

غاز مصفاة التكرير

Raffineriegas

5940 refinery waste

déchets de raffinerie

منها االنبعاث امللوث للهواء وتتمثل أساسا يف الغبار، وثاين أكسيد
الكربيت، وأكاسيد النيتروجني واهليدروكربورات. ومنها املياه امللوثة
املتكونة خالل عدد من التفاعالت ومياه التربيد. هذه املياه تكون
حمملة بالعديد من املركبات البترولية واملشتقات املتكونة خالل

التفاعالت واملواد الصلبة واملعدن الثقيلة، كما تكون دائما يف درجة
حرارة نسبيا مرتفعة (تلوث حراري).

فضالت مصفاة التكرير

Raffinerieabfall

5941 reflection

réflexion

عودة موجات الضوء أو الصوت من السطح. إذا كان السطح
العاكس مستويا، تكون زاوية انعكاس شعاع الضوء هي نفس زاوية

السقوط.

انعكاس

Reflexion

5942 Reforestation

reboisement

هي التحوالت اليت يقوم ا اإلنسان مباشرة من أراض غري حرجية إىل
أراض حرجية عن طريق الغرس و / أو تشجيع منو البذور من مصادر
طبيعية وذلك يف أراض كانت حرجية لكنها حولت إىل أراض غري

حرجية.

إعادة التشجري

Aufforstung

5943 refuge

refuge

عموما بناية صغرية وبسيطة من حجر أو من خشب يف منطقة غالبا
جبلية وغري مأهولة، تستخدم كملجأ للوقاية من سوء األحوال اجلوية
وكمكان لالستراحة. للمتجولني واملتسلقني ولكن ميكن أن تستخدم

أيضا من قبل العاملني باال.

مالَذ، مأوى

Schutzhütte

5944 Refugia

refugia

يف اجلغرافية البيولوجية التارخيية، هي املناطق حيث استمر تواجد
أنواع خالل فترات مناخية قاسية (على سبيل املثال، جتلد عصر
البليستوسني)، يف حني انقرضت هذه األنواع يف أماكن أخرى.

جمال جلوء

Refugialraum

5945 Refuse

déchets

تعبري آخر عن النفايات البلدية الصلبة.

قمامة

Abfall

5946 Refuse Reclamation

valorisation des déchets

حتويل النفايات البلدية الصلبة إىل منتجات مفيدة، مثل السماد للرفع
من جودة التربة أو فصل األلومنيوم واملعادن األخرى إلعادة التدوير.

استعادة النفايات، تثمني النفايات

Müll Rückgewinnung

5947 Refuse-Derived Fuel 
(RDF)

carburant dérivé des déchets

منتوج مستخلص من النفايات البلدية الصلبة املختلطة يف إطار نظام
للمعاجلة يتم خالله إزالة مواد قابلة للتدوير ومواد غري قابلة لالشتعال
ويتم حتويل املواد القابلة لالشتعال املتبقية لتستخدم كوقود لتوليد

الطاقة.

وقود مشتق من النفايات

Brennstoff aus Abfall

5948 reg

reg

منطقة مسطحة شاسعة جرداء، فقدت املكونات الدقيقة للتربة بفعل
الرياح، يغطيها احلصى واألحجار، صحراء صخرية.

سهل حصوي

Steinwüste
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5949 regeneration

regénération

يف علوم احلياة: إعادة تكوين، من قبل الكائنات احلية، جزء من
جسمه مت بتره.

جتديد

Neubildung

5950 Regeneration

régénération

إعادة إنشاء موقع للغابات من خالل وسائل طبيعية أو اصطناعية بعد
إزالة األشجار من املوقع سابقا عن طريق القطع أو نتيجة ألسباب

طبيعية، على سبيل املثال حريق أو عاصفة.

جتديد

Regenerierung

5951 Regeneration

régénération

إنتاج حمصول جديد من خالل التجديد االصطناعي أو الطبيعي.

جتديد

Regenerierung

5952 Regeneration by 
planting and seeding

régénération par plantation et ensemencement

عملية إنشاء موقع غابوي (مثل املزارع) أو إعادة تأسيس موقع
غابوي بوسائل اصطناعية، إما عن طريق غرس شتالت أو عن طريق

نثر البذور. املواد املستخدمة قد تكون من األنواع األصلية أو املدخلة.
عملية الزراعة والبذر قد جتري يف الغابات واألراضي احلرجية األخرى

أو أراضي أخرى.

جتديد بالغرس والزرع

Regenerierung durch Pflanzung und Aussaat

5953 Regeneration harvest

récolte de régénération

أي إزالة لألشجار دف إىل املساعدة يف جتديد قائم بالفعل أو
لتسهيل إجراء جتديد ممكن.

حصاد جتديد

Regenerierungsernte

5954 Regime

régime

حالة مفضلة بالنسبة لنظام املناخ، وغالبا ما متثل حالة من أمناط سائدة
أو مناذج من التقلبات املناخية.

حالة سائدة

Regime

5955 Regional Action Plan 
(RAP)

plan d'action régional (par)

تشجع خطة العمل اإلقليمية وتعزز شبكات التعاون التقين لتنسيق
واستكمال وزيادة كفاءة برامج العمل الوطنية. دف خطط العمل
اإلقليمية إىل حتديد العوامل اليت تسهم يف التصحر والتدابري العملية
الضرورية ملكافحة التصحر وإىل ختفيف آثار اجلفاف على املستوى
اإلقليمي. قد تشمل هذه اخلطط برامج مشتركة،متفق عليها، لإلدارة
املستدامة للموارد الطبيعية العابرة للحدود، والتعاون العلمي والتقين،
وتعزيز املؤسسات ذات الصلة لتنسيق واستكمال وزيادة كفاءة برامج

العمل الوطنية.

(RAP) خطة العمل اإلقليمية

Regionaler Aktionsplan (RAP)

5956 Regional Action 
Programme (RAP)

programme d'action régional (par)

صمم من خالل التشاور مع الدول يف املنطقة. ميكن أن تساعد برامج
العمل اإلقليمية على تنسيق وتعزيز الربامج الوطنية.

برنامج العمل اإلقليمي

Regionales Aktionsprogramm (RAP)

5957 Regional annexes of 
the UNCCD

annexes régionales de la unccd

تتضمن االتفاقية مخس مرفقات إقليمية م تنفيذ املعاهدة يف أفريقيا
وآسيا وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب والبحر األبيض

املتوسط الشمايل، وأوروبا الوسطى والشرقية. هذه املالحق حتتوي
على عناصر إلعداد برامج العمل، وتدقق التوجه واحملتوى للمناطق
الفرعية واألقاليم املتميزة، وفقا للعوامل االجتماعية واالقتصادية

واجلغرافية واملناخية لكل منها.

مرفقات إقليمية التفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر

Regionale Anhänge der UNCCD

5958 Regional committee 
of the UNCCD

comité régional de l'unccd

اإلطار املؤسسي الذي يوفر اإلدارة الرشيدة على الصعيدين اإلقليمي
ودون اإلقليمي ملرفقات التنفيذ اإلقليمي لالتفاقية.

جلنة إقليمية التفاقية األمم املتحدة
ملكافحة التصحر

Regionalkomitee der UNCCD
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5959 Regional 
communication 
strategy

stratégie régionale de communication

خطة عمل منسقة دف إىل دعم تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر على
الصعيد اإلقليمي من خالل رفع الوعي حول التصحر وتدهور

األراضي واجلفاف (DLDD) و/أو بالتآزر املمكن بني التصحر
وتدهور األراضي واجلفاف (DLDD) مع التنوع البيولوجي وتغري
املناخ. وحتدد االستراتيجية األهداف اإلقليمية للتواصل واجلماهري

املستهدفة واألنشطة املخطط هلا.

استراتيجية التواصل اإلقليمي

Regionale Kommunikationsstrategie

5960 Regional 
Coordinating Units 
(RCUs)

unités de coordination régionale (ucr)

البلدان األطراف املتأثرة تقوم بالتنسيق عند إعداد والتفاوض وتنفيذ
برامج العمل الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية التفاقية مكافحة
التصحر (انظر أيضا NAP، RAP، RDM). لتحقيق هذا
اهلدف، فإن بإمكاا وضع آلية تنسيق من أجل تسهيل، على سبيل

املثال، تبادل املعلومات، تطوير شبكات موضوعاتية وتعزيز التعاون.

وحدات التنسيق اإلقليمي
(RCUs)

Regionale Koordinierungsstellen (RCU)

5961 Regional 
coordination 
mechanism (RDM)

mécanisme de coordination régional (rcm)

اآللية اليت تسهل التعاون بني البلدان األطراف املتأثرة يف املناطق
وتعزيز أوجه التآزر بني املؤسسات ذات الصلة والربامج واآلليات
التابعة ملنظومة األمم املتحدة واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف

واجلهات املاحنة الثنائية وجهات فاعلة أخرى، إقليمية ودون اإلقليمية،
وآليات لتسهيل خطط العمل اإلقليمي ودون اإلقليمي (انظر:

RAP)، وعند االقتضاء، وتقدمي املساعدة التقنية إىل خطط عمل
وطنية (انظر: NAP) التفاقية مكافحة التصحر.

(RCM) آلية التنسيق اإلقليمية

Regionales Koordinierungsmechanismus (RCM)

5962 Regional Fisheries 
Management 
Organisations 
(RFMOs)

organisations régionales de gestion des pêches 
(orgp)

منظمة تنسق جهود إدارة مصايد األمساك يف منطقة معينة. قد تركز
املنظمة على أنواع معينة من األمساك (مثل جلنة حفظ التونة زرقاء
الزعانف اجلنوبية) أو قد تكون هلا صالحيات أوسع تتعلق باملوارد
البحرية احلية بشكل عام داخل املنطقة (على سبيل املثال جلنة حلفظ

املوارد البحرية احلية بالقطب اجلنويب).

منظمات إقليمية إلدارة مصايد
األمساك

Regionale Fischereimanagementorganisationen 
(RFMO)

5963 Regional groups

groupes régionaux

حتالفات بني البلدان، تشترك يف معظم احلاالت يف نفس املنطقة
اجلغرافية، واليت جتتمع ملناقشة القضايا اخلاصة وتسمية أعضاء املكتب
وغريهم من املسؤولني عن األنشطة مبوجب االتفاقية. يف سياق األمم
املتحدة توجد مخس جمموعات إقليمية وهي أفريقيا وآسيا وأوروبا

الوسطى والشرقية (CEE) وأمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
.(WEOG) (الكارييب)، وأوروبا الغربية وجمموعة دول

جمموعات إقليمية

Regionale Gruppen

5964 Regional 
implementation 
annexes (RIAs)

annexes de mise en œuvre régionale (rias)

قُسم تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر إىل مخسة أقاليم تنفيذ حددت يف
ملحقات: امللحق 1 ألفريقيا، امللحق 2 آلسيا، امللحق 3 ألمريكا
الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وامللحق 4 لشمال البحر األبيض

املتوسط واملرفق 5 ألوروبا الوسطى والشرقية. وحتدد هذه املرفقات
توجه ومضمون برامج العمل ألقاليم ومناطق معينة. كما أا توفر

إطارا للتنسيق والتعاون اإلقليمي.

(RIAs) مرفقات التنفيذ اإلقليمية

Regionale Durchführungsanhänge (RIAs)

5965 regional planning

planification régionale

انطالقا من األوضاع والتطورات املنتظرة لساكنة إقليم (مبدنه وقراه
ومناطقه الصناعية والفالحية) وحاجيام، يقدم التخطيط اقتراحات
عملية للبنيات التحتية ولشروط تعبئة املوارد الطبيعية وغريها من

العوامل اليت تساعد على حتقيق تنمية بشرية.

ختطيط إقليمي

Regionalplanung
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5966 Regionally 
appropriate

appropriée régionale

النباتات املستقرة واليت تتواجد يف فصل الشتاء والصيف يف اال
(قارن مع تصنيف وزارة الزراعة األمريكية لالستقرار باملنطقة املناخية،

ترتيب بني 1 و 11) واليت ال تعترب غازية من قبل سلطات املعنية.

مالئمة إقليمية

regional angepasst

5967 Registries, registry 
systems

registres, systèmes de registre

قواعد البيانات اإللكترونية اليت تتابع وتسجل مجيع املعامالت اليت
م، يف إطار بروتوكول كيوتو، نظام جتارة انبعاث غازات االحتباس
احلراري ("سوق الكربون") وحتت اآلليات: مثل آلية التنمية النظيفة.
وميكن ألن يشري "التسجيل" أيضا إىل املناقشات اجلارية بشأن نظام

لتسجيل إجراءات التخفيف املالئمة على املستوى الوطين.

سجالت ونظم التسجيل

Register, Registersysteme

5968 Regolith

régolithe

مواد صخرية متدهورة من مجيع األشكال واألحجام اليت تغمر
األساس. تشكل املادة األم للتربة.

ثرى

Regolith

5969 regression

régression

اخنفاض يف مستوى سطح البحر يسبب انكشاف مساحة األرض
كانت مغطاة مبياه البحر.

تراجع

Regression

5970 Regressive Taxes

taxes régressives

حيصل اجلزء األكرب من الدخل من الضرائب على مستويات الدخل
املنخفض وليس من من هم يف مستويات الدخل العايل.

ضرائب تنازلية

regressive Steuern

5971 Regulating Services

services de régulation

قدرة نظام على استيعاب أو على معاجلة اضطراب و/أو تغيري، مع
احلفاظ على وظائفه وخدماته.

خدمات تنظيم

Regeldienstleistungen

5972 Regulation

réglementation

جممل املراسيم التنظيمية، اليت حتتوي قواعد مفصلة لتدقيق ولتنفيذ
قوانني أكثر عمومية.

تنظيم، مساطر تنظيمية

Verordnung

5973 Regulator Function

fonction de régulateur

مسؤولية البلدية (املسؤولني احملليني) يف ضمان استجابة واحترام
وتوافق طرق إدارة ومعاجلة النفايات الصلبة مع املتطلبات القانونية.
من الناحية العملية، ترتبط هذه املسؤولية إىل حد كبري مع منع أنشطة
التخلص من النفايات بصورة غري قانونية، وتفتيش ومراقبة تشغيل
مواقع طرح النفايات وغريها من مرافق معاجلة النفايات لضمان

شروط الترخيص أو التصريح باملوقع.

وظيفة تنظيمية، مهمة تنظيمية

Aufsichtsfunktion

5974 Regulatory Measures

mesures réglementaires

قواعد أو قوانني اليت تسنها احلكومات أو اهليئات املفوضة، على سبيل
املثال مواصفات املُنتج أو خصائص أداء عملية.

تدابري تنظيمية

Regulierungsmaßnahmen

5975 Rehabilitation

réhabilitation

يف التجمعات السكنية حيث يوجد رصيد كبري من املساكن القدمية أو
غريها من املنشآت اليت ميكن أن يتم إصالحها بسهولة نسبية وأن
حتول إىل وحدات سكنية. ميكن أن تكون إعادة التأهيل وسيلة
معقولة جدا وصديقة للبيئة لتوفري املزيد من املساكن واملساحات

التجارية، واملكاتب.

إعادة التأهيل

Rehabilitation

5976 Rehabilitation (of 
ecosystems)

réhabilitation (des écosystèmes)

إعادة إنشاء جزء من اإلنتاجية والبنية والوظيفة وعمليات النظام
اإليكولوجي األصلي.

إعادة تأهيل (نظم إيكولوجية)

Rehabilitation (der Ökosystemen)
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5977 Reinjection

réinjection

إعادة الرماد املتطاير إىل الفرن حلرق كل املواد القابلة لالحتراق.

إعادة حقن

Wiedereinführung

5978 Re-introduction

réintroduction

اإلفراج عن أفراد (من نفس نوع السكان األصليني) يف منطقة حمتلة
سابقا بعدما انقرض السكان األصليون.

إعادة إدخال

Wiedereinführung

5979 Rekreation

récréation

فترة استراحة وانتعاش كائن بيولوجي بعد جمهود بدين و/أو عقلي.

استراحة

Rekreation

5980 Rekultivierung

récultivation

إعادة التأهيل (تطوير مواقع مستهدفة) ملناطق برية من مواقع كانت
سابقا مستعملة ومشغلة بشكل مكثف (على سبيل املثال: مواقع

استخراج الطني، الرمل، احلصى، موقع مكب) وإدماجها يف املشهد
الطبيعي احمليط ا، دف زراعي الحق، زراعة الغابات أو حدائق
الترفيه - إعادة التأهيل املتصلة باألعمال التجارية (أنظر: استعادة

تطبيعية).

استصالح (األراضي)

Rekultivierung

5981 relative humidity

humidité relative

نسبة كمية خبار املاء يف اهلواء باملقارنة مع الكمية اليت حتقق حالة
التشبع (عند درجة حرارة وضغط معينني).

رطوبة نسبية

relative Feuchtigkeit

5982 Relevant Activity 
Codes (RACs)

codes d'activité pertinents (racs)

مقاربة تصنيف حضرت من قبل اآللية العاملية، لتحديد األنشطة اليت
عادة ما يتم وضعها والقيام ا ملكافحة التصحر وتدهور األراضي
واجلفاف (DLDD). يتم جتميع رموز األنشطة ذات األمهية يف
إطار اموعات اخلمسة التالية: رصد وحبوث، إدارة املوارد، تنمية
القدرات والتخطيط، إدارة املخاطر، واالستجابة حلاالت الطوارئ.

رموز األنشطة ذات األمهية
(RACs)

Relevante Aktivitätscodes (RACs)

5983 Relevant 
international forums

forums internationaux pertinents

لقاءات ومؤمترات حيث يتم التعامل مع موضوعات تتناول على وجه
التحديد التصحر وتدهور األراضي واجلفاف (DLDD) أو القضايا
املتعلقة DLDD أو ينبغي أن تتعامل معها. وتشمل لقاءات على

املستوى اإلقليمي ودون اإلقليمي اليت هلا دور يف السياق الدويل فضال
عن احملافل العلمية واألكادميية املعترف ا دوليا أو إقليميا.

حمافل دولية ذات األمهية (مكافحة
التصحر)

Zuständige internationale Foren

5984 relics

relique

لغويا ويف الدين وميدان الروحانيات، هي بقايا مادية أو أمتعة
لشخص مقدس أو مبجل حفظت كمعطى تذكاري ملموس

وكعربون إميان وحب. عموما شيء احتفظ به وحوفظ عليه نظرا
لقيمته التارخيية وللذكرى.

 
يف علوم احلياة والبيئة اجلزء املتبقي من أفراد نوع كان سابقا منتشرا
على نطاق واسع وأصبح نادر الوجود ويف نطاق حمدود، وعموما يف

تراجع ومهدد باالنقراض.

مخلَّفات، قطع أثرية /متبقيات

Reliquien

5985 Relict

relique

اجلزء املتبقي من أفراد نوع كان سابقا منتشرا يف نطاق أوسع. عادة
يف تراجع ومهدد باالنقراض.

بقية معمرة

Reliktpopulation
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5986 Relief Response

réponse de secours

املعروفة أيضا باسم إدارة الطوارئ، هو اسم عام حلقل متعدد
التخصصات للتعامل مع تنظيم عمليات اإلدارة االستراتيجية

املستخدمة حلماية األصول اهلامة للمنظومة عند مواجهة املخاطر اليت
ميكن أن تسبب نكبات وكوارث ولضمان استمرار األصول ضمن

حيام املخطط هلا.

استجابة اإلغاثة

Entlastungsantwort

5987 relocalization of food 
 
production

relocalisation de la production alimentaire

إعادة إنتاج الغذاء إىل حيث يستهلك وبناء شبكات بديلة للحصول
على الغذاء من املزرعة إىل الصحن من خالل سالسل توريد قصرية.
وهذا ينطوي على خفض الواردات، ويف اية املطاف على توفري طاقة

النقل، وتعزيز االكتفاء الذايت من الغذاء.

إعادة التموقع لإلنتاج الغذاء

Relokalisierung der Lebensmittelproduktion

5988 Remanufacturing

réusinage

عملية تنظيف وإصالح املنتجات املستعملة ومكوناا الستخدامها مرة
أخرى لالستبدال.

إعادة تصنيع

Refabrikation

5989 Remedial action

action de remédiation

اإلجراءات املتخذة ملعاجلة أو تصحيح وضع، ليعود إىل حالته السابقة
أو املناسبة.

إجراء عالجي

Sanierungsmaßnahme

5990 Remediation

remédiation

كل التدابري اليت ميكن القيام ا للحد من التعرض لإلشعاع من التلوث
املوجود باملناطق الربية من خالل اإلجراءات املطبقة على التلوث نفسه

(املصدر) أو على مسارات التعرض البشري.

معاجلة

Sanierung

5991 Remediation

assainissement

إزالة، أو احلد، أو حتييد املواد والنفايات أو املواد اخلطرة من موقع
وذلك ملنع أو تقليل أية آثار سلبية على البيئة حاليا أو يف املستقبل.

معاجلة

Sanierung

5992 Remediation (waste)

remédiassion

تنظيف أو استعمال أساليب أخرى إلزالة أو احتواء مادة سامة أو
مواد خطرة تسربت من موقع.

معاجلة

Sanierung

5993 Remnant vegetation

végétation restante

رقعة معزولة من الغطاء النبايت األصلي يف املناظر الطبيعية اليت مت
تغيريها من قبل النشاط البشري، عن طريق الزراعة مثال.

نباتات متبقية

verbleibende Vegetation

5994 Remote sensing

télédétection

أساليب جلمع البيانات أو املشاهد الطبيعية على نطاق واسع،
وخصوصا باستعمال صور األقمار الصناعية والصور اجلوية. غالبا ما
تستخدم باالقتران مع نظم املعلومات اجلغرافية. ميكن أن يستخدم
االستشعار عن بعد يف تركيبة مع املسح األرضي للتحقق من دقة

التفسري.

استشعار عن بعد

Fernerkundung

5995 Remotely-sensed data

données de télédétection

البيانات اليت مت مجعها حول كائن أو حدث دون أن يكون هناك أي
اتصال مادي مع الكائن أو احلدث. ومن األمثلة على ذلك صور

األقمار الصناعية والتصوير اجلوي.

بيانات استشعار عن بعد

Fernerkundungsdaten
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5996 Removal unit (RMU)

unité d'élimination

وحدة إزالة يف إطار بروتوكول كيوتو تساوي 1 طن متري من
مكافئ ثاين أكسيد الكربون. يتم إنشاء وحدات اإلزالة يف األطراف
املدرجة يف املرفق األول من خالل أنشطة استخدام األراضي وتغيري

استخدام األراضي واحلراجة اليت متتص ثاين أكسيد الكربون.

وحدة إزالة

Beseitigungseinheit

5997 Renaturierung

restauration

حتويل وإعادة املوائل املعدلة من طرف اإلنسان إىل حالة أكثر قربا من
الوضع الطبيعي األصلي. استصالح املناطق اليت كانت تستخدم
بشكل مكثف مع التركيز على تطوير يف اجتاه استخدام كمناطق

حمميات طبيعية - إعادة التأهيل املرتبطة حبفظ البيئة (أنظر:
استصالح).

استعادة تطبيعية (األراضي)

Renaturierung

5998 Re-nesting

re-nidification

حماولة ثانية للتعشيش بعد فقدان أول حماولة.

إعادة التعشيش

Re-nisten

5999 Renewable

renouvelable

أية مادة أو طاقة ميكن جتديدها بالكامل دون خسائر أو تدهور يف
اجلودة.

متجدد

erneuerbar

6000 Renewable Energy 
Certificate (REC)

certificat d'énergie renouvelable

شهادة قابلة للتداول متثل خصائص توليد الطاقة املستمدة من مصدر
للطاقة املتجددة. يف الواليات املتحدة، يتم تأسيس األسواق الرمسية
لشهادات الطاقة املتجددة يف نيو انغالند، وتكساس، وتعمل على

تطوير السوق يف أماكن أخرى. األسواق غري الرمسية والطوعية نشطة
أو على الطريق يف العديد من املناطق األمريكية األخرى. وتسمى
أيضا الشهادات املتجددة القابلة للتداول (TRCs)، "البطاقات

اخلضراء"، وغريها من األمساء.

شهادة الطاقة املتجددة

Erneuerbare Energiezertifikat

6001 Renewable Natural 
Resources

ressources naturelles renouvelables

املوارد الطبيعية املتجددة هي تلك املوارد اليت ميكن استبداهلا أو
جتديدها من خالل عمليات طبيعية أو العمل البشري. األمساك
والغابات هي من بني املوارد الطبيعية املتجددة. املعادن والوقود

األحفوري هي موارد طبيعية غري متجددة ألن مدى حقب جتددها
جيولوجي، وليس إنساين. بعض جوانب احمليط البيئي - جودة نوعية
التربة، والقدرة االستيعابية، ونظم دعم االيكولوجية - تسمى شبه
قابلة للتجديد ألا تتجدد ببطء شديد على نطاق الزمن البشري.

موارد طبيعية متجددة

Erneuerbare Rohstoffe

6002 Renewable resources

ressources renouvelables

مواد خمتلفة يتم جتديدها بسهولة بوسائل طبيعية.

موارد متجددة

Erneuerbare Ressourcen

6003 renewable water

eau renouvelable

مصطلح يدل على سيل املياه املستدام والذي ميثل جزءا من الدورة
اهليدرولوجية، وبالتايل متجدد وميكن التنبؤ به يف حدود.

مياه متجددة

erneuerbares Wasser

6004 renonculacease

renonculacées

نباتات على شكل شجريات، سنوية أو دائمة، تنموا يف مناطق خمتلفة،
من الباردة إىل املدارية، وتوجد بكثافة يف املناطق املعتدلة من النصف

الشمايل للكرة األرضية.

فصيلة (ال..)  الشقيقية

Ranunculaceae

6005 Rent Controls

contrôle des loyers

حدود ثابتة لإلجيارات اليت ميكن أن تفرض على املستأجرين من قبل
املالكني وفقا لقيود قانونية.

ضوابط اإلجيار

Mieten Steuerelemente
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6006 Replacement Cost 
valuation methods

méthodes d'évaluation des coûts de 
remplacement

تقنية مقاربة تستند إىل التكلفة لتقييم النظم اإليكولوجية واملوارد
البيئية، حيث يتم تقييم قيمة املنظومة البيئية من خالل حتديد تكلفة
املنتجات من صنع اإلنسان، والبنية التحتية أو التقنيات اليت ميكن أن

حتل حمل السلع وخدمات النظم اإليكولوجية.

أساليب تقييم تكلفة استبدال

Ersatzkosten Bewertungsmethoden

6007 Replication

replication

عملية يتم من خالهلا  تأمني عينات متعددة من أي نوع من أنواع
املوائل يف شبكة املناطق احملمية. يساعد النسخ املتماثل على توزيع
خماطر أي حدث مدمر على نطاق واسع لكل األمثلة احملمية من أي

نوع من املوائل.

نسخ

Replikation

6008 Repopulation

repeuplement

خمطط إلطالق، عينات من نفس الساللة الربية يف بيئتها الطبيعية، أو
يف حالة  عدم حتديد الساللة، عينات من نفس النوع الربي، دف

تعزيز جمموعة منخفضة.

إعادة توطني

Wiederbesiedlung

6009 Reporting Body

organe de déclaration

قد أنشأا جلنة التنفيذ املشترك (JIC) كهيئة فرعية للعمل يوما بعد
يوم. تقوم : (1) بدراسة وبالتحقق من صحة النتائج اليت توصل إليها
طرف ثالث مراقب قبل نشرها على العموم؛ (2) بتحديد اإلجراءات

التصحيحية عند االقتضاء وحبث ما إذا كان قد مت اختاذ مثل هذه
اإلجراءات. و (3) الرد على الشكاوى املتعلقة بتنفيذ نظام ضمان
الشرعية. السلطة اليت هلا هذه الوظيفة هي جلنة التنفيذ املشترك

(JIC)، ولكن يف معظم احلاالت، ميكن االضطالع باألنشطة يوما
JIC بعد يوم من قبل جلنة فرعية أو فريق استشاري تتعاقد معه

ويعمل لصاحلها.

هيئة اإلبالغ

Meldestelle

6010 Reporting entity

entité déclarante

بلد طرف يف االتفاقية و/أو أي تنظيم آخر معتمد يف االتفاقية والذي
يقدم تقريرا رمسيا بشأن تنفيذ االتفاقية و/أو االستراتيجية.

كيان يقدم تقارير

Berichterstattende Institution

6011 Representation

représentation

إدراج جمموعة كاملة من أنواع املوائل يف نظام املناطق احملمية. متثيل
مجيع أنواع املوائل يساعد على ضمان أن تكون مجيع أنواع كائنات

هذه األنواع من املوائل حممية.

متثيل

Vertretung

6012 Representative 
Concentration 
Pathways (RCPs)

chemins de concentrations représentatives

سيناريوهات تشمل سالسل زمنية النبعاثات وتركيزات جمموعة
كاملة من الغازات املسببة لالحتباس احلراري (غازات دفيئة) واهلباء
اجلوي والغازات النشطة كيميائيا، وكذلك استخدام األراضي / تغري
الغطاء النبايت. كلمة متثيلية تدل هنا على أن كل مسار تركيزات

متثيلية يوفر واحدا فقط من العديد من السيناريوهات املمكنة اليت من
شأا أن تؤدي إىل التأثري اإلشعاعي باخلصائص احملددة. ويؤكد

املصطلح مسار على أمهية املسار الذي يأخذه تطور التركيز وليس
فقط مستويات التركيز على املدى الطويل، للوصول إىل هذه النتيجة.
تدل مسارات تركيزات متثيلية عادة على مسار تركيز ميتد حىت عام
2100، والذي تقابله سيناريوهات االنبعاثات تنتجها مناذج التقييم

املتكامل.

مسارات تركيزات متثيلية

Repräsentative Konzentrationspfade
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6013 Representative 
Sample Areas (FSC)

exemples de zones représentatives

عينات متثيلية قابلة للحياة من الناحية البيئية، مت اختيارها للقيام خبدمة
غرض أو أكثر من ثالثة أغراض: 1) إنشاء و/أو احلفاظ على
خصائص مرجعية إيكولوجية؛ أو 2) إلنشاء أو احلفاظ يف إطار

الوضع البيئي على عينات (اليت تشمل عينات من مراحل التعاقب،
وأنواع الغابات، والنظم اإليكولوجية، و / أو اتمعات

اإليكولوجية؛) أو 3) لتكون مبثابة جمموعة من املناطق احملمية أو
مالجئ ألنواع وجمتمعات وأنواع جمتمع (مثل يف مراحل النمو) على
سبيل املثال ملنع النظم اإليكولوجية أو عناصر مشتركة من أن تصبح

نادرة.

عينة متثيلية للمناطق

Repräsentative Probeflächen

6014 Reproduction

reproduction

اوال: تكاثر جنسي: التعاقب املنتظم لالنقسام االختزايل واإلخصاب،
والذي تنتج عنه الذرية (النسل). وتكمن األمهية البيولوجية األساسية

للتكاثر اجلنسي يف ظاهرة التوليف. ثانيا:تكاثر الجنسي (أو
الالتزاوجي) نشوء فرد جديد من خلية وحيدة أو جمموعة من اخلاليا

يف غياب االنقسام االختزايل . أنظر تكاثر التعرسي.

التكاثر، تكاثر

Fortpflanzung

6015 reproduction

reproduction

عملية متميزة ومميزة، تتكون من عدد من الراحل وتستلزم العديد من
الشروط، لكنها أساس استمرار احلياة وتطورها، إذ متكن الكائنات
احلية من إنتاج مثيالا مع قدر حمدود من االختالف. هذه القدرة

متثل إحدى اخلصائص اليت رافقت احلياة منذ نشأا.

تكاثُر

Reproduktion

6016 reproduction

reproduction

عملية متميزة ومميزة، تتكون من عدد من الراحل وتستلزم العديد من
الشروط، لكنها أساس استمرار احلياة وتطورها، إذ متكن الكائنات
احلية من إنتاج مثيالا مع قدر حمدود من االختالف. هذه القدرة

متثل إحدى اخلصائص اليت رافقت احلياة منذ نشأا.

تكاثُر

Reproduktion

6017 reproduction

reproduction

عملية متميزة ومميزة، تتكون من عدد من الراحل وتستلزم العديد من
الشروط، لكنها أساس استمرار احلياة وتطورها، إذ متكن الكائنات
احلية من إنتاج مثيالا مع قدر حمدود من االختالف. هذه القدرة

متثل إحدى اخلصائص اليت رافقت احلياة منذ نشأا.

تكاثُر

Reproduktion

6018 Reproductive capacity

capacité de reproduction

القدرة النسبية لكائن حي على إنتاج ذرية قابلة للحياة (تقاس أعداد
الذرية أو مستوى معيشتهم إىل مرحلة التكاثر).

قدرة إجنابية

Fortpflanzungsfähigkeit

6019 reptilia (reptiles)

reptiles

حيوانات برية، درجة حرارة أجسامها متغرية، عموما ممدودة اجلسم
وهلا ذيل. تضم السالحف والتماسيح والثعابني والسحايل.

زواحف

Reptilien

6020 repulsive odour

odeur nauséabonde

رائحة مزعجة، كريهة قد تسبب القيء وصعوبة يف التقاط األنفاس.

رائحة  مغثية

abstoßender Geruch

6021 requirement for 
 
conformity

exigence de conformité

أي إجراء أو معيار مستخدم مباشرة أو بشكل غري مباشر لتحديد
والتأكد من أن اخلصائص الفنية واملواصفات القياسية ذات الصلة قد

مت الوفاء ا.

شرط للمطابقة

Voraussetzung für die Konformitäts

6022 Rescue

sauvetage

يف سياق النظم اإليكولوجية، يتعلق األمر بإنقاذ أو منع تدهور كبري
يف املوائل واألنواع أو يف السكان. على سبيل املثال: إنقاذ آخر ما تبق

من أعضاء نوعا من الربمائيات من االنقراض بسبب تدمري املوائل
ونقلها إىل أماكن أخرى.

إنقاذ

Rettung
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6023 Rescue Centre

centre de sauvetage

مؤسسة معينة من قبل اهليئة اإلدارية للرعاية الصحية للعينات احلية،
خصوصا تلك اليت مت ضبطها أو مصادرا.

مركز إنقاذ

Rettungszentrum

6024 Research and 
systematic 
observation

recherche et observation systématique

إحدى التزامات األطراف يف اتفاقية تغري املناخ؛ إم مدعوون لتعزيز
وللتعاون يف جمال البحث والرصد املنتظم للنظام املناخي، ومدعوون

أيضا ملساعدة البلدان النامية على القيام بذلك.

حبث ورصد منهجي

Forschung und systematische Beobachtung

6025 Réseau International 
d'ONG sur la 
Désertification 
(RIOD)

réseau international d'ong sur la désertification 
(riod)

شبكة عاملية من املنظمات غري احلكومية لتبادل املعلومات واخلربات
اليت تنطوي على أنشطة لتنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر.

شبكة دولية للمنظمات غري
احلكومية املعنية بالتصحر

Internationales NGO-Netzwerk über Desertifikation 
(INND)

6026 Reservation

réservation

هو استثناء أو نقطة قلق للسجل قبل قبول أي طرف يف سياق قرار
مؤمتر األطراف أو اهليئات ذات الصلة أو جلنة تنسيق فرعية.

حتفظ

Vorbehalt

6027 Reserve Capacity

capacité de réserve

قدرة معاجلة إضافية يف حمطات معاجلة النفايات الصلبة أو معاجلة مياه
الصرف الصحي أو قدرة توصيل ااري أو غريها من املرافق

الستيعاب زيادات التدفق املنتظرة بسبب النمو السكاين يف املستقبل.

قدرة احتياطية

Reservekapazität

6028 Reservoir Species 
(Ozone Destruction)

réservoir espèces (destruction de l'ozone)

ما يتعلق بتدمري األوزون: مركبات تتشكل يف طبقة الستراتوسفري
وتعزل الكلور املتفاعل، وبالتايل تبعده عن جمال حتفيز تدمري طبقة
األوزون. األمثلة الكالسيكية هي محض اهليدروكلوريك و نترات

.ClONO2الكلور

أنواع اخلزان (تدمري األوزون)

Reservoir Spezies (Ozonzerstörung)

6029 Reservoirs

réservoirs

عنصر مكون أو عناصر مكونة من النظام املناخي حيث يتم ختزين
غازات دفيئة أو سالئف غازات دفيئة. األشجار هي "خزانات" لثاين

أكسيد الكربون.

خزانات

Reservoir /Speicher

6030 Residence Time

temps de séjour

الفترة الزمنية اليت تقضيها مادة يف وسط معني، خزان. اخلزان ميكن
أن يكون مائي، أو غالف جوي، أو أرضي. يف كيمياء الغالف
اجلوي مثاال: وقت إقامة أكاسيد النيتروجني هو الزمن الذي من

املكمن أن تبقى هذه املركبات يف الغالف اجلوي قبل أن تتم إزالتها
عن طريق الترسيب أو التفاعالت الكيميائية.

وقت اإلقامة

Verweilzeit

6031 resident animals

animaux résidents

تعيش يف مكان معني طول العمر أو لفترة طويلة من حياا، عكس
عدد من احليوانات الربية والبحرية األخرى، وخصوصا عدد من
الطيور، اليت تقضي فترة من السنة يف مكان وفترة أخرى يف مكان

آخر قد يبعد عن األول مئات إىل آالف الكيلومترات.

حيوانات مقيمة

ansässige Tiere

6032 Residential 
Customers

clients résidentiels

شرحية من زبائن خدمة مجع النفايات تتكون من مساكن تقطنها عائلة
واحدة وأخرى (عمارات) تقطنها عائالت متعددة.

زبائن من القطاع املرتل

Haushaltskunden
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6033 Residential Site 
Improvement 
Standards (RSIS)

normes d'amélioration de site résidentiel

قواعد التنمية (اليت تنشرها إدارة الشؤون اتمعية) واليت حتدد
متطلبات البنية التحتية للمناطق السكنية اجلديدة. (عرض الطريق

واألرصفة، ونوع املواد املستخدمة، وما إىل ذلك).

معايري حتسني موقع سكين

Wohnortverbesserungsstandards

6034 Residential Waste

déchets résidentiels

نفايات بلدية صلبة تنتج يف البنايات السكنية.

نفايات سكنية

Siedlungsabfall

6035 Residual

résiduel

كمية امللوثات املتبقية يف البيئة بعد عملية طبيعية أو تكنولوجية يف
املكان، مثل احلمأة املتبقية بعد معاجلة أولية ملياه الصرف الصحي، أو
اجلسيمات املتبقية يف اهلواء بعد أن مير من خالل عملية تنقية أو عملية

أخرى.

متبقي

Rest

6036 residual acidity

acidité résiduelle

محوضة التربة اليت يتم حتييدها عن طريق جري أو مادة قلوية أخرى،
ولكن ال ميكن االستعاضة مبحلول ملح غري منظم.

محوضة متبقية

Restsäure

6037 Residual Herbicide

herbicide résiduel

مبيدات األعشاب اليت ميكن أن تؤثر يف األعشاب لفترات طويلة من
الزمن بعد نشرها.

مبيدات أعشاب متبقية

Rest Herbizid

6038 Residual Impacts

effets résiduels

تأثريات تغري املناخ، اليت تستمر بعد تطبيق تدابري التكيف، تعرف
بالتأثريات املتبقية.

تأثريات متبقية

Rest Auswirkungen

6039 Residual Material

matières résiduelles

مواد معدنية غري جممعة، خضعت لتجوية جزئية، تتراكم يف موقع
تفكك صخور متماسكة.

مواد متبقية

Restmaterial

6040 Residual Risk

risque résiduel

املخاطر اليت تبقى بغري إدارة، حىت عندما يتم تنفيذ تدابري فعالة للحد
من خماطر الكوارث، وهلذا جيب احلفاظ على قدرات لالستجابة
للطوارئ وملعاجلة املخاطر املتبقية. وجود خماطر متبقية يعين حاجة
مستمرة لتطوير ودعم القدرات الفعالة خلدمات الطوارئ والتأهب

واالستجابة والتعايف جنبا إىل جنب مع السياسات االجتماعية
واالقتصادية مثل شبكات األمان وآليات نقل املخاطر.

خطر متبقي

Restrisiko

6041 residual soil

sol autochtone

تربة تكونت نتيجة تفتت وحتلل وتطور الصخور األم باملوقع. هلا نفس
اخلصائص الكيميائية العامة لتلك الصخور.

تربة موضعية

Verwitterungsboden

6042 Residuals

résidus

نتائج غري مستهدفة من عمليات اإلنتاج. وتشمل هذه النتائج النفايات
البلدية الصلبة ومياه الصرف الصحي.

خملفات

Residuen

6043 Residue

résidu

مواد متبقية بعد عمليات معاجلة، وحرق، وتسميد أو إعادة تدوير
النفايات البلدية الصلبة. عادة ما يتم التخلص من البقايا يف مدافن

النفايات.

راسب

Rückstand
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6044 Residues

résidus

ما يتبقى من النفايات بعد االنتهاء من عمليات فرز ما هو قابل إلعادة
االستعمال، إلعادة التدوير، للتحويل إىل مساد أو للحرق. عادة ما يتم

التخلص من البقايا يف مدافن النفايات.

بقايا

Rückstände

6045 Resilience

résilience

الدرجة اليت عندها يرتد نظام إىل، أو يسترجع حالته األصلية، أو
يتعاىف من تأثري سليب حملفز.

رجوعية

Resilience

6046 Resilience (of 
ecocystems)

résilience (des écosystèmes)

قدرة هذه النظم اإليكولوجية على العمل وتوفري خدماا احلرجة حتت
الظروف املتغرية.

مرونة (نظم إيكولوجية)

Resilienz (von Ökosystemen)

6047 resin

résine

مادة طبيعية أو اصطناعية، تكون عالية اللزوجة يف البداية مث تتصلب
مع الزمن أو املعاجلة. عموما قابلة للذوبان يف الكحول، ولكن ال

تذوب يف املاء. راتنج طبيعي، عصارة أشجار الصنوبر مثال، ميكن أن
يكون فاتح اللون إىل بين داكن، ونفس االختالف يوجد يف الشفافية

والصالبة.

راتنج، صمغ

6048 resiniferous

résinifère

أشجار تنتج الراتنج.

راتنجي، صمغية

6049 Resistance

résistance

قدرة نظام بيئي على حتمل أو تقبل اضطراب والبقاء ضمن شروط
حدية معينة، أو على حالته، دون تدخل بشري.

مقاومة

Widerstand

6050 Resistance

resistance

درجة اليت يرفض ا نظام، أو يعارض أو مينع، تأثري حتفيز مسبب
لإلزعاج أو مثري للقلق.

مقاومة

Widerstand

6051 Resolution

résolution

توجيهات تتضمن إرشادات ألعمال مؤمتر األطراف (COP) أو
مؤمتر ألعضاء الربوتوكول (CMP). أنه يعكس آراء بدال من

النصوص القانونية الدائمة. على عكس القرارات، القرارات التوجيهية
ال تصبح عادة جزءا من املنظومة الرمسية للتشريعات اليت تسنها

.CMP أو COP

قرار توجيهي

Entschließung

6052 Resource 
deterioration

détérioration des ressources

استعمال املوارد بشكل ينقص من إمجايل توافرها الفعلي أو احملتمل،
يف الوقت احلاضر أو يف املستقبل.

تدهور املوارد

Ressourcenbeeinträchtigung

6053 Resource Recovery

récupération des ressources

عملية احلصول على مواد خام أو طاقة من النفايات البلدية الصلبة.

استرداد املوارد

Rohstoffrückgewinnung

6054 Resource-efficiency

efficacité des ressources

حتقيق االستفادة املثلى من الفوائد البيئية واملالية من استخدام املواد أو
املنتجات اليت تتطلب كميات أقل من الطاقة واملواد خالل دورة

حياا.

كفاءة املوارد

Ressourceneffizienz

6055 Resources

ressources

مبعىن سلع ووسائل وإمكانات. هناك عدة أنواع من املوارد، من
بينها: االقتصادية أو اإلنتاجية (مثل األرض واملعدات واألدوات،
والعمل، واالئتمان)؛ السياسية (مثل القدرات القيادية واملعلومات

والتنظيم)؛ واملؤقتة (اليت هي من أكثر املوارد الشحيحة عند النساء).

موارد

Ressourcen
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6056 Respiration

respiration

عملية جتري داخل اخلاليا حيث تتأكسد اجلزيئات، وال سيما
البريوفات يف دورة كريبس (دورة محض السيتريك)، مع اإلفراج عن
الطاقة. ويطلق على االيار الكامل للسكر أو غريه من املركبات

العضوية إىل CO2 و H2O التنفس اهلوائي، على الرغم من أن
اخلطوة األوىل من هذه العملية ليست هوائية.

تنفس

Atmung

6057 Respiration, 
anaerobic

respiration, anaérobie

اإلفراج عن الطاقة داخل اخللية دون استعمال األوكسجني.

تنفس الهوائي

Atmung, anaerobe

6058 Response

réponse

االستجابة هي توفري خدمات الطوارئ واملساعدات العامة أثناء أو
مباشرة بعد وقوع كارثة من أجل إنقاذ احلياة يقلل من اآلثار

الصحية، ويضمن السالمة العامة ويليب االحتياجات املعيشية األساسية
للسكان املتضررين.

استجابة

Reaktion/Antwort

6059 Response diversity

diversité de réponse

استجابة متباينة لألنواع حيال املتغريات البيئية.

تنوع االستجابة

Antwortsvielfalt

6060 Response indicators

indicateurs de réponse

مؤشرات مستخدمة لتحديد وتتبع إجراءات احلفظ. على سبيل املثال:
مؤشرات تغيريات يف تعيني احلفظ، وتنفيذ مشاريع احملافظة وإنشاء

مجاعات احلفاظ على البيئة احمللية.

مؤشرات استجابة

Reaktionsindikatoren

6061 Response Time

temps de réponse

زمن االستجابة أو زمن التعديل هو الوقت الالزم للنظام املناخي أو
مكوناته إلعادة التوازن إيل العمليات أو ردود فعل. هذا الزمن يتغري
كثريا حسب مكونات النظام املناخي. زمن االستجابة التروبوسفري

قصري نسبيا، من أيام إىل أسابيع، يف حني حتتاج الستراتوسفري
الستعادة التوازن عادة إىل بضعة أشهر. نظرا للقدرة احلرارية الكبرية
للمحيطات فإا حتتاج وقتا أطول بكثري لتحقيق االستجابة، عادة

عقود ولكن ميكن أن تصل إىل قرون أو آالف السنني. زمن استجابة
نظام التروبوسفري مرتبط بقوة بالسطح وهو بالتايل، بطيئ مقارنة مبا
يف طبقة الستراتوسفري وحتدده يف األساس احمليطات. احمليط احليوي قد
يستجيب بسرعة (مثل اجلفاف)، ولكن أيضا ببطء شديد للتغريات

املفروضة.

زمن االستجابة

Reaktionszeit

6062 Responses

réponses

األنشطة البشرية، مبا يف ذلك السياسات واالستراتيجيات
والتدخالت، ملعاجلة قضايا حمددة، واحتياجات وفرص أو مشاكل. قد
تكون ردود يف سياق إدارة النظم اإليكولوجية، ذات طبيعة قانونية أو

تقنية أو مؤسسية أو اقتصادية أو سلوكية ورمبا تعمل على خمتلف
النطاقات املكانية والزمنية.

ردود

Antworten

6063 Responsibility

responsabilité

واجب أي شخص أو كيان اختاذ قرارات وإجراءات.

مسؤولية

Verantwortung

6064 responsible 
agriculture

agriculture responsable

تعين الزراعة املسؤولة إتباع ج شامل إلنتاج الزراعي الذي جيمع بني
املمارسات الزراعية اجليدة، ومحاية البيئة، وسالمة العمال الزراعيني
والرعاية االجتماعية، والوصول إىل األسواق بأسعار عادلة وروابط

أفضل بني املستهلكني واملنتجني.

زراعة مسؤولة

verantwortliche Landwirtschaft
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6065 Responsible tourism

tourisme responsable

نوع السياحة اليت متارس من قبل السياح الذين يتخذون القرارات
املسؤولة عند اختيار عطالم. وتعكس هذه اخليارات املواقف اهلادفة

إىل احلد من مدى اآلثار االجتماعية والبيئية اليت قد تتسبب فيها
أنشطة عطلتهم.

سياحة مسؤولة

verantwortlicher Tourismus

6066 Responsiveness

réceptivité

الدرجة اليت يتفاعل ا نظام مع مؤثرات (أوسع من القدرة على
املواجهة والقدرة على التكيف وذلك ألن الردود ال تكون دائما

"ناجحة"). 

استجابة

Empfänglichkeit

6067 Ressourcen

ressources

املخزون من املواد املادية وغري املادية، اليت ال تتوفر عادة إال يف نطاق
حمدود. ويطلق على املوارد البضائع الطبيعية أو السلع الطبيعية أيضا.

موارد

Ressourcen

6068 Restocking

restockage

إعادة زراعة مساحة باألشجار بعد أن متت إزالتها.

إعادة تكوين املخزون

Wiederaufstockung

6069 Restoration

restauration

إعادة املوائل املوجودة إىل حالتها السابقة املعروفة، أو تقريبا إىل حالة
طبيعية، من خالل إصالح التدهور، وإزالة األنواع املدخلة، وإعادة

الغطاء النبايت باستخدام األنواع األصلية املتوفرة واليت تنمو حمليا.

ترميم

Restaurierung

6070 Restoration (waste)

restauration

حتضري موقع مكب (انتهى تشغيله كمكب) للتمكن من االستعمال
اجلديد حسب التخطيط.

ترميم

Restaurierung

6071 restoration ecology

écologie de la restauration

إيكولوجيا الترميم هي دراسة جتديد النظم اإليكولوجية املتدهورة أو
اليت أصاا تلف، أو دمرت من خالل تدخل بشري نشط.

إيكولوجيا الترميم

Restaurationsökologie

6072 Restoration 
plantation 
(Restoration planting)

restauration de plantation (plantation de 
restauration)

استعادة موقع غابوي من خالل التجديد االصطناعي مع اهلدف
الرئيسي الذي هو عودة املوقع إىل حالة الغابات الطبيعية.

ترميم غابات (غرس ترميمي)

Plantagen Restaurierung 
(Wiederherstellungspflanzung)

6073 restored taxon

espèce rétablie

إعادة توطني ساللة يف وسط بيئي بعد انقراضها منه. إن كان
االنقراض نتيجة صيد (بالنسبة للحيوانات) أو قطع (بالنسبة للنباتات)
عشوائيني دون املساس باخلصائص البيئية األساسية للوسط، فإن إعادة

التوطني يكون نسبيا بسيطا لكن يستلزم احلماية. أما إذا كان
االنقراض نتيجة تغري خصائص بيئية، فإن إعادة التوطني ال يكون

سهال.

ساللة متجددة النوع، إعادة توطني
ساللة

restauriert Taxon

6074 restored taxon

espèce rétablie

إعادة توطني ساللة يف وسط بيئي بعد انقراضها منه. إن كان
االنقراض نتيجة صيد (بالنسبة للحيوانات) أو قطع (بالنسبة للنباتات)
عشوائيني دون املساس باخلصائص البيئية األساسية للوسط، فإن إعادة

التوطني يكون نسبيا بسيطا لكن يستلزم احلماية. أما إذا كان
االنقراض نتيجة تغري خصائص بيئية، فإن إعادة التوطني ال يكون

سهال.

ساللة متجددة النوع، إعادة توطني
ساللة

restauriert Taxon
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6075 Restricted waste

déchets restreinte

تشمل النفايات اخلاضعة للرقابة: املخلفات الزراعية، واملواد الصلبة
اخلاملة (مبا يف ذلك املواد الصلبة اخلاملة املستخدمة مللء اهلياكل)،

واألجهزة الرئيسية املغلفة باألبيض، واخلردة املعدنية. كل حتويل جديد
هلذه املواد جيب أن خيضع ملتطلبات الرقابة.

نفايات خاضعة للرقابة

Eingeschränkte Abfälle

6076 Resurgent stream

flux résurgent

تدفق تيار مائي خيرج من حتت األرض، وعادة يف قاعدة ظهور طبقة
حجر جريي.

ينبوع

Quelle

6077 Retained Earnings

bénéfices non répartis

أرباح األعمال اليت حتققها الشركات واليت مل تدفع حلملة األسهم يف
الشركة. عادة ما يتم استثمار هذه األرباح من قبل الشركات.

أرباح حمتفظ ا

Gewinnrücklagen

6078 Retention (biol)

rétention

جتنب التشتت من موقع االزدياد إما بسبب ميزات هيدروغرافية حمددة
للموقع أو من خالل عمليات سلوكية فعالة مستخدمة من قبل

الريقات.

استبقاء

Beibehaltung

6079 Retention (chem)

rétention

كمية املادة اليت تتبقى أو احملتفظ ا من الكمية املودعة بعد فترة معينة
من الزمن. إذا كان االحتفاظ يتبع دورة بالنسبة للوقت الذي هو

عملية من الدرجة األوىل، فإنه ميكن وصفها من حيث العمر النصف
البيولوجي.

احتفاظ

Rückhaltung

6080 reticulate

réticulé

منظومة (أو جزء من منظومة) حيوية أو غري حيوية هلا شكل أو مظهر
شبكة أو بنية شبكية. مثال تفرعات ر وقنوات صرف سطحي يف
منطقة ضحلة يكون هلا جمتمعة شكل شبكي. كما توجد بأوراق
األشجار شبكة اخلاليا العمادية وبأجسام الكائنات احلية شبكة

األوردة والشرايني والشبكة العصبية. كما نتج عن تكور اتمعات
والنشاط البشري إنشاء العديد من النظم الشبكية: الطرق والسكك
احلديدية وشبكة توزيع املاء وشبكة الصرف الصحي وشبكة نقل

الكهرباء وما إىل ذلك.

شبكي

6081 reticulate

réticulé

منظومة (أو جزء من منظومة) حيوية أو غري حيوية هلا شكل أو مظهر
شبكة أو بنية شبكية. مثال تفرعات ر وقنوات صرف سطحي يف
منطقة ضحلة يكون هلا جمتمعة شكل شبكي. كما توجد بأوراق
األشجار شبكة اخلاليا العمادية وبأجسام الكائنات احلية شبكة

األوردة والشرايني والشبكة العصبية. كما نتج عن تكور اتمعات
والنشاط البشري إنشاء العديد من النظم الشبكية: الطرق والسكك
احلديدية وشبكة توزيع املاء وشبكة الصرف الصحي وشبكة نقل

الكهرباء وما إىل ذلك.

شبكي

6082 reticulate

réticulé

منظومة (أو جزء من منظومة) حيوية أو غري حيوية هلا شكل أو مظهر
شبكة أو بنية شبكية. مثال تفرعات ر وقنوات صرف سطحي يف
منطقة ضحلة يكون هلا جمتمعة شكل شبكي. كما توجد بأوراق
األشجار شبكة اخلاليا العمادية وبأجسام الكائنات احلية شبكة

األوردة والشرايني والشبكة العصبية. كما نتج عن تكور اتمعات
والنشاط البشري إنشاء العديد من النظم الشبكية: الطرق والسكك
احلديدية وشبكة توزيع املاء وشبكة الصرف الصحي وشبكة نقل

الكهرباء وما إىل ذلك.

شبكي
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6083 reticulate

réticulé

منظومة (أو جزء من منظومة) حيوية أو غري حيوية هلا شكل أو مظهر
شبكة أو بنية شبكية. مثال تفرعات ر وقنوات صرف سطحي يف
منطقة ضحلة يكون هلا جمتمعة شكل شبكي. كما توجد بأوراق
األشجار شبكة اخلاليا العمادية وبأجسام الكائنات احلية شبكة

األوردة والشرايني والشبكة العصبية. كما نتج عن تكور اتمعات
والنشاط البشري إنشاء العديد من النظم الشبكية: الطرق والسكك
احلديدية وشبكة توزيع املاء وشبكة الصرف الصحي وشبكة نقل

الكهرباء وما إىل ذلك.

شبكي

6084 Retrofit

rénovation

إجراء تغيريات لتحسني هيكل املباين ولدمج التطورات التكنولوجية
اليت مل تكن متاحة عندما شيدت املباين يف األصل.

تعديل حتديثي

Nachrüstung

6085 Retrofitting

réaménagement

هو تعزيز أو تطوير اهلياكل القائمة لتصبح أكثر مقاومة ومرونة
بالنسبة لآلثار الضارة للمخاطر. يتطلب التعديل التحديثي النظر يف

تصميم ووظيفة اهليكل، اإلجهاد الذي قد يتعرض له اهليكل من خماطر
معينة أو سيناريوهات اخلطر، والتطبيق العملي وخمتلف تكاليف
خيارات التعديل. وتشمل األمثلة على التعديل التحديثي إضافات
لتقوية اجلدران، وتعزيز الركائز، إضافة عوارض من الصلب بني
اجلدران والسقوف، وتركيب الستائر على النوافذ وحتسني محاية

املنشآت واملعدات اهلامة.

تعديل حتديثي

Nachrüstung

6086 Return on Investment

retour sur investissement

الربح أو اخلسارة املتوقعة أو الناجتة عن االستثمار. وعادة ما يتم قياس
العائد على االستثمار فقط يف الناحية االقتصادية ولكن ميكن أن

يشمل أيضا التكاليف والفوائد املرتبطة برأس املال البشري والطبيعي
إلعطاء منظومة بفهم أوسع وأكثر استدامة لالستثمار.

عائد االستثمار

Investitionsrendite

6087 Returned sludge

boues de récirculation

محأة منشطة مستقرة متت إضافتها إىل مياه صرف صحي خام أو ملياه
خضعت ملرحلة من معاجلة أولية.

محأة معادة

Rücklaufschlamm

6088 Reuse

réutilisation

يستخدم مكون من مكونات النفايات البلدية الصلبة يف شكله األصلي
أكثر من مرة، مثل إعادة تعبئة زجاجة أو باستخدام القهوة ميكن أن

تعقد الصواميل واملسامري.

إعادة استخدام

Wiederverwendung

6089 re-use of waste water

réutilisation des eaux usées

ندرة املياه وتلوث املتوفر منها يشكالن حتديا بالنسبة للعديد من
البلدان. إن معاجلة مياه الصرف الصحي والصناعي حبيث تصبح

صاحلة لعدد من االستعماالت حيد من حجم املياه امللوثة اليت تدخل
احمليط الطبيعي، أي حتد من تلويث البيئة، ويف نفس الوقت حتد من

الضغط على مصادر املياه.

إعادة استعمال املياه القذرة

Wiederverwendung von Abwasser

6090 Revealed preference

préférence révélée

طريقة لتقييم خيارات قيمة ممكنة أو لتحديد فائدة (تفضيالت
املستهلك) تعتمد على مالحظة سلوك املستهلك.

تفضيل ظاهر

offenbarte Präferenzen

6091 Revegetation

revégétalisation

إنشاء غطاء نبايت حيل حمل الغطاء النبايت األصلي الذي فقد نتيجة
الضطراب باملوقع.

إعادة غطاء نبايت

Begrünung

6092 Revenue

revenu

أو مدخول، خصوصا كمية كبرية من أي مصدر.

عائدات

Einnahmen
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6093 Revenues

revenus

جمموع احملاصيل اإلمجالية للشركة قبل طرح التكاليف.

إيرادات

Einnahmen

6094 Reverse Logistics

logistique inversée

عملية مجع املنتجات واملواد املستخدمة من الزبائن واملستعملني إلعادة
استخدامها، إعادة تدويرها، أو استعماهلا ألغراض أخرى. هذه

العملية تعاجل هذه املواد كمدخالت صناعية هلا قيمة بدال من التخلص
منها على شكل مهمالت. هذه تكملة لسلسلة التوريد والتوزيع

بالنظام التقليدي املستخدمة إلنتاج وتسليم املنتجات للزبائن.

خدمات لوجستيكية عكسية

Rückwärtslogistik

6095 Revetment

revêtement

طبقة واقية من األحجار (الطبيعية أو املصنعة) أو غريها من املواد
املقاومة للتآكل، توضع وتثَبت على طول حافة تيار أو شاطئ،

لتحقيق استقرار احلافة ومحايتها من التآكل بواسطة املياه.

طبقة محاية

Deckwerk

6096 Review of 
commitments

examen des engagements

تدقيق منتظم حول مدى تطبيق املادة 4.2 (أ) و (ب) من املعاهدة
اليت حتدد التزامات البالد املتقدمة باحلد من انبعاث غازات االحتباس
،(COP-1) احلراري. مت التدقيق األول خالل املؤمتر 1 األطراف

وكانت النتيجة أن التقدم مل يكن "كافيا"، وهو ما دفع إىل
املفاوضات اليت أدت إىل بروتوكول كيوتو، الربوتوكول الذي يتضمن

التزامات أكثر صرامة للدول املتقدمة.

مراقبة االلتزامات

Überprüfung der Verpflichtungen

6097 Revival of traditional 
 
agriculture

relance de l'agriculture traditionnelle

إحياء الزراعية التقليدية ينطوي على إعادة تقييم احلكمة التقليدية يف
الزراعة، مع االعتراف باحلاجة إىل حتسني قاعدة املعرفة لتطبيقها يف

السياق احلايل.

إحياء الزراعة التقليدية

Wiederbelebung der traditionellen Landwirtschaft

6098 Rheophyte

rheophyte

نباتات متكيفة مع تدفق املياه.

نباتات املياه اجلارية

Rheophyte

6099 Rhizobia

rhizobia

بكترييا صغرية، غريية التغذية، من جنس البكتريا العصوية القادرة على
تثبيت النيتروجني الذي تستخلصه من الغالف اجلوي من خالل

استخدام عقيدات على جذور النباتات البقولية.

ريزوبيا

Rhizobien

6100 Rhizoid

rhizoïde

هيكل خيطي يوصل بني النبات وقاعدة صلبة ويثبته عليها.

روابط خيطية

Rhizoid

6101 Rhizome

rhizome

فروع تنمو عموما أفقيا عند أسفل النبتة يف التراب (أو حتت سطح
املاء بالنسبة للنباتات املائية) تكون ثخينة يتراكم ا احتياطي من املواد
الغذائية، مييزها عن اجلذور امتالكها للرباعم، ولعقد إنبات، ومتتلك

عادة قشورا تشبه األوراق.

جذمور

Wurzelstock

6102 Rhizosphere

rhizosphère

املنطقة احمليطة باجلذور واجلذامري.

جمال اجلذور

Rhizosphär

6103 rhodophycae

rhodophycées

من أقدم الكائنات اليت مت التعرف عليها. توجد يف املياه املاحلة
والعذبة، حتتوي مركبات بلون أمحر وأحيانا بنفسجي بكميات حتجب

اللون األخضر للكلوروفيل. تساهم يف بناء شعاب احلجر اجلريي.

طحالب محراء

Rhodophyceae
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6104 rhyolite

rhyolite

صخور بركانية نارية مبكون فلزي مرتفع، عادة فاقعة اللون. مقابل
بركاين للجرانيت اخلام.

ريواليت

Rhyolith

6105 Ribosomes

ribosomes

هيكل شبه خلوي حيتوي على كل من احلمض النووي الريبوزي
وجزيئات بروتني وهو موقع لترمجة مرسال احلمض النووي الريبوزي
(mRNA) إىل الربوتني. يشمل ريبوسوم وحدات فرعية كبرية

وصغرية.

الريبوسوم، ريبوسوم

Ribosomen

6106 Richter scale

échelle de richter

مت تطوير مقياس رخيتر يف عام 1935 من قبل تشارلز رخيتر يف معهد
كاليفورنيا للتكنولوجيا كمنظومة رياضية ملقارنة حجم الزالزل. يتم
حتديد شدة الزلزال من لوغاريتم اتساع املوجات اليت سجلتها أجهزة
رصد الزالزل. ومشلت التعديالت االختالف يف املسافة بني خمتلف
أجهزة رصد الزالزل ومركز الزلزال. على مقياس رخيتر، يتم التعبري
عن ضخامة الزلزال بأعداد صحيحة وكسور عشرية. على سبيل
املثال، زلزال بلغت قوته 5.3 قد حيتسب كزلزال معتدل، وميكن

تصنيف زلزال كقوي إذا بلغت قوته 6.3. بسبب األساس
أللوغاريتمي للجدول، فإن زيادة وحدة يف  مقياس رخيتر متثل زيادة
عشرة أضعاف يف قياس السعة؛ وكتقدير للطاقة اليت يتم اإلفراج

عنها، فإن  زيادة وحدة يف  مقياس رخيتر يقابلها اإلفراج عن حوايل
31 مرة أكثر من الطاقة باملقارنة مع كمية املرتبطة بالقيمة السابقة.

سلم رخيتر، مقياس رخيتر

Richter Skala

6107 Ride

trajet

طريق غري معبدة وغري مشجرة متر عرب املزارع (الغابات)، تستخدم
للوصول إىل مواقع احلصاد وترسيم احلدود واستخراج املنتوج.

طريق غري معبدة

Fahrt

6108 Ridge push

pousser dorsale

ضغط الصهارة املتجه إىل األعلى الناتج عن تيارات احلمل احلراري يف
عباءة األرض والذي يتسبب يف االنفالق يف منتصف احمليط.

دفع الصهارة

Rückenschub

6109 Ridge till

arête labour

نظام حرث حمافظ على التربة، حيث يتم ترك التربة دون معاجلة من
احلصاد إىل الزرع ما عدا إضافة املغذيات. تتم الزراعة يف خطوط

أعدت لذلك، مرتفعة باملقارنة مع اال بينها. تترك بقايا احلصاد على
سطح التربة بني خطوط الزرع.

حرث قممي

Bergrücken Bodenbearbeitung

6110 rift

effondrement

ايار ضيق طويل يعرب مسك القشرة األرضية كامال، والذي حيده
صدع طبيعي على كل جانب ويتشكل نتيجة ابتعاد صفائح القشرة

عن بعضها البعض.

ايار

Kluft

6111 rift basin or rift valley

bassin de faille ou vallée de faille

حوض طويل، وواسع إىل حد ما، تشكل عندما اخنفض جزء من
القشرة األرضية إىل أسفل على طول صدع، على سبيل املثال، الوادي

املتصدع األفريقي يف شرق أفريقيا.

حوض الصدع أو وادي الصدع

Bruchsbecken oder Bruchstal

6112 rift zone

zone d'effondrement

منطقة يف القارات حيث تشكل حوضا حتده صدوع طبيعية. موقع
متديد القشرة األرضية، مياثل موقع تكون التالل يف وسط احمليطات.

منطقة ايار

Kluftzone
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6113 Right to food

droit à l'alimentation

يشمل احلق يف الغذاء: الوصول املادي واالقتصادي يف مجيع األوقات
إىل الغذاء الكايف أو الوسائل لشرائه. املضمون األساسي للحق يف
الغذاء يعين ما يلي: (أ) توفر الغذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية

االحتياجات الغذائية لألفراد، وخالية من املواد الضارة ومقبولة يف
سياق ثقايف معني؛ و (ب) إمكانية احلصول على الغذاء بطرق تتسم

باالستدامة واليت ال تتعارض مع التمتع حبقوق اإلنسان األخرى.
واحلق يف الغذاء الكايف معترف به يف العديد من املراسيم واآلليات
احلقوقية الدولية، وهذه الصكوك ملزمة قانونيا للدول اليت هي طرفا
فيها. ويأيت يف مقدمتها امليثاق الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية
واالجتماعية والثقافية، حيث اعترف ذا احلق باعتباره جزءا من
مستوى معيشي الئق، والذي يشمل املسكن وامللبس أيضا، ويشري

بشكل منفصل إىل احلق األساسي يف التحرر من اجلوع.

حق يف الغذاء

Recht auf Nahrung

6114 Rights

droits

البضائع اليت قد حيصل عليها شخص أو جمموعة بناء على الصالحيات
والفرص واملمتلكات أو العرف االجتماعي.

حقوق

Rechte

6115 Rill

ruisselet

قناة صغرية جدا يف سطح التربة، أنشأها التآكل ويتركز فيها تدفق
املاء. هي عموما صغرية مبا يكفي لتتم إزالتها عن طريق احلرث ولكن
ميكن أن تتعمق وتتحول إىل أخاديد. كثريا ما تتواجد بني صفوف

احملاصيل.

جمرى مائي صغري

Bächlein

6116 Rill Erosion

érosion du petit ruisseau

إزالة األتربة من جمرى املاء عن طريق املياه اليت تتدفق عربه بشكل
مركز، أو من عند بدايته "خفض الرأس". حيدث فقدان للتربة يف

ارى إذا كانت الرواسب من املاء املتدفق أقل من كمية احلمل اليت
ميكن أن ينقلها املاء إذا كان جتاوز التدفق مقاومة التربة لالنفصال. مع

استمرار االنفصال أو زيادة التدفق، يصبح ارى أوسع وأعمق.

تآكل جمرى مائي صغري

Bächleinserosion

6117 Rilling

rigoles

نوع من حركة املواد املرتبطة باجلريان السطحي، حيث تتكون العديد
من القنوات الصغرية وحتمل املياه مواد التجوية حنو األـسفل، على

سبيل املثال على أكوام أنقاض الفحم.

جريان متعدد املسارات

Rilling

6118 Ring barking

anneau d'aboiement

قطع حلقة حلاء وتدمري اخلاليا اليت حتتها واليت تنقل املواد الغذائية
للشجرة. كما تدعى العملية بالتحزمي.

إزالة حلقة حلاء

Ring Bellen

6119 Ringelmann charts 
(UK)

cartes de ringelmann

سلسلة من أربعة خمططات من الظالل تتدرج من األبيض إىل األسود
لتقييم ظالم سحابة من الدخان من خالل املقارنة البصرية. فالرسم
البياين القياسي (املعيار الربيطاين 2742). هو عبارة عن جمموعة من
شبكات مرقمة ختتلف عن بعضها البعض يف العرض وتباعد خطوط

سوداء مطبوعة على خلفية بيضاء.
 

رينجلمان (Ringelmann) 1: يعادل 20 % من السواد، 2 :
يعادل 40 % من السواد، 3 : يعادل 60 % من السواد، 4 :

يعادل 80 % من السواد. جيوز متديد نطاق التظليل إىل 0 (أبيض)
والظل 5 (أسود). جيب استخدام الرسوم البيانية على مسافة حمددة
كي تظهر الشبكة على شكل مساحة لقياس تدرج رمادي. تتوفر

رسوم بيانية مصغرة ومتناهية الصغر وهي أكثر مالءمة لالستخدام. يف
قانون اململكة املتحدة، "دخان غامق (مظلم)"هو دخان غامق مبستوى
رينجلمان 2 أو أغمق من ذلك، و"الدخان األسود" هو دخان غامق

4 أو أغمق من ذلك. مبستوى رينجلمان

رسوم بيانية لرينجلمان

Ringelmanntabellen
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6120 Rio +20

rio +20

مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف ريو دي جانريو
بالربازيل من 04 إىل 06 يونيو 2012. مؤمتر األمم املتحدة األول
للتنمية املستدامة "قمة األرض"، الذي عقد يف عام 1992، والذي
متخض عن ابرام "اتفاقيات ريو الثالث "-  اتفاقية األمم املتحدة

اإلطارية بشأن تغري املناخ (UNFCCC)، واتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة التصحر، واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي

.(UNCBD)

ريو +20

Rio +20

6121 Rio conventions

conventions de rio

ثالث اتفاقيات بيئية، اثنان منها اعتمدت يف "قمة األرض" عام
1992 يف ريو دي جانريو: اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ (UNFCCC)، واتفاقية التنوع البيولوجي (CBD)، يف

حني أن الثالثة، وهي اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
(UNCCD)، مل تعتمد إال يف عام 1994. القضايا اليت تعاجلها
االتفاقيات الثالث ترتبط ببعضها من خالل فريق االتصال املشترك،
وتتخذ أمانات االتفاقيات الثالث خطوات لتنسيق األنشطة ولتحقيق

التقدم املشترك.

اتفاقيات ريو

Rio-Konventionen

6122 Rio Marker

rio marker

املؤشرات اليت وضعتها جلنة املساعدة اإلمنائية ملنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية استجابة لطلب من أمانات اتفاقيات ريو الثالث

لتحديد أنشطة املعونة اليت تسعى إىل حتقيق أهداف االتفاقيات
الثالث.

عالمة ريو

Rio Marker

6123 Rip Rap

enrochement

صخور مكسورة، حصى، أو صخور وضعت على سطح األرض،
مثل على واجهة السد، شاطئ تيار، أو تبليط قاع قنوات الصرف،

للحماية من تأثري املياه.

تبليط صخري

Steinbettung

6124 Riparian

riparienne

النباتات اليت تنمو على طول ضفاف األار أو اجلداول ومتتص املياه،
أساسا من املياه اجلوفية.

نباتات الضفاف

Uferflora

6125 Riparian buffer zone

zone tampon riveraine

مساحة األراضي احملاذية رى املياه أو خط الصرف السطحي اليت
تنشأ للتمكن من السيطرة على الرعي واحلد من التأثريات على نوعية

املياه.

منطقة عازلة مشاطئة

Uferpufferzone

6126 riparian corridor

zone riparienne/ riverain

تشمل األروقة املتشاطئة، مبا فيها اليت أنشأها اإلنسان، حمميات وبرك
للحياة الربية وجماالت رطبة وحبريات متصلة أو مرتبطة خبصائص املياه
الطبيعية. باإلضافة إىل ذلك، تشمل األروقة املتشاطئة أيضا املناطق اليت

ال ترتبط باملياه الطبيعية، ولكن تدعم النباتات و/أو احليوانات
الشاطئية. من ناحية أخرى، يتم تعريف املناطق النهرية من الناحية

الوظيفية على أا منطقة بيئية انتقالية ثالثية األبعاد، بتفاعالت تشمل
النظم اإليكولوجية األرضية واملائية، ومتتد إىل األسفل إىل املياه

اجلوفية، وإىل األعلى فوق املظلة الشجرية، وإىل اخلارج عرب السهول
الفيضية، وتصل املنحدرات القريبة اليت توصل املاء، أفقيا يف النظام

البيئي لليابسة، وعلى طول جمرى املاء باتساع متغري.

رواق ضفاف ر / رواق متشاطئ

Ufer Korridor

6127 Riparian 
management zone 
(RMZ)

zone de gestion riveraine

األراضي احملاذية اري املياه والبحريات واألراضي الرطبة
واملسطحات املائية األخرى تدار بشكل يسمح هلا بأن حتافظ على
النباتات وموائل احليوانات الربية املميزة للمنطقة الشاطئية وحتمي

املوائل املائية ااورة ونوعية املياه. هذه املناطق قد ختتلف يف العرض
تبعا لقيم املوائل املميزة للموقع (على سبيل املثال، تيار مائي أو أراضي
رطبة)، ورمبا يكون أوسع من منطقة إدارة تيار مائي ألا تستهدف

محاية نوعية املياه واملوائل املائية.

إدارة منطقة متشاطئة

Ufermanagementzone
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6128 Riparian rights

droits de riveraineté

حقوق صاحب األرض يف املاء اجلاري على أرضه، أو املتاخم هلا.
وتشمل هذه احلقوق احلق يف منع تلوث املياه وسوء استخدامها أو

حتويل مسارها.

حقوق اجلوار

Anliegerrechte

6129 Ripping

labour profond

شكل من أشكال معاجلة األرض حيث يستعمل حمراث بقاطع طويل
يصل إىل الطبقة السفلى من التربة يف باطن األرض. تستخدم لتفتيت

التربة الباطنية املتماسكة.

حرث عميق

Tiefpflügen

6130 Riprap

enrochement

صخور مكسورة، حصى، أو قطع تبليط وضعت يف طبقة على سطح
األرض، مثل واجهة السد، أو جوانب جمرى تيار أو قناة صرف

سطحي، للحماية من تأثري املياه اجلارية.

طبقة من احلجارة

Steinschüttung

6131 Risk

risque

اخلطر هو احتمال حصول ضرر يف ظل ظروف حمددة. وهو مزيج
من عاملني: احتمال وقوع حدث ضار، وعواقب احلدث السلبية.
ويشمل اخلطر التأثريات املمكنة على النظم البشرية والطبيعية، وينشأ
من التعرض واخلطر. يتم حتديد اخلطر عن طريق ما إذا كانت حالة أو

حدث معني لديه القدرة على إحداث تأثريات ضارة.

خطر

Risiko

6132 Risk analysis

analyse des risques

عملية حتديد املخاطر وتقدير إمكانية حدوثها. يشمل حتليل املخاطر،
باإلضافة إىل اجلوانب النوعية من التحديد، وصفا كميا استنادا إىل

تقنيات تقييم املخاطر.

حتليل املخاطر

Risikoanalyse

6133 Risk assessment

évaluation des risques

حتليل املخاطر وتقييم اخليارات. يشمل تقييم املخاطر، باإلضافة إىل
االعتبارات العلمية اليت تستخدم يف حتليل املخاطر، النظر يف عوامل

مثل قبول املخاطر، والتصور العام للخطر، واآلثار االجتماعية
واالقتصادية، والفوائد احملتملة، واجلدوى الفنية. وهو يشكل قاعدة

إلدارة املخاطر.

تقييم املخاطر

Risikoabewertung

6134 Risk assessment

évaluation du risque

إجراء تقييم نوعي وكمي يف حماولة لتحديد اخلطر الذي قد تشكله
ملوثات حمددة على صحة اإلنسان و/أو البيئة من خالل وجودها أو

وجود حمتمل هلا و/أو استخدامها.

تقييم املخاطر

Risikobestimmung (Risikobewertung)

6135 Risk assessment 
(epidemiological)

évaluation des risques (épidémiologique)

تقييم املخاطر مع التركيز على دراسة توزيع، وحتديد عوامل اإلصابة
أو املرض لدى البشر.

تقييم املخاطر (الوبائية)

Risikobewertung (epidemiologische)

6136 Risk assessment 
(toxicological)

évaluation des risques (toxicologique)

تقييم املخاطر مع التركيز على دراسة املسبب املشتبه به وتوقع احتمال
اإلضابة واملرض بناء على افتراضات ختص التعرض البشري ومسية.

تقييم املخاطر (السمية)

Risikobewertung (toxikologische)

6137 Risk Communication

communication des risques

عملية تعليمية يف اجتاهني، بني أولئك الذين يعملون على تقييم أبعاد
املخاطر واألطراف اليت حيتمل أن تتعرض وتتأثر باملخاطر. يف حال
جناح العملية، فإن املعرفة املكتسبة من تقييم املخاطر ميكن أن تترجم

إىل إدارة فعالة للمخاطر.

تبادل املعلومات املتعلقة باملخاطر

Risikokommunikation
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6138 Risk Estimation

estimation du risque

حتديد املخاطر واحتمال وقوعها. التقدير يشتمل على التحليل
اإلحصائي للبيانات السمية والوبائية ومستوى التعرض البشري. كما
أنه يفحص شدة ومدى، وتوزيع آثار حدث أو نشاط ويؤدي إىل

تقدير قيمة عددية معينة أو جمموعة من القيم.

تقدير املخاطر

Risikoeinschätzung

6139 Risk Management

gestion des risques

اختيار وتنفيذ استراتيجية للسيطرة على املخاطر، يليها رصد وتقييم
فعالية هذه االستراتيجية. قرار لتحديد استراتيجية معينة قد ينطوي

على النظر يف املعلومات اليت مت احلصول عليها خالل تقييم املخاطر.
كما ميكن أن ينطوي التنفيذ على االلتزام بتعبئة موارد والتواصل مع
األطراف املعنية. ميكن أن يستخدم رصد وتقييم تقنيات مثل أخذ
العينات البيئية واملراقبة بعد التسويق، وعلم األوبئة احملتملة، وحتليل
املعلومات اجلديدة للمخاطر الصحية، فضال عن اجلهود املبذولة

لضمان االمتثال للقرار.

إدارة املخاطر

Risikomanagement

6140 Risk mapping

cartographie des risques

عملية إنشاء خرائط حيث تظهر مواقع ترتفع ا بعض املخاطر (حيث
يتزامن خطرا مع هشاشة).

رسم خرائط املخاطر

Risikokartierung

6141 Risk perception

perception du risque

حكم ذايت لألشخاص على خصائص وشدة خطر.

تصور املخاطر

Risikowahrnehmung

6142 Risk reduction

réduction des risques

تطبيق انتقائي لتقنيات مالئمة ومبادئ إدارة للحد من أي احتمال
لوقوع حادثة أو للتخفيف من نتائجها، أو كليهما.

ختفيض خماطر

Risikoverminderung

6143 Risk tradeoff

compromis des risques

التغيري يف سلة املخاطر الذي حيدث عندما يتم إنشاء خطر تعويضي أو
جديد (عن قصد أو عن غري قصد) من خالل التدخل للحد من خماطر

مستهدفة.

مقايضة خماطر

Risikokompromiss

6144 Risk Transfer

transfert des risques

عملية حتويل، رمسية أو غري رمسية، لآلثار املالية املترتبة عن خماطر معينة
من طرف إىل آخر، حيث حتصل أسرة، أو جمموعة سكنية، أو

مقاولة، أو مؤسسة عمومية على موارد من طرف آخر بعد وقوع
كارثة، مقابل احلصول على مزايا اجتماعية أو مالية جارية أو

تعويضية مقدمة هلذا الطرف اآلخر. التأمني هو شكل معروفة من
أشكال نقل املخاطر، حيث يتم احلصول على تغطية خماطر من شركة
التأمني مقابل أقساط جارية مدفوعة لشركة التأمني. ميكن أن حيدث
نقل املخاطر بشكل غري رمسي ضمن شبكات األسر واتمع حيث
هناك توقعات مساعدات متبادلة عن طريق اهلدايا أو القروض. كما
ميكن أن حيدث نقل املخاطر بشكل رمسي، حيث تقوم احلكومات

وشركات التأمني والبنوك متعددة األطراف وغريها من الكيانات اليت
تتحمل خماطر كبرية، بإنشاء آليات للمساعدة يف التغلب على اخلسائر
يف أحداث كربى. وتشمل هذه اآلليات عقود التأمني وإعادة التأمني
وسندات الكوارث، والتسهيالت االئتمانية واألموال االحتياطية،

حيث يتم تغطية التكاليف، على التوايل، من خالل أقساط،
ومسامهات املستثمرين، ومنتجات الفائدة وآخر املدخرات.

نقل املخاطر

Risikotransfer

6145 Risk-Based 
Concentration (RBC)

concentration axé sur les risques

قيمة التركيز يف األوساط البيئية، واليت قيم أقل منها ال يتوقع أن
تتسبب يف خماطر صحية.

تركيز على أساس املخاطر
(RBC)

Risikobasierte Konzentration (RBC)
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6146 Risk-benefit analysis

analyse risques-avantages

أداة للتقرير تركز على الوقاية من األحداث اليت حتمل خماطر جسيمة
وعلى تقييم التكاليف املترتبة على التقاعس عن احتمال حدوث خطر

حمدد.

حتليل املخاطر واملنافع

Risiko-Nutzen-Analyse

6147 River basin

bassin de la rivière

منطقة جتميع املياه، عادة ما يستخدم املصطلح لوصف مساحة كبرية
لتجميع مياه ر كبري.

حوض النهر

Flussbecken

6148 River mouth

embouchure de la rivière

املكان الذي يلتقي فيه النهر بالبحر، ومتتد منطقة التأثري من كيلومتر
واحد إىل بضعة كيلومترات على كل جانب من املصب ، من أجل

إكمال نصف دائرة تتخذ وسط الفم كنقطة انطالق.

مصب النهر

Flussmündung

6149 Rivers for Tomorrow 
Toolkit

boîte à outils de la rivière pour demain

هي جمموعة من األدوات والبيانات املكانية اليت دف إىل: مساعدة
العلماء واملخططني يف حتليل ودراسة أحواض األار؛ تشغيل

السيناريوهات، والتعاون مع الزمالء لوضع سياسات مستدامة للموارد
املائية. هذه األدوات جتمع بني رسومات غنية وقدرات رسم خرائط
ديناميكي لتمكني املستخدمني من تصور آثار سيناريوهات اإلدارة

املختلفة على الصحة العامة حلوض النهر ذو الصلة.

جمموعة أدوات أار الغد

Baukasten der Fluesse für morgen

6150 RNA

arn

اختصار (اجنليزي) حلمض نووي رييب. مركب كثيف، عضوي
ومحضي، يتكون من الريبونوكليودات: األدينوزين، غوانوزين،

سيتيدين ويوريدين. املادة الوراثية لبعض الفريوسات، ولكن بشكل
عام هو جزيء، يشتق من احلمض النووي عن طريق النسخ، وإما أن
يقوم حبمل معلومات (رسول RNA)، أو يوفر بنية شبه خلوية
(ريبوسومي RNA)، أو ينقل أمحاض أمينية (نقل RNA)، أو

يسهل التعديل الكيميائي احليوي لنفسه أو جلزيئات RNA أخرى.

أرن

RNA

6151 Robust Landscape

paysage robuste

مشهد بيئي له القدرة على التصحيح الذايت بعد أحداث متطرفة أو
احلد من أحد مسببات اخلطر مع مرور الوقت.

مشهد متني

robuste Landschaft

6152 Robustness

robustesse

شدة. قدرة نظام على الصمود لتأثري عامل داخلي أو خارجي.

متانة

Robustheit

6153 roche moutonee

roche moutonnée

تشكيل هذه الصخور يتم بواسطة األار اجلليدية. اجلبهة وجانيب
الصخور تكون تقريبا مكورة وال حتتوي على أية نتوءات ألن اجلليد
كان حيتك ا يف اندفاعه، واجلزء اخللفي هو الزاوي، حيث التجميد
والذوبان يكسر الصخرة. اسم يأيت من الفرنسية "صخرة صوفية"، أو

أيضا "ظهر الشاة".

صخور أغنامية

Rundhöcker

6154 rock cycle

cycle des roches

العملية اليت من خالهلا يتم حتويل نوع من الصخور (النارية، الرسوبية
أو املتحولة) إىل نوع آخر.

دورة الصخور

Gesteinskreislauf
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6155 Rodinia

rodinia

قارة عمالقة، كانت موجودة خالل أواخر عصر ما قبل الكمربي قبل
القارة العمالقة بانوتيا. أقدم قارة عمالقة يتوفر سجل جيد هلا. كلمة

تعين بالروسية "أرض الوطن".

رودينيا

Rodinia

6156 RoHS Directive

directive rohs

املذكرة التوجيهية هي من تشريعات االحتاد األورويب اليت حتظر بيع
املنتجات الكهربائية واإللكترونية اليت حتتوي على ملوثات سامة

معينة: الرصاص والزئبق والكروم والكادميوم ومثبطات اللهب اليت
حتتوي على الربوم (ثنائي الفينيل متعدد الربوم وثنائي الفينيل إيثر
متعدد الربوم) بكميات تزيد عن قيم تركيز القصوى. املنتجني
(املصنعني والبائعني واملوزعني للمعدات اخلاصة بعالمة جتارية،

واملستوردين واملصدرين) جيب عليهم إثبات االمتثال عن طريق تقدمي
الوثائق التقنية لسلطة اإلنفاذ عند الطلب واالحتفاظ ذه الوثائق ملدة

أربع سنوات بعد أن يتم وضع جتهيزات كهربائية وإلكترونية يف
السوق.

 
نظرا لعاملية االقتصاد، وأصبح هلذا التوجيه بعد عاملي.

مذكرة توجيهية للحد من النفايات
اخلطرة

RoHS-Richtlinie

6157 Roost

perchoir

املواقع اليت تستخدمها الطيور خارج فترات التغذية. هذه املواقع
تستعمل أيضا خالل ارتفاع املد حسب األنواع اليت تتغذى يف

السهول الطينية أو يف الليل من طرف الطيور اليت تتغذى فقط خالل
النهار.

جمثم

Stange

6158 Root

racine

امتداد حموري حنو األسفل للنبات، عادة حتت سطح األرض، والذي
يعمل على تثبيت النبات يف التربة، واستيعاب وتوصيل املاء واملعادن
إىل النبات. تنتقل معظم املعادن يف اجلذور عرب مسارات حشوية
(سيتوبالزمية)، يف حني تتبع املياه مسار اجلدار اخللوي من خالل

القشرة. يف القشرة الداخلية، مير كل من املاء واملعادن عرب السيتوبالزم
(يقوم القطاع الكاسبارياين الشمعي مبنع تدفق غري منضبط). تستهلك
الطاقة لنقل األيونات عرب النسيج الوعائي اخلشيب (عن طريق الضخ)،

أما املياه فتتدفق عن طريق التناضح (إمكانات املياه منخفضة).

جذر

Wurzel

6159 Root ball

masse racinaire

تكتل متماسك يتكون من اجلذور الرئيسية للنبات والتربة (أو غريها
من وسائط النمو). جيب أن تبقى الكرة اجلذرية سليمة عند نقل

األغراس.

كرة اجلذور

Wurzelballen

6160 Root hairs

poils absorbants

جذور رقيقة، يتم من خالهلا امتصاص املاء واألمالح املعدنية من
التربة.

شعريات اجلذور

Wurzelhaare

6161 Root stock

porte-greffe

اجلذور(مع جزء من اجلدع) اليت تنمو عليها الطعوم املرغوب فيها.

حامل التطعيم

Unterlage (Pflanze)

6162 root sucker

drageon

برعم شجرة أو شجرية، ينمو من عند قاعدة اجلدع أو من براعم
عرضية يف اجلذور. هذه الرباعم قد تظهر على مسافة من جدع
الشجرة األم. يف البستنة ويف املشاتل وبالنسبة لعدد من النباتات
يستعمل املمص اجلذري للحصول على شجريات جديدة، وهي

طريقة أخدها اإلنسان من الطبيعة.

ممص جذري

Wurzelsauger
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6163 Root zone

zone racinaire

املساحة األرضية اليت تنتشر أسفلها جذور شجرة معينة أو أي نبات
آخر. تتطابق يف كثري من األحيان منطقة اجلذور واملنطقة احملددة من
قبل خط التنقيط. وهذا يعين، أن اجلذور، يف كثري من األحيان، تنتشر
حتت األرض لنفس املسافة اليت متتد إليها فروع الشجرة فوق سطح

األرض.

منطقة اجلذور

Wurzelzone

6164 rooting out

extermination

أحيانا مفيدة عندما يتم القضاء على كائن دقيق يتسبب يف أمراض
معدية. وأحيانا أخرى تكون إبادة كائن حي، نبات أو حيوان،
مؤشرا على تدهور بيئي حاد بالنسبة هلذا الكائن، أو تعامل ال

عقالين، صيد أو قطع عشوائيني وأحيانا من أجل املتعة والزينة فقط.

إبادة

Ausrottung

6165 rooting out

extermination

أحيانا مفيدة عندما يتم القضاء على كائن دقيق يتسبب يف أمراض
معدية. وأحيانا أخرى تكون إبادة كائن حي، نبات أو حيوان،
مؤشرا على تدهور بيئي حاد بالنسبة هلذا الكائن، أو تعامل ال

عقالين، صيد أو قطع عشوائيني وأحيانا من أجل املتعة والزينة فقط.

إبادة

Ausrottung

6166 rooting out

extermination

أحيانا مفيدة عندما يتم القضاء على كائن دقيق يتسبب يف أمراض
معدية. وأحيانا أخرى تكون إبادة كائن حي، نبات أو حيوان،
مؤشرا على تدهور بيئي حاد بالنسبة هلذا الكائن، أو تعامل ال

عقالين، صيد أو قطع عشوائيني وأحيانا من أجل املتعة والزينة فقط.

إبادة

Ausrottung

6167 Rootplate

plaque de racine

تكشف جذور سطحية مرتبة شعاعيا على شكل طبق على أن
الشجرة توجد يف مهب الريح.

طبق جذور

Wurzelplatte

6168 rosaceae

rosacées

عائلة نباتية كبرية، تتواجد يف مجيع أحناء العامل. تظم بني أفرادها
أعشاب وشجريات وأشجار. ومنها الورود (اليت من امسها اشتق اسم
"الورديات") وأشجار مثمرة معروفة كأشجار التفاح والكمثرى،

واخلوخ واللوز وغريها.

فصيلة (ال..)  الوردية

Rosengewächse

6169 Rosette

rosette

جمموعة مسطحة من أوراق يف قاعدة الساق تشبه الوردة.

وريدةة

Rosette

6170 Roster of experts

fichier d'experts

خرباء ترشحهم األطراف يف اتفاقية تغري املناخ ملساعدة األمانة يف
العمل املتعلق مبعاجلة التقارير الوطنية ألطراف امللحق األول، وإعداد
تقارير عن تكنولوجيا التكيف ونقل التكنولوجيا إىل البلدان النامية،

وتطوير الدراية على التخفيف والتكيف مع تغري املناخ.

قائمة خرباء

Liste von Sachverständigen

6171 Rot

pourriture

ضرر أصاب شجرة، يتميز بتسوس اخلشب، قائمة أو مقطوعة.

تعفن

Fäulnis

6172 Rot (waste)

pourrir

غالبا ما يسمى احللقة الرابعة (احللقات األخرى: التخفيض، إعادة
استخدام، وإعادة تدوير) يف جمال املعاجلة العقالنية للنفايات. التعفن
هو العملية اليت متكن املواد الطبيعية من التحلل اعتمادا على تفاعالت

كيميائية طبيعية تتم مبساعدة فطريات وبكترييا وحشرات. ميكن
اعتبار التعفن عملية إعادة تدوير طبيعية.

تعفن

Fäulnis
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6173 Rotary kiln

four tournant

فرن اسطواين يدور ببطء، مت تبطينه من الداخل مبواد مقاومة للحرارة،
يستعمل عموما حمروقات غازية أو سائلة. يستخدم يف معاجلة خامات
معادن ويف صناعة األمسنت. وميكن أيضا أن تستخدم األفران الدوارة
حلرق محأة مياه الصرف الصحي والنفايات الصناعية والطبية. كما مت
استخدام النفايات املرتلية كجزء من إمدادات الوقود الالزمة إلنتاج

األمسنت.

فرن دوار

Drehofen

6174 Rotation (in 
agriculture)

rotation

الفترة اليت ينمو وينضج النبات، من وقت الزرع إىل حصاد احملاصيل.

دورة

Zyklus

6175 Rotation (in forestry)

cycle

الفترة ما بني زراعة البذور وحصاد األشجار.

دورة

Zyklus

6176 Rotational grazing

pâturage tournant

استراتيجية الرعي اليت تنطوي على فترة للرعي تليها فترة من الراحة
– ويستند طول فترة الراحة عادة على معدل منو املراعي. ميكن

استخدام هذه االستراتيجية على مدار السنة أو خالل جزء منها فقط.

رعي بالتناوب

Umtriebsweide

6177 Rotational slump/slip

affaissement de rotation / glissement

نوع من حركة انتقال املواد السطحية على طول مستوى املنحين
(نصف دائرية). حيدث على منحدرات حيث توجد طبقة قابلة

لالختراق (رملية مثال) فوق مادة غري قابلة لالختراق (مثل الطني).

تراجع / انزالق  دائري

Dreh Einbruch / Verschiebung

6178 Rotterdam 
Convention on the 
Prior Informed 
Consent Procedure 
for Certain 
Hazardous Chemicals 
and Pesticides in 
International Trade

convention de rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de 
cause applicable à certains produits chimiques 
et pesticides dangereux qui font l’objet d’un 
commerce international

اعتمد نص اتفاقية روتردام يف 10 أيلول 1998 من قبل مؤمتر
املفوضني يف روتردام، هولندا. ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف 24

فرباير 2004. ودف االتفاقية إىل تعزيز املسؤولية املشتركة واجلهود
التعاونية بني األطراف يف جمال التجارة الدولية مبواد كيميائية خطرة
معينة من أجل محاية صحة اإلنسان والبيئة من األضرار احملتملة،

واملسامهة يف االستخدام السليم بيئيا للمواد الكيميائية اخلطرة، عن
طريق تيسري تبادل املعلومات عن خصائصها، وتوفري مسطرة لصنع
القرار الوطين بالنسبة لعمليات استريادها وتصديرها وبنشر هذه

القرارات واملعلومات على األطراف. وضعت االتفاقية التزامات ملزمة
قانونا لتنفيذ مسطرة املوافقة املسبقة املستنرية (PIC). إا بنيت على

إجراء طوعي للموافقة املسبقة عن علم، الذي بدأه برنامج األمم
املتحدة للبيئة ومنظمة األغذية والزراعة يف عام 1989 وتوقف يف
24 فرباير 2006. وتغطي االتفاقية املبيدات واملواد الكيميائية

الصناعية اليت مت حظرها أو هي مقيدة بشدة ألسباب صحية أو بيئية
من األطراف واليت مت إخطار األطراف إلدراجها يف إجراء املوافقة

املسبقة عن علم.

اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق
إجراء املوافقة املسبقة عن علم على
مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة
خطرة متداولة يف التجارة الدولية

Rotterdamer Konvention über das vorherigen 
Zustimmung nach Inkenntnissetzung für bestimmte 
gefährliche Chemikalien und Pestizide im 
internationalen Handel
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6179 Roundwood

bois rond

مجيع األخشاب املستديرة، اليت مت قطعها أو مت حصادها بطريقة
أخرى وإزالتها. وتضم كل األخشاب اليت مت احلصول عليها من
عمليات اإلزالة، أي األشجار اليت متت إزالتها من الغابات ومن

خارج الغابات، مبا يف ذلك األخشاب اليت يتم استردادها من خسائر
طبيعية، وقطع األشجار خالل فترة حمددة، سنة تقوميية أو سنة

غابوية. وهي تشمل مجيع األخشاب اليت متت إزالتها، مع أو بدون
اللحاء، مبا يف ذلك األخشاب اليت متت إزالتها يف شكلها الدائري، أو
كقطع، بشكل تربيعي تقريبا أو على شكل آخر (على سبيل املثال

فروع وجذور وجذوع (حني يتم حصادها) واخلشب بشكل مغاير.
وهي تضم جمموع خشب الوقود، مبا يف ذلك اخلشب املستعمل

إلنتاج فحم اخلشب واألخشاب املستديرة الصناعية (اخلشب اخلام).
ويستعمل للقياس املتر املكعب حجم صلب حتت اللحاء (أي باستثناء

اللحاء).

أخشاب مستديرة

Rundholz

6180 Route

itinéraire

مسار موجه وحمدد يتبعه سائق (على سبيل املثال: شاحنة جلمع
القمامة)، مت تصميمه لتحقيق كفاءة يف مجع النفايات وتقدمي خدمة

جيدة للزبناء.

مسار

Route

6181 Routing

routage

ختطيط توجيهي مفصل للعمل ولعربات مجع النفايات البلدية الصلبة
واملسارات على طرق املنطقة لتحقيق عملية اجلمع بكفاءة مثلى.

خريطة عمل

Routing

6182 Row Crop

culture en ligne

احملاصيل الزراعية اليت زرعت، وعادة باستعمال آليات زرع
ميكانيكية، يف خطوط فردية متباعدة الصفوف للسماح مبرور اآلليات

خالل األجزاء األوىل من موسم النمو.

حمصول يف صفوف

Pflanzung in Reihen

6183 rRNA

arnr

إختصار لعبارة ر ن أ ريبوسومي . جزيئات ر ن أ هي مركبات
أساسية ووظيفية يف الريبوسومات، حيث يتم تركيب الربوتينات. يتم

التعرف على فئات ر ن أ الريبوسومي من خالل قيمها الترسيبية.
16S) وحتتوى ريبوسومات البكترييا القولونية على جزئ

rRNA) بطول من (1541 نيوكليتد) يف كل وحدة ريبوسومية
فرعية صغرية، و(23S rRNA) بطول (2904 نيوكليتيد)،
و(5S rRNA) بطول (120 نيوكليتيد) يف الوحدة الفرعية

األخرى (الكبرية). ويتم تكوين هذه اجلزيئات ر ن أ الريبوسومية ه
كجزء من جزئ سالئفي كبري حيتوي أيضا على تسلسالت عدد من
ر ن أ الناقل. وتقوم إنزميات معاجلةْ خاصة بفصل ذلك اجلزئ لتوليد
اجلزيئات الوظيفية. ويشكل ر ن أ الريبوسومي حوايل 80٪ من

إمجايل ر ن أ اخللوي.

ر ن أ الريبوسومي

rRNA

6184 R-selected species

espèces sélectionnées-r

األنواع املختارة لتفوقها يف بيئات متغرية أو ال ميكن التنبؤ بتغريها.
نوع يتميز مبعدالت منو سريعة، وصغر احلجم، ووفيات طبيعية عالية

وخصوبة مرتفعة.

أنواع خمتارة- فئة ®

R-ausgewählte Arten

6185 Rubber plantations

plantations d'hévéas

Hevea  زرعت أشجار املطاط (يف املقام األول هيبيا الربازيلية
brasiliensis املستوردة من الربازيل) يف العديد من البلدان على
مدى السنوات ال 100 املاضية. وتقع معظم مزارع شجرة املطاط
يف جنوب وجنوب شرق آسيا وبعضها موجود أيضا يف غرب أفريقيا
االستوائية. العديد من الزراعات املبكرة ليست مثمرة للغاية واألشجار
اهلرمة تدخل على حنو متزايد سلسلة إنتاج األخشاب. تايالند، على
وجه اخلصوص، استطاعت أن حتقق سوقا متخصصة يف األلعاب

واحلرف اليدوية اليت تعتمد على خشب املطاط.

مزارع أشجار املطاط

Kautschuk-Plantagen
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6186 Rubbish

détritus

تعرف على سبيل املثال يف الواليات املتحدة، بأا النفايات البلدية
الصلبة، باستثناء فضالت الطعام والرماد، من املنازل واملؤسسات

ومواقع العمل.

قمامة

Müll

6187 rubiaceae

rubiacées

عائلة نباتية كبرية ومتنوعة، من أغىن عائالت كاسيات البذور، تنتشر
أنواعها يف أحناء متعددة مبناخات خمتلفة. تظم بني أفرادها شجريات
وأشجار. من أشجارها وحماصيلها األكثر شهرة أنواع النب املختلفة

(أربيكا وربوستا وغريها).

فصيلة (ال..)  الفوية

Kaffeegewächse/Rötegewächse

6188 Ruderals

rudérales

أنواع النباتات املتعايشة مع اإلنسان، تتواجد عادة يف وحول املوائل
اليت من صنع اإلنسان، مثل جوانب الطرق، واخلنادق واملوائل

األخرى اليت تتم إثارا يف كثري من األحيان؛ عادة نبتات حولية.

نباتات عشوائية

Ruderalpflanzen

6189 Rule of 90

règle de 90

نظام ترقيم منهجي أنشأته يف األصل شركة دو بونت للكيماويات يف
أوائل الثالثينيات من القرن العشرين، والذي ميثل حاليا الطريقة
.(CFCs) املعيارية لتسمية مركبات الكربون الكلورية فلورية

أعطيت ملركبات كربون كلورية فلورية، مثال (امليثان التنائي الكلور
dichlorodifluoromethane) التنائي الفلور
(CCl2F2)، والكربون الثالثي الكلور األحادي

الفلورtrichlorofluorocarbon (CCl3F))، األمساء
املستعارة CFC-12 و CFC-11. من أجل استخالص

التركيب الكيميائي للمركبات من االسم الشائع (املستعار) هلا، يتم
تطبيق قاعدة 90 عرب إضافة 90 إىل الرقم يف اية االسم املستعار. يف
حالة CFC-12، إضافة (90 + 12) تؤدي إىل احلصول على
102. رقم املئات، وهو واحد يف هذا املثال، ميثل عدد ذرات
الكربون يف اجلزيء. مكان العشرات، 0، ميثل عدد ذرات

اهليدروجني يف اجلزيء، وميثل مكان الوحدات عدد ذرات الفلور يف
اجلزيء. وفقا لقاعدة 90، فإن CFC-12 لديها 1 ذرة كربون،
0 ذرات اهليدروجني، و2 ذرات الفلور. اجلانب األخري من قاعدة

90 يتعلق بكون الكربون يشكل بالضرورة أربعة روابط.

قاعدة 90

90-Regel

6190 Rules of procedure

règles de procédure

القواعد اليت حتكم تنظيم ومتابعة مؤمتر األمم املتحدة لألطراف
(COP) أو هيئة فرعية أخرى، مبا يف ذلك إجراءات اختاذ القرارات

والتصويت واملشاركة.

نظام داخلي

Geschäftsordnung
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6191 Runaway 
Greenhouse Effect

emballement d'effet de serre

يصف ويفسر الفرق يف درجات حرارة السطح بني األرض (متوسط
درجة احلرارة السطحية C 15°) والزهرة (C 450°). هذا

املستوى من احلرارة على الزهرة ليس بسبب قرا من الشمس. سبب
هذه الظاهرة على كوكب الزهرة هو التركيز املرتفع للغازات املسببة
لالحتباس احلراري يف الغالف اجلوي، والذي بدوره يسبب ارتفاع
درجة حرارة الكوكب. هذا اجلموح يسبب الدوام يف ارتفاع درجة
حرارة السطح. فقدان املاء السائل نتيجة للتبخر والتحلل الضوئي
الالحق جلزيئات املاء H2O، وفقدان اهليدروجني الذري H يف

الفضاء يف وقت مبكر من حياة كوكب الزهرة، تسبب يف تراكم ثاين
أكسيد الكربون CO2 يف الغالف اجلوي هلذا الكوكب. باعتبار
CO2 غاز ديفء، فإنه ميتص األشعة حتت احلمراء املنعكسة من
سطح الكوكب، ويتسبب يف ارتفاع درجات احلرارة يف الغالف
اجلوي ومينع إزالة CO2 بامتصاصه مبياه املطر وعمليات ترسيب

CO2 على شكل كربونات.

مجوح تأثري االحتباس احلراري

Ausreißer Treibhauseffekt

6192 Runoff

eaux de ruissellement

مياه أمطار أو ذوبان الثلوج أو صرف سطحي من مناطق رطبة،
وكذلك يف حالة من مكب النفايات، املياه اليت تسيل من وعلى سطح

املكب.

جريان سطحي

Abfluss

6193 Run-off

écoulement superficielle

جزء من األمطار املتساقطة، و/أو الثلوج الذائبة، أو مياه الري اليت
تتجمع وتكون تيارات مائية سطحية. وميكن أن حتمل هذه التيارات

ملوثات من اجلو واألرض اليت تلقي ا يف املياه املفتوحة.

تدفق سطحي

Oberflächenströmung

6194 Runoff (water cycle)

eaux de ruissellement (cycle de l'eau)

جمموعة متنوعة من املسارات والطرق اليت يتحرك املاء عربها يف مجيع
أحناء األرض. وهذا يشمل كل من اجلريان السطحي وقنوات اجلريان
السطحي. عندما يتدفق املاء على السطح، فإن بعضه قد يتسرب إىل
داخل األرض، أو يتبخر يف اهلواء، أو يصبح خمتزنا يف البحريات أو

الربك، أو تتم تعبئته الستخدامات اإلنسان الزراعية أو غريها.

جريان سطحي (دورة املياه)

Abfluss (Wasserkreislauf)

6195 rural landscape

paysage rural

فضاء مفتوح يشمل احلقول والبساتني وكذلك الغابات واملراعي
واملناطق املفتوحة األخرى. إنه حيتوي على مساكن متناثرة أو يف

جمموعات صغرية. يتعايش فيه اإلنسان مع حيواناته الداجنة.

صقْع ريفي، منظر ريفي

ländliche Landschaft

6196 Rural livelihood 
security

sécurité des moyens de subsistance en milieu 
rural

يتم تعريف الرزق كأرصدة وتدفقات غذائية ونقدية كافية لتلبية
االحتياجات األساسية. يشري األمن لتأمني ملكية، أو الوصول إىل

املوارد واألنشطة لكسب الدخل، مبا يف ذلك االحتياطيات واألصول
لتعويض املخاطر، وختفيف الصدمات وتلبية احلاالت الطارئة. األمن
املعيشي يف املناطق الريفية هو الوصول الكايف واملستدام إىل والسيطرة

على املوارد املادية واالجتماعية، لتمكني األسر الريفية من حتقيق
الدخل.

أمن معيشي باملناطق الريفية

Ländliche Existenzsicherheit

6197 rural techno-
ecosystems

technico-écosystèmes ruraux

النظم االيكولوجية اليت تستعملُ إلدارا واحلفاظ عليها مدخالت من
الطاقة األحفورية أكرب من املدخالت من الطاقة الشمسية واليت حتتوي

على نسبة أكرب من املواد احليوية واملوارد غري احلية املتدهورة،
ومنتجات من صنع اإلنسان. ويتم تنظم هذه النظم من خالل

املعلومات الثقافية وعدد من الضوابط إىل حد كبري.

نظم إيكولوجية تقنية ريفية

ländliche techniko-Ökosysteme
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6198 rural-urban network 
(RUN)

réseau rural-urbain

شبكات من الريف إىل احلضر لتسهيل انسياب السلع الزراعية وغريها
من منتجات املنتجني الريفيني إىل املستهلكني يف املناطق احلضرية.
عموما، التآزر بني اإلنتاج الزراعي واملؤسسات القائمة يف املناطق

احلضرية هو املفتاح لتطوير االقتصاديات احمللية حىت تكون أكثر حيوية
وجعل النمو االقتصادي اإلقليمي أكثر تكافؤ وأقرب إىل صاحل

الفقراء.

حضريةو يفيةر شبكة، شبكة الريف
إىل احلضر

Stadt-Land-Netzwerk

6199 rutaceae

rutacées

عائلة نباتية كبرية ومتنوعة، تنمو أساسا على شكل أشجار أو
شجريات، ونادرا على شكل نباتات عشبية، دائمة اخلضرة لكن من
بينها اليت تسقط األوراق، تنتشر أنواعها يف املناطق املعتدلة والدافئة.
من أشجارها وحماصيلها األكثر شهرة أنواع احلمضيات (الربتقال

والليمون وغريها).

فصيلة (ال..)  السذابية

Rautengewächse

6200 Rutting

orniérage

تكون منخفضات (على الطريق) نتيجة لتأثري إطارات وعجالت
اآلليات واملعدات امليكانيكية مثل الشاحنات، والساحبات

واجلرارات، واملركبات الرباعية الدفع، وغريها من املعدات. قد حيدث
التخدد يف عموم جماالت احلصاد وعلى املرافق مثل الطرق ومسارات

التزجل. األخاديد قد تنجم عن عمليات احلصاد أو غريها من
االستخدامات مثل االستخدام الترفيهي للمركبات الرباعية الدفع.

ختديد

Spurenbildung
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6201 sac

sac

أو حقيبة أوجراب من ثوب أو ورق أو جلد له استعماالت متعددة،
حلفظ، لنقل أشياء صغرية إىل متوسطة، عموما صلبة، ومتثل أكياس

البلستيك إحدى النفايات املقلقة بالعديد من الدول. وللطبيعة
أكياسها واستعماالا ككيس البدور او حبوب اللقاح عند العديد من
النباتات. ويف مملكة احليوانات جند الكنغر وجرابه الذي حيمي الصغري

لشهور عدة قبل أن يظهر أول مرة.

كيس

Sack

6202 sac

sac

أو حقيبة أوجراب من ثوب أو ورق أو جلد له استعماالت متعددة،
حلفظ، لنقل أشياء صغرية إىل متوسطة، عموما صلبة، ومتثل أكياس

البلستيك إحدى النفايات املقلقة بالعديد من الدول. وللطبيعة
أكياسها واستعماالا ككيس البدور او حبوب اللقاح عند العديد من
النباتات. ويف مملكة احليوانات جند الكنغر وجرابه الذي حيمي الصغري

لشهور عدة قبل أن يظهر أول مرة.

كيس

Sack

6203 sac

sac

أو حقيبة أوجراب من ثوب أو ورق أو جلد له استعماالت متعددة،
حلفظ، لنقل أشياء صغرية إىل متوسطة، عموما صلبة، ومتثل أكياس

البلستيك إحدى النفايات املقلقة بالعديد من الدول. وللطبيعة
أكياسها واستعماالا ككيس البدور او حبوب اللقاح عند العديد من
النباتات. ويف مملكة احليوانات جند الكنغر وجرابه الذي حيمي الصغري

لشهور عدة قبل أن يظهر أول مرة.

كيس

Sack

6204 sac

sac

أو حقيبة أوجراب من ثوب أو ورق أو جلد له استعماالت متعددة،
حلفظ، لنقل أشياء صغرية إىل متوسطة، عموما صلبة، ومتثل أكياس

البلستيك إحدى النفايات املقلقة بالعديد من الدول. وللطبيعة
أكياسها واستعماالا ككيس البدور او حبوب اللقاح عند العديد من
النباتات. ويف مملكة احليوانات جند الكنغر وجرابه الذي حيمي الصغري

لشهور عدة قبل أن يظهر أول مرة.

كيس

Sack

6205 saccate

sacciforme (en forme de sac)

.(sac كيس) انظر

كيسي الشكل

Sackförmig

6206 saccharose

saccharose

مادة غذائية كربوهدراتية (غليكوزيدات)، تتكون من اثنني من
السكريات البسيطة اجللوكوز والفركتوز. حلوة املذاق، وتستخدم
على نطاق واسع عند حتضري احللويات واملشروبات والعديد من

الوجبات. يستخرج من بعض النباتات، وأساسا من قصب السكر
والبنجر السكري.

سكّروز

Saccharose

6207 Sack holder

support de sac plastique

إطار معدين يتم تثبيت كيس ختزين نفايات عليه. كما يرتبط باإلطار
غطاء إلقفال الكيس، ويف بعض احلاالت توجد اسطوانة أو شبكة

معدنية ملنع وصول احليوانات إليه.

حامل كيس

Müllsackhalter

6208 Sack system

collecte des déchets en sac

نظام لتخزين النفايات الصلبة يف أكياس البالستيك أو الورق واليت تتم
إزالتها والتخلص منها مع النفايات.

نظام األكياس

Müllsacksystem

6209 Sacred natural site

site naturel sacré

مساحات من األراضي أو املياه هلا أمهية روحية خاصة لشعوب
وتمعات.

موقع طبيعي مقدس

Heilige Naturstätte

6210 Sacred site

site sacré

منطقة ذات أمهية روحية خاصة لشعوب وتمعات.

موقع مقدس

heilige Stätte
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6211 Safeguard 
information system

protégez système d'information

أداة أو قاعدة بيانات اليت يتم فيها جتميع و/أو توفري املعلومات على
املستوى القطري عن الكيفية اليت يتم ا تناول الضمانات واحترامها

من قبل مشاريع كربون الغابات.

نظام املعلومات حول احلماية

Bewahrung Informationssystem

6212 Safeguard Principles

principes de sauvegarde

ضمانة قانونية أو قاعدة تستخدم لكبح مجاح، مثال، التجارة الدولية
أو القرارات االستثمارية املالية اليت دف إىل محاية صناعة وطنية

معينة من املنافسة األجنبية.

مبادئ وقائية

Schützprinzipien

6213 Safety

sécurité

درجة مقبولة من املخاطر. ألن القبول هو يف األساس قيمة حكم،
وحتديد األمن والسالمة يكون دائما عرضة للقيم الفردية.

أمان

Sicherheit

6214 Safety (of a drug or 
other chemical 
substance)

sécurité (d'un médicament ou une autre 
substance chimique)

مدى إمكانية استخدام مادة كيميائية بالكميات الالزمة لألغراض
املقصودة مع احلد األدىن من خطر اآلثار الصحية الضارة.

سالمة (دواء أو مادة كيميائية
أخرى)

Sicherheit (von einem Arzneimittel oder andere 
chemische Substanz)

6215 safety factor

facteur de sûreté

رقم يدل على قدرة منظومة أو آلة أو قطعة على حتمل أمحال فوق
األمحال املتوقعة. ميثل هذا الرقم (أكرب من 1) نسبة قدرة التحمل إىل
احلمولة املتوقعة. كلما كرب الرقم مت احلد من حاالت فشل املنظومة
(حتقيق أمان أكرب) عند سوء االستعمال أو محولة طارئة أكرب من
التوقعات. قيمة املعامل حتددها مواصفات معيارية، حسب نوعية

االستعمال وكذلك خصائص املواد املكونة لآللة.

عامل األمان، معامل األمان

Sicherheitsfaktor

6216 Safety Factors (in 
food additives and 
contaminants)

facteurs de sécurité (dans les additifs 
alimentaires et les contaminants)

معامل يتم تطبيقه على مستوى التأثري غري امللحوظ للحصول على
التعرض اليومي املقبول (ADI) (تتم قسمة مستوى التأثري غري

امللحوظ على معامل السالمة حلساب ADI). قيمة معامل السالمة
تتوقف على طبيعة التأثري السام، وحجم ونوع السكان املطلوب

محايتهم، ونوعية املعلومات السمية املتاحة.

معامل السالمة (بالنسبة للمضافات
الغذائية وامللوثات)

Sicherheitsfaktoren (in Lebensmittelzusatzstoffen 
und Kontaminanten)

6217 sagittaria

sagittaire

نباتات عشبية معمرة، تنمو باملستنقعات واملياه الضحلة وميكن أن
تعيش مغمورة كليا. ميكن أن تغطي مساحات مهمة وأن تشكل

مراعي ومروج حتت املاء.

سهمية

Pfeilkraut

6218 sago

sagou

نشا غذائي، حيصل عليه من لب خنيل استوائي ومن درنات جذرية
لنباتات مدارية كالكَسفا. مادة غذائية رئيسية يف مناطق استوائية.
يؤخذ اللباب، يغسل وجيفف إلنتاج الدقيق أو حبيبات تستخدم يف

حتضري أطباق وحلويات أو تضاف إىل عصري الفاكهة للرفع من حمتواه
الغذائي ومن لزوجته.

دقيق النخل

Sago

6219 sago-palm

sagoutier

نوع من النخيل ينمو يف جنوب شرق آسيا. يستعمله اإلنسان لينتج
من جذعه نشا غذاء يسمى الساغو. ميكن أن يصل ارتفاعه إىل 10
أمتار. يولد براعم عند القاعدية (كأغلب أنواع النخيل) ميكن نقلها

وغرسها للحصول على خنالت جديدة.

خنل الدقيق

Sago-Palme
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6220 sagponds

étangs d'affaissement

يف عدد من مناطق النشاط املنجمي حتدث ايارات أرضية مللء
الفراغات يف العمق. يف املنخفضات الناجتة عن هذه االيارات تتجمع
املياه، عندما يسمح مناخ املوقع بذلك، تتكون برك أو حبريات اهلبوط.

برك اهلبوط

Senkungsteiche

6221 Sahara and Sahel 
Observatory (OSS)

observatoire du sahara et du sahel (oss)

اهلدف الرئيسي للمرصد هو تعزيز التنمية وتعظيم االستفادة من
البيانات املخصصة ملكافحة التصحر. أعضاء املرصد هم: اجلزائر،

بوركينا فاسو، الرأس األخضر، تشاد، جيبويت، مصر، إريتريا، إثيوبيا،
غامبيا، غينيا بيساو، كينيا، ليبيا، مايل، موريتانيا، املغرب، النيجر،

أوغندا، الصومال، السودان، السنغال وتونس.

(OSS) مرصد الصحراء والساحل

Sahara und Sahel-Observatorium (OSS)

6222 Sahel

sahel

املنطقة االنتقالية يف أفريقيا بني الصحراء الكربى يف الشمال والغابات
االستوائية يف اجلنوب. يقع هذا احلزام من األراضي اجلافة، والذي ميتد

عرب أفريقيا، حتت ضغط استخدام األراضي والتقلبات املناخية.

ساحل

Sahel

6223 sainfoin

sainfoin (hedysaron)

أعشاب تنتمي إىل فصيلة البقوليات، تنمو يف أوروبا، مشال إفريقيا،
آسيا الوسطى ومناطق مبناخ مشابه، مادة علفية جيدة تستعمل يف

تربية املواشي املنتجة للحليب واملنتجة للحوم. نبات قادر على تثبيت
نيتروجني اهلواء يف التربة هلذا يستعمل أيضا كسماد أخضر.

رأس الديك

Esparsette

6224 salep

salep

نبات عشيب من أوروبا، مشال أفريقيا وتركيا والقوقاز. كما يطلق
املصطلح على مشروب، منتشر ببالد الشرق االوسط، من احلليب
الساخن وطحني درنة السحلب وسكر للتحلية. يقدم مع قليل من
مسحوق القرفة، خصوصا يف فصل الشتاء ألنه مقاوم جيد لرتالت

الربد والتهاب احللق.

سحلَب

Salep

6225 saliceae

salicacées

فصيلة تضم أشجار الصفصاف وأشجار وشجريات احلور، تنمو يف
املناطق املعتدلة الباردة.

فصيلة (ال..)  الصفصافية

Salicaceae

6226 saliferous

salifère

يدل املصطلح يف اجليولوجيا على طبقات أو مواقع تراكمات ملحية
(ملح صخري) بكميات وظروف وخصائص تسمح باستغالل

اقتصادي.

ذو ملح/ملحي

saliferous/salzhaltig

6227 salina

saline

لغويا منطقة مستنقعيه ال تصلح للزراعة مللوحتها. اصطالحا منطقة
منبسطة تربتها ضعيفة التسريب أو تعاجل حىت ال تسرب املاء. تقسم

على شكل برك ضعيفة العمق للتبخر. تضخ إليها مياه ماحلة جوفية أو
تصلها أو تضخ إليها مياه البحر. يتبخر املاء وحيصل على امللح.

سبخة

Saline

6228 saline

salin/salé

مادة صلبة أو سائلة (عموما حملول مائي) ماحلة أو حتتوى على ملح.

ملحي/ماحل

salzig
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6229 Saline Soil

sol salin

(1) تربة غري قلوية حتتوي على أمالح قابلة للذوبان بكميات تتداخل
مع منو معظم نباتات احملاصيل. توصيل العصارة املتشبعة أكرب من 4
dS / م، ونسبة صرف الصوديوم أقل من 15، ودرجة احلموضة

عادة ما تكون أقل من 8,5.
 

(2) حالة تربة ناجتة عن وجود ملح قابل للذوبان (يعطي أيونات مثل
الصوديوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، املغنيسيوم، الكلور، SO4) وهو

ما يترتب عنه توصيل اكهربائي ال يقل عن dS 2 / م.

تربة ماحلة

salziger Boden

6230 saline-alkali soil

sol salin-alcalin

تربة غري قلوية حتتوي على ما يكفي من األمالح الذائبة لتحقيق
تداخل مع (تأثري سليب على) منو معظم نباتات احملاصيل. توصيل

العصارة املتشبعة أكرب من mmhos 4 / سم، والنسبة املئوية لتبادل
الصوديوم أقل من 15، ودرجة احلموضة تكون عادة أقل من 8.5.

تربة ماحلة وقلوية

Salziger-alkalischer-Boden

6231 Salinisation

salinisation

التملح هو زيادة صافية يف حمتوى التربة من امللح، وهو ما يؤدى إىل
اخنفاض اإلنتاجية. تنتج مشاكل امللوحة عن تسرب مياه البحر أو
التملح الداخلي، وهو الذي ينتج أساسا عن أساليب الري غري

السليمة.

متلح

Versalzung

6232 salinity

salinité

مستوى تركز األمالح يف املاء أو التربة. يتركز االهتمام عموما على
تركز كلوريد الصوديوم (ملح الطعام).

ملوحة

Salzgehalt

6233 Salinization

salinisation

عملية تراكم األمالح يف التربة.

متلح

Versalzung

6234 salinometer

salinomètre

أداة مصممة لقياس مستوى امللوحة، أو حمتوى حملول من األمالح
الذائبة.

مقياس امللوحة

Salinometer

6235 sallow

saule

أشجار أو شجريات من فصيلة الصفصافيات اليت تضم حوايل 360
نوعا، واسعة االنتشار، لكن تنمو خاصة يف ااالت الرطبة والباردة

من املناطق املعتدلة.

صفصاف

Weide

6236 salpetre

salpêtre

مادة كيميائية (نترات البوتاسيوم)، نتيجة تفاعل محض النتريك
وهيدروكسيد البوتاسيوم، صيغتها (KNO3)، من خصائصها أا
مساعدة على االشتعال وهلذا استعملت يف تركيب البارود، كما

تستعمل كسماد غين بالنيتروجني والبوتاسيوم.

ملح البارود

Salpeter

6237 salpetre

salpêtre

مادة كيميائية (نترات البوتاسيوم)، نتيجة تفاعل محض النتريك
وهيدروكسيد البوتاسيوم، صيغتها (KNO3)، من خصائصها أا
مساعدة على االشتعال وهلذا استعملت يف تركيب البارود، كما

تستعمل كسماد غين بالنيتروجني والبوتاسيوم.

ملح البارود

Salpeter

6238 salpiglossis

salpiglossis

نبات سنوي بعيدان مرنة، أصله من أمريكا اجلنوبية، أزهاره مجيلة
وألواا زاهية، وهلا شكل بوق أو قمع.

لسان املزمار

Trompetenzunge
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6239 salsify

salsifis

نباتات مجيلة األزهار، وجذورها صاحلة لألكل. يصل علو بعض
أنواعها إىل حوايل 120 سم. جذورها كجذر اجلزر غري متفرعة.

قشرة جذر النوع امللقب باإلسباين سوداء، وطول اجلذر املستعمل يف
التغذية ميكن أن يصل إىل املتر ومسك اجلذر 2 سم.

لحية التيس

Schwarzwurzeln

6240 salsola

salsola (ou soude)

نبات ملحي سنوي، ميكن أن يصل علوه إىل 70 سم، وينمو يف
املناطق الساحلية للبحر األبيض املتوسط. هذا النبات يتحمل امللوحة
وميكن ريه مبياه ماحلة. يتميز باحتواء رماده على نسبة عالية (حوايل

35 %) من كربونات الصوديوم.

حرض، روثا

Salzkräuter

6241 salsuginous

salicole (plante)

نباتات تنمو يف التربة املاحلة ويف املستنقعات املاحلة، ومتلك عدد من
اخلصائص املشاة خلصائص نبات صحراوي.

أليف امللح (نبات)

salsuginous

6242 Salt scald

brûlure de sel

منطقة موبوءة بامللح املتراكم على سطح التربة لدرجة أا أصبحت
عارية من النباتات.

احتراق ملحي

Salzverbrühung

6243 Salt weathering 
(crystallisation)

haloclastie (cristallisation)

عملية التجوية الفيزيائية، حيث تدخل حماليل أمالح يف مفاصل أو
شقوق أو مسام الصخر. عندما يتبخر املاء، ميكن أن تنمو بلورات

امللح وتكسر الصخور. حيدث هذا عادة على السواحل ويف
الصحاري احلارة.

جتوية ملحية (تبلور)

Salzverwitterung (Kristallisation)

6244 salt-affected soil

sol salin touchés

تربة مت تعديلها بشكل يؤثر سلبيا على منو معظم نباتات احملاصيل
بسبب وجود أنواع معينة من األيونات القابلة للتبادل أو األمالح

الذائبة. وتشمل التربة اليت يوجد ا فائض من األمالح أو فائض من
أيونات الصوديوم القابلة للتبادل، أو كليهما.

تربة متأثرة بامللوحة

Salz betroffenen Boden

6245 Saltwater intrusion

intrusion d'eau salée

نزوح املياه العذبة بواسطة املياه املاحلة يف املناطق الساحلية أو مصبات
األار. قد يكون راجعا إىل ضخ مفرط للمياه اجلوفية، أو تعدي
البحار على سبيل املثال بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر أو

العواصف. ويتوقع أن تزيد، مع تغري املناخ، أضرار تسرب املياه املاحلة
على الزراعة والنظم اإليكولوجية الساحلية.

تسرب املياه املاحلة

Eindringen von Salzwasser

6246 salvadora

arac

شجرية تنمو يف منطقة الشرق األوسط. استخدمت أليافها "السواك"
مند قرون وقرون كمنظف طبيعي للفم واألسنان. أكدت منظمة
الصحة العاملية هذا التأثري. تشري األحباث والدراسات العلمية إىل أن

السواك حيتوي على مواد مطهرة ومنظفة، كما حيتوي على الفلوريد.

أراك

Zahnbürstenbaum

6247 Salvage

récupération

فصل مراقب للمواد القابلة للتدوير وإعادة االستخدام مبكبات القمامة
أو مرافق استعادة املواد. يتم رصد ومتابعة عمل وسائل وآليات
الفصل املوجهة عن بعد من قبل املشغلني عرب شاشات املراقبة.

إنقاذ

Bergung

6248 Salvage cut

coupe de sauvetage

إزالة األشجار امليتة أو اليت أصاا تلف، أو املريضة السترداد القيمة
القصوى قبل تدهور كامل.

قطع إنقاذ

Bergungsschnitt
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6249 salvia

salvia

شجرية صغرية، تفضل الظل وجو رطب ومعتدل. من أنواعها
(Salvia officinalis) اليت تزرع لتستعمل كبهار أو جلمال
أوراقها وأزهارها، و (Salvia divinorum) اليت هلا تأثري

نفساين وتستخدم من طرف هنود أمريكا يف طقوس دينية.

سلفيا، مرميية

Salbei

6250 samara

samare

مثرة جافة صغرية وحتتوي على بذرة واحدة وهلا حافة (واحدة أو
أكثر) مسطحة واسعة نسبيا تساعد الرياح على نشرها على مسافة

من الشجرة األم. وهي مثار أشجار، على سبيل املثال: القيقب، البتوال
والدردار.

مثرة جناحية

Flügelnuss

6251 Sampling

échantillonnage

مجع جزء من كمية كبرية كممثل للكمية بأكملها.

أخذ العينات

Probenahme

6252 Sand

sable

الرمل هو أكرب اجلسيمات الصخرية حجما يف التربة (قطر حبيباته بني
0,05 و 2 ملم). وميكن رؤية حبيبات الرمل دون جمهر. جسيمات

الرمال خشنة امللمس. وال ميكن لرمل مبلل أن يشكل كرة متماسكة.
عند مزجه مع مواد أخرى (الطني أو الطمي)، يبدو ذلك ممكنا، لكن
ميكن تفتيت العينة الرطبة بني األصابع. يف حالة العينات اجلافة جدا،

وأجزاء صلبة صغرية من الطني، يكون من الصعب تبليل اخلليط.
التربة الرملية لديها الكثري من الفراغات اهلوائية بني اجلزيئات، وبالتايل

تعربها املياه بسرعة. إا ال حتتفظ باملاء وباملواد املغذية بشكل جيد.

رمل

Sand

6253 sand (textural class)

sable (classe de texture)

التربة اليت حتتوي على 85٪ أو أكثر من الرمل؛ وال تتجاوز نسبة
الطمي ا، باإلضافة إىل 1.5 مرة من نسبة الطني، (٪15).

رمل (درجة امللمس)

Sand (Texturklasse)

6254 sand bar

barre de sable

هو ترسب من الرمل أساسا ومن الطمي واحلصى يف قاع البحر ويف
جمرى النهر، تشكله التيارات املائية وتيارات املد واجلزر. قد يعوق

املالحة النهرية ويسبب مشاكل عند مداخل املرافئ البحرية.

حاجز رملي

Sandbank

6255 sand dunes

dunes de sable

تراكمات غري مستقرة من الرمال، تودعها وحتركها (حبات الرمل
والكثبان أيضا) الرياح. تتشكل حيث يفتقد املاء والغطاء النبايت
وتتوفر الرمال والرياح (مع اجتاه متميز). ميكن أن تتكون أيضا يف

املناطق الرطبة، حيث قضى اإلنسان على الغطاء النبايت، لكن الكثبان
تكون غري واضحة املعامل.

كثبان رملية

Sanddünen

6256 sand loam

sable limoneux

مواد تربة حتتوي إما 20٪ أو أقل من الطني، مع نسبة من الطمي
على أال تتعدى 30٪، و 52٪ أو أكثر من الرمل. أو أقل من ٪7
من الطني، وأقل من 50٪ الطمي، وبني 43٪ و 52٪ من الرمال.

رمل طميي

Lehmiger Sand

6257 sand reed

ammophile

نبات عشيب (قصيب لني) دائم بارتفاع ما بني 20 و 130 سم.
أوراقه خضراء متيل أحيانا إىل الزرقة، طويلة وضيقة. ينمو على

السواحل الغربية واجلنوبية ألوروبا، من حبر البلطيق إىل البحر األبيض
املتوسط، ومت توطينه يف أمريكا الشمالية وأستراليا وجزر هاواي.

يغرس لتثبيت الرمال.

قصب الرمال

Strandhafer

6258 sand wort

arenaire

أوراقها خضراء المعة متماسكة ومتقاربة حبيث تشكل ما يشبه
احلصري. فهي بديل مثايل للطحالب يف املناطق املشمسة. تنمو نسبيا
بسرعة ومتأل املسافات بني نقاط انطالق أو أحجار ممشى. تزهر

(أزهار بيضاء) خالل فصل الربيع وحىت بداية فصل الصيف.

رملية، زهرة الرمال

Sandkraut

707



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةS

6259 sandstone

grès

صخور رسوبية تتكون من فتات حبجم حبوب الرمال.

حجر رملي

Sandstein

6260 sandy

sablonneux

نعث يدل على احتواء الوسط على نسبة كبرية من الرمال. وميكن
تطبيقه على كل طبقة من طبقات التربة اليت حتتوي على نسبة كبرية

من الرمال.

رملي

sandig

6261 sandy (Hurricane)

; sandy (ouragan)

اسم يطلق على أحد أقوى األعاصري. انطلق اإلعصار 22 أكتوبر
2012 من جنوب حبر الكارييب وانتقل مشال عرب احمليط األطلسي

شرق شواطئ الواليات املتحدة مت حول اجتاهه غربا لينهي مساره 29
أكتوبر على حدود البحريات الكربى. تسبب يف ما يزيد عن 210

من الوفيات وخسائر قدرت ب 52 مليار دوالر.

ساندي (إعصار)

Sandy (Hurrikan)

6262 sandy (Hurricane)

; sandy (ouragan)

اسم يطلق على أحد أقوى األعاصري. انطلق اإلعصار 22 أكتوبر
2012 من جنوب حبر الكارييب وانتقل مشال عرب احمليط األطلسي

شرق شواطئ الواليات املتحدة مت حول اجتاهه غربا لينهي مساره 29
أكتوبر على حدود البحريات الكربى. تسبب يف ما يزيد عن 210

من الوفيات وخسائر قدرت ب 52 مليار دوالر.

ساندي (إعصار)

Sandy (Hurrikan)

6263 sandy clay

argile sableuse

التربة اليت حتتوي على 35٪ أو أكثر من الطني و45٪ أو أكثر من
الرمل.

طني رملي

sandiger Ton

6264 sandy clay loam

terreau sablo-argileux

التربة اليت حتتوي على 20-35٪ طني، وأقل من 28٪ الطمي، و
٪45 أو أكثر من الرمل.

طمي رملي طيين

sandiger-tonniger Lehm

6265 sandy loam

limon sableux

تربة حتتوي على 30٪ أو أكثر من رمل جدا خشن، وخشن،
ومتوسط، ولكن أقل من 25٪ من الرمل اخلشن جدا، وأقل من

٪30 من الرمل الدقيق جدا أو الناعم.

طمي رملي

sandiger Lehm

6266 sanguinaira

sanguinaire

نباتات معمرة من فصيلة اخلشخاشية، تنمو يف أمريكا الشمالية،
أساسا يف الغابات بأشجار ورقية وضالل ورطوبة. مسيت كذلك ألن

نسغها لونه أمحر يشبه الدم.

دموِية

Sanguinaria

6267 sanguisorbus

sangusorbe

نبات من فصيلة الورديات، ينمو باملناطق املعتدلة من النصف الشمايل
لألرض. نبات معمر ينمو أحيانا ليكون شجريات تصل إىل علو

200 سم. زهوره صغرية وتكون عناقيد كثيفة، بألوان من األبيض
إىل األمحر الغامق. االسم ناتج عن االعتقاد بأن أزهاره احلمراء تساعد

يف عالج الرتيف.

قاطعة الرتف

Wiesenknopf

6268 Sanitary and 
phytosanitary 
measures

mesures sanitaires et phytosanitaires

تدابري تطبق: ا) حلماية اإلنسان أو احليوان أو النباتية أو الصحة (داخل
أراضي البالد) من دخول أو حدوث أو انتشار اآلفات واألمراض
والكائنات احلاملة للمرض. ب) ملنع أو احلد من أضرار األخرى

(داخل األراضي يف البالد) من الدخول، احلدوث أو انتشار اآلفات.

تدابري صحة حيوانية ونباتية

Sanitäre und phytosanitäre Maßnahmen
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6269 Sanitary Landfill

décharge sanitaire

مصطلح من الواليات املتحدة يدل على موقع للتخلص من النفايات
الصلبة البلدية والذي يسري بطريقة حتد من تلوث املياه نتيجة للجريان
السطحي والرشح. تنشر النفايات البلدية الصلبة يف طبقات رقيقة،
تضغط، وتتم تغطيتها بطبقة جديدة من التربة كل يوم للحد من
اآلفات، واملرض، وتلوث اهلواء، ومشاكل تلوث املياه، وتدهور

مجالية املوقع (انظر أيضا: مكب النفايات).

مكب صحي

sanitäre Deponie

6270 Sanitation Residues

résidus d'assainissement

بقايا فضالت بشرية يتم مجعها من مراحيض غري مرتبطة بشبكة
الصرف الصحي (غالبا ما تسمى 'ليلة التربة') واليت، وهذا يتوقف
على مستوى خدمة الصرف الصحي املقدمة، قد تكون ملقاة يف

مصارف املياه يف الشوارع، وبالتايل توجد عند إزالة انسداد ااري
ومجع النفايات اليت جتتاح الطرق.

خملفات الصرف الصحي

Abwasserentsorgungsrückstände

6271 santolina

santoline

نبات عشيب من منطقة البحر األبيض املتوسط ومنها نقله اإلنسان إىل
مناطق أخرى. أنواع صنطولينة تنمو وتتفرع وتكون شجريات صغرية

يصل ارتفاعها 60 سم. عادة ما تكون له رائحة عطرية.

صنطولينة

Heiligenkraut

6272 sap

sève

نسغ خام: حملول مائي متتصه اجلذور من التربة وحيتوي مواد معدنية
مغذية للنبات. يتدفق هذا النسغ من اجلذور يف اجتاه األوراق. نسغ
معاجل: حملول حيتوي النتائج األولية لعملية التركيب الضوئي اليت تتم

يف األوراق، وينتقل من األوراق يف اجتاه باقي مكونات النبات.

نسغ

Saft

6273 sapindaceae

sapindacées

فصيلة أشجار متنوعة (حوايل 1900 نوع) مع اختالفات بني
أجناسها وأنواعها (ألن أساس االنتماء هو التطور اجلزيئي). معظم
األنواع تنموا يف املناطق االستوائية، لكن هناك أنواع قليلة تنمو فقط

يف املناطق املعتدلة.

فصيلة (ال..)  الصابونية

Seifenbaumgewächse

6274 saponaria

saponaire

من فصيلة القرنفليات. امسها مشتق من الالتينية، وتدل على احتوائها
على مواد جعلتها تنعث بالصابون الطبيعي. وقد استخدمت أنواع من
الفصيلة منذ عصور لغسل الصوف ويف وقت الحق لتنظيف مالبس

بألوان حساسة. تزرع حاليا عموما لزهورها.

صابونية

Seifenkräuter

6275 sapphire

saphir

من األحجار الكرمية، وهو أكسيد أملونيوم متبلور (Al2O3) حيتوي
شوائب من أيونات احلديد الثنائي (Fe2+)  و/أو أيونات التيتانيوم

. (+Ti4) الرباعية

ياقوت أزرق

Saphir

6276 Saproxylic

saproxylique

أنواع تسكن األخشاب وتشكل جزءا كبريا من ثراء األنواع يف
الغابات، تساعد يف حتقيق وظيفة رئيسية يف النظام البيئي من خالل

حتليل اخلشب وإعادة تدوير املغذيات اخلشبية.

خنافس األخشاب

saproxylische

6277 Sapwood

aubier

اخلشب احلي الذي يشكل احللقات اليت تتكون سنويا على السطح
اخلارجي جلذع الشجرة حتت اللحاء واليت يتم من خالهلا انتقال املاء

(ومغذيات) من التربة إىل الشجرة.

خشب برحيق

Splintholz
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6278 sap-wood

aubier

ميثل الطبقات اخلارجية األخرية من جدع الشجرة (ما حتت القشرة).
باألشجار احلية هي الطبقات اليت ال زالت قيد النمو واليت يعربها
النسغ اخلام من اجلذور إىل األوراق والنسغ املعدل من األوراق إىل

باقي أجزاء الشجرة.

خشب رخو

Splintholz

6279 sarmentous

sarmenteux

ينمو على شكل شجرية أو على شكل نبات متسلق بطول قد يصل
40 مترا. زهوره بيضاء إىل بنفسجية. ينمو بإفريقيا الغربية

واالستوائية من مستوى سطح البحر إىل علو 1400 مترا. له العديد
من االستخدامات الطبية احمللية كعالج آالم املفاصل والعني وأمراض

أخرى.

يعرس

Sarmentous

6280 sarracenia

sarracènie

نباتات آكلة حلوم. تنمو يف شرق واجلنوب الشرقي للواليات املتحدة
وكذلك جبنوب وشرق كندا. تقلصت مجيع أنواعها بفعل التأثري
البشري. تطورت أوراق النبات لتأخذ شكل قمع أو بوق، حيتوي
على سائل به إنزميات. يستعمل البوق كمصيدة للحشرات. يقتل

وحيلل السائل الفريسة لتصبح مصدر تغذية للنبات.

بوقية

Schlauchpflanzen

6281 sarsaparilla

salsepareille

شجرية من وسط وجنوب أمريكا، مثارها تشبه عناقيد العنب. متثل
جذورها أهم أجزائها، استخدمها السكان األصليون ألغراض طبية
مند قرون. طعمها مر جدا، لذلك استخلص الصيادلة املواد املفيدة
ومزجوها مع املاء والسكر. لقي املشروب إقباال وأصبح مشروبا

شعبيا حيمل اسم النبتة.

فُشاغ

Sarsaparille

6282 sassafras

sassafras

أشجار من شرق أمريكا واجلنوب الشرقي آلسيا، تستعمل جذورها
الستخالص زيوت أساسية أو تنقع للحصول على شاي. يستخدم
الزيت يف صناعة العطور أما الشاي فيعترب فعاال ضد التهاب املسالك
البولية، واضطرابات اجلهاز اهلضمي واألمعاء، واإلمساك والغازات
املعوية. كما أن إضافة الزيت ملاء احلمام يساعد على التغلب على

التعب وخيفف تشنجات العضالت وارتفاع ضغط الدم.

ساسفراس

Sassafras

6283 Satellite

satellite

األقمار االصطناعية هي أجهزة اإللكترونية وضعت يف مدار فلكي
ملراقبة وفحص املناطق اليت قد ال نكون قادرين على مراقبتها مباشرة.

كما تستخدم بشكل روتيين ملراقبة األوزون يف الغالف اجلوي
واألشعة فوق البنفسجية، والعديد من املكونات األخرى. ويستخدم
قياس االرتفاعات باألقمار الصناعية ورادار قياس التداخل لقياس شدة
اال املغناطيسي وتتبع تدفق اجلليد يف القطب اجلنويب. وتستخدم

األقمار الصناعية ذات املواقع املستقرة بالنسبة لألرض يف االتصاالت.

قمر اصطناعي

Satellit

6284 Satellite vehicle

véhicule satellite

شاحنة صغرية جلمع النفايات، تنقَلُ أمحاهلا إىل شاحنة أكرب تعمل
بالتعاون معها.

مركبة تابعة

Satellitenfahrzeug

6285 satin-flower

lunaire (lunaria)

نبات من جنوب أوروبا ومت توطينه يف مناطق من كلفورنيا ووسط
أوروبا، ينمو يف السنة األوىل ويزهر يف الثانية ومتوت بعد اكتمال منو

البذور. أزهارها بيضاء أو حممرة إىل أرجوانية بأربعة وريقات.

قَمرية

Silberblätter
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6286 saturate

saturer

1. ملء مجيع الفراغات بني جزيئات التربة بسائل.
 

2. تكوين احمللول األكثر تركيزا واملمكن يف ظل جمموعة من
الظروف املادية ويف وجود فائض من املادة املذابة.

 
3. إشباع قدرات، امتزاز مركب بأيونات موجبة. على سبيل املثال،

إشباع بكتيونات اهليدروجني.

إشباع

sättigen

6287 saturated soil

sol saturé

التربة اليت حتتوي على أكرب قدر ممكن من املياه. يف هذه التربة ويف
مثل هذه احلالة، متتلئ مجيع املسام باملاء.

تربة مشبعة

gesättigter Boden

6288 Saturation (water 
cycle)

saturation (cycle de l'eau)

احلالة اليت يكون فيها الضغط اجلزئي لألي مكون من مكونات مادة
مائعة (املاء يف اهلواء) يساوي أقصى قدر من الضغط اجلزئي املمكن

حتت الظروف البيئية القائمة، حبيث أن أي زيادة يف كمية هذا املكون
سينتج عنها زيادة يف كمية املادة يف احلالة املكثفة. يتوقف التبخر يف

ظل هذه الظروف.

تشبع (دورة املاء)

Sättigung (Wasserkreislauf)

6289 Saturation 
Percentage

pourcentage de saturation

النسبة املئوية من حجم الفراغات يف التربة اليت مت شغلها باملياه. نفس
داللة حمتوى الرطوبة املعرب عنه كنسبة مئوية.

نسبة التشبع املئوية

Sättigungsprozent

6290 Savanna

savane

إحدى املناطق اإلحيائية لألرض واليت تتميز بتغطية واسعة من
األعشاب مع أشجار متناثرة. وأحياء منطقة السافانا هي أحياء انتقالية
بني تلك اليت يمن عليها حياة الغابات وتلك اليت تسيطر عليها حياة
جماالت األعشاب وترتبط مع مناخات هلا فصول هطول أمطار مومسية

مصحوبة جبفاف مومسي.

سافانا

Savanne

6291 Sawlogs

grumes de sciage

جذوع قطرها يف القسم العلوي 14 سم على األقل واليت توجه إىل
املنشرة لتقطيعها وتقسيمها إىل أعمدة و/أو ألواح.

جذوع للنشر

Sägerundholz

6292 Sawn wood

bois de sciage

أي خشب منشور ببساطة بالطول أو أنتج عن طريق عملية التقطيع
بتشكيل جانيب. اخلشب املنشور يتجاوز مسكه عادة 6 مم.

خشب منشور

Schnittholz

6293 Sawtimber

bois pour le sciage

أنواع األشجار اليت ميكن أن تنتج جذوعا للنشر.

أخشاب للنشر

Sägeholz

6294 Saxicolous

saxicolous

تدل على خاصية كائن حي ينمو على أو بني الصخور.

معايش للصخور

saxicolous

6295 Scalping

scalping

إزالة، أو تضرر كبري، للطبقة العشبية عند نقل تربة كانت قد وضعت
فوق العشب خالل عمليات باملوقع.

اقتالع عشب جبذوره

Scalping
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6296 Scarce Good

bien rares

السلعة اليت يطلبها الناس أكثر مما هو متوفر واليت هي مكلفة عند
احلصول عليها.

سلعة نادرة

knappes Gut

6297 Scarcity

rareté

وضع ينتج عن عدم التوازن بني طلبات غري حمدودة نسبيا وموارد،
متاحة لتلبية تلك الطلبات، حمدودة نسبيا.

ندرة

Knappheit

6298 Scarification

scarification

شق سطح األرض بواسطة آلة حرث خاصة قبل الزراعة أو غرس
شتالت. تستخدم على أرض جيدة التصريف.

ختديش

Skarifizierung

6299 Scarification (seed)

scarification (semences)

خدش أو شق أو كسر اصطناعي للغالف اخلارجي للبذرة بوسائل
ميكانيكية أو كيميائية. وتستخدم هذه األساليب لتحسني وترية

اإلنبات.

ختديش (البذور)

Vertikutieren (Samen)

6300 Scarification (soil)

scarification (sol)

حتضري التربة جلعلها مالئمة أكثر لنمو النبات..

ختديش (التربة)

Aufritz (Boden)

6301 Scavenger

charognard

حيوان يتغذى على بقايا احليوانات النافقة أو النباتات.

قمام

Aasfresser

6302 Scavenger

personne qui fouille (poubelles, décharges)

شخص، خارج منظومة اإلدارة، يشارك بشكل غري منضبط يف
استعادة املواد يف أية نقطة من جمرى النفايات الصلبة.

جامع نفايات (قابلة إلعادة التدوير)

Mülldurchstöberer

6303 scavenger-beetle

nécrophore

أجسام احلشرات البالغة عموما سوداء وظهرها بيضاوي الشكل
وبطنها مسطح. أجسام الريقات بنية مع شعريات مميزة وثالثة أزواج
من األرجل. تتغذى يف األساس على مواد عضوية متحللة وجيف

احليوانات.

دافنة، خنفساء زبال

Totengräber (Käfer)

6304 scavenging

ébouage

إزالة نفايات أو بقايا من مواقع، بقاءها فيها يعيق سريها أو يضر
باملستعمل.

كنس

Aufräumung

6305 Scavenging

fouille des décharges

فرز يدوي لنفايات صلبة يف مقالب النفايات للحصول على مواد قابلة
لالستخدام.

انتقاء نفايات

Den Müll durchstöbern

6306 Scenario Planning

planification de scénario

ختطيط السيناريو هي تقنية مستخدمة عند احلكومة واألوساط
األكادميية، واملؤسسات التجارية يف جمموعة متنوعة من الصناعات
لتحديد فرص جديدة. ختطيط السيناريو هو نوع خاص من تبادل

األفكار حول هياكل افتراضية وآفاق املستقبل (السيناريو) حيث ميكن
موعة من الناس أن تتصور، بالتفصيل، كيف ميكن أن يؤثر ذلك
على مستقبل اتمع، واألسواق، والفرص املتاحة للشركات. ختطيط
السيناريو ليس أكثر من خيال منظم حبيث ميكن أن يساء استخدامه

بقدر ما ميكن أن يكون مفيدا.

ختطيط سيناريو

Szenarioplanung

6307 schematic soil map

carte schématique des sols

خريطة التربة اليت مت جتميعها من معلومات ضئيلة عن التربة من مناطق
جديدة وغري مطورة عن طريق تطبيق املعلومات املتاحة عن عوامل

وخصائص التربة من املنطقة ذات الصلة. املقياس هو عادة 1:
500000 أو أصغر.

خريطة ختطيطية للتربة

schematische Bodenkarte

712



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةS

6308 Schlüsselart

espèces clés

نوع لديه وظيفة مركزية يف جمتمع أو يف نظام إيكولوجي، وينتج عن
اختفائه انقراض أو ضعف شديد لبعض األنواع اليت تعتمد كثريا عليه.

نوع مفتاح/أساس

Schlüsselart

6309 Sciaphilous

sciaphile

أنواع من الكائنات تعيش وتنمو يف الظل، مقابل أنواع حمبة للضوء.

حمب للظل

Sciaphilous

6310 Science Sector, 
UNESCO

secteur des sciences, unesco

مع شعبته للعلوم البيئية، يتعاون قسم علوم األرض ومكتب تنسيق
الربامج البيئية، مع مركز التراث العاملي يف تنفيذ املشاريع التشغيلية
املتعلقة مبمتلكات التراث العاملي الطبيعي، وخصوصا تلك اليت هي

أيضا حمميات احمليط احليوي لليونسكو.

قطاع العلوم، اليونسكو

Wissenschaftsbereich, UNESCO

6311 Scientific name

nom scientifique

اسم رمسي يتكون من حدين لكائن معني. يتكون من اسم جنس
وأمساء حمددة لألنواع؛ كل نوع له اسم علمي صحيح واحد فقط.

اسم علمي

wissenschaftlicher Name

6312 scintillation

scintillation

ظاهرة طبيعية تعرب على تأللؤ جسم. جسم من الفضاء، يتألأل نتيجة
اضطرابات يف الغالف اجلوي (الوسط بني املتلقي ومصدر الضوء)
جتعل الضوء الذي يصل الناظر خافتا ومتغري الشدة أو متقطعا. أو
جسم على سطح األرض له خاصية إرسال أشعة مرئية مت حتفيزه

بأشعة غري مرئية.

وميض

Szintillation

6313 scirocco

scirocco

رياح حارة وجافة وحتمل غبار ب من مشال أفريقيا على ساحل
البحر األبيض املتوسط الشمايل.

شريوكو

Scirocco

6314 sclerenchyma

sclérenchyme

نسيج خشيب يتكون من خاليا مسيكة اجلدران حتتوي نسبة كبرية من
اللجنني، تصبح صلبة عند اكتمال منوها ومتوت. وضيفتها دعم خمتلف

أجزاء جسم النبات مبا يف ذلك القشور الصلبة للعديد من الفواكه
والبذور، هلذا هي عديدة وختتلف أحجامها وأشكاهلا حسب املوقع.

سكلرنشيمة

Sclerenchym

6315 Sclerophylly

sclérophyllie

ورقة، عادة دائمة اخلضرة، جلدية امللمس وصلبة نسبيا، وغالبا ما
تكون هلا أشواك.

أوراق قاسية

Sclerophylly

6316 scoria

scorie

صخور بركانية داكنة. بنيتها تشبه األسفنج أي كثرية املسام
والفراغات. ينتج عن ذلك وزن نوعي منخفض لكن أكرب من 1.
كما يطلق املصطلح على نفايات األفران العالية حيث يتم صهر
واختزال خامات احلديد واليت هلا العديد من خصائص اخلبث

الربكاين.

خبث بركاين

Schlacke

6317 scour

creusement

عموما اقتالع طبقة عليا من سطح: قطعة معدنية لتنظيفها من الصدأ،
اقتالع طبقات عليا على التوايل من مسار قناة أي حفرها. كما ميكن
أن يكون االقتالع غري مرغوب كاقتالع التربة احمليطة بأعمدة جسر

بفعل تيار املاء بالنهر.

حفْر

scheuern/abtragen

6318 Scrap

ferraille

مواد (معدنية أساسا) يتخلص منها أثناء عمليات التصنيع واليت قد
تكون مناسبة إلعادة املعاجلة.

خردة

Schrott
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6319 Scrap car

voiture - ferraille

سيارة وصلت إىل اية حياا العملية وتوقف استعماهلا.

سيارة خردة

Schrott-Auto

6320 Scrapie

tremblante (du mouton)

مرض اعتالل الدماغ اإلسفنجي عند األغنام. انظر: جسيمات
بروتينية معدية.

اإلسكرابيه، قعاص/راعوش

Scrapie

6321 Scree (Talus)

eboulis (talus)

تراكم شظايا صخرية زاوية سقطت أسفل صخرة أو حائط صخري
(الواجهة املفتوحة)، ينتج بنسبة كبرية عن التجوية والسقوط الالحق

للصخرة؛ ويسمى أيضا الكاحل.

ركام حصى (منحدر)

Geröll (Talus)

6322 Screen

grille

1. شبكة، يف وضع عمودي، تستخدم اللتقاط النفايات اليت حتملها
الرياح. 2. شبكة تستخدم لفصل النفايات املسحوقة أو املمزقة. 3.
جهاز ميكانيكي تستخدم لفصل املواد الصلبة املتوسطة احلجم واألكرب

حجما من تيار متدفق من النفايات السائلة قبل مزيد من املعاجلة.

حاجز شبكي، شبكة

Gitter

6323 Screening

criblage

مصطلح مستخدم يف العامل املهين للداللة على فحص أويل حلالة معينة
لتحديد املتطلبات اإللزامية لدراسة تقييم األثر البيئي أو التقييم البيئي

االستراتيجي.

غربلة

Screening

6324 Screening 
(contaminant 
assessment)

dépistage (évaluation de contaminant)

عملية تصفية أو إبعاد أو إزالة مسارات التعرض غري املعقولة أو غري
احملتملة، واملواد الكيميائية أو املواد األخرى، أو السكان من عملية
تقييم املخاطر لتركيز التحليل على املواد الكيميائية، واملسارات

والساكنة األكثر إثارة للقلق.

كشف (تقييم امللوثات)

Screening (Schadstoffbewertung)

6325 Screening (health)

dépistage (santé)

حتديد تقرييب ملرض مفترض مل يتم تشخيصه بعد أو عيب عن طريق
تطبيق اختبارات وامتحانات، أو غريها من اإلجراءات اليت ميكن

تطبيقها بسرعة. ليس املقصود من الفحص أن ينتج تشخيصا.
األشخاص الذين حيصلون على نتائج إجيابية أو مشبوهة عند الفحص،
جتب عليهم استشارة أطبائهم للتشخيص والعالج الالزم. الفحص هو

تشخيص أويل فقط، واالستجابة اإلجيابية تتطلب الفحص الثاين،
التشخيص. مبادرة الفحص عادة ما تأيت من احملقق أو من الشخص أو
من وكالة توفري الرعاية وليس من مريض يشتكي. فحص تكون له
عادة صلة مع مرض مزمن، أو يهدف للكشف عن مرض مل يصبح

بعد حتت الرعاية الطبية.

فحص (الصحة)

Überprüfung (Gesundheit)

6326 Scrub

garrigue

مساحة بأشجار أو شجريات سيئة التشكل وغري صاحلة للتحويل إىل
أخشاب.

دغل

Buschland

6327 Scrubber

scrubber

جهاز لتنظيف غاز املداخن. هناك العديد من أشكال هذا النوع من
التجهيزات لتنظيف الغاز، واليت تعمل على أساس أن الغبار والغازات
عندما تتصادم أو تتالمس مع املاء، فأا سوف تصبح جمرورة مع

التيار املائي أو سيتم استيعاا يف املاء وهذا سيسهل السيطرة عليها.
ويتحقق ذلك عادة إما عن طريق مترير الغاز من خالل حاجز من

قطرات املاء، أو التسبب يف اصطدام بني الغبار و مسطحات مائية من
خالل تغيري اجتاه الغاز. إزالة اجلزيئات ميكن أن يصل إىل قطر من

.(�m 1 1 ميكرومترfm) (1)

جهاز غسل الغاز

Gaswäscher
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6328 SEA (Strategic 
Environmental 
Assessment)

evaluation environnementale stratégique (sea)

جمموعة من األدوات واألساليب التحليلية والتشاركية اليت دف إىل
دمج االعتبارات البيئية يف السياسات واخلطط والربامج وتقييم أوجه
الترابط مع االعتبارات االقتصادية واالجتماعية. وهو يتيح إدماج

االعتبارات البيئية - جنبا إىل جنب مع اجلوانب االجتماعية
واالقتصادية - يف عملية صنع القرارات االستراتيجية يف مجيع املراحل.

التقييم البيئي االستراتيجي ليس بديال عن األدوات التقليدية لتقييم
األثر البيئي ملشروع، بل هو مكمل هلا.

(SEA) تقييم بيئي استراتيجي

Strategische Umweltprüfung (SUP)

6329 sea breeze

brise de mer

رياح ساحلية حملية ب من احمليط إىل األرض. نسائم البحر عادة ما
حتدث أثناء النهار، ألن االختالفات يف تدفئة الرب والبحر تنتج عنها
اختالفات يف الضغط اجلوي. الكتلة اهلوائية البحرية األكثر برودة
واألثقل تتحرك من البحر إىل اليابسة لتحل حمل كثلة اهلواء الدافئ

واألخف املوجودة على الساحل واليت ترتفع.

نسيم البحر

Seebrise

6330 sea level rise

élévation du niveau de la mer

ظاهرة ازدادت قوة يف العقود األخرية، وذلك بسبب ظاهرة االحتباس
احلراري. هناك نوعان من األسباب: التمدد احلراري ملياه احمليطات
تبعا الرتفاع درجة حرارا، وذوبان اجلليد من األار اجلليدية

الرتفاع درجات احلرارة. مستوى سطح البحر يرتفع حاليا مبعدل
أكثر من 3 ملم يف السنة، وميكن أن يرتفع بنسبة تصل إىل 1 متر

حبلول اية القرن ال21. وقد ظهرت تأثريات سلبية الرتفاع مستوى
سطح البحر بالفعل على اتمعات والنظم اإليكولوجية الساحلية يف

مجيع أحناء العامل.

ارتفاع مستوى سطح البحر

Meeresspiegelanstieg

6331 sea-floor spreading

expansion des fonds océaniques

توسع قاع البحر هو ما حيدث يف مرتفعات وسط احمليطات حيث
تتباعد صفيحتان عن بعضهما مما يؤدي إىل تزايد اتساع البحر. عندما

تتحرك الصفائح مبتعدة عن بعضها، تصعد مكونات جديدة من
الفجوة وتربد وتتصلب على حافة الصفائح.

توسع قاع البحار

Meeresbodenspreizung

6332 Seagrass

jonc de mer

نباتات مزهرة توجد يف املصبات البحرية ملياه األار، ومتيل إىل تطوير
مروج واسعة النطاق حتت املاء.

أعشاب حبرية

Seegras

6333 Sebkha

sebkha

منخفضات حتتوي على مياه ماحلة بعد هطول األمطار، ولكنها جافة
يف الصيف ويكون سطحها مكسوا باألمالح (توجد يف مشال أفريقيا

ويف الشرق األدىن).

سبخة

Sebkha

6334 Second Assessment 
Report (SAR)

deuxième rapport d'évaluation

عرض موسع لألحباث يف مجيع أحناء العامل املتعلقة بتغري املناخ واليت
مجعها الفريق احلكومي الدويل ونشر يف عام 1995. شارك يف
حتضريه حوايل 2000 من العلماء واخلرباء. ويعرف التقرير أيضا
حتت اسم "تغري املناخ عام 1995". خلص التقرير إىل أن "ميزان
األدلة يشري إىل أن هناك تأثري بشري واضح على املناخ العاملي."

وذكر أيضا أن "خيارات غري نادم" واستراتيجيات أخرى، فعالة من
حيث التكلفة، متوفرة ملكافحة تغري املناخ.

تقرير التقييم الثاين

Zweiter Sachstandsbericht

6335 Secondary Collection

collection secondaire

مجع النفايات الصلبة البلدية من نقاط مجع مشتركة و / أو مواقع
إنتاج نفايات (يف كثري من األحيان كجزء من جولة مجع) والنقل إىل
حمطة نقل مركزية، أو مركز إعادة التدوير، أو مرافق معاجلة وسيطة

أو موقع التخلص من النفايات.

مجع ثانوي

sekundäre Sammlung
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6336 secondary consumers

consommateurs secondaires

كائنات حية تتغذى كليا أو جزئيا على كائنات حية أخرى أو على
جسيمات من مواد عضوية. مثل الربوتوزوا اليت تتغذى على البكترييا.

مستهلكني ثانويني

Sekundärkonsumenten

6337 Secondary forest

forêt secondaire

منو النباتات اخلشبية على األرض اليت مت تطهريها إىل حد كبري من
غالفها الغابوي األصلي (أي حتمل أقل من 10٪ من الغطاء احلرجي
األصلي). الغابات الثانوية عادة تتطور بشكل طبيعي على األراضي
املهجورة بعد احلراثة املتنقلة، والزراعة املستقرة، أو استعمال رعوي،

أو زراعة فاشلة لألشجار.

غابة ثانوية

Sekundärwald

6338 Secondary habitat

habitat secondaire

منطقة أصبحت مناسبة كموئل ألنواع نظرا لالستخدام البشري
لألراضي.

موئل ثانوي

Sekundäres Lebensraum

6339 Secondary Leachate

lixiviat secondaire

عندما تتسرب املياه من خالل موقع لطمر النفايات فإا تتلوث
وتصبح عصارة (خمففة)، وتعرف بالعصارة الثانوية.

عصارة ثانوية

sekundäres Sickerwasser

6340 secondary mineral

minéral secondaire

مواد معدنية نتجت عن حتلل مواد معدنية أولية أو عن ترسب
منتجات حتلل معدن أويل.

معادن ثانوية

sekundäres Mineral

6341 Secondary Raw 
Materials (SRM)

matières brutes secondaire

1. مواد مت تصنيعها واستخدامها مرة واحدة على األقل واليت تعود
مرة أخرى إىل دائرة االستخدام. 2. مواد ثانوية (مثل الورق

والزجاج واملعادن، اخل) مت احلصول عليها من النفايات الصلبة البلدية
يف إطار عمليات إعادة االستخدام وإعادة التدوير و / أو االسترداد

باحملطات البلدية ملعاجلة النفايات الصلبة.

مواد أولية مستعملة

sekundäre Rohstoffe

6342 Secondary Raw 
Materials Recovered 
from Disposal Sites 
(SDS)

matières premières de récupération des sites 
d'enfouissement

مواد مت فرزها واستخالصها من النفايات البلدية الصلبة يف مواقع
التخلص من النفايات (مقالب، مقالب القمامة) إلعادة استخدامها

وإعادة تدويرها.

مواد خام ثانوية مستردة من مواقع
التخلص

Sekundärrohstoffe aus den Deponien

6343 Secondary Raw 
Materials Recovered 
from Point of Waste 
Generation (SPWG)

matières premières secondaires récupérées à 
partir du point de production de déchets

مواد مت استردادها من النفايات البلدية الصلبة مبواقع ختزين مؤقت.

مواد خام ثانوية مستردة من موقع
تكون النفايات

Sekundärrohstoffe aus der Erzeugungsstelle 
zurückgewonnen

6344 Secondary Raw 
Materials Recovered 
from Street Bins 
(SSB)

matières premières secondaires récupéré des 
conteneurs de la rue

مواد مت استردادها من النفايات البلدية الصلبة من صناديق وحاويات
النفايات مبجمعات السكانية.

مواد خام ثانوية مستردة من
حاويات الشوارع

Sekundäre Rohstoffe aus den Straßenbehältern 
zurückgewonnen
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6345 Secondary Raw 
Materials Recovered 
from Transfer 
Stations (STS)

matières premières secondaires récupéré des 
stations de transfert

مواد مت مجعها واستردادها / أعيد تدويرها، من النفايات البلدية
الصلبة مبحطة التحويل.

مواد خام ثانوية مستردة من حمطات
التحويل

Sekundärrohstoffe aus Transferstationen 
zurückgewonnen

6346 Secondary Raw 
Materials Recovered 
from Waste 
Collection Vehicles 
Prior to Transfer 
Station (SCV)

matières premières secondaires récupéré des 
véhicules de collection avant la station de 
transfert

مواد مستردة من شاحنات مجع النفايات الصلبة البلدية.

مواد خام ثانوية مستردة من
شاحنات مجع النفايات قبل حمطة

النقل

zurückgewonnene Sekundärrohstoffe aus 
Abfallsammelfahrzeuge vor den Transferstationen

6347 Secondary Raw 
Materials Recovered 
from Waste Haulage 
Vehicles (SHV)

matières premières de récupération de déchets 
des véhicules transport routier

نقل النفايات البلدية الصلبة إىل مواقع التخلص.

مواد خام ثانوية مستردة من
مركبات نقل النفايات

zurückgewonnene Sekundärrohstoffe von Abfall-
Transportfahrzeugen

6348 Secondary sIudge

boues secondaires

محأة من أحواض الترسيب الثانوية (إعادة محأة منشطة أو محأة
دبال). يف املناخات املعتدلة، غالبا ما يتم إرجاع احلمأة الثانوية إىل

أحواض الترسيب االبتدائي ويتم تكثيفها هناك إلعطاء محأة خمتلطة.
يف املناخات احلارة، قد يكون هذا املسار غري مناسب ألن احلمأة
الثانوية تصبح الالهوائية بشكل سريع جدا، وهو ما يربز عرب طفو
احلمأة يف اخلزانات األولية. التعومي قد يكون أفضل من الترسيب

للحمأة الثانوية يف املناخات الدافئة.

محأة ثانوية

Nachklärschlamm

6349 Secondary 
Stakeholders

intervenants secondaires

وسطاء يف أي عملية تسليم مشروع أو برنامج.

متدخلني ثانويني

sekundäre Interessenträger

6350 Secondary Tillage

labourage secondaire

معاجلة ميكانيكية للتربة بعد احلراثة األولية. تكون احلراثة الثانوية أقل
عمقا من احلراثة األولية، وحتقق تقدما أكرب يف سحق ما تصلب من
التربة، ويف خلط املواد الكيميائية للمحاصيل وتسوية سطح التربة،
ومكافحة األعشاب الضارة. يف نظام احلراثة التقليدية، يتم استخدام

احلرث الثانوي النهائي إلعداد خطوط الزرع.

حراثة ثانوية

Sekundäre Bodenbearbeitung

6351 Secondary Treatment

traitement secondaire

تستهلك البكترييا املواد العضوية من مياه الصرف الصحي. ويتم إجناز
ذلك من خالل اجلمع بني مياه الصرف الصحي، والبكترييا،

واألكسجني يف نظام مرشحات أو يف عملية محأة منشطة. هذا العالج
يزيل املواد العلقة والقابلة للترسب وحنو 90 يف املائة من املواد املتسببة

يف طلب األكسجني واملواد الصلبة العالقة. ميثل التعقيم املرحلة
األخرية من املعاجلة الثانوية. (انظر: معاجلة ابتدائية، ومعاجلة ثالثية).

معاجلة ثانوية

sekundäre Behandlung

6352 Second-growth

deuxième croissance

جتديد الغابة بعد اضطراب، مثل احلرائق أو قطع شامل.

منو ثاين

zweites Wachstum

6353 Secretariat of the 
UNCCD

secrétariat de l'unccd

األمني التنفيذي ومساعديه هم املسؤولون عن تقدمي اخلدمات ملؤمتر
األطراف، مبا يف ذلك إعداد الوثائق وترتيبات االجتماع. وترتبط

أمانة اتفاقية مكافحة التصحر مؤسسيا مبنظمة األمم املتحدة.

أمانة اتفاقية مكافحة التصحر

Sekretariat der UNCCD
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6354 secular

séculaire

قرين يصف تغيريات طويلة األجل (قرون) واليت حتدث ببطء وبصورة
تدرجيية. يستخدم عادة لوصف التغريات يف االرتفاع واإلمالة

واإلجهاد أو نسب التمدد اليت ترتبط بالتشوهات التكتونية على املدى
الطويل. على سبيل املثال، اجلبل الذي ينمو، يزداد ارتفاعه ببطء
حبيث ال نستطيع أن نرى حدوث ذلك بالعني اردة، ولكن إذا
استعملنا وسائل دقيقة لقياس االرتفاع مرة أوىل مت مرة أخرى بعد

سنة، ميكننا أن نرى أن االرتفاع قد زاد.

قرين

säkular

6355 Secure landfill

décharge à haute capacité de retention

موقع مكب مت اختياره وإعداده بشكل يضمن معدالت احتفاظ عالية
جدا للنفايات املودعة يف املكب.

مكب آمن

Sichere Deponie

6356 Security

sécurité

يدل "أمن الدولة أو األمن الوطين" على شرط احلفاظ على بقاء الدولة
القومية من خالل استخدام القوة االقتصادية والعسكرية والسياسية

وممارسة الدبلوماسية. "األمن اإلنساين" هو منوذج لفهم نقاط الضعف
العاملية، واليت تقول بأن املرجع الصحيح لتحقيق األمن جيب أن يكون
الفرد بدال من الدولة. األمن البشري هو وجهة نظر أمنية حمورها أمن
الناس وأنه ضروري لالستقرار الوطين واإلقليمي والعاملي. "األمن
البيئي" يشري إىل جمال البحوث واملمارسات اليت تعاجل الصالت بني

البيئة واملوارد الطبيعية والرتاعات وبناء السالم.

أمن

Sicherheit

6357 Sedges

carex

نباتات من جنس السعادي، واليت تضم أكثر من 1500 من األنواع؛
نباتات السعادى مشاة لألعشاب.

نباتات السعادى

Riedgräser

6358 sediment

sédiment

جسيمات أو أجسام صلبة، من مواد عضوية أو غري عضوية، تكونت
نتيجة لعوامل التجوية والتعرية، محلتها الرياح أو املياه أو أار اجلليد
مت ترسبت على شكل طبقات بفعل اجلاذبية عندما تراجعت سرعة

املاء أو الرياح.

راسب

Sediment/ Ablagerung

6359 Sediment Basin

bassin de sédiments

جمال خلزن وحفظ الطمي واحلصى والصخور، أو غريها من احلطام
من منطقة منتجة للرواسب.

حوض رواسب

Sediment-Becken

6360 sedimentary

sédimentaire

صفة أجسام، عموما صخور، تشكلت نتيجة لترسب جسيمات صلبة
كانت عالقة يف وسط مائع عند تراجع سرعة تدفقه، مت تراكمت هذه

الترسبات، مت حتولت عرب الزمن وحتت تأثري عوامل جيوفيزيائية
وكيماوية إىل صخور.

رسويب

sedimentär

6361 sedimentary rock

roche sédimentaire

صخور تشكلت من مواد رسوبية كانت عالقة يف سائل أو ذائبة يف
حملول وعادة ما تكون أكثر أو أقل متاسك. الصخور الرسوبية

الرئيسية هي احلجر الرملي، السجيل، احلجر اجلريي، والتكتالت.

صخور رسوبية

Sedimentgestein

6362 Sedimentation

sédimentation

تراكم التربة وجسيمات معدنية محلتها املياه معها، وعادة من مواقع
تآكل، واليت تترسب عند هدوء التيار وتستقر يف القاع.

ترسيب

Sedimentation

6363 Sedimentation 
(waste)

sédimentation

فصل جزيئات عالقة ورواسب، من سائل أو غاز من خالل تأثري قوة
اجلاذبية.

ترسيب

Sedimentierung
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6364 Seed

semence

جسم صغري، عادة مدور أو مكور تقريبا، وأحيانا جمنح للمساعدة
على االنتقال واالنتشار بفعل الرياح، الذي يتطور من تلقيح البويضة،

والذي تنشأ منه نبتة (شجرة) جديدة بعد اإلنبات.

بذرة

Samen

6365 Seed collection stand

site de collecte de semences

مصدر للبذور املختارة واليت تفي مبتطلبات معينة. وكقاعدة عامة
جيب أن يكون موقع بنباتات أصلية أو جيب أن يكون أصلها معروفا،
وقبل كل شيء جيب أن تكون متفوقة على متوسط ما هو معروف.
يف بعض األحيان، يتم اختيار أيضا مواقع بنباتات غري األصلية تظهر
ميزات ممتازة. ويتم تسجيل مواقع مجع البذور املقبولة من قبل السلطة

الوطنية.

موقع مجع البذور

Samenerntestand

6366 Seed orchard

verger à semences

بستان حيث تغرس األشجار إلنتاج البذور بدال من اخلشب.

بستان البذور

Samenplantage

6367 Seed tree

arbre de semences

شجرة ناضجة تركت ومل تقطع لتوفري البذور لتجديد موقع مت
حصاده.

شجرة بذور

Samenbaum

6368 Seed year

année des semences

العام الذي يتم خالله إنتاج الكثري من البذور من نوع معني أو من
عدة أنواع على مساحة واسعة. عادة يأيت هذا العام بعد صيف جيد.

عام البذور

Samenjahr

6369 Seeded

ensemencée

مت بدره، مصطلح عام يدل على إدخال البذور يف مصفوفة اهلواء-املاء
والتربة، من خالل عملية ميكانيكية عادة من شأا أن تعزز الحقا

احتماالت إنبات البذور ومنو النبات.

رذب

ausgesät

6370 Seedling

plantule

الشجرة الصغرية، اليت منت من البذور، سواء يف الغابة بشكل طبيعي،
أو يف مشتل قبل أن يتم نقلها وغرسها يف الغابة.

شتلة

Sämling

6371 Seed-tree harvest

récolte de semenciers

قطع مجيع األشجار يف منطقة باستثناء عدد قليل األشجار، املرغوب
يف بقائها لتوفري البذور للغابة املقبلة.

حصاد أشجار بذور

Samenbaumernte

6372 Seepage

suintement

(1) تدفق بطيء للمياه داخل أو من التربة. تسرب عادة ما ينطوي
على تدفق جانيب غري متحكم من املياه.

 
(2) ظهور املاء من التربة على مساحة واسعة على النقيض من

الينبوع حيث ينضح املاء من بقعة حمدودة.

نز

Aussickern

6373 Segetals

ségétales

أنواع من النباتات، معظمهم نباتات حولية، شائعة يف حقول
احلبوب، وااالت املرتبطة ذه املوائل.

نباتات حقول احلبوب

Segetals

6374 segmentation

segmentation

جتزئة هي انكسار أو انكسارات على طول صدع إىل عدة صدوع
أصغر. ميكن أن حيدث هذا نتيجة لتقاطع صدوع، أو لتغريات

التضاريس، أو الحنناءات يف مسار الصدع. جتزئة ميكن أن حتد من
طول هزة أرضية يف أحد األجزاء من إمجايل طول الصدع، مما حيد

أيضا حجم الزلزال.

جتزئة

Segmentierung
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6375 segmentation 
(zoology)

segmentation (zoologie)

بالنسبة لكثري من احليوانات، ينقسم اجلسم إىل وحدات متكررة تدعى
قطاعات. التجزئة هي حالة اجلسم مند البداية أو تطور يف هذا

السبيل.

جتزئة (علم احليوان)

Segmentierung (Zoologie)

6376 Seine netting

pêche à la senne

طريقة صيد باستخدام الشباك لتطويق مساحة من املياه حيث يتم ضم
ايات الشبكات معا لتطويق األمساك (تشمل الشبكة احملفظة والصيد

الكيسي الدمناركي).

صيد بالشباك الكيسي

Ringwadenfischerei

6377 Seismic activity

activité sismique

تنتج الزالزل إما عن طريق االحتكاك بني الصفائح املتحركة أو نشاط
انفجاري حتت األرض.

نشاط زلزايل

seismische Aktivität

6378 seismic refraction

réfraction sismique

أو خط االنعكاس الزلزايل هو عبارة عن خط على سطح األرض
وضعت عليه جمموعة من أجهزة قياس الزالزل، لتسجيل املوجات
الزلزالية املتولدة عن انفجار احدث لغرض تسجيل انعكاسات
واالنكسار هذه املوجات عن طريق انقطاعات سرعة يف باطن

األرض. البيانات اليت يتم مجعها ميكن استخدامها لالستدالل على
البنية الداخلية لألرض.

انكسار زلزايل

seismische Refraktion

6379 Seismic survey

étude sismique

طريقة استكشاف، يتم خالهلا إرسال موجاة صوتية قوية، ذات تردد
منخفض على سطح أو يف املاء للتعرف على اهلياكل الصخرية حتت
السطحية اليت قد حتتوي على اهليدروكربورات. دراسة املعطيات

احملصل عليها ميكن أن تكشف عن وجود تشكيالت حيتمل أن تكون
حاملة للهيدروكربورات.

مسح زلزايل

seismischen Vermessung

6380 seismic wave

onde sismique

املوجة الزلزالية هي موجة مرنة تولدت حتت تأثري حافز، زلزال أو
انفجار مثال. قد تنتقل املوجات الزلزالية إما على مستوى أو بالقرب
من سطح األرض ( موجات رايلي وموجات لوب) أو من خالل

.(S و P موجات) باطن األرض

موجة زلزالية

seismische Welle

6381 seismology

séismologie

علم يهتم بدراسة اهتزازات وحتركات الصفائح التكتونية وانتشار
املوجات املرافقة.

علم الزالزل

Seismologie

6382 seismometer

séismomètre

جهاز لرصد وقياس وتسجيل اهتزازات وحتركات أرضية واملوجات
املرافقة هلا، والناجتة عن زالزل أو انفجارات بركانية أو انفجارات

حتت أرضية لقنابل ذرية.

مقياس الزالزل

Seismometer

6383 Selection

sélection

اوال: البقاء والتكاثر بشكل تفاضلي. ثانيا: نظام لعزل منط وراثي
معني، أو التعرف عليه يف جتمع خمتلط.

االنتقاء / االنتخاب، انتقاء

Auslese

6384 Selection felling

coupe sélectionée

نظام إدارة منظومة غابوية، وخاصة بالنسبة للغابات حيث األشجار
متفاوتة العمر، لذلك تقطع األشجار الناضجة إما كوحدات متفرقة
ومنتشرة أو يف جمموعات صغرية على فترات قصرية نسبيا، ويتكرر
ذلك إىل أجل غري مسمى، عندها يتم التجديد بشكل مستمر ويتم

احلفاظ على تفاوت األعمار باملوقع. واهلدف هو حتسني حالة
األخشاب وتكوينها وهيكلها وقيمتها. ويسمى أيضا "حصاد

االختيار".

قطع انتقائي

Auswahl Abholzung
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6385 Selection Pressure

pression de sélection

شدة ضغط عملية االنتقاء على جتمع كائنات، أو على خاليا يف
مزرعة. وتقاس فاعليته على أساس البقاء والتكاثر التفاضليني، ومن مث

على أساس التغريات يف معدل الصبغيات يف جتمع ما.

الضغط االنتقائي / االنتخايب، ضغط
انتقائي

Selectiondruck

6386 Selection, Natural

sélection naturelle

بقاء وتكاثر تفاضليني للكائنات بفعل الفوارق يف اخلصائص اليت تؤثر
يف قدرة الكائنات على استغالل املوارد البيئية.

االنتخاب الطبيعي، انتقاء طبيعي

natürliche Selektion

6387 Selective grazing

pâturage sélectif

تقوم بعض احليوانات باختيار نباتات معينة (أو أجزاء من النباتات)
وتفضلها على نباتات أو أجزاء أخرى، مما يؤدي، يف كثري من

األحيان، إىل فقدان بعض األنواع األكثر قبوال.

رعي انتقائي

selektives Weiden

6388 Selective thinning

éclaircie sélective

حيث تتم إزالة األشجار أو االحتفاظ ا، بشكل انتقائي، اعتمادا
على مزايا فردية (مثل اجلودة والصحة). حيدد املشرف على الغابة

األشجار املراد إزالتها واملطلوب االحتفاظ ا. عكس ختفيف منهجي
(انظر: ختفيف منهجي).

ختفيف انتقائي

selektive Ausdünnung

6389 Selektion

sélection

يؤدي يف الطبيعة إىل تطور األنواع، فاألنواع اليت حتمل جينات أفضل
تكيفا مع ظروفها البيئية، تتكاثر أسرع من األنواع األقل تكيفا.

انتقاء

Selektion

6390 self- (restoring) 
capacity of water

capacité de regénération de l'eau

إذا مل يضف اإلنسان كميات كبرية من امللوثات إىل الوسط املائي،
فإن الكائنات الدقيقة املتواجدة بالوسط، بتعزيز من عوامل فيزيائية
كأشعة الشمس وحركية الوسط والتفاعل مع مكونات الغالف

اجلوي، تقوم بتحليل املواد العضوية القابلة للتحلل واستهالكها. هذه
القدرة الذاتية على التنقية ال تشمل امللوثات العضوية غري القابلة

للتحلل وأغلب امللوثات املعدنية.

قدرة املاء على التجديد الذايت

Selbsterneuerungskapazität des Wassers

6391 Self-haul sector

secteur auto-courrier

تنقل النفايات إىل موقع جتميع ونقل أو منشأة معاجلة أو منشأة
للتخلص من قبل شخص ليس له امتياز لنقل النفايات أو من قبل

شخص نشاطه األساسي ليس هو نقل النفايات. القطاعات التجارية
والسكنية، والنقل الذايت تشكل جممل تيار النفايات.

جمال نقل ذايت

Selbststreckenbereich

6392 Selfhelp schemes

programmes d'entraide

تأمل سلطات املدينة أن تتحسن الظروف املعيشية للساكنة من خالل
مساعدة السكان على مساعدة أنفسهم. أا متنح حقوق امللكية

للمتصرفني يف األرض؛ توفِّر البنية التحتية األساسية: مثل قنوات املياه
والطرق والكهرباء وإعطاء القروض للمقيمني لشراء مواد البناء

وتأجري عمال البناء لتحسني منازهلم.

أنظمة املساعدة الذاتية

Selbsthilfeprogramme

6393 self-management

autogestion

أمور إدارة وتنظيم مؤسسة أو نشاط اليت يقوم ا العاملون املعنيون
بأنفسهم.

إدارة ذاتية

Selbstverwaltung

6394 self-pollinization

self-pollinisation

يتم تلقيح ذايت يف النباتات الثنائية اجلنس، حيث تنتقل حبيبات اللقاح
من املتك اىل ميسم نفس الزهرة.

تلقيح ذايت

Selbstbestäubung
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6395 self-purifying capacity

auto-épuration naturelle

إذا مل يضف اإلنسان كميات كبرية من امللوثات إىل الوسط الطبيعي،
عموما املائي، فإن الكائنات الدقيقة بالوسط، بتعزيز من عوامل
فيزيائية كأشعة الشمس وحركية الوسط والتفاعل مع مكونات
الغالف اجلوي، ستقوم بتحليل املواد العضوية القابلة للتحلل

واستهالكها. هذه القدرة الذاتية على التنقية ال تشمل امللوثات
العضوية غري القابلة للتحلل وأغلب امللوثات املعدنية.

قدرة (ال..)  على التنقية الذاتية،
قدرة التنقية الذاتية

Selbstreinigungskraft

6396 self-purifying capacity

auto-épuration naturelle

إذا مل يضف اإلنسان كميات كبرية من امللوثات إىل الوسط الطبيعي،
عموما املائي، فإن الكائنات الدقيقة بالوسط، بتعزيز من عوامل
فيزيائية كأشعة الشمس وحركية الوسط والتفاعل مع مكونات
الغالف اجلوي، ستقوم بتحليل املواد العضوية القابلة للتحلل

واستهالكها. هذه القدرة الذاتية على التنقية ال تشمل امللوثات
العضوية غري القابلة للتحلل وأغلب امللوثات املعدنية.

قدرة (ال..)  على التنقية الذاتية،
قدرة التنقية الذاتية

Selbstreinigungskraft

6397 Self-Regulating 
System

système autorégulateur

نظام معقد، قادر على أن ينظم أداءه اخلاص، فهو إن حصل وابتعد
قليال عن وضع التوازن، فإنه يعيد نفسه بنفسه مرة أخرى إىل التوازن.

نظام ذايت التنظيم

Selbstregulierendes System

6398 semi-arid areas

régions semi-arides

استعملت منظمة األغذية والزراعة يف عدد من الدراسات، عدد أيام
السنة اليت تعترب فيها (مستوى األمطار و/أو الرطوبة بالتربة ودرجة
احلرارة) كافية لنمو احملاصيل أو النباتات (فترة النمو)، كمؤشر أو
معيار لتحديد املناطق الزراعية. وتعترب يف هذا التصنيف املناطق بفترة
النمو من 75 إىل أقل من 180 يوما 120 يوما شبه جافة، مع

تقسيم إضايف إىل مناطق شبه جافة-جافة حيث فترة النمو من 75 إىل
أقل من 120، ومناطق شبه جافة-رطبة حيث فترة النمو من 120

إىل أقل إىل أقل من 180 يوما بالسنة.

مناطق شبه جافة

semi-aride Gebiete

6399 semi-arid grazing 
lands

régions semi-arides d'élevage

مناطق شبه جافة (حيث متوسط فترة منو النباتات من 75 إىل أقل من
180 يوما بالسنة (منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة))

واليت تستعمل عموما كمراعي.

مناطق رعي شبه جافة

6400 semi-chemical wood 
pulp

pâte de bois mi-chimique

عجينة اخلشب اليت مت احلصول عليها عن طريق تعريض خشب
العجائن، رقائق اخلشب، واجلسيمات أو بقايا خشبية لسلسلة من

العالجات امليكانيكية والكيميائية، واليت ال تكون واحدة منها لوحدها
كافية جلعل األلياف منفصلة بسهولة. قد يتم أو ال يتم تبييضها.

لب خشب شبه كيميائي

semi-Holzzellstoff

6401 semi-enclosed waters

eaux partiellement enfermées

حوض مائي كبري له منفذ حمدود إىل احمليط وبالتايل جتدد حمدود للمياه
مما جيعله شبه مغلق. تتعرض هذه األحواض ألخطار بيئية كتراكم

النفايات وتكاثر الطحالب الضارة.

مياه شبه حمصورة، وسط مائي شبه
مغلق

halbgeschlossenes Gewässer
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6402 Semi-natural forest/ 
 Other woodedland

forêt semi-naturelle / autres terres boisées

أرض ال تصنف على أا "غابة"، متتد ألكثر من نصف هكتار. ا
أشجار قممها أعلى من 5 أمتار ونسبة تظليل من 5 إىل 10 يف

املائة، أو أشجار قادرة على الوصول إىل هذه العتبات يف املوقع؛ أو
مع غطاء جيمع بني شجريات، وأشجار ويفوق 10 يف املائة. ولكنها
ال تشمل األراضي اليت هي يف الغالب حتت استخدام زراعي أو يف

مناطق حضرية.

غابة شبه طبيعية / أراضي حرجية
أخرى

Naturnaher Wald / andere Holzflächen

6403 Semi-natural 
woodland

forêt semi-naturelle

غابات ذات خصائص طبيعية (حتتوي يف الغالب أنواع أصلية من
األشجار والنباتات واحليوانات الربية) وحيث إنتاج األخشاب ليس
اهلدف الرئيسي. يستخدم املصطلح شبه طبيعي بدال من الطبيعي ألن
الغابات قد مت زرعها يف األصل أو قد كانت تدار إلنتاج األخشاب

يف املاضي.

غابة شبه طبيعية

Naturnaher Wald

6404 semi-parasite

semi-parasite

طفيلي يعيش بالكائن احلي، ولكنه قادر أيضا على العيش على حيوان
ميت أو على جثة متحللة. ويف عامل النباتات هو نبات طفيلي له قدرة

على التمثيل الضوئي ويستعملها بالتوازي من التطفل.

نصف طفيلي

Halbparasit

6405 Semiterrestrisch

semi terrestre

جمال أو طريقة حياة نصف مائية ونصف أرضية منفصلة مكانيا و /
أو زمنيا.

نصف أرضي

Semiterrestrisch

6406 sensitinogen

générateur de sensation

جمموعة املستضدات اليت تعطي حساسية اجلسم.

مولِّد احلس

Sensitinogen

6407 Sensitivity

sensibilité

هي ميل منحىن معايرة حتليلية، أي تغري نتيجة القياس (x) إىل تغري
التركيز (c) (أي dx/dc). كلما زادت قيمة هذا املشتق، ازدادة

احلساسية. ينبغي عدم اخللط بني احلساسية وحد الكشف.

حساسية

Empfindlichkeit

6408 Sensitivity

sensibilité

الدرجة اليت يتأثر ا نظام حيال، أو درجة استجابته حملفزات مناخية
(الحظ أن احلساسية تتضمن االستجابة لكل احملفزات، ذات التأثري

السليب وكذلك اإلجيايب).

حساسية

Empfindlichkeit

6409 Sensitivity Analysis

analyse de sensibilité

حتليل لكيفية ومدى تأثري خطأ أو أخطاء يف التقديرات على النتيجة
املستخلصة من هذه التقديرات.

حتليل احلساسية

Sensitivitätsanalyse

6410 Sensitivity Analysis

analyse de sensibilité

إجراء يف امليزانية اليت تستخدم التعديالت اإلضافية على املعامالت
(مثل األسعار واملبيعات) الختبار اآلثار على النمو أو أداء الشركة.
حتليل احلساسية ميكن أن يساعد الشركات على حتديد املعايري اليت هلا
األثر األكرب على اإليرادات. على الرغم من أنه مفيد، إال أنه خيضع يف
بعض األحيان النتقادات، ألنه يتعامل مع معامل متغري واحدة فقط يف

وقت واحد، إال أن هذا احلال يتواجد نادرا يف األسواق احلقيقية.

حتليل احلساسية

Sensitivitätsanalyse

6411 Separation

séparation

تقسيم منهجي للنفايات الصلبة إىل فئات معينة.

فرز

Trennung
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6412 Seperated Waste 
Collection, Transfer 
and/or Transport

collecte des déchets séparé, transfert et / ou 
transport

عملية مجع وإزالة النفايات البلدية الصلبة اليت مت فرزها من أجل
تسهيل إعادة استخدامها وإعادة تدويرها ومعاجلتها أو التخلص منها.

مجع نفايات مفرزة، حتويلها و/أو
نقلها

Sammlung getrennte Abfälle, Übertragung und / oder 
Transport

6413 Seperated Waste 
Temporary Storage

stockage temporaire des déchets séparés

نفايات بلدية صلبة مت فرزها وتقسيمها إىل جمموعات خمتلفة يف
حاويات مميزة حيث جتمع وختزن لفترة قبل النقل إىل مراكز إعادة

التدوير ملزيد من املعاجلة / التحويل.

ختزين مؤقت لنفايات مفروزة

Zwischenlagerung getrennte Abfälle

6414 Septic sludge

boues de fosses septiques

محأة من خزان للصرف الصحي أو محأة مهضومة جزئيا من خزان
(إميهوف Imhoff) أو محأة - خزان اهلضم.

محأة الصرف الصحي

Faulschlamm

6415 Septic tank

fosse septique

خزان، عادة حتت األرض، الستقبال مياه الصرف الصحي، تضيع منه
السوائل أساسا عن طريق التسرب إىل التربة.

خزان للصرف الصحي

Biologische Klärgrube

6416 Seral Community

seral communauté

جمموعة يف مرحلة وسطى من سلسلة مراحل التطور حنو جمتمع
الذروة.

جمموعة وسطية

Seral Gemeinschaft

6417 Service Ecology

service écologie

نظام من التفاعالت واجلهات الفاعلة اليت، جنبا إىل جنب، تقوم
خبدمة أو تقدم خربة مستدامة وناجحة. وغالبا ما تعتمد اخلدمة البيئية
على العديد من الشركات أو املنظمات اليت تتخصص يف تقدمي جزء
واحد من خدمة كلية. هذه اخلدمة قد تكون أو ال تكون متميزة
وظاهرة للمستخدم. جيب على اخلدمات البيئية الناجحة أن تسمح
بواقعية لكل شركة أو مؤسسة مشاركة أن تتمكن من حتقيق قيمة
دورها يف اخلدمة من أجل أن تكون اخلدمة البيئية على حد سواء
ناجحة (من وجهة نظر املستخدم) ومستدامة (من وجهة نظر

النظام).

خدمة بيئية

Dienststelle Ökologie

6418 Service Economy

économie de services

اقتصاد الذي يعطي قيمة أكرب لتقدمي واحلصول على اخلدمات
والفائدة االقتصادية والنمو باملقارنة مع قيمة اقتناء واستهالك املنتجات
واملواد. هذا التحول من اقتصاد منتجات إىل اقتصاد خدمات ميكن أن
يضع مزيدا من التركيز على العالقات وميكن أن يعزز إنتاجية املوارد

(إذا كان مزود اخلدمة حيافظ على مسؤولية توفري وسائل تلك
اخلدمة).

اقتصاد اخلدمات

Dienstleistungswirtschaft

6419 Sessile

sessile

أنواع من األحياء غري قادرة على احلركة، ثابتة يف منطقة معينة، يف
عديد من احلاالت بعد مرحلة يرقات متنقلة يف الفقاريات مائية.

الطئ

sessil

6420 Set stocking

taux de charge

تكون فترة الرعي حمددة عندما ال يتم نقل احليوانات أو مل يتم تقسيم
مساحة املراعي. على سبيل املثال، عن والدة النعاج، واألبقار أو

انتهاء احلمولة.

مستوى احلمولة

Besatzsatzes
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6421 Set-Out Container

récipient externe

وعاء أو حاوية موجودة خارج البيت توضع فيها النفايات الصلبة
املرتلية يف انتظار شاحنات مجع النفايات.

وعاء خارجي

Außenbehälter

6422 sewage

eaux usées

مياه ملوثة يتم نقلها عرب شبكة تصريف من منتجيها إىل حمطات
املعاجلة أو إىل جمال مفتوح. تشمل املخلفات السائلة من امعات

السكنية والصناعية.

مياه ااري

Abwasser

6423 Sewage effluent 
treatment

traitement de l'effluent des eaux d'égout

يفرض اخلفض من احلمل العضوي ملياه الصرف الصحي قبل تفريغها
يف تيارات وجماري مائية مفتوحة. يتم تنفيذ ذلك عن طريق أكسدة
معظم املواد العضوية العالقة أو الذائبة (النفايات) يف مياه الصرف

الصحي، عرب املالمسة باهلواء، بعد ذلك يصبح تفريغ هذه املياه ممكنا.

معاجلة نفايات سائلة

Abwasseraufbereitung

6424 sewage purification

épuration des eaux d'égouts

جمموعة من التقنيات الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية اليت تستخدم
على مراحل يف تنقية مياه الصرف الصحي من الشوائب واملواد العالقة
وامللوثات واملواد العضوية لكي تصبح صاحلة للصرف يف جمال مفتوح
دون خطر على اال، أو إلعادة االستخدام يف جماالت خمتلفة وهو ما

حيدد مستوى املعاجلة .

تنقية مياه ااري

Abwasserreinigung

6425 Sewage Sludge

boues d'épuration

محأة متكونة يف منشأة معاجلة مياه الصرف الصحي؛ إا تدل عادة
على احلمأة الثانوية اليت تتكون بعد اكتمال املعاجلة البيولوجية. ميكن

يف كثري من األحيان التخلص منها يف املكب.

محأة مياه ااري

Klärschlamm

6426 sewage treatment

traitement des eaux usées

جمموعة من التقنيات الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية اليت تستخدم
على مراحل يف تنقية مياه الصرف الصحي من الشوائب واملواد العالقة
وامللوثات واملواد العضوية لكي تصبح صاحلة للصرف يف جمال مفتوح
دون خطر على اال، أو إلعادة االستخدام يف جماالت خمتلفة وهو ما

حيدد مستوى املعاجلة املطلوب.

معاجلة مياه ااري

Abwasserbehandlung

6427 sewage treatment 
plants

usines de traitements des déchets

حمطات حيث تتم معاجلة مياه ااري، معاجلة تعتمد جمموعة من
التقنيات الفيزيائية والكيماوية والبيولوجية اليت تستخدم على مراحل
لتخليص مياه الصرف الصحي من الشوائب واملواد العالقة وامللوثات
واملواد العضوية وحىت تصبح صاحلة للصرف يف جمال مفتوح دون

خطر على اال، أو إلعادة االستخدام يف جماالت خمتلفة وهو ما حيدد
مستوى وتركيبة منظومة املعاجلة .

حمطات (أو وحدات) معاجلة مياه
ااري

Kläranlagen

6428 sewers

égouts

جماري تنشأ حتت األرض يف شكل قنوات، تستخدم لتصريف ونقل
املياه امللوثة، سواء كانت من أصل طبيعي مثل مياه األمطار أو تلك
املستعملة والناجتة عن األنشطة البشرية مثل مياه الصرف الصحي

املرتيل أو الصناعي. تنقل هذه املياه عموما إىل حمطات املعاجلة.

مجارٍ، مجاري مياه الصرف الصحي

Abwasserkanäle

6429 Sex

sex

يدل على جمموعة من اخلصائص البيولوجية الوراثية اليت تنظم األفراد
يف فئتني: رجل وامرأة (ذكور وإناث).

جنس

Sexe

6430 Sex ratio

rapport de masculinité

النسبة بني عدد الذكور واإلناث يف جمموعة سكنية.

نسبة اجلنس

Geschlechterverhältnis
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6431 Sexual dimorphism

dimorphisme sexuel

االختالفات يف احلجم والشكل واللون والسلوك وما إىل ذلك، بني
الذكور واإلناث من نفس النوع.

ثنائية الشكل اجلنسي

Geschlechtsunterschiede

6432 sexual selection

sélection sexuelle

االنتقاء اجلنسي نوعان: طبيعي واصطناعي. انتقاء اصطناعي (أو
جني) وهو انتقاء يوجهه اإلنسان، باختيار الثنائي املتناسل حسب
خصائص معينة مرغوب يف تقويتها، ويتم استبعاد األفراد الذين ليس
لديهم هذه اخلصائص من التكاثر. وانتقاء طبيعي ويعتمد أساسا اللياقة
البدنية والقدرة على احلفاظ على أكرب عدد من الدرية على قيد احلياة.

انتخاب جنسي، انتقاء جنسي

sexuelle Selektion

6433 Shade bearer

porteur d'ombre

شجرة ميكن أن تنمو يف ظل أشجار أخرى.

حامل ظل، متحمل ظل

Schattenträger

6434 Shade Strip

bande d'ombrage

منطقة جماورة ملساحة املياه حيث يتم االحتفاظ بأشجار كافية أو
غريها من النباتات لتوفري الظالل اليت حتافظ على درجة حرارة املياه

ضمن املعدل الطبيعي.

منطقة ظل

Schattige Streifen

6435 Shadow Prices

prix fictifs

أسعار غري ملحوظة، خمفية أو ضمنية، أسعار مستمدة من خالل
االستدالالت وطرق مثل التقييم للوحدات وتسعري املتعة. تعكس
التحركات على طول حدود الكفاءة واملفاضالت بني الصفات.

أسعار الظل

Schattenpreise

6436 Shared 
socio‐economic 
pathways (SSPs)

voies socio-économiques partagées

حاليا، يتم تطوير فكرة املسارات االجتماعية واالقتصادية املشتركة
(ال SSPs) كأساس لالنبعاثات اجلديدة ولسيناريوهات اجتماعية
واقتصادية. املسارات االجتماعية واالقتصادية املشتركة هي جزء من

جمموعة من املسارات اليت تصف آفاق بديلة للتنمية االجتماعية
واالقتصادية يف غياب تدخل السياسة املناخية. ميكن ملزيج من
سيناريوهات االجتماعية واالقتصادية املعتمدة على املسارات

االجتماعية واالقتصادية املشتركة واإلسقاطات املناخية املستندة على
مسارات تركيزات متثيلية، أن يوفر إطار تكاملي مفيد لتأثري املناخ

وحتليل السياسات.

مسارات اجتماعية واقتصادية
مشتركة

Gemeinsame sozioökonomische Pfade

6437 Shareholder Activism

activisme des actionnaires

عملية احلوار مع املديرين التنفيذيني للشركة وإيداع القرارات من
طرف املسامهني يولد ضغطا مستثمرا على املديرين التنفيذيني

للشركات، حيظى باهتمام وسائل اإلعالم (االهتمام الذي يضيف
املزيد من الضغط على الشركات لتحسني سلوكهم)، كما يساهم يف
تربية وتوعية اجلمهور بالقضايا االجتماعية والبيئية وقضايا العمل، اليت

يتم جتاهلها يف كثري من األحيان. ميثل نشاط املساهم أداة قوية
لتشجيع حتول الشركات يف السياسات االجتماعية والبيئية. يف اية

املطاف، ميكن أن يؤدي هذا إىل شركة أكثر استدامة.
 

نشاط املسامهني، املعروف أيضا باسم مرافعة املسامهني، اكتسب زمخا
خالل السبعينيات عندما شكل املستثمرون الدينيون ائتالف (مركز
األديان ملسؤولية الشركات) للدفاع عن التغيريات املسؤولة اجتماعيا

يف سياسات الشركات.

نشاط املساهم

Aktionärsaktivismus

726



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةS

6438 Sharps

objets tranchants

تشمل إبر احلقن، حقَن (مع أو بدون إبرة مرفقة) ماصات باستور،
شفرات املشرط، قوارير الدم، واإلبر مع األنابيب املرفقة، وأطباق
بتري املستخدمة يف الطب واألحباث أو املختربات الصناعية. كما
تشمل أيضا أنواع أخرى من األواين الزجاجية مكسورة أو غري
مكسورة اليت كانت على اتصال مع عوامل معدية، مثل الشرائح

اهرية، واألدوات املذكورة (إبر، شفرات، ... ) غري املستخدمة. إن
مل يتم فصل هذه النفايات فإا ستوجد يف النفايات البلدية الصلبة ويف

جماري املياه.

أدوات حادة (نفايات طبية)

scharfe Gegenstände

6439 Shear

1. machine a cisailler 2. cisaille

1. جهاز لقطع النفايات الصلبة الضخمة إىل أجزاء أصغر ميكن أن
تنتقل بسهولة عرب مكونات حمطة احلرقة.

 
2. جهاز لقطع اخلردة املعدنية.

آلة تقطيع/مقص

Schere

6440 Shear Strength

résistance au cisaillement

مقاومة التربة، الداخلية القصوى، حلركة جسيماا؛ وهي، مقاومة
االنزالق أو انزالق للتربة فوق تربة. القوى اليت تقاوم االنزالق هي

االحتكاك الداخلي أو بني حبيبات والتماسك.

قوة مقاومة االنزالق

Scherfestigkeit

6441 Sheet-wash / sheet 
erosion / surface 
wash

lavage-feuille / érosion superficielle / lavage de 
surface

نوع من التآكل، حيث يتم نقل حطام السطح، مثل احلصى والرمل
والطمي والطني، إىل أسفل املنحدر عرب التدفق السطحي. تقوم

قطرات املطر يف البداية باقتالع وفصل احلبيبات عن السطح، مث يتم
نقل هذا احلطام حنو أسفل املنحدر بواسطة املياه املتدفقة على السطح.

غسل سطحي (ورقي) / تآكل
السطح / غسل السطح

Flächenwäsche / Flächenerosion / Oberflächenwäsche

6442 shellfish beds

parcs à crustacés

منطقة يف قاع البحر حيث يعيش احملار، أو أسطح اصطناعية (عموما
حممية يف أقفاص) تتم تربية احملار عليها.

مراقد األمساك الصدفية

Muschelbänke

6443 Shelter belt

brise-vent

األشجار والشجريات املزروعة يف شريط ضيق نسبيا لتوفري احلماية من
الرياح، وعادة لألراضي الزراعية.

وقاء من الرياح

Windschutz

6444 Shelter belt

ceinture de protection

حزام نبايت لصد الرياح يأخذ شكل قطاع مشجر وهذا حيول تيارات
الرياح اليت تتحرك قرب سطح األرض، وحيد من التربيد بالرياح

ويعزز منو احملاصيل والنباتات واألشجار داخل املنطقة احملمية.

حزام وقائي

Schutzgürtel

6445 Shelterwood harvest

coupe progressive

حصاد كل األشجار الناضجة يف املنطقة يف سلسلة من اثنني أو أكثر
من التخفيضات، وترك ما يكفي من األشجار ذات األحجام األخرى

لتوفري الظل واحلماية لشتالت الغابة.

حصاد خشب املأوى

Obdachholzernte

6446 Shield volcano

volcan bouclier

بركان منخفض، وقاعدته متسعة، مسي كذلك لتشابه شكله بدرع
احملارب القدمي.

بركان درعي

Schildvulkan

6447 shifting cultivation

culture itinérate

نظام زراعي مؤقت حبيث تزرع قطعة أرض مث يتخلي عنها لتعود إىل
النباتات الطبيعية. ينتقل املزارع إىل أرض أخرى عندما تظهر عالمات

االرهاق على التربة.

زراعة متنقلة

Wanderfeldbau
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6448 ship-borne agents of 
pollution

agents polluants transportés par bateaux

تقوم السفن بتلويث احمليطات واملمرات املائية عند تسرب محولة ملوثة
كالنفط أو املواد الكيميائية أو غري ذلك.

ملوثات حتملها السفن

Schiff transportierte Schadstoffe

6449 Shipment-based 
licenses 
(implementation of 
LAS)

licences basées sur les expéditions (mise en 
œuvre de las)

يتم ترخيص كل شحنة من املنتجات اخلشبية اليت يتم تصديرها إىل
االحتاد األورويب بشكل فردي من قبل سلطة الترخيص. وهذا النهج،
حيث تتحقق سلطة الترخيص من توفر املنشأ القانوين لكل شحنة،
يتطلب عموما وجود نظام مراقبة وطين يف املكان، يليب متطلبات

أنظمة ضمان الشرعية.

ترخيص مبين على الشحنة (تنفيذ
نظام ضمان الشرعية)

Lieferung basierte Lizenzen (Umsetzung der LAS)

6450 Shoot

rejet

أجزاء فوق سطح األرض، مثل الساق واألوراق، من نبات وعائي.

فسيلة

Spross

6451 Short Range Transfer

transfert court portée

نقل النفايات البلدية الصلبة من التخزين (املرتيل) إىل حمطة نقل
باالعتماد على طاقة بشرية أو حيوانية أو عربات صغرية مبحرك

ملسافات قصرية.

نقل ملسافات قصرية

KurzstreckenTransport

6452 Short Run

petite course

الفترة اليت يتم خالهلا تثبيت بعض املدخالت وال ميكن تغيريها.

تشغيل قصري

Kurzer lauf

6453 short supply chain

chaîne courte d'approvisionnement

عندما تكون املسافة بني املنتجني واملستهلكني قصرية. إن املسافة
ليست حمددة (كما يوحي بذلك املفهوم اجلغرايف للمصطلح) وختتلف
من االستغالل التجاري بني املزارع واملراكز احلضرية ااورة، إىل

التداول بني املناطق داخل البلد.

ةريصق دامدإ سلسلة، سلسلة إمداد
قصرية

Kurze Lieferkette

6454 Shortage

pénurie

مصطلح يستخدم عندما تكون كمية الطالبات على سلعة تتجاوز
الكمية املعروضة بسعر املتداول.

نقص

Mangel

6455 Short‐lived climate 
pollutant (SLCP)

polluant climatique de courte durée de vie

ملوثات هلا تأثري االحترار على املناخ وهلا عمر قصري نسبيا يف الغالف
اجلوي (بضعة أيام إىل بضعة عشرات األيام). من املكونات الرئيسية

هلذه امللوثات: الكربون األسود (السخام) وامليثان وبعض
اهليدروكربورات ومركبات الكربون الكلورية فلورية. انبعاث ومناولة
بعض هذه املُركبات منظم مبوجب بروتوكول كيوتو. بعض امللوثات

من هذا النوع، مبا يف ذلك امليثان، هي أيضا سالئف يف تشكيل
األوزون يف التروبوسفري، وهو مسبب قوي لالحترار. هذه امللوثات
هي ذات أمهية لسببني على األقل: أوال، ألا ال تعمر طويال، وجهود
السيطرة عليها تكون هلا تأثريات فورية على االحترار العاملي - على
عكس امللوثات املعمرة اليت تتراكم يف الغالف اجلوي، واالستجابة
للتغريات يف انبعاثاا تكون بوترية بطيئة. ثانيا، الكثري من هذه

امللوثات هلا آثار سلبية على الصعيد احمللي أيضا، على صحة اإلنسان
مثال.

ملوثات مناخ قصرية العمر

Kurzlebige Klimaschadstoff

6456 short-wave radiation

radiation à ondes courtes

أشعة فوق البنفسجية وطول موجاا يبدأ من 400 إىل 10 نانومتر.

إشعاع قصري املوجة

kurzwellige Strahlung
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6457 Shredder

déchiqueteur

جهاز ميكانيكي يستخدم لكسر، لتقطيع ومتزيق النفايات البلدية
الصلبة إىل أجزاء أصغر. هذه العملية تساهم يف خفض احلجم و جعل

النفايات أكثر انسيابية ويف تسهيل احتراقها.

جهاز تقطيع

Shredder

6458 Shrub layer

couche arbuste

الشجريات واألعشاب والنباتات اخلشبية، أي دون جذع رئيسي،
واليت تنمو بشكل جيد حتت مظلة األشجار الكبرية بالغابات.

طبقة الشجريات

Strauchschicht

6459 Shuttle species

espèces navettes

أنواع ببويغات كبرية، متكيفة مع املوائل الصغرية واليت ختتفي بشكل
متوقع مبعدالت متفاوتة، ولكن تظهر من جديد مرة أخرى ويف كثري

من األحيان داخل نفس اتمع.

أنواع مكوكية

Shuttle-Arten

6460 Sidedress

bandes latérales

يتم إعطاء األمسدة لنباتات قد منت، عادة عن طريق تطبيق األمسدة
السائلة على مساحة املنتجات أو إدخال األمسدة السائلة أو الغازية

حتت سطح األرض بالقرب من صفوف النباتات.

نطاق جانيب

Seitenband

6461 Silage

ensilage

حتضري مغذيات للحيوانات عن طريق تقطيع األعالف اخلضراء (مثل
العشب والبقول وذرة امليدان) ووضع هذه املواد املقطعة يف هيكل أو
حاوية مصممة الستبعاد اهلواء. ختضع املواد للتخمري، واستبعاد اهلواء
يعمل على تأخري التلف. العلف املخزن حيتوى على ما بني 60 و

٪80 من املاء.

علف مخزن

Silofutter

6462 silicate minerals

minéraux de silicate

جمموعة املعادن اليت تشكل اجلزء األكرب من صخور القشرة اخلارجية
لألرض (حوايل 90٪) وتشكل ثلث مجيع املعادن. وتستند مجيع

معادن السيليكات على وحدة هيكلية أساسية تتمثل يف رباعي الوجوه
SiO4. وهي تتكون من فلزات (على سبيل املثال، الكالسيوم،

املغنيسيوم، األلومنيوم) جنبا إىل جنب مع السليكون واألوكسجني.
وتصنف معادن السيليكات إىل ست جمموعات على أساس هيكلي

وفقا ملدى ترابط رباعيات األوجه مع بعضها البعض.

معادن سيليكات

Silikatmineralien

6463 Silt

limon

جسيمات بقطر بني 0,002 و 0,05 ملم. وال ميكن رؤيتها إال من
خالل اهر. عندما يكون جافا، فإنه يكون غباري امللمس، مثل
الطحني. وهو ناعم ولزج قليال (مثل تلك (talc))، وأحيانا

كالصابون تقريبا، عندما يكون مبلال. ال يقاوم الضغوط ولذا فمن
الصعب تشكيل جمسمات منه: عند تشكيل كرة فإا تتفتت بسهولة.

وعند ضغطه بني اإلام واألصابع، فإنه لن يشكل شرائط.

طمي

Schlick

6464 silt loam

loam limoneux

تربة حتتوي على 50٪ أو أكثر من الطمي و12-27٪ من الطني،
أو 50-80٪ الطمي وأقل من 12٪ من الطني.

طمي طيين

Schlick-Lehm

6465 Siltation

envasement

العملية اليت يتم من خالهلا نقل تربة فضفاضة من مواقعها األصلية
وتراكمها يف اجلداول واألار، والبحريات، مما يسبب تغريات يف

التيارات وعمق القنوات. وهو ما قد يؤدي إىل انسداد يف منطقة و/
أو حدوث فيضانات يف أخرى.

توحل

Verschlammung

6466 silty clay

argile limoneuse

مواد التربة اليت حتتوي على 40٪ أو أكثر من الطني و40٪ أو أكثر
من الطمي.

طني غريين

schluffiger Ton
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6467 silty clay loam

limono-argileux

مواد التربة اليت حتتوي على 27-40٪ من الطني وأقل من 20٪ من
الرمل.

طني غريين طميي

schluffiger Lehm

6468 Silvicultural systems

systèmes sylvicoles

نظم إدارة الغابات اليت تعتمد املبادئ املقبولة يف جمال زراعة الغابات،
حيث تتم العناية مبحاصيل األشجار، وحصادها واالستبدال إلنتاج
حماصيل من النموذج املطلوب. وهذا يشمل أشجار هلا نفس األعمار

(أي القطع الشامل، حصاد خشب املأوى أو أشجار البذور) أو
أعمار متفاوتة (أي قطع انتقائي).

نظم زراعة الغابات

Forstkultur-Système

6469 Silviculture 
(Silvicultural)

sylviculture

فن اإلنتاج والعناية بالغابة من خالل عمليات إنشائها، وتكوينها
ومتابعة منوها لتحقيق أفضل أهداف املالك. وهذا قد يشمل وقد ال

يشمل إنتاج األخشاب.

زراعة الغابات

Forstkultur

6470 Silvopastoral systems

systèmes sylvo-pastoraux

نظم جتمع بني األشجار وإنتاج احلشائش واألعالف املوجهة للثروة
احليوانية. تستغل األشجار إلنتاج األخشاب املنشورة ذات القيمة

العالية ولكن يف الوقت نفسه توفر األشجار الظل واملأوى للماشية.
يوفر االستغالل الرعوي يف هذا النظام منتجات ودخال إضافيا. ختتار
الثروة احليوانية اليت ترعى يف الغابة عموما بني احليوانات املتصفحة

(تأكل أيضا أوراق األشجار والرباعم الطرية) مثل األغنام أو املاعز أو
احليوانات الكبرية مثل األبقار اليت قد تدوس األشجار الصغرية. دمج
متوازن لألشجار واألعالف واملواشي خيلق نظام إدارة أراضي ميكن
أن يعطي منتجات قابلة للتسويق مع احلفاظ على اإلنتاجية على املدى
الطويل. ميكن لنظم حرجية رعوية أن تساهم يف حتسني تنوع احلياة
الربية، وجودة املياه، وخصوبة التربة وخصائصها الفيزيائية من خالل

محاية التربة من التعرية بسبب املياه والرياح.

نظم حرجية رعوية

silvopastorale Systeme

6471 Simple

simple

مصطلح يصف ورقة مل يتم تقسيمها إىل وريقات، على سبيل املثال
ورقة شجرة البلوط.

بسيط

einfach

6472 Single Manual 
Handling

manutention manuelle unique

طريقة تعامل مع النفايات بني التخزين األويل والتخلص النهائي من
أجل القضاء على تعدد التعامل اليدوي مع (تكرر عمليات). أا
تنطوي على انتقال النفايات مباشرة من حاوية (أو مركبة) إىل

أخرى، بدال من تفريغ على األرض وحتميل يدوي إىل احلاوية الثانية.
حتقيق املناولة اليدوية الواحدة خالل سلسلة مجع النفايات هي الوسيلة

األكثر فعالية لتحسني النظام.

مناولة يدوية واحدة

Einzele manuelle Handhabung

6473 Sink (atmosphere)

puits (atmosphère)

عملية إزالة املواد الكيميائية من الغالف اجلوي: ذوباا يف املسطحات
املائية ويف مياه األمطار، علقها باملطر، حتللها بفعل األشعة الشمسية،
أو من خالل تفاعلها مع مكونات الغالف اجلوي األخرى. على

،(CCl3F) سبيل املثال، بسبب االستقرار الكيميائي العايل ملركب
فإنه ال يتحلل إال بفعل األشعة الشمسية القوية يف الطبقات العليا من
الغالف اجلوي. أما يف الطبقة السفلى (التروبوسفري) فإن هذا املركب
يعمر لفترة طويلة للغاية ألنه ال يذوب جيدا يف املاء، وال يتفاعل مع
مكونات الغالف اجلوي أخرى، وال حتلله امليكروبات عندما يتواجد

يف التربة أو عالقا بالنباتات.

بالوعة (الغالف اجلوي)

Senke (Atmosphäre)

6474 Sink reef

récif sink

تيارات نازلة تتلقى وتستورد يرقات املرجان والكائنات احلية األخرى
املرتبطة بالشعاب من الشعاب املنبع.

شعاب مستقبلة

Sink Riff
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6475 Sink-float separation

séparation par flottage

فصل رطب ملواد ذات كثافات خمتلفة باستعمال سائل كثافته تقع ما
بني كثافات املواد املختلفة.

فصل بالترسيب والطفو

Schwimm-Sink-Nassaufbereitung

6476 Sinkhole

doline

اخنفاض يف السطح ناتج عن ايار التربة أو اليارات حتت السطح
ناجتة عن انكسارات أو فراغات يف الطبقة الصخرية األساسية.

منخفض سطحي

Doline

6477 Sintering

frittage

تغيري يف التركيب البلوري، وحتديدا للجليد، األمر الذي يؤدي إىل
تعبئة أقوى وأكثر إحكاما وكثافة مع مرور الوقت. هكذا ميكن أن
يتغري احلجم املتاح ملختلف مكونات الغالف اجلوي احملاصرين عند
السقوط األويل لألمطار / الثلوج. وبسبب هذه العملية، يصبح
العلماء قادرين على حتديد درجة حرارة اهلواء التارخيية من خالل
دراسة جيوب اهلواء داخل هياكل اجلليد على عمق كبري حتت

السطح.

تلبد

Sintern

6478 Site preparation

préparation du site

عالج منطقة قبل إعادة استعماهلا كموقع غابوي. ميكن أن يشمل
إعداد املوقع اإلزالة امليكانيكية، احلرق، أو املعاجلة الكيميائية (مبيدات

األعشاب) للتحكم يف الغطاء النبايت.

إعداد موقع

Standortvorbereitung

6479 Site Specification

spécifications du site

قائمة مرجعية تتعلق مبواقع املكبات، أعدت خالل مرحلة ختطيط
مشروع مكب، تتضمن معلومات وتفاصيل عن املوقع وطريقة العمل
واملعدات املطلوبة، وأنواع النفايات البلدية الصلبة (MSW) والبنود

األخرى ذات الصلة.

مواصفات موقع

Standortspezifikationen

6480 Site-specific Approach

approche spécifique du site

إتباع مقاربة خاصة باملواقع لتطوير وتقييم استراتيجيات تكيف
مفصلة على أساس التصورات املعينة للهشاشة اليت عربت عنها

جمموعة كاملة من أصحاب املصلحة على مستوى املوقع (على سبيل
املثال اتمعات احمللية واملشاريع احمللية).

مقاربة موقع معني

Ortsspezifischer Ansatz

6481 Siting

choix des sites

عملية اختيار موقع ملعاجلة النفايات الصلبة / ملنشأة حتويلها و/أو
مطرح لدفنها.

اختيار موقع

Standortwahl
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6482 SIudge disposal

élimination des boues

الطرق اخلمسة الشائعة للتخلص من رواسب الصرف الصحي هي:
 

1. نشرها على األراضي الزراعية لتحسني التربة.
 

2. تستعمل مللء أرضي منخفضة أو مستنقعات.
 

3. اإلغراق يف البحر.
 

4. استخدام يف الصناعة.
 

5. احلرق.
 

محأة مياه الصرف الصحي عادة ما تساهم يف الرفع من جودة التربة.
حتتوي املواد الصلبة اجلافة، من محأة اهلضم السائلة أو من احلمأة
اخلام، على حوايل 7٪ النيتروجني و 5٪ الفوسفور. محأة اهلضم

املكثفة حتتوي على نسبة أقل من العناصر الغذائية، ألن عملية التكثيف
أفقدت احلمأة نسبة مهمة من النيتروجني والفوسفور يف العصارة.

 
حتتوي احلمأة اخلام أيضا على األلياف واليت قد تساعد على حتسني
التربة. املعادن الثقيلة أو الكائنات الضارة يف محأة ااري قد تعوق
نشرها على األرض. تترسب املعادن الثقيلة يف خزانات االبتدائية

وتتراكم يف احلمأة. على الرغم من أن العديد من املعادن الثقيلة هي
من املغذيات الدقيقة األساسية، إال أن ارتفاع تركزها جيعلها سامة
ورمبا يفقد التربة خصوبتها. لذلك، قد يفيد خلط نفايات صناعية
مناسبة حبمأة الصرف الصحي األخرية، يف جعلها (ضمن اخلليط)

صاحلة للنشر على األراضي الزراعية. بالنسبة خلطر انتقال امليكروبات
من احلمأة إىل األراضي الزراعية فدراسته ال زالت مل تكتمل بعد.
بشكل عام، جيب أن تظل األرضي، اليت مت نشر احلمأة اخلام عليها،

يف استراحة ملدة ستة أشهر على األقل بعد العملية. لكن احلمأة
املكتملة اهلضم، ميكن أن تنشر على األراضي الصاحلة للزراعة بعد

االنتهاء من حصاد احملاصيل. ينبغي أال يكون هناك أي انبعاث لرائحة
من احلمأة املهضومة، ولكن احلمأة اخلام ميكن أن تكون هلا رائحة
كريهة. إذا كان من املمكن نشر احلمأة على األرض، فسيكون

أرخص نشر محأة مكثفة بالنسبة ملنطقة سكنية من حوايل 200 ألف
نسمة. أما بالنسبة ملدن من 500 نسمة أو أكثر. فرمبا يكون شراء

ختلص من احلمأة

Schlammbeseitigung

معدات نزع املياه، وبالتايل تقليص حجم وكتلة احلمأة الرطبة إىل
الثلث أكثر اقتصادا، باملقارنة مع تكاليف نقل محأة غري جمففة.

 
ميارس اإلغراق يف احمليط من قبل العديد من املدن الربيطانية

واألمريكية. ميكن ضخ احلمأة لعدة أميال من موقع حمطة الصرف
الصحي إىل أحواض رسو قوارب نقل احلمأة. جيب أن يكون موقع

اإلغراق بعيدا مبا فيه الكفاية من الشاطئ وال حيق إفراغها عند
الشواطئ أو يف اخللجان. مشكلة التلوث الرئيسية هي تراكم املعادن
الثقيلة أو مركبات العضوية مستقرة يف النباتات أو احليوانات يف
منطقة اإلغراق. بسبب ضغط املفوضية األوروبية فإن اإلغراق يف

احمليطات من املرجح أنه توقف يف بلدان املفوضية األوروبية حبلول عام
.1998

6483 skeleton

squelette

كِّنمهيكل لدعم قوام احليوانات، والذي بتكامل مع العضالت ي
اجلسم من احلركة والقيام بعدد من األعمال. الفقريات هلا هيكل
عظمي أو غضرويف. هياكل املفصليات مكونة من الشيتني. بينما
تستخدم العديد من الالفقاريات األخرى هيكل هيدروستاتيكي،

والذي هو جمرد منطقة من أجسادهم مملوءة بسائل غري قابل
لإلنضغاط.

هيكل

Skelett

6484 Skidder

débusqueur

جرار يستخدم يف الغابات لسحب جذوع األشجار الطويلة على
األرض.

جرار نقل األخشاب

Schlepper

6485 Skidding

débardage

عملية حتريك األشجار من موقع قطعها إىل منطقة جتميع أو معاجلة
أولية. تستعمل هلذا التحريك اجلرارات واخليول، أو معدات قطع

األشجار املتخصصة واليت ميكن استخدامها لسحب األشجار. ختتلف
طرق السحب يف تأثريها على التربة وعلى النباتات املتبقية.

نقل األشجار من موقع القطع

Transfert geschnittener Bäume
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6486 Skip

benne

حاوية تستخدم لتخزين ونقل املواد الصلبة. يستخدم هذا املصطلح
لكال احلالتني: حاويات مفتوحة أو مغلقة من أعلى.

حاويات شحن

Transportcontainer

6487 Skip lift

action de lever une benne, élévateur de benne

عملية رفع احلاوية ميكانيكيا من موقع ووضعها على هيكل شاحنة
مصممة للتعامل مع ونقل احلاويات. يف بعض األحيان تشري العبارة

إىل رافع احلاويات.

شحن حاوية

Aufladen eines Transportcontainers

6488 Skyline

ligne aérienne

نوع من وسائل ونقل األخشاب برافعة تعتمد حبال معدنيا مثبت أفقيا
على ارتفاع مناسب.

حبل معدين مثبت أفقيا

Seilkran

6489 slab

dalle

جزء الصفيحة احمليطية الذي ينساب حتت الصفيحة القارية يف منطقة
االندساس والذي يذوب (ينصهر) عندما يغرق يف الغالف شبه

السائل لألرض.

بالطة

Platte

6490 Slab pull

tirage de dalle

عمل تيارات احلمل احلراري التنازيل يف العباءة (اجلزء شبه السائل من
الغالف األرضي) على سحب الصفيحة إىل األسفل وتكوين خنادق

احمليطات.

سحب البالطة

Plattenzug

6491 Slaking

extinction

ايار وتفكك مواد التربة عند تعرضها للهواء أو الرطوبة. وبشكل
أكثر حتديدا، تفتت كتلة طينية جمففة عندما تتشبع باملاء، إما بسبب
ضغط اهلواء احملاصر يف باطنها من طرف املياه الشعرية أو انتفاخ

تدرجيي داخلي والرتوع إىل التمدد حنو الطبقات اخلارجية.

تفتت بالتبلل

Lösch

6492 Slash

rémanents

الفروع واألغصان وغريها من املواد اخلشبية اليت تركت على املوقع
بعد قطع األشجار.

بقايا قطع األشجار

Reste vom Baumfällen

6493 slash and burn

brûlis

طريقة للحصول على أراضي زراعية واليت تتمثل يف إضرام النار يف
منطقة حرجية لتحويلها إىل أراض زراعية.

قطع وحرق

Brandrodung

6494 Slave unit

équipement de manutention

آلية قطر تعمل فقط يف موقع أو يف حمطة (مثل موقع املكب أو حمطة
نقل وال تعمل على الطرق) جلر وسحب املقطورات أو احلاويات اليت

أحضرا إىل املوقع غريها من آليات  القطر.

وحدة قطر

Zugmaschine

6495 sliding erosion

érosion provoquant des mouvements de masse

التربة والصخور على املنحدرات تكون مستقرة إذا كانت القوى
املؤثرة متوازنة. إذا اختل التوازن نتيجة لشق طريق عند سفح

املنحدر، أو تآكل اجلزء السفلي من منحدر شاطئي بفعل األمواج، أو
تراجع متاسك مكونات املنحدر نتيجة فقدان الغطاء النبايت، أو هطول
أمطار غزيرة استثنائية، أو غري ذلك فإن االستقرار ينهار وترتلق التربة

إىل أسفل املنحدر.

اجنراف انزالقي

Sturzerosion

6496 slimicides

produits anti-visqueux

مبيد للكائنات احلية اليت تفرز مواد خماطية واليت ترفع من لزوجة
السوائل.

مضادات اللزوجة

Schleimbekämpfungsmittel

6497 Slope profile

profil de la pente

شكل منحدر عند النظر إليه من زاوية املقطع العرضي.

شكل منحدر

Hangprofil
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6498 Slow Food

slow food

حركة غذاء نشأت كرد على انتشار ثقافة الوجبات السريعة وسوء
نوعية الغذاء الذي تنطوي عليه. وقد كان رائدا يف هذا املفهوم منظمة
"تغذية بطيئة"، وهي منظمة غري رحبية، مدعومة من أعضاء منظمة
"فن التغذية البيئية" اليت تأسست يف عام 1989 من قبل (كارلو
بتريين Carlo Petrini)، ملواجهة اختفاء التقاليد الغذائية احمللية
وتضاؤل اهتمام السكان بالطعام الذي يأكلونه، من أين يأيت؟ كيف

هو مذاقه؟ وكيف يؤثر على اخليارات الغذائية للشعوب يف بقية
العامل. تدافع منظمة التغذية البطيئة عن التنوع البيولوجي يف إمدادات

الغذاء، وتعمل على انتشار تعليم الذوق وربط منتجي األطعمة
املمتازة مع زمالء منتجني من خالل تظاهرات وفعاليات (مثل تريا
مادري يف تورينو، إيطاليا) وغريها من املبادرات. وصل حاليا عدد

أعضاء األغذية البطيئة 100000 يف 132 بلدا.

تغذية بطيئة

Slow Food

6499 Slow Money

argent lente

مفهوم قيد التطوير من قبل رئيس دائرة املستثمرين (ودي تاش
Woody Tasch). مستوحاة من مهمة حركة الطعام البطيء،

يرى تاش أن استثمارات املال "السريع" (مثل رأس املال اازف)، من
املتوقع أن تعود بالربح بسرعة ولكن نادرا ما يستمر هذا لفترة كافية
إلنشاء املشاريع املستدامة. هذا ينطبق بشكل خاص على الشركات
يف مرحلة مبكرة يف بعض الصناعات (مثل التكنولوجيا احليوية،
والتكنولوجيا الفائقة، وتطوير املواد الغذائية) اليت غالبا ما تتطلب

إطارا زمنية أطول لتحقيق عوائد تنافسية. يستثمر املال البطيئ مع فهم
الديناميات الطبيعية هلذه الشركات وحيدد املستثمرون توقعام للعائد

املايل يف إطار هذه العمليات.

مال بطيء

langsames Geld

6500 Sludge

boue

أو وحل، بقايا شبه صلبة تنتج خالل عدد من عمليات معاجلة اهلواء
واملياه.

محأة

Schlamm

6501 sludge

boues

احلمأة، خليط شبه صلب، ينتج عند معاجلة املياه اخلام إلنتاج املاء
الصلح للشرب، أو من عمليات معاجلة مياه الصرف الصحي، أو من
العديد من العمليات األخرى ملعاجلة السوائل بالصناعة. هذا "احلياء"
عادة ما حيتوي على نسبة مهمة من املياه متأل الفراغات  بني املكونات

الصلبة.

محأة (ااري)، محأة

Schlamm

6502 Sludge age

âge de boues

يف حالة عملية احلمأة املنشطة، هو مقياس لطول الفترة الزمنية حيث
ختضع جسيمات من املواد الصلبة العالقة للتهوية، وتقدر باأليام.

وعادة ما حتسب عن طريق قسمة وزن املواد الصلبة العالقة يف خزان
التهوية على اإلضافة اليومية من املواد الصلبة العالقة اجلديدة واليت

أصلها من النفايات اخلام.

عمر احلمأة

Schlammalter

6503 Sludge bed

lit de boues

منطقة تضم طبقات طبيعية أو اصطناعية من مادة مسامية الذي يتم
عليه جتفيف محأة مياه الصرف الصحي عن طريق صرف (تسرب عرب

املسام) وتبخر املياه. قد يكون سرير احلمأة مفتوحا على الغالف
اجلوي أو مغط، عموما على شاكلة بيوت النباتات املغطاة. كما

يستعمل مصطلح: سرير جتفيف احلمأة.

سرير احلمأة

Schlammbeet

6504 Sludge bulking

foisonnement, gonflement des boues

ظاهرة حتدث يف حمطات احلمأة املنشطة حيث تأخد احلمأة أحجاما
مفرطة وال تتركز بسهولة.

استكثار (انتفاخ) احلمأة

Schlammblähung
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6505 Sludge cake

gâteau; Gâteau de boues

احلمأة اليت تراجعت نسبة املاء فيها إىل 80 % تتوقف عن التدفق،
ميكن التقاطها باستعمال جمرفة، وتسمى يف هذه احلالة كعكة. ميكن
ملكابس الترشيح عادة أن ختفض نسبة املاء برواسب الصرف الصحي
إىل 65 %، أجهزة الطرد املركزي إىل 75 %، ولكن املرشحات

املستعملة للفراغ فقط إىل حوايل 80 %.

كعكة احلمأة

Schlammkuchen

6506 Sludge circulation

circulation des boues

حتريك احلمأة يف مفاعالت هضم احلمأة بوسائل ميكانيكية أو
هيدروليكية أو عن طريق استخدام إعادة تدوير الغاز لتفريق طبقات

متحثلة وتعزيز عملية اهلضم.

تقليب احلمأة

Schlammumwälzung

6507 Sludge collector

racleur

جهاز ميكانيكي لسحب الرواسب من قاع خزان ترسيب إىل مستنقع
أو حوض، حيث تتراكم احلمأة يف انتظار معاجلة أو ختلص.

جامع احلمأة

Schlammräumer

6508 Sludge compartment

compartiment des boues

حجرة منفصلة هلضم احلمأة، متثل جزءا مندجما يف عملية التصفية.

مقصورة احلمأة

Schlammraum

6509 Sludge concentration

concentration des boues

كل عملية ختفيض حمتوى املاء يف احلمأة، على أن تظل احلمأة يف
احلالة السائلة.

تركيز احلمأة

Schlammmeindickung

6510 Sludge conditioning

conditionnement des boues

معاجلة احلمأة السائلة، وعادة من خالل إضافة مواد كيميائية، لتسهيل
نزوح املياه وتعزيز قابلية تصريفها.

تكييف احلمأة

Schlammkonditionierung

6511 Sludge density index

densite des boues activées; Indice de Densite 
des Boues

معكوس مؤشر حجم احلمأة مضروبا يف 100.

مؤشر كثافة احلمأة

Schlammvolumenindex (Schlammdichteindex)

6512 Sludge deposit

dépôt des boues

راسب من مواد صلبة  أصلها من مياه الصرف الصحي.

راسب محأة

Schlammablagerung

6513 Sludge dewatering

déshydration des boues

عملية إزالة جزء من مياه احلمأة بطريقة مثل تصريف، تبخري، أو
ضغط، أو رشح بفراغ، أو طرد مركزي، مترير بني بكرات، تعومي
محضي، أو تعومي واء مذاب، مع أو بدون حرارة. أا تنطوي على
احلد من السائل يف ظروف مقبولة بدال من جمرد تغيري كثافة السائل
(تركيز) من جهة واحدة أو التجفيف (كما هو احلال يف فرن) من

جهة أخرى.

نزع مياه احلمأة

Schlammentwässerung

6514 Sludge digestion

digestion des boues d'égout

العملية اليت من خالهلا يتم حتويل مواد عضوية أو متطايرة يف احلمأة
إىل غازات، أو سوائل، أو معدنتها، أو حتويلها إىل مواد عضوية أكثر

استقرارا من خالل أنشطة كائنات دقيقة إما هوائية أو ال هوائية.

هضم احلمأة

Schlammfaulung

6515 Sludge dryer

sécheur des boues

جهاز إلزالة، من خالل احلرارة، لنسبة كبرية من الرطوبة من احلمأة
أو من خملفات التصفية على احلاجز احلديدي.

جمفف محأة

Schlammtrockner

6516 Sludge drying

séchage des boues

عملية إزالة نسبة كبرية من الرطوبة من احلمأة عن طريق تصريف املاء
أو أي طريقة متكن من تبخره.

جتفيف احلمأة

Schlammtrocknung
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6517 Sludge excess

excès de boues

محأة منتجة خالل عملية إعادة التدوير يف حمطة معاجلة احلمأة املنشطة
وليست هناك حاجة لالحتفاظ ا يف العملية ومل تتم إعادا إىل

أحواض التهوية، ولكن سحبت من التداول.

محأة زائدة

Schlammüberschuss

6518 Sludge gas, digester 
gas

gaz de digestion

غاز يتكون عند هضم ال هوائي للحمأة وحيتوي أساسا على امليثان
(CH4)، وثاين أكسيد الكربون (C02)، وكميات صغرية أحيانا
من النيتروجني واهليدروجني، أو األوكسجني. عادة ما يتم مجع الغاز
واستخدامه لتسخني اهلاضم أو املكاتب. يف الصيف، قد يتم التخلص
من الغاز غري املطلوب حبرقه يف مشعلة. يتم ختزين الغاز يف خزان الغاز
أو يف الفضاء فوق احلمأة مبفاعل اهلضم الالهوائي حتت سقف عائم.

غاز محأة، غاز اهلاضم

Faulgas, Flärgas

6519 Sludge growth index

taux d'augmentation des boues

.Sludge production أنظر : إنتاج احلمأة

مؤشر تزايد احلمأة

Schlammzunahmeindex

6520 Sludge index

taux des boues activées

.(Sludge Volume Index) أنظر : مؤشر حجم احلمأة

مؤشر احلمأة

Schlammindex

6521 Sludge lagoon

lagune à boues

بركة حيث يتم استقبال رواسب (منشآت مائية) أو محأة الصرف
الصحي وحيث تتم عمليات هضم بواسطة كائنات دقيقة (دون مجع
وتعبئة الغاز الناتج)، وتكثيف، نتيجة لفقدان نسبة من الرطوبة. إذا
كانت املساحة متوفرة ورخيصة، فإن هذه الطريقة تكون اقتصادية،
ولكن ميكن أن تتسبب يف انبعاث رائحة كريهة للغاية. يتبخر بعض
املاء، أما التسرب حنو األسفل فليس عاديا وغري مرغوب فيه (محاية

املياه اجلوفية).

بِركَة احلمأة

Schlammteich

6522 Sludge loading rate 
(SLR)

charge massique des boues activées

كمية الطلب (عدد كلغ) البيولوجي اليومي على األكسجني (حسب
معيار القياس BOD5) واليت يتم تطبيقها على حمطة احلمأة املنشطة

للكيلوغرام الواحد من احلمأة املنشطة (اجلاف) حتت التهوية.

معدل حتميل احلمأة

Schlammbelastung

6523 Sludge moisture 
content

teneur en humidité des boues

كمية املياه املتواجدة يف احلمأة، يعرب عنها عادة كنسبة من الوزن
الصايف.

حمتوى احلمأة من الرطوبة

Schlammfeuchtigkeitsgehalt

6524 Sludge pressing

essorage des boues par filtre-presse

عملية نزع املياه من احلمأة بإخضاعها للضغط، عادة داخل نسيج من
القماش والذي يسمح مبرور املياه عربه ولكن حيتفظ باملواد الصلبة

العالقة.

ضغط احلمأة

Schlammpressen

6525 Sludge processing

collecte, traitement et valorisation des boues; 
Traitement des boues

تشمل: اجلمع واملعاجلة (يف حد ذاا) والتخلص من احلمأة.

معاجلة احلمأة

Schlammbehandlung
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6526 Sludge production

production de boues

1. تقدر كتلة احلمأة األولية املتولدة يوميا خالل معاجلة مياه الصرف
الصحي عن طريق ضرب تدفق مياه الصرف الصحي اخلام يف تركيز
املواد الصلبة العالقة وحذف نسبة املواد الصلبة املتكونة يف خزان
الترسيب االبتدائي (عادة 60٪). يصل إنتاج احلمأة األساسي يف

اململكة املتحدة إىل حوايل 50 جرام للشخص يف اليوم.
 

2. غالبا ما يعترب إنتاج احلمأة الثانوية هو عدد كلغ من احلمأة املنتجة
للكيلوغرام من الطلب البيولوجي على األكسجني عند املعاجلة
الثانوية، يعرف هذا الرقم أحيانا مبؤشر منو احلمأة. تنتج وحدات

الرشح معدل قياسي من حوايل 30 جرام من دبال احلمأة للشخص
الواحد يف اليوم. يتغري إنتاج احلمأة املنشطة من 30 جرام للشخص
يف اليوم حملطات املعاجلة التقليدية إىل 15 جرام للشخص يف اليوم يف
حالة مدة وية ممددة. (تدرج مجيع أرقام احلمأة اآلن على شكل مواد

صلبة جافة).

إنتاج احلمأة

Schlammanfall

6527 Sludge reaeration

ré-aération de boues

وية مستمرة للحمأة بعد وية أولية دف حتسني أو احملافظة على
حالتها.

إعادة وية احلمأة

Schlammwiederbelüftung

6528 sludge removal

évacuation des boues

يتم التخلص من احلمأة عند معاجلة مياه الصرف الصحي على عدة
مراحل، ابتداءا من أحواض الترسيب إىل املصايف حيث يتم إزالة ما

تبقى من املواد الصلبة.

إزالة احلمأة

Schlammentfernung

6529 Sludge respiration

respiration des boues

امتصاص احلمأة لألكسجني من اال املائي احمليط ا.

تنفس احلمأة

Schlammatmung

6530 Sludge shredder

délacérateur de boues

جهاز يستخدم لكسر كتل محأة اهلضم اففة يف اهلواء.

تقطيع احلمأة

Schlammzerkleinerer

6531 Sludge solids

solides en suspension dans les boues

مواد صلبة ذائبة وعالقة يف احلمأة.

مواد صلبة يف احلمأة

Schlammschwebefracht

6532 Sludge stabilisation

stabilisation des boues

عملية حتويل مواد عضوية أو متطايرة يف احلمأة إىل غازات، أو إىل
سوائل، أو إىل مواد ال عضوية، أو إىل مواد عضوية أكثر استقرارا من

خالل أنشطة كائنات دقيقة إما هوائية أو ال هوائية.

تثبيت احلمأة

Schlammstabilisierung

6533 Sludge thickener

epaississeur des boues

مفاعل أو حاوية غريها من املعدات املصممة للزيادة يف تركيز محأة
مياه الصرف الصحي.

مثَخن احلمأة

Schlammeindicker

6534 Sludge thickening

épaississement des boues

الزيادة يف تركيز املواد الصلبة باحلمأة يف مفاعل الترسيب أو اهلضم.
الفرق بني اثنني من األوحال بتركيزين، 98 و 94٪ من املياه هو أن
الوحل األول، الذي حيتوي 2٪ مواد صلبة، حيتل ثالثة أضعاف حجم
الوحل الثاين لنفس الوزن من املواد الصلبة. ولذلك، فإن التثخني أو

التسميك يعطي ختفيضات مهمة يف حجم احلمأة مقابل زيادات، تبدو
صغرية، يف تركيز املواد الصلبة. قد يتم تسميك احلمأة عرب الترسيب

(اجلاذبية) أو عن طريق التعومي.

تثخني احلمأة

Schlammeindickung

6535 Sludge treatment

traitement des boues d'égout

معاجلة محأة مياه الصرف الصحي جلعلها غري مؤذية. ميكن أن يتم
ذلك عن طريق اهلضم الالهوائي أو اهلوائي يتلوه جتفيف يف سرير
رمل، أو ترشيح، أو حرق بعد جتفيف، أو أكسدة هوائية يف وسط

رطب.

معاجلة احلمأة

Schlammbehandlung
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6536 Sludge utilization

utilisation des boues

تستخدم احلمأة مياه الصرف الصحي الناجتة عن اهلضم اهلوائي
والالهوائي واحلمأة املنشطة ويف بناء التربة والتسميد وغري ذلك

حسب نوعية احلمأة.

استخدام احلمأة

Schlammverwertung

6537 Sludge Volume Index 
(SVI)

taux volumique des boues activées

احلجم الذي حيتله باملليلتر 1 جرام من احلمأة املنشطة بعد فترة ترسب
سائل متت ويته ملدة 30 دقيقة.

مؤشر حجم احلمأة

Schlammvolumenindex

6538 Sludge-digestion gas

gaz provenant de la digestion des boues

غاز ناتج عن حتلل املواد العضوية يف محأة متت إزالتها من مياه
الصرف الصحي، ووضعها يف خزان لتتحلل حتت ظروف ال هوائية.

غاز هضم احلمأة

Schlammfaulgas

6539 Sludge-digestion tank

digesteur

صهريج توضع فيه احلمأة حيث ميكن أن حتدث تفاعالت اهلضم.

صهريج هضم احلمأة

Schlammfaulbehälter

6540 Sludge-drying bed

lit de séchage des boues

ساحة خمصصة مبحطة معاجلة مياه الصرف الصحي، تتكون من
طبقات طبيعية أو اصطناعية من مواد مسامية، يتم نشر محأة مياه
الصرف الصحي الطرية عليها لتجفيفها عن طريق صرف، تسرب

وتبخر املياه. قد تكون الساحة مفتوحة على اهلواء أو مغطاة.

سرير جتفيف احلمأة

Schlammtrockenplatz

6541 Sludge-gas utilization

futilisation des gaz de digestion

استخدام الغاز الذي تنتجه عملية هضم ال هوائي للحمأة ألغراض
مفيدة مثل تدفئة احلمأة، وخلط احلمأة، وجتفيفها، أو يف تدفئة املباين،

أو للمساعدة يف احلرق، أو كوقود للمحركات.

استخدام غاز احلمأة

Faulgasnutzung

6542 slumping

effondrement

عملية سقوط كتل كبرية من الصخر والتربة بفعل قوى اجلاذبية من
املنحدرات الشديدة إىل سفح جبلي. ويعد اإلنزالق األرضي أكثر

أنواع اإليار سرعة ويساهم بشكل كبرييف تغيري التضاريس.

ايار

Absturz

6543 Small (Minor) 
Appliances

petits appareils (mineur)

أنواع وأمناط خمتلفة، يف األحجام ويف املهام: مراوح كهربائية، آالت
حتضري القهوة، مكاوي كهربائية، خالطات الطعام، اخل. ميثل األملنيوم

والبالستيك املواد السائدة املستخدمة يف األجهزة الصغرية.

جتهيزات صغرية (صغرى)

Kleine (Minor) Geräte

6544 Small forest 
enterprise

petite entreprise forestière

مؤسسة تقوم يف نطاق صغري بعمليات جتارية دف إىل حتقيق ربح
من أنشطة مرتبطة بالغابات. تعاريف دقيقة حلجم املقاولة ختتلف

وتتحدد عموما حسب السياق.

مؤسسة غابوية صغرية

Kleiner Forstbetrieb

6545 Small Island 
Developing States 
(SIDS)

petits états insulaires en développement (peid)

جتمع غري رمسي لدول اجلزر الصغرية يف منظومة األمم املتحدة، الذي
تشكل خالل مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية يف عام

1992. يهدف التجمع إىل لفت االنتباه إىل التحديات الفريدة اليت
تواجهها هذه الدول، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بتغري املناخ. وهو

يشمل كافة البلدان اجلزرية باحمليط اهلادئ.

دول اجلزر الصغري النامية

Kleine Inselentwicklungsländer
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6546 Smart Grid

réseau électrique intelligent

الشبكة الذكية هي اتصال يف اجتاهني بني املستهلك وموزع إمدادات
"ذكية" للطاقة. يف بعض احلاالت، يسمح للشركات بالتحكم يف
أجهزة املستهلكني يف املنازل، ومتكني املستهلكني من السيطرة على
استهالك الكهرباء. هذا ميكن أن يساهم يف توفري الطاقة وخفض

التكاليف وزيادة املوثوقية.
 

ومن املتوقع أن تتمازج الشبكة الكهربائية العادية بنظام معلومات
وقياس صايف االستهالك الذي يتضمن العدادات الذكية. وجيري

الترويج هلذه التكنولوجيا باعتبارها وسيلة ملعاجلة االستقالل يف جمال
الطاقة وتغري املناخ وقضايا الصمود يف حاالت الطوارئ.

شبكة كهرباء ذكية

intelligentes Stromnetz

6547 Smart Growth

croissance intelligente

ختطيط واع لنمو اتمع الذي خيلق نوعية حياة أفضل جلميع من له
صلة. يتطلب النمو الذكي تعاون من ناحية املنظور املستقبلي

والتخصصات، وأصحاب املصلحة. كما ميكن تطبيق هذه املبادئ
على املنظمات يف سعيها لتحقيق النمو الذي خيلق تنظيم أفضل جلميع

األطراف املعنية.

منو ذكي

intelligentes Wachstum

6548 Smearing

smearing

معاجلة ميكانيكية للتربة الرطبة، متكن من تشكيل طبقة رقيقة املتراصة
بنفاذية منخفضة.

تلطيخ

Ausstreichen, Ausstrich

6549 smelly liquid

liquide nauséabond

السوائل الكريهة الرائحة متعددة، منها الطبيعية اليت تفرزها الكائنات
احلية، خصوصا يف حاالت مرض أو تعفن، أو اليت تنتجها نباتات.

ومنها غري الطبيعية اليت تتسرب من مطارح األزبال أو تنتجها املصانع.

سائل كريه الرائحة

stinkende Flüssigkeit

6550 Smog

smog

مصطلح يستخدم لوصف خليط من الدخان والضباب. حيدث
الضباب الدخاين عند تواجد تركيزات عالية من الرطوبة ودخان

(غالبا ما حتتوي على أكاسيد الكربيت والنيتروجني) يف نفس املوقع
مع درجات حرارة عالية أو ظاهرة انقالب حراري وغياب الرياح.

هذه الظروف تسبب ركود اهلواء امللوث مبناطق تكونه (عموما مناطق
صناعية و/أو شديدة االزدحام) وميكن أن يصبح خطرا على صحة
اجلهاز التنفسي. املراكز الصناعية الساحلية الكبرية احملاطة بأراضي

مرتفعة تكون أكثر عرضة للضباب الدخاين. هذه الظاهري هي غالبا
ارية، ألن إحدى العوامل الضرورية لتشكيلها هي أشعة الشمس.

ضباب دخاين

smog

6551 smog components

composants du smog

جسيمات دقيقة كالغبار وغازات كأول أكسيد الكربون وأكاسيد
النيتروجني وأكاسيد الكربيت الناجتة عن عمليات احلرق

واهليدروكربونات واملركبات العضوية املتطايرة  الناجتة عن املواد
العضوية املتحللة واألوزون.

مكونات الضباب الدخاين (أو
الصناعي)

Smog Komponenten

6552 smog severity

intensité du smog

حتدد شدة الضباب الدخاين عدة عوامل منها مكونات الدخان
ومستوى تركزها، حالة الطقس (خصوصا حالة االنقالب احلراري
حيث تظل طبقة اهلواء الدافئ قرب السطح وال تتحرك ال أفقيا وال
عموديا) وارتفاع درجة احلرارة وانعدام الرياح، واستمرار انبعاث

امللوثات من مصادرها. يف هذه احلالة يصبح اجلو خانقا.

شدة الضباب الدخاين (أو الصناعي)

Smog Schwere
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6553 Smoke

fumée

ينتج عن االحتراق غري الكامل ويتكون يف الغالب من الكربون
وجسيمات صغرية سائلة و/أو صلبة. ينتج الدخان يف املقام األول عن
احتراق الفحم والبرتين، واخلشب أو أنواع أخرى من الكتلة احليوية.
وعادة ما يكون قطر جسيمات الدخان أصغر من امليكرومتر. شدة
الرياح، وحجم اجلسيمات، ودرجة حرارة اهلواء، والضغط اجلوي
كلها عوامل هلا تأثري على كيفية تفاعل وانتشار الدخان يف البيئة.

دخان

Rauch

6554 Smoke

fumée

خليط من غازات االحتراق وجسيمات من مواد صلبة حممولة من
هذه الغازات. اجلسيمات تنتج عادة عن االحتراق غري الكامل أو

تفاعل كيميائي. عموما يكون قطر اجلسيمات أقل من 2 ميكرومتر.
من بني هذه اجلسيمات بقايا حمروقات ومركبات من السيليكا

والفلوريد واأللومنيوم والرصاص وأمحاض وقواعد، ومركبات عضوية
مثل الفينوالت. يتم قياس كثافة الدخان بتقنيات وأجهزة ضوئية أو

تقدير بصري بالعني اردة.

دخان

Rauch

6555 smoke nuissance

incommodants de la fumée

يسبب الضباب الدخاين مشاكل صحية عديدة: صعوبة يف التنفس،
التهابات رئوية، يج العني وغريها من املشاكل الصحية يف اجلهاز
التنفسي والبصري. كما حيد الضباب الدخاين من منو النبات وميكن
أن يلحق أضرار واسعة النطاق يف احملاصيل والغابات. والضباب يقلل

من الرؤية وميكن أن يتسبب يف حوادث مفجعة.

مضايقات الدخان

Rauchbelästigung

6556 Smoke shade

coefficient d'opacité d'une fumée

قياس مستوى تعتم أعمدة الدخان املتصاعدة من املداخن عن طريق
بطاقة مظللة (معتمة) مثل البطاقات البيانية لرينجلمان

(Ringelmann)، حيث ميكن للمراقب أن جيد البطاقة اليت متثل
الظل األقرب إىل تعتم عمود الدخان.

ظل الدخان

Rauchschatten

6557 smoke stacks

cheminées d'usines

بناء، عموما اسطواين وشاهق، باملصانع واحملطات احلرارية إلنتاج
الكهرباء، يستعمل لتصريف الغازات الناجتة عن عملية احتراق

باألفران الصناعية أو تفاعالت أخرى تنتج نفايات غازية. يساهم علو
املدخنة على نشر امللوثات والتخفيض من تركزها املوضعي.

مداخن

Schornsteine

6558 Snag

arbre mort sur pied

شجرة ميتة ال زالت قائمة.

شجرة ميتة قائمة

toter stehender Baum

6559 Snedding

ébranchage

إزالة فروع شجرة مت قطعها.

إزالة الفروع

entästen

6560 Snowmelt (water 
cycle)

fonte des neiges (cycle de l'eau)

انصهار (التعبري الشائع: ذوبان) الغطاء الثلجي، وأيضا الفترة اليت
حيدث خالهلا ذوبان الغطاء الثلجي، حيدث ذلك عموما يف اية فصل

الشتاء.

انصهار (ذوبان) الثلوج (دورة املاء)

Schneeschmelze (Wasserkreislauf)

6561 Social Accountability 
8000 (SA8000 )

redevabilité sociale 8000 (sa8000)

معيار دويل حلقوق اإلنسان يف اال الصناعي الذي وضعه ( جملس
األولويات لوكالة االعتماد االقتصادي CEPAA) (اآلن: املساءلة

االجتماعية الدولية SAI) يف الواليات املتحدة األمريكية.

مساءلة اجتماعية 8000
(SA8000)

sozialen Verantwortung 8000 (SA8000)
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6562 Social capital

capital social

يتكون، باملعىن الضيق، من الشبكات االجتماعية واملعايري املرتبطة ا
واليت يكون هلا تأثري على إنتاجية اتمع. يتجذر يف الثقة، وغري ذلك
مما يسهل التعاون والتنسيق من أجل حتقيق املنفعة املتبادلة ألعضاء

اموعة. إنه يشمل، مبعىن أوسع، تنظيمات رأسية وكذلك أفقية، بني
اجلماعات واموعات األخرى مثل وكاالت الغابات واجلماعات

اليت تصدر الشهادات احلرجية، واالس البلدية، وهلم جرا.

رأمسال اجتماعي

Soziales Kapital

6563 Social cost of carbon 
(SCC)

coût social du carbone (csc)

صايف القيمة احلالية لألضرار املناخية (حيث تدرج قيمة األضرار كرقم
موجب) املترتبة عن إضافة طن واحد من الكربون يف شكل ثاين

أكسيد الكربون (CO2)، حتت ظروف مسار االنبعاثات العاملي مع
أخد الوقت يف االعتبار.

تكلفة اجتماعية للكربون

Soziale Kohlenstoffkosten

6564 Social Costs

coûts sociaux

التكاليف اخلاصة باإلضافة إىل التكاليف اخلارجية.

تكاليف اجتماعية

Sozialkosten

6565 Social costs and 
benefits

coûts et avantages sociaux

التكاليف والفوائد كما ينظر إليها من وجهة نظر اتمع ككل. وهي
ختتلف عن التكاليف واملنافع اخلاصة يف كوا أكثر مشولية (تأخد بعني

االعتبار مجيع التكاليف والفوائد اليت يتحملها بعض أفراد اتمع)
وجيري تقييمها بتكلفة الفرصة االجتماعية بدال من أسعار السوق،
عندما يوجد اختالف بينهما. وتوصف يف بعض األحيان بالتكاليف

والفوائد "االقتصادية".

تكاليف ومنافع اجتماعية

Soziale Kosten und Nutzen

6566 Social development

progrès social

زيادة وحتسني الرعاية االجتماعية. ميثل هذا املفهوم أيضا الطبيعة
الشخصية ملفهوم زيادة الراحة واالرتياح وما ميكن أن يعتربه اتمع

كتقدم يف البنية االجتماعية.

تنمية اجتماعية

Soziale Entwicklung

6567 Social 
Entrepreneurship

entrepreneuriat social

عملية إنشاء وتنظيم وإدارة استثمار مدر للدخل خلدمة غرض
اجتماعي واضح. املهمة األساسية لتنظيم املقاوالت االجتماعية هو
خلق القيمة اليت تعود بالفائدة على صحة ورفاه األفراد واتمع، أو
البيئة الطبيعية، وليس خللق الثروة للمسامهني. أصحاب املشاريع

االجتماعية يعتمدون على املبادئ وأفضل املمارسات املتقدمة يف كل
من عامل األعمال التقليدية وعامل األعمال غري اهلادفة للربح.

املستثمرون احملسنون وصناديق املشاريع االجتماعية غالبا ما تكون
مصادر للدعم املايل ألصحاب املشاريع االجتماعية.

مقاولة اجتماعية

Soziales Unternehmertum

6568 Social equity

équité sociale

اإلنصاف االجتماعيي يعين الوصول العادل إىل سبل العيش والتعليم
واملوارد؛ املشاركة الكاملة يف احلياة السياسية والثقافية للمجتمع.

وحق التقرير بالنسبة لالحتياجات األساسية.

إنصاف اجتماعي

soziale Gerechtigkeit

6569 Social Impact 
Assessment (SIA)

évaluation des impacts sociaux

دراسة دف إىل التنبؤ وقياس اآلثار املترتبة عن السياسات العمومية
أو اخلاصة، أو برنامج أو مشروع على السكان يف املناطق احمليطة
(التنظيم االجتماعي، ومنط احلياة، والعالقات اتمعية، املؤسسة

االقتصادية، والصحة، والثقافة، واملعتقدات، وما إىل ذلك).

تقييم األثر االجتماعي

Soziale Folgenabschätzung

6570 Social Impact Bond

obligation d’impact social

السندات االجتماعية هي أداة مالية حيث يستثمر األفراد يف برامج
"عمومية" أو حكومية، حيث يتحقق العائد على االستثمار إذا حتققت

بعض املقاييس.

سندات األثر االجتماعي

Anleihe der sozialen Folgen
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6571 Social Justice

justice sociale

العدالة االجتماعية هي عملية تفاعلية، وليست نتيجة، اليت يقوم
خالهلا أعضاء مجاعة تسعى: إىل (إعادة) توزيع عادل للموارد

والفرص واملسؤوليات؛ حماربة جذور القهر والظلم؛ متكني مجيع الناس
من ممارسة حق تقرير املصري وحتقيق كامل إلمكانام وبناء التضامن
االجتماعي وقدرات اتمع احمللي على العمل التعاوين. وتستند العدالة
االجتماعية على مبدأ أن مجيع األفراد واجلماعات واتمعات متساوية
وبالتايل حيق بغض النظر عن النوع أو العرق أو الثروة أو اجلنس أو

التراث تلقي معاملة عادلة ومنصفة.

عدالة اجتماعية

soziale Gerechtigkeit

6572 Social learning

apprentissage social

عملية التعلم، حيث ينخرط أصحاب املصلحة يف التعلم والتدارس معا
إلعادة حتديد األولويات والتفكري مليا يف املبادئ والنتائج.

تعلم اجتماعي

Soziales Lernen

6573 Social Marketing

marketing social

حتديد املواقع وتقسيم املستهلكني حسب احلاجيات اليت حتركها دوافع
اجتماعية وتطوير االستراتيجيات واحللول اليت من شأا تلبية هذه
االحتياجات والرغبات، مع حتسني وضعهم االجتماعي يف نفس
الوقت. وغالبا ما تستخدم املنتجات واخلدمات اليت تليب مطالب
اجتماعية أو على أساس القيم أو تناشد هؤالء املستهلكني للدعاية

والترويج حول التصنيع أو االستخدام أو التخلص. باإلضافة إىل ذلك،
يتضمن التسويق االجتماعي تقدمي شركة أو منتج أو خدمة على أا
تدعم واحدة أو عددا من القضايا االجتماعية، سواء كانت أم مل تكن

هذه املطالبات صادقة أو دقيقة.

تسويق اجتماعي

Soziale Vermarktung

6574 Social memory

mémoire sociale

بعد تغيري كارثي، تصبح بقايا (الذاكرة) من النظام السابق مراكز
للنمو والتجديد وإعادة تنظيم املنظومة االجتماعية اإليكولوجية. تأيت
الذاكرة االجتماعية من تنوع األفراد واملؤسسات اليت تعتمد على
خمزوناا من املمارسات واملعرفة والقيم ووجهات النظر واليت هي

حامسة عند إعداد النظام من أجل التغيري، وبناء القدرة على التكيف،
وللتعامل مع املفاجآت.

ذاكرة اجتماعية

Gedächtnis der Gesellschaft

6575 Social Return on 
Investment

retour social sur investissement

قياس قدرة االستثمار على إنتاج قيمة اجتماعية يف مجاعة أو جمتمع
أوسع. حماولة إلعطاء قيمة نقدية لقيمة اجتماعية من أجل مساعدة
املستثمرين على تقييم االستثمارات احملتملة بناء على العوائد خارج

التدابري املالية التقليدية.

عائد اجتماعي لالستثمار

Soziale Kapitalrendite

6576 social standard

norme sociale

يتم تعريف املعايري االجتماعية يف جمال الزراعة العضوية من قبل
(االحتاد الدويل حلركات الزراعة العضوية IFOAM) وفقا ملبدأ
عام من العدالة االجتماعية كجزء ال يتجزأ من التجارة والزراعة اليت
تنص على: العدالة االجتماعية واحلقوق االجتماعية اليت تشكل جزءا

أساسيا من الزراعة والتجهيز العضويني. هناك العديد من املعايري
االجتماعية، مثل SA8000 اليت جيب احترامها من أجل إنتاج ليس
فقط منتجات اجتماعية، مما يعين أن شهادة العضوية تتطلب أيضا

دليل على أجور عادلة وظروف عمل صحية وحق العمال يف تكوين
SA) اجلمعيات. املعايري االجتماعية الرئيسية هي املساءلة االجتماعية
8000)، تلك القادمة من اتفاقيات منظمة العمل الدولية والتجارة

الرتيهة.

معيار اجتماعي

Sozialstandard
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6577 social sustainability

durabilité sociale

توفر االستدامة االجتماعية احلضرية مستوى معقول جلودة احلياة،
وتتيح الفرص لتحقيق أقصى قدر من اإلمكانات الشخصية من خالل

التعليم وتوفري الرعاية الصحية، ومن خالل املشاركة يف تنظيم
الدميقراطيات احمللية.

استدامة اجتماعية

soziale Nachhaltigkeit

6578 Social Vulnerability

vulnérabilité sociale

الضعف االجتماعي هو أحد أبعاد هشاشة اتمع حيال التعرض
للضغوطات والصدمات املتعددة، مبا يف ذلك املخاطر الطبيعية. ويدل
الضعف االجتماعي على عدم قدرة األشخاص واملنظمات واتمعات
على حتمل اآلثار السلبية املترتبة عن الضغوطات املتعددة اليت يتعرضون
هلا. ويرجع ذلك جزئيا إىل اخلصائص الكامنة للتفاعالت االجتماعية

واملؤسسات ونظم القيم الثقافية.

ضعف اجتماعي

soziale Verwundbarkeit

6579 Socially Responsible 
Investment (SRI)

investissement socialement responsable (isr)

االستثمار يف أنشطة املسؤولية االجتماعية عادة من قبل صندوق
االستثمار.

استثمار مسؤول اجتماعيا

sozial verantwortliche Investition

6580 Societal choice

choix sociétal

قرارات مجاعية بناء على تفضيالت فردية.

خيار اجتماعي

gesellschaftlicher Wahl

6581 Socio Natural Hazard

risques socio- naturels

تعرف ظاهرة زيادة حدوث بعض األحداث اجليوفيزيائية واملائية
واجلوية اخلطرة، مثل االيارات األرضية والفيضانات وهبوط
األراضي واجلفاف، واليت تنشأ من تفاعل األخطار الطبيعية مع

اإلفراط يف استغالل األراضي واملوارد البيئية، باملخاطر االجتماعية
الطبيعية. هذه املخاطر ميكن ختفيضها وجتنبها من خالل اإلدارة

احلكيمة ملوارد األرض والبيئة.

خماطر اجتماعية طبيعية

Sozionaturgefahren

6582 Socioecological 
system

système socio-écologique

نظام بيئي، وإدارة هذا النظام من قبل اجلهات الفاعلة واملنظمات،
والقواعد واألعراف االجتماعية، واالتفاقيات اليت تقوم عليها هذه

اإلدارة.

نظام بيئي اجتماعي

sozial-ökologisches System

6583 Socio‐economic 
scenario

scénario socio-économique

سيناريو يصف أوضاع حمتملة الوقوع يف املستقبل من حيث عدد
السكان، الناتج احمللي اإلمجايل (GDP)، والعوامل االجتماعية

واالقتصادية األخرى ذات الصلة، لفهم اآلثار املترتبة على تغري املناخ.

سيناريو اجتماعي واقتصادي

Sozio-ökonomische Szenario

6584 Socio-economic 
Vulnerability

vulnérabilité socio-économique

مؤشر جممل لقياس مستوى رفاهية اإلنسان (مستوى قدرة حتمله)
والذي يأخذ بعني االعتبار التعرض موعة من االضطرابات الضارة،

البيئية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية.

هشاشة اجتماعية اقتصادية

Sozioökonomische Verwundbarkeit

6585 sod-forming grass

herbe formant gazon

عشب ينتشر عن طريق إنشاء نباتات جديدة من النباتات القائمة عن
طريق زحف اجلذور عرب أو حتت األرض (نبات أرآدي أو

جذرومي)، وتكوين عشب كثيف. كما يدعى عشب منتشر. على
النقيض مع العشب املشكل لألمجة (ويسمى أيضا عشب أمجي)،
حيث تنمو النبتة وتكرب مع مرور الوقت ولكن ال تكون نباتات

جديدة.

عشب مشكل لسجاد

Grassode bildenden Gras

6586 Sodic soil

sol sodique

تربة حتتوي على نسبة عالية من الصوديوم الذي غالبا ما يسبب
ضعف هيكلها.

تربة صودية

Natron- Boden
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6587 Softwood

bois tendre

يستخدم املصطلح لوصف خشب األشجار الصنوبرية، أو
الصنوبريات أنفسهم، على الرغم من أن هذه األخشاب ليست كلها
أكثر ليونة من اخلشب "الصلب"، خشب األشجار عريضة األوراق.

خشب لني

Weichholz

6588 Soil

sol

الطبقة العليا من سطح األرض. طبقة مناسبة لنمو احلياة النباتية
(منفصلة عن القاعدة احلجرية اليت تدعمها).

تربة

Boden

6589 soil aeration

aération du sol

العملية اليت يتم من خالهلا استبدال اهلواء املوجود بالتربة واء من
الغالف اجلوي. معدل التهوية يعتمد إىل حد كبري على حجم

واستمرارية املسام يف التربة.

وية التربة

Bodenbelüftung

6590 soil aggregate

agrégat de sol

جمموعة من جزيئات التربة مرتبطة مع بعضها مبا يكفي كي تعترب
ميكانيكيا كوحدة واحدة.

جممعات ترابية

Boden-Aggregat

6591 soil alkalinity

alcalinité du sol

درجة أو شدة قلوية التربة تعرب عنها قيمة أكرب من 7.0 درجة (الرقم
اهليدروجيين) على مقياس درجة احلموضة. انظر أيضا قلونة التربة،

قلوية التربة املاحلة، التربة الصودية، وتفاعالت التربة.

قلوية التربة

Bodenalkalität

6592 soil amelioration

amélioration du sol

عمليات دف إىل الرفع من جودة التربة وحتسني إنتاجيتها، ومن
بينها احلرث العميق الذي يرفع معدل النفاذية لتحسن جريان وتوصيل

احملاليل املعدنية داخل التربة. استعمال دورات تعتمد مزروعات
يساهم اختالفها يف احلفاظ على أو إغناء التربة باملواد الغذائية، كما

يقوم التشجري بشكل غري مباشر بذلك حبمايتها من االجنراف.

حتسني التربة

Bodenverbesserung

6593 soil amelioration

amélioration du sol

عمليات دف إىل الرفع من جودة التربة وحتسني إنتاجيتها، ومن
بينها احلرث العميق الذي يرفع معدل النفاذية لتحسن جريان وتوصيل

احملاليل املعدنية داخل التربة. استعمال دورات تعتمد مزروعات
يساهم اختالفها يف احلفاظ على أو إغناء التربة باملواد الغذائية، كما

يقوم التشجري بشكل غري مباشر بذلك حبمايتها من االجنراف.

حتسني التربة

Bodenverbesserung

6594 soil amendment

amendement du sol

1. تغيري يف خصائص التربة، وبالتايل تغيري للتربة، من خالل إضافة
مواد مثل اجلري واجلبس، ونشارة اخلشب جلعل التربة أكثر مالئمة

لنمو النباتات.
 

2. مادة تستخدم هلذا الغرض. األمسدة تشكل جمموعة خاصة من
حمسنات التربة.

تعديل التربة

Bodenverbesserung

6595 Soil and water 
conservation (SWC)

conservation du sol et de l'eau

محاية التربة واملياه هي مزيج من التقنيات املناسبة يف إطار مقاربة
ناجحة. تقنيات تعزيز االستخدام املستدام للتربة الزراعية عن طريق
تقليل تآكل التربة، واحلفاظ و/أو تعزيز خواص التربة، وإدارة املياه،
ومراقبة درجة احلرارة. تشرح وتقدم املقاربة السبل والوسائل اليت

تستخدم لتحقيق محاية التربة واملياه يف بيئة طبيعية واجتماعية
واقتصادية معينة.

محاية التربة واملاء

Boden- und Gewässerschutz
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6596 soil biodiversity

biodiversité des sols

التربة هي أحد املوائل األكثر تنوعا على وجه األرض، وحيتوي على
أحد التجمعات األكثر تنوعا من الكائنات احلية. ليس هناك مكان
آخر يف الطبيعة حيث تتواجد األنواع بكثافة كما هو احلال يف

جمتمعات التربة. على سبيل املثال قد حيتوي غرام واحد من التربة على
املاليني من األفراد وآالف األنواع من البكترييا. وتشمل الكائنات
احلية يف التربة الكائنات احلية الدقيقة (البكتريا والفطريات وغريها)،
احليوانات الدقيقة (الربوتوزوا والديدان اخليطية، وما إىل ذلك)،

احليوانات املتوسط (القراديات، ذيول الربيع، اخل) والكبرية (احلشرات
وديدان األرض، وما إىل ذلك). وتشمل أيضا اجلذور اليت تنمو يف

التربة والتفاعل مع األنواع األخرى فوق األرض وحتتها.

تنوع بيولوجي للتربة

Boden-Biodiversität

6597 Soil biota

biotes du sol

كائنات دقيقة ونباتات وحيوانات تعيش ضمن التربة.

حيويات التربة

Bodenbiota

6598 soil characteristics

caractéristiques du sol

تشمل خصائص التربة معامالت بيولوجية وفيزيائية وكيميائية :
تشمل املعامالت الفيزيائية أساسا بنية وملمس التربة. وتتعلق

املعامالت الكيميائية بوجود وتركز عدد من العناصر املعدنية ومواد
تثبيط منو النبات. تشري املعامالت البيولوجية إىل حجم ونوع وأنشطة
الكائنات احلية يف التربة. بنية التربة هي احلجم النسيب من جسيمات
الرمل والطمي والطني يف التربة. تؤثر بنية التربة على قدرا على

االحتفاظ باملاء وحركة املياه خالهلا وسهولة الزراعة. تنتج بنية التربة
من االرتباط بني جسيمات التربة يف جماميع أو كتل من أحجام

وأشكال متفاوتة. تكون التربة جيدة التنظيم عندما تتكون من جماميع
من أحجام خمتلفة تتيح أقصى فضاء للهواء واملاء.

خصائص التربة

Bodeneigenschaften

6599 soil class

classe de sol

متيز فئة تربة جمموعة واضحة من اخلصائص املعينة مثل احلموضة،
درجة االحندار، امللمس، اهليكل،إمكانات استخدام األراضي، درجة

تآكل، أو صرف املياه.

فئة تربة

Bodenklasse

6600 Soil Classification

classification des sols

ترتيب منهجي للتربة يف فئات وجمموعات على أساس خصائصها. يتم
حتديد اموعات الكربى على أساس اخلصائص العامة، مث تقسيم هذه
اموعات على أساس اختالفات أكثر تفصيال إىل فئات خبصائص

حمددة.

تصنيف التربة

Bodensklassifizierung

6601 Soil colour

couleur du sol

يدل اللون على العديد من اخلصائص اهلامة للتربة، مثل مصدر مواد
التربة، وعوامل مناخية وبشرية (أي مياه التربة وحالة املادة العضوية
للتربة) اليت غريت الصخور األصلية والرواسب إلعطاء الوضع احلايل
للتربة. عموما، بألوان غري غامقة وزاهية، واألمحر والربتقايل على وجه
اخلصوص، تظهر أن التربة جيدة التهوية والصرف (احلديد يف التربة
يف حالة التأكسد +2). تظهر األلوان القامتة والرمادية وية حمدودة
وميل إىل مستوى منخفض لتوفر األوكسجني وتشبع التربة باملياه.

وكلما ازدادت قتامة التربة ارتفع حمتواها من املواد العضوية.

لون التربة

Bodenfarbe

6602 soil compaction

compactage du sol

حيدث انضغاط للتربة عندما يكون وزن املاشية أو اآلليات مؤثرا على
هيكل التربة، األمر الذي يؤدي إىل فقدان يف حجم املسام. التربة
املتأثرة تصبح أقل قدرة على استيعاب مياه األمطار، وبالتايل يزداد
اجلريان السطحي والتآكل أيضا. كما جتد النباتات صعوبة للنمو يف
التربة املدكوكة، ألن احلبوب املعدنية املضغوطة معا تترك فراغات

صغرية وقليلة للهواء واملاء، واليت تعترب ضرورية لنمو اجلذور.
واحليوانات احلافرة جتد يف التربة املضغوطة بيئة معادية، ذلك أا أكثر

صعوبة يف االختراق.

انضغاط التربة

Bodenverdichtung

6603 Soil Conditioner (Soil 
Improver)

conditionneur de sol (amélioration du sol)

مواد عضوية مثل الدبال أو السماد اليت تساعد التربة على امتصاص
املياه، وبناء جمتمع من الكائنات احلية الدقيقة، وامتصاص املغذيات

املعدنية.

مكيف التربة (حمسن التربة)

Bodenverbesserer
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6604 Soil Conservation

conservation du sol

محاية التربة هي احلفاظ عليها من التعرية وأنواع أخرى من التدهور،
وذلك للحفاظ على خصوبتها وإنتاجيتها. وتشمل عادة إدارة
مستجمعات املياه واستخدام املياه. هناك العديد من التقنيات

واملمارسات املختلفة يف األراضي اجلافة اليت دف إىل حتسني وحفظ
التربة. لكن، لألسف، مستخدمي املوارد الطبيعية ال يستعملوا

ألسباب متعددة وهذا يؤدي إىل تآكل التربة والتصحر.

محاية التربة

Bodenschutz

6605 Soil creep (heave)

fluage du sol (soulèvement)

نوع من حركة الكتلة اليت تنتج عن دورات جتميد وانصهار، وتدفئة
وتربيد، وترطيب وجتفيف، فتتشقق وتتفتت املواد السطحية لتنساب

على املنحدر يف حركة متعرجة.

زحف التربة (رفع)

Bodenkriechen (heben)

6606 Soil Degradation

dégradation des sols

يدل تدهور التربة على العملية (العمليات) اليت ختفض من جودة
التربة، وجتعلها بالتايل أقل صالحية ألغراض حمددة، مثل إنتاج

احملاصيل.

تدهور التربة

Bodendegradation

6607 soil degradation 
control

lutte contre la dégradation du sol

تدهور التربة (تآكل الطبقة اخلصبة، فقدان أو تراجع املواد املغذية
بالتربة، متلح التربة، . . .) يؤدي إىل تقلص قدرا على اإلنتاج كما
وكيفا. مكافحة التدهور تشمل حاالت خمتلفة تستدعي تدخالت
خمتلفة. يف حالة الوضع اجليد للتربة يكون املطلوب احلفاظ على
الوضع عن طريق اختيار املزروعات أو املغروسات وطرق اإلنتاج
املناسبة. وإذا كان التدهور قد انطلق فيجب البحث عن أسبابه

(أخطاء التعامل) العمل على تفاديها وإصالح ما تدهور واالنطالق يف
طرق تعامل مستدام. أما إذا كان التدهور قد وصل حدا متقدما

فإعادة تأهيل التربة شاقة ومكلفة وتتطلب وقتا مهما.

مكافحة تدهور التربة

Bodendegradationskontrolle

6608 soil depletion

épuisement du sol

تتراجع القدرات اإلنتاجية للتربة عند االقتصار على زراعة نوع واحد
لسنوات متتالية، املبالغة يف الري واالستعمال املفرط للمبيدات وعدم

العمل على تغذية التربة بشكل طبيعي أو اصطناعي.

استرتاف التربة

Bodenverarmung

6609 Soil depth

profondeur du sol

مسك طبقات التربة اليت تظهر بوضوح نتيجة للفرق من حيث اللون،
بنية التربة، كثافة اجلذور، اخل. وميكن قياس هذا السمك باستخدام

شريط أو عصا قياس بتقسيم سنتمتري.

عمق التربة

Bodentiefe

6610 soil deterioration

détérioration du sol

أسباب تدهور التربة عديدة وختتلف حسب املناطق منها تآكل الطبقة
السطحية، زحف الرمال، متلح التربة. وكذلك التلوث الناتج عن

االستخدام املفرط للمبيدات والكيماويات أو مبا قد حتمله األمطار أو
مياه السقي..

تدهور التربة

Bodenverschlechterung

6611 Soil drainage

drainage des sols

عند تصريف سيئ أو ضعيف تالحظ حاالت تشبع باملياه على سطح
التربة و / أو يالحظ تلون التربة (تداخل ألوان، الربتقايل والرمادي،

اخل) أساسا يف كتل عينات التربة اليت مت احلصول عليها خالل االختبار
اهليكلي للتربة.

تصريف التربة للمياه

Bodenentwässerung
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6612 Soil erosion

erosion des sols

استهالك الطبقة العليا من سطح األرض من قبل القوى الفيزيائية مثل
هطول األمطار، واملياه املتدفقة والرياح واجلليد، والتغري يف درجة

احلرارة، واجلاذبية، أو غريها من العوامل الطبيعية أو من صنع اإلنسان
كالكشط، اليت تفصل حبيبات التربة أو املواد اجليولوجية وتزيلها

وحتملها من نقطة معينة على سطح األرض لتودعها يف أماكن أخرى.
تآكل التربة هو عموما عملية طبيعية حتدث على فترات زمنية

جيولوجية. ولكن عندما يرتفع املعدل الطبيعي مبوقع ما بشكل كبري
بسبب النشاط البشري ويتسارع، يصبح تآكل التربة عملية تدهور

وبالتايل ديدا جليا للتربة.

تآكل التربة

Bodenerosion

6613 soil erosion hazards

risques d'érosion du sol

يعترب اجنراف التربة من أخطر العوامل اليت تفقد األراضي الزراعية
طبقتها اخلصية، فتحد من جودا وصالحيتها الزراعية. حيدث اجنراف
التربة بفعل السيول الناجتة عن األمطار الغزيرة أو بفعل العواصف،
كما تتسبب يف ذلك طرق احلرث غري املناسبة، خصوصا على

املنحدرات.

خماطر اجنراف التربة

Bodenerosionsgefahren

6614 soil exhaustion

épuisement du sol

تتراجع القدرات اإلنتاجية للتربة عند االقتصار على زراعة نوع واحد
لسنوات متتالية، املبالغة يف الري واالستعمال املفرط للمبيدات مما

يؤدي إىل القضاء أيضا على حشرات وديدان نافعة للتربة.

إاك التربة، استنفاد / تعب التربة

Bodenermüdung

6615 soil fabric

tissu du sol

التكوين املادي واهليكلي للتربة، والذي يظهر يف الترتيب املكاين
للجسيمات الصلبة والفراغات املرتبطة ا.

نسيج التربة

Bodengewebe

6616 Soil Fertility

fertilité des sols

خصوبة التربة هي القدرة الكلية للتربة على دعم منو حماصيل قوية من
خالل ضمان املغذيات النباتية املالئمة والظروف املناسبة المتصاص
املياه، وتوفري الظروف املواتية لنمو اجلذور وتطورها. اخلصوبة تركيبة
من املكونات الكيميائية والفيزيائية والبيولوجية وتتأثر أيضا بالعوامل

املناخية وطرق اإلدارة.

خصوبة التربة

Bodenfruchtbarkeit

6617 soil improvement

amélioration du sol

عمليات دف إىل الرفع من جودة التربة وحتسني إنتاجيتها، ومن
بينها احلرث العميق الذي يرفع معدل النفاذية لتحسن جريان وتوصيل

احملاليل املعدنية داخل التربة. استعمال دورات تعتمد مزروعات
يساهم اختالفها يف احلفاظ على أو إغنائها باملواد الغذائية، كما يقوم

التشجري بشكل غري مباشر بذلك حبمايتها من االجنراف.

حتسني التربة

Bodenverbesserung

6618 soil inventories

inventaires des terres

دراسة منهجية للمناطق احلضرية واملناطق الصناعية ومناطق االستغالل
املنجمي واألراضي اخلاصة بالزراعة والغابات، مجع املعلومات عن
نوعية التربة وحتليل عينات منها، حتديد وتصنيف املساحات املراد

استغالهلا يف مشاريع تنموية.

حصر األراضي

Bodeninventar

6619 Soil Management

gestion du sol

جمموع العمليات واملمارسات، احلرث، والزرع، وحصاد احملاصيل،
وإضافة األمسدة واجلري وغريها من العالجات اليت يتم تطبيقها على

التربة إلنتاج النباتات.

إدارة التربة

Bodenbewirtschaftung

6620 soil mechanics and 
engineering

mécanique et ingénierie des sols

التخصص الفرعي يف علوم التربة الذي يهتم بتأثري القوى على التربة
وبتطبيق مبادئ اهلندسة لدراسة مشاكل ميكانيكية تتعلق بالتربة.

ميكانيكا وهندسة التربة

Bodenmechanik und Engineering

747



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةS

6621 soil mineral

minéral du sol

1. مواد معدنية توجد كجزء من أو يف التربة.
 

2. مركب طبيعي غري عضوي خبصائص فيزيائية وكيماوية وبلورية
(يف حدود التماثل) حمددة، متواجد يف التربة. انظر أيضا معادن

الطني.

معادن التربة

Bodenmineral

6622 Soil moisture

humidité du sol

املياه املخزنة يف أو على السطح القاري واملتاحة للتبخر. يف تقرير سنة
1990 للجنة الدولية للتغريات املناخية مت األخذ بعني االعتبار عادة
ملصدر واحد يف النماذج املناخية. مناذج اليوم واليت تتضمن عمليات
املظلة وتفاعالت التربة، تعرِض رطوبة التربة على أا الكمية اليت تزيد

على مستوى "نقطة الذبول" للنبات.

رطوبة التربة

Bodenfeuchte

6623 soil monitoring

surveillance du sol

إجراء تقييم كمي ونوعي للتغريات اليت حتدث للتربة بفعل اإلنسان
والزمن وتغريات احمليط البيئي، وتتمثل يف متابعة أحوال التربة ومعدل

تغري جودا.

مراقبة التربة

Bodenüberwachung

6624 soil nutrient supplies

ressources du sol en éléments nutritifs

يعترب النتروجني والبوتاسيوم والفسفور من املواد األساسية (هناك مواد
أخرى حتتاجها النباتات بكميات أقل، لكنها تظل ضرورية) اليت جيب
توفرها بالتربة لتغذية النباتات. تتوفر هذه املواد بشكل طبيعي للتربة
من خالل عملية تفتيت الصخور وحتليل مكونات التربة. وتقوم
كائنات حية دقيقة بعملية تثبيت النتروجني. كما ميكن أن تتوفر

بإضافة األمسدة الطبيعية أو الصناعية.

موارد مغذيات التربة

Nährstoffversorgung des Bodens

6625 Soil organic matter

matière organique du sol

تتكون املادة العضوية يف التربة من ثالثة أجزاء: كائنات حية، بقايا
طرية/حديثة، وبقايا متحللة بشكل جيد (احلية، وامليتة، وامليتة جدا).

البقايا الطرية هي املصدر الرئيسي للغذاء للكائنات احلية. حتلل
املخلفات الطرية يعبئ العناصر الغذائية اليت حيتاجها النبات. املادة
املتحللة بشكل جيد، وتسمى أيضا "الدبال"، حتتوي بعض املواد

الغذائية، واليت تنشرها بشكل بطيء لفائدة النباتات.

مادة عضوية بالتربة

organische Bodensubstanz

6626 soil organism 
infectious

organismes contagieux dans le sol

تعيش العديد من الكائنات املعدية طورا أو أطوارا من حياا بالتربة.
ميكن أن تنتقل مباشرة إىل اإلنسان أو عرب وسيط نبايت أو حيواين.
جراء ذلك ميكن أن يصاب اإلنسان بالكزاز، اجلمرة اخلبيثة، تسمم

غذائي، أمراض اجلهاز اهلضمي، أمراض اجللد، واجلهاز التنفسي.

كائنات معدية يف التربة

infektiöse Bodenorganismen

6627 Soil pH

ph du sol

قياس النشاط املُولي (تركيز) أليونات اهليدروجني يف حملول التربة.
عندما تكون قيم الرقم اهليدروجيين أقل من 7، فإن التربة تكون

محضية. بينما يف حالة قيم للرقم اهليدروجيين أكرب من 7، فإن التربة
تكون قلوية.

محوضة التربة

Boden-pH

6628 soil pollution

pollution du sol

تواجد غري طبيعي، أصال أو مستوى التركز، ملواد فاعلة يف حد ذاا
بالتربة. هذا التواجد يكون عموما بفعل اإلنسان. وعادة ما ينتج عن
انبعاثات نشاط الصناعي، أو التخلص غري السليم من النفايات، أو

االستعمال املفرط لألمسدة الصناعية واملبيدات.

تلوث التربة

Bodenverschmutzung

6629 Soil porosity

porosité du sol

يتضمن درجة توفر التربة على مسام دقيقة، مواقع مضغوطة أو جماميع
يف التراب حتت املالحظة.

مسامية التربة

Bodenporosität
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6630 soil profile

profil du sol

الترتيب الرأسي لطبقات التربة وصوال إىل األساس.

مقطع التربة

Bodenprofil

6631 Soil Quality

qualité du sol

(1) قدرة التربة على املسامهة ضمن منظومة بيئية معينة يف احملافظة
على إنتاجية النبات واحليوان، ويف احملافظة على وحتسني نوعية املياه

واهلواء، يف دعم صحة اإلنسان واستقراره.
 

(2) مقياس الستجابة التربة بالنسبة ملتطلبات نوع معني أو عدد من
األنواع و/أو حاجة أو طلب لإلنسان.

 
(3) خاصية جوهرية وأساسية، واليت هي انعكاس لعدة خصائص
للتربة، واليت ال ميكن أن حتدد مباشرة يف قياس واحد، واليت تقدر

عادة اعتمادا على عدد من القياسات و/أو املالحظات.

جودة التربة

Bodenqualität

6632 soil reaction

réaction du sol

درجة محوضة أو قلوية التربة، وعادة ما يعرب عنها بقيمة الرقم
اهليدروجيين. املصطلحات الوصفية املرتبطة عادة مع جماالت معينة من

درجة احلموضة هي:
 

محوضة قصوى، الرقم اهليدروجيين أصغر من 4,5 � 
 

محوضة قوية جدا، الرقم اهليدروجيين بني 4,5 و 5 � 
 

محوضة قوية، الرقم اهليدروجيين بني 5,1 و 5,5 � 
 

محوضة معتدلة، الرقم اهليدروجيين بني 5,6 و 6 � 
 

محوضة ضعيفة، الرقم اهليدروجيين بني 6,1 و 6,5 � 
 

تربة حمايدة، الرقم اهليدروجيين بني 6,6 و 7,3 � 
 

قلوية قليال، الرقم اهليدروجيين بني 7,4 و 7,8 � 
 

قلوية معتدلة، الرقم اهليدروجيين بني 7,9 و 8,4 � 
 

قلوية قوية، الرقم اهليدروجيين بني 8,5 و 9 � 
 

قلوية قوية جدا، الرقم اهليدروجيين أكرب من 9.  � 

تفاعل التربة

Bodenreaktion

6633 soil reclamations

mise en valeur des terres

حتويل تربة غري صاحلة لالستغالل الزراعي إىل صاحلة، إما بإزالة
معيقات، أحجار، أشواك، ملوحة، أو بإضافات لسد عجز يف

املكونات العضوية أو الغذائية، أو بتوفري مصادر املياه. وتعترب هذه
العملية ضرورية ملواكبة تزايد عدد السكان.

استصالح األراضي

Bodenaufbereitungen

749



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةS

6634 soil resilience

résilience du sol

للتربة قدرة كامنة على استعادة قدرا يف دعم أنشطة احلياة ا،
شريطة أن تكون االضطرابات اليت تعرضت هلا، وختصيصا تلك اليت
نتجت عن األنشطة البشرية، ليست متطرفة وقوية جدا، وأن يتوفر
الوقت الكايف لالستعادة الذاتية لعمليات دعم احلياة. وهذه القدرة
على التجديد الذايت إلنتاجية التربة هي ما يسمى برجوعية التربة.

رجوعية التربة

Bodenelastizität

6635 soil resources

ressources du sol

مواد أساسية للمحيط البيئي وللحياة، فهي توفر املعادن واملغذيات
للنبات وللكائنات اليت تتغذى بشكل مباشر أو غري مباشر على

النباتات، حتتجز وختتزن ماء األمطار لتتغذى عليه الكائنات احلية من
نباتات وحيوانات. كما تعمل التربة على تصفية املياه عند تسرا

لتغذية الفرشة املائية اجلوفية. ومتثل موطنا وملجأ للعديد من
الكائنات. كما حتتوي على خمزون من أهم تراكمات دورة الكربون.

موارد التربة

Bodenressourcen

6636 soil stability

stabilité du sol

استقرار التربة يعتمد على مقاومتها للقص، انضغاطيتها وميلها إىل
امتصاص املاء. وميكن للممارسات الزراعية اليت حتافظ على خصوبة
التربة وحتافظ على، أو حىت ترفع من، نسبة املواد العضوية يف التربة،

أن تقلل من اآلثار السلبية للجفاف مع زيادة إنتاجية احملاصيل
األساسية.

استقرار التربة

Bodenstabilität

6637 Soil stripping

décapage du sol

إزالة تربة سطحية و/أو باطنية، إما متهيدا ألشغال الحقة أو
الستخدامها كمادة للتغطية.

جتريد التربة

Bodenentfernung

6638 Soil structural 
condition

état de la structure du sol

الشكل الذي توجد عليه التربة على أساس خصائصها الفيزيائية
.(ped) والكيميائية. وتسمى كل وحدة على حدة من بنية التربة
بنية التربة حتدد تطور منظومة اجلذور يف التربة. كما تدل منظومة
اجلذور بوضوح على خصائص وحالة التربة. غياب اجلذور الشعرية
الدقيقة، أو وفرة جذور أولية قوية يبني الصعوبات اليت واجهتها

اجلذور الدقيقة الختراق التربة، تواجد جذور مسحوقة بني وحدات
التربة صلبة وقاسية دليل على عدم قدرة اجلذور على اختراق هذه

الوحدات.

حالة هيكلة التربة

Strukturzustand des Bodens

6639 Soil surface condition

état de surface du sol

جمموعة هامة من "القرائن" املتعلقة بسطح التربة واليت تظهر واضحة
عند التجول يف موقع. القرائن تشمل السلبية واإلجيابية مثل: نتوء /
سطح خشن، وتشتت تربة (حبيبات الرمل األبيض) على سطح
التربة، الربك املائية على سطح أو يف مسارات العجالت، سطح
متصلب أو قشرة، منو ضعيف للمحاصيل يف بقع أو شرائط، آثار
دودة األرض، املزروعات (املعيشية) والنباتات اليت تغطي السطح.

حالة سطح التربة

Bodenoberflächenzustand

6640 soil surveys

études du sol

فحص ودراسة ميدانية وتصنيف تربة منطقة معينة، يتم من خالهلا
حتليل لنوعية التربة املتواجدة وتوثيق النتائج. تستعمل النتائج وخمتلف
املعطيات اخلاصة باملنطقة يف إنتاج خرائط تربة تبني اخلصائص ونوعية

االستغالل املمكن أو املستحسن سواء يف الزراعة أو يف جماالت
أخرى.

أعمال مسح التربة

Bodenuntersuchungen

6641 Soil texture

texture du sol

أو قوام التربة ويشري إىل احلصص النسبية من الرمل والطمي والطني
وحجم اجلسيمات يف عينة من التربة. قوام التربة له آثار هامة على

قدرة التربة على االحتفاظ باملياه، والتهوية واملسامية املوصلية إمكانية
االنضغاط واملقاومة الختراق اجلذور، واالحتفاظ باملغذيات القدرة

ومقاومة احلموضة.

بنية التربة

Bodentextur
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6642 Soil Washing

lavage des sols

(1) نظام للتفاعل بني التربة امللوثة وحماليل استخالص خمتارة من أجل
إزالة امللوثات.

 
(2) فصل فيزيائي أو كيميائي للملوثات عن التربة، وغالبا ما تنفذ

العملية يف مفاعل، أي خارج املوقع.

غسل التربة

Bodenwäsche

6643 soil water retention; 
 soil retention

rétention d'eau du sol; rétention des sols

الفراغات اليت توجد بني جزيئات التربة، وتدعى املسام، وتوفر اال
ملرور و/أو اإلبقاء على الغازات والرطوبة داخل التربة. قدرة التربة
على االحتفاظ باملاء ترتبط ارتباطا وثيقا حبجم اجلسيمات; ارتباط
جزيئات املاء يكون أكثر إحكاما باجلسيمات الدقيقة بالتربة الطينية
منه باجلزيئات اخلشنة بالتربة الرملية، لذلك حيتفظ الطني عموما

بكميات أكرب من املياه. على العكس من ذلك، توفر الرمال مرورا أو
انتقال أسهل للمياه من خالل هيكلها. نوع الطني، واحملتوى العضوي
وبنية التربة تؤثر أيضا على احتفاظ التربة باملياه. احتفاظ التربة باملياه
ضروري للحياة. أنه يوفر إمدادات مستمرة من املياه للنباتات بني

فترات التجديد (تسلل) املائي وذلك للسماح لالستمرار منوها والبقاء
على قيد احلياة.

احتفاظ التربة باملياه; احتفاظ التربة

Bodenwasserspeicherung; Bodenrückhaltevermögen

6644 soil-formation factors

facteurs de formation du sol

متغريات، عموما مدخالت طبيعية مترابطة واليت هي املسؤولة عن
تشكيل التربة. من هذه العوامل: الصخور األم واملناخ والكائنات

احلية، والوقت.

عوامل تكوين التربة

Bodenbildungsfaktoren

6645 solar cycle

cycle solaire

دورة من البقع واالنفجارات الشمسية ومدا 11 سنة. هذه الدورة
تؤثر على مؤشرات مشسية أخرى مثل األشعة فوق البنفسجية املنبعثة
من الشمس والرياح الشمسية. احلقل املغناطيسي لألرض، ودرجة

احلرارة، ومستويات األوزون تتأثر ذه الدورة.

دورة مشسية

Sonnenzyklus

6646 solar energy

énergie solaire

األشعة اليت تنبعث من الشمس. تعترب املصدر الطاقي األصلي على
كوكب األرض وتتفرع منه معظم املصادر الطاقية األولية. فهي احملرك
األساسي لتوليد الرياح، وتسخني اجلو واحمليطات واليابسة، واحملرك
األساسي لتدوير املياه، واملصدر الطاقي احليوي للنباتات وبالتايل

للحيوانات أيضا.

طاقة مشسية

Solarenergie

6647 Solar Luminosity

luminosité solaire

مقياس لسطوع (أي كمية اإلشعاع الشمسي اليت تنبعث من)
الشمس.

درجة ملعان الشمس

Solarhelligkeit

6648 Solar Radiation

radiation solaire

إشعاعات منبعثة من الشمس. معروف أيضا باسم إشعاع املوجات
القصرية. اإلشعاع الشمسي لديه طيف مميز (أي جمموعة من األطوال
املوجية) حتكمها درجة حرارة الشمس. طيف اإلشعاع الشمسي
خيتلف عمليا عن تلك األشعة حتت احلمراء أو اإلشعاع األرضي

بسبب الفرق يف درجة احلرارة بني الشمس ونظام األرض والغالف
اجلوي.

إشعاع مشسي

Sonnenstrahlung

6649 Solar Radiation 
Management (SRM)

gestion du rayonnement solaire

إدارة اإلشعاع الشمسي تدل على التعديل املتعمد للرصيد اإلشعاعي
من املوجات القصرية اليت تصل األرض دف احلد من تغري املناخ

وفقا ملعامالت قابلة للقياس (مثال: درجة احلرارة السطحية واألمطار،
التأثريات اإلقليمية، وغريها). احلقن االصطناعي للهباء بالستراتوسفري
وتفتيح لون السحب ميثالن مثالني لتقنيات إدارة اإلشعاع الشمسي.
طرق تعديل بعض العوامل للرصيد اإلشعاعي من املوجات الطويلة

(مثل الغيوم الذوابة) دات استجابة سريعة على الرغم من عدم انتساا
إىل إدارة اإلشعاع الشمسي باملعىن الدقيق للتسمية، فإا ميكن أن
تكون ذات صلة بإدارة اإلشعاع الشمسي. تقنيات إدارة اإلشعاع

الشمسي ال تندرج ضمن التعاريف املعتادة للتخفيف والتكيف.

إدارة اإلشعاع الشمسي

Sonnenstrahlungsmanagement
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6650 solfatara

solfatare

فوهات براكني "خامدة" ينبعث منها خبار املاء وغاز اهليدروجني
املكربت وغازات أمحاض كربيتية، تتسرب هذه الغازات مصحوبة
ببخار الكربيت إىل اخلارج، يتكثف هذا األخري ويتراكم يف شكل

صفائح صفراء حول موقع تسرب خباره.

صلْفتار

Solfatara

6651 Solid Waste

déchets solides

تتكون النفايات الصلبة من مواد صلبة تأيت من مساكن األسر، ومن
مؤسسات جتارية ومؤسسات صناعية وغريها (انظر النفايات البلدية

الصلبة).

نفايات صلبة

feste Abfälle

6652 Solid waste 
management

gestion de déchets solides

مراقبة هادفة وتسيري منهجي لتكَون وختزين ومجع ونقل، وفرز،
ومعاجلة، وضغط، وإعادة تدوير، واسترداد، والتخلص من النفايات

الصلبة.

إدارة النفايات الصلبة

Bewirtschaftung fester Abfallstoffe

6653 Solidification

solidification

(1) العملية اليت من خالهلا تضاف إىل التربة امللوثة أو النفايات مواد
تساهم يف تكثلها أو يف حتويلها إىل مادة صلبة لتحسني اخلصائص
الفيزيائية وشروط مناولتها. قد تنطوي العملية على تشكل روابط
كيميائية بني التربة وامللوثات من جهة، واملواد املضافة من جهة

أخرى.
 

(2) عملية اليت يتحول اجلسم املائع (سائل أو غاز) من خالهلا
كيميائيا و/أو فيزيائيا إىل مادة صلبة.

تصلب

Verfestigung

6654 Solidification

solidification

معاجلة عجائن سائلة ومحأة إلنتاج مواد صلبة حيث األيونات السامة
أو العناصر املوجودة يف النفايات تصبح حماصرة أو مثبتة، وبالتايل غري

قادرة على احلركة.

لُّبصت

Verfestigung

6655 Solifluction

solifluxion

حركة تدرجيية بطيئة لتربة رطبة فوق طبقة متجمدة متنع تسرب املياه
(تربة متجمدة انصهرت الطبقة السطحية منها خالل الصيف) على

منحدر.

زحف تدرجيي للتربة

Solifluktion

6656 Soll / Sölle

kettle

حفر (حفر جليد ميت (جليد مل يعد له اتصال بالنهر اجلليدي) من
العصر اجلليدي األخري) مملوء باملاء، بقطر من بضعة أمتار، وغالبا يف

وسط األراضي الزراعية.

بركة / برك من أصل جليدي

Soll / Sölle

6657 Solution strategies

stratégies de solution

سلسلة من األنشطة املعتمدة من قبل األشخاص الذين يواجهون
ديدات، مثل تدهور املوارد وايار السوق، والرتاعات أو غريها من

القوى اليت تؤثر على استمرارية بقائهم.

استراتيجيات حل

Lösungsstrategien

6658 Solvents

solvants

مصطلح جامع للسوائل اليت تستخدم إلذابة مواد أخرى. بالنسبة
لتلوث املياه، فإن املذيبات الكلورية العضوية مثل ثالثي كلور
اإليثيلني، والذي يستخدم على نطاق واسع ألغراض التنظيف

الصناعي، متثل مصدرا للقلق. ألن وجودها بكميات، ولو ضئيلة،
ميكن أن جتعل املياه اجلوفية غري صاحلة للشرب بسبب تدهور مذاقها.
استعادة املذيبات هو أحد أشكال إعادة التدوير، الذي ميارس على

نطاق واسع، حيث يتم تقطري املذيبات املستعملة وإعادة استخدامها.
أحد املسارات لتحقيق أهداف تقليل النفايات يف الصناعة الكيميائية

مير عرب استخدام كميات أقل من املذيبات.

مذيبات

Lösungsmittel
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6659 Soot

suie

جسيمات كربونية دقيقة نتجت عن احتراق غري كامل ترابطت مع
بعضها. غالبا ما يتراكم السخام يف املداخن.

سخام

Russ

6660 Sophisticated 
Municipal Solid 
Waste Management 
(MSWM) System

système sophistiquée de gestion des déchets 
solides municipaux

يهدف النظام املتطور إلدارة النفايات الصلبة البلدية لتجنب إنتاج
النفايات باعتبارها أولوية قصوى و / أو للحد من إنتاجها عن طريق
إدخال الفصل عند املصدر. نظام مجع منفصل يعين مجع النفايات

مفصولة حسب أنواعها ومكوناا. ويتم ذلك يف الغالب يف البلدان
الصناعية حيث مستوى املعيشة مرتفع مبا يكفي لكي تتمكن

مؤسسات اخلدمات البلدية من حتمل مستوى عال من نظام معاجلة
النفايات الصلبة.

نظام متطور إلدارة النفايات الصلبة
البلدية

Hoch entwickelte Systeme der 
Siedlungsabfallwirtschaft

6661 Sorting

tri manuel

فصل يدوي مع استخراج املواد الصاحلة من النفايات الصلبة.
 

فرز ثنائي: استخراج فئة واحدة من املواد (على سبيل املثال حديدية)
من النفايات الصلبة غري املتجانسة، أو فصل مكونات النفايات إىل

تيارين على أساس االستجابة الفيزيائية والكيميائية للشروط املفروضة.

فرز

Sortierung

6662 Sorting-processes

processus de tri

عمليات ال تبقي على كل أنواع النباتات أو احليوانات يف اال
الطبيعي ضمن اموعات األحيائية عرب الزمن. حتدث عمليات الفرز

غالباً بشكل متميز عند االنتقال من عصر جيولوجي إىل آخر.

عمليات الفرز

Sortierprozesse

6663 Source Reduction

réduction à la source

العمل عند تصميم وتصنيع وشراء، أو استخدام املواد، مثل املنتجات
ووسائل التغليف، على خفض مستوى مسية املواد والتقليل من كميتها

قبل دخوهلا إىل منظومة إدارة النفايات البلدية الصلبة، مثل إعادة
تصميم املنتجات أو التعبئة والتغليف لتقليل كمية املواد أو مسية املواد
املستخدمة؛ بإعادة استخدام املنتجات أو التعبئة ومواد التغليف؛ بإطالة

حياة منتجات لتأجيل التخلص منها. من األمثلة على ذلك التربع
مبواد غذائية إىل بنوك الطعام، حتويل بقايا الطعام ونفايات احلدائق إىل

مساد بدفنها يف تربة احلديقة، وإعادة استخدام األلواح البالستيكية.
كما يستعمل أيضا يف هذا اال التعبري: جتنب إنتاج النفايات.

(ال) حد عند مصدر

Quelle Verminderung

6664 Source reef

récif source

أو الشعاب املنبع، هي الشعاب اليت تصدر يرقات املرجان والكائنات
احلية املرتبطة بالشعاب املرجانية إىل شعاب أخرى، الشعاب املصب.

شعاب مرجانية مصدرة

Quelle-Riff

6665 Source Separation

séparation à la source

عملية فرز النفايات إىل مكوناا املختلفة يف موقع إنتاجها (على سبيل
املثال فصل الورق واملعادن والزجاج من املخلفات األخرى يسهل

وجيعل إعادة تدوير أبسط وأكثر كفاءة).

فرز عند املصدر

Trennung an der Quelle

6666 South East Atlantic 
Fisheries 
Organisation (SEAFO)

organisation des pêches de l'atlantique sud-est 
(opase)

املنظمة اإلقليمية إلدارة مصايد األمساك اليت تشرف على إدارة مصايد
األمساك يف جنوب شرق احمليط األطلسي.

منظمة مصائد األمساك يف جنوب
شرق األطلسي

Fischereiorganisation im Südostatlantik
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6667 southern oscillation

oscillation australe

ظاهرة تذبذب على نطاق واسع يف الغالف اجلوي والغالف املائي،
تتركز يف املنطقة االستوائية من احمليط اهلادئ. تتمظهر يف مستوى
ضغط شاد بتردد سنوي تقريبا، ارتفاع على التوايل مرة فوق احمليط

اهلندي وأخرى فوق جنوب احمليط اهلادئ. الدورة تتغري قليال،
مبتوسط من حوايل 2،33 سنة. يرافق التباين يف الضغط اختالفات يف

قوة الرياح، والتيارات البحرية، ودرجات حرارة سطح البحر،
وهطول األمطار يف املناطق احمليطة. وترتبط ظاهريت النينيو والنينيا مع

هذه الظاهرة.

تذبذب جنويب

südliche Oszillation

6668 Sovereign Rights

droits de souveraineté

احلقوق اليت ختص الدول املستقلة ذات السيادة واملتعلقة بتشريع
وإدارة واستغالل، والتحكم يف الوصول إىل مواردها الطبيعية؛ وهي
تشمل احلق يف حتديد أنظمة امللكية اليت تطبق على هذه املوارد، وما
هي حقوق امللكية اليت ميكن أن تكون مستعملة، وكيف يتم حتقيق

امللكية.

حقوق سيادية

Hoheitsrechte

6669 Sovereignty

souveraineté

سلطة الدولة وحقها يف وقدرا على تنظيم مستقل للشؤون الداخلية
واخلارجية اخلاصة ا. إا ليست ملكية، بل هي سلطة لتنظيم ملكية.

سيادة

Souveränität

6670 Sown

semé

تستخدم آلة البذر لنشر وتوزيع البذور على سطح التربة. ومن مث
ميكن إدراج البذور يف التربة (آلية ضغط خفيف) لضمان اتصال

كاف بني التربة والبذور لإلنبات.

زرع البذور

eingesät

6671 Sown pasture

pâturage semé

يتم زرع املراعي باآلليات املناسبة إما من األرض أو من اجلو يف أرض
حمروثة أو فقط خمدوشة.

مرعى مزروع

eingesäte Weide

6672 Spadable sludge

boues pelletables

محأة ميكن نقلها أو جرفها بسهولة من سرير التجفيف. مستوى
الرطوبة يكون عادة أقل من 75 %.

محأة قابلة للتجريف

Stichfester Schlamm

6673 Spatial

spatial

خصائص تشري إىل أو ترتبط مبوقع (والذي قد يكون موقعا معينا على
سطح األرض، أو باالرتباط مع نقطة مرجعية).

مكاين/موقعي

räumlich

6674 Spatial Resolution

résolution spatiale

للبيانات املكانية املختزنة يف شكل نقَطية مسح، فإن التقسيم املكاين
يعد مؤشرا حلجم (بِكْسل واحد: نقطة) يف أبعاده على األرض. و يتم
تقدميه عادة باعتباره قيمة واحدة متثل طول ضلع مربع. على سبيل

املثال، تقسيم مكاين من 30 مترا يعين أن بكسل واحدا ميثل مساحة
من 30 متر على 30 مترا على األرض.

تقسيم مكاين

räumliche Auflösung

6675 Spatial Scale

échelle spatiale

ميكن أن يتغري املناخ على نطاق واسع من املقاييس املكانية، اليت قد
تتراوح بني مقياس حملي (أقل من 100 ألف كلم مربع)، عرب مقياس
إقليمي (من 100 ألف إىل 10 مليون كلم مربع) إىل القاري (من

10 إىل 100 مليون كلم مربع) وهذا هو ما يعرف باملقياس املكاين.

مقياس مكاين

räumliche Skala

6676 Spawning ground

frayère

مكان حيث تضع األمساك بيضها لإلخصاب.

مسرأ األمساك

Laichplatz

754



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةS

6677 Special Climate 
Change Fund (SCCF)

fonds spécial des changements climatiques (fscc)

مت إنشاء الصندوق اخلاص بتغري املناخ لتمويل املشاريع املتعلقة
بالتكيف؛ نقل التكنولوجيا وبناء القدرات؛ الطاقة، والنقل، والصناعة
والزراعة واحلراجة وإدارة النفايات؛ والتنويع االقتصادي. جيب أن
يكمل هذا الصندوق آليات التمويل األخرى لتنفيذ االتفاقية. مرفق

البيئة العاملية (GEF)، الكيان الذي يشغل اآللية املالية لالتفاقية، وقد
عهد إليه باإلشراف على هذا الصندوق.

صندوق خاص بتغري املناخ

Klimawandel-Sonderfonds

6678 Special Districts

districts spéciaux

مناطق جغرافية حيث تحصلُ رسوم أو ضرائب لتمويل استثمارات أو
خدمات اليت تستفيد منها بنيات ضمن املنطقة.

مقاطعات خاصة

Sonderbezirke

6679 Special Protection 
Area (SPA), Birds 
directive

zone de protection spéciale (zps), directive 
oiseaux

املواقع احملددة مبوجب املذكرة التوجيهية "الطيور" (2009/147 /
EC)، واحملددة رمسيا من قبل احلكومة الوطنية لكل بلد.

،(SPA) منطقة احلماية اخلاصة
املذكرة التوجيهية بشأن الطيور

Besonderes Schutzgebiet (SPA), Vogelschutzrichtlinie

6680 Special Waste

déchets spéciaux

نفايات تتطلب معاجلة خاصة. النفايات اخلاصة ختتلف عن النفايات
اخلطرة، تتولد عموما عند منتج صناعي وجتب مراقبتها للتأكد من أا
ال حتتوي على مستويات مرتفعة من املواد الكيميائية أو املواد اخلطرة.

نفايات خاصة

Sonderabfälle

6681 Specialisation

spécialisation

قيام منتج بإنتاج كمية من السلعة أكثر من استهالكه، والباقي من
هذه السلعة جيري تبادهلا.

ختصص

Spezialisierung

6682 Speciation

spéciation

اآلليات اليت متكن أم من نوع ما أن تنقسم إىل نوعني أو أكثر.

إنتواع

Speziation

6683 Species

espèce

جمموعة من أفراد جني مع خصائص مشتركة، تنتج ذرية خصبة
(قادر على التكاثر)، لكن ليست قابلة للتهجني مع جمموعات أخرى

من نفس القبيل، أي، جمموعة منعزلة من الناحية التناسلية عن
اآلخرين. يتم جتميع األنواع ذات الصلة إىل أجناس.

نوع

Spezies/Art

6684 Species diversity

diversité des espèces

التنوع البيولوجي على مستوى األنواع، وغالبا ما يشمل املصطلح
جوانب ثراء األنواع، ووفرا النسبية، واختالفام.

تنوع األنواع

Artenvielfalt

6685 Species redundancy

redondance d'espèce

تواجد أنواع متعددة تلعب أدوارا متشاة يف ديناميات النظام
اإليكولوجي، وبالتايل تعزز مرونة النظم اإليكولوجية.

تكرار األنواع

Artenredundanz

6686 Species richness

richesse en espèces

عدد األنواع يف موقع معني.

ثراء أنواع

Artenreichtum

6687 Species vulnerability

vulnérabilité de l'espèce

حساسية حيال تأثريات داخلية أو خارجية تزيد من خطر االنقراض
(حىت عندما تؤخذ العوامل املخففة يف االعتبار).

 
هناك عدد من األصناف - أو حالة بيولوجية معينة وعوامل أخرى قد
تؤثر على خطر االنقراض ومرتبطة باخنفاض نسبة مئوية معينة، قلة

عدد السكان أو منطقة انتشار حمدودة.

هشاشة األنواع

Arten Verwundbarkeit
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6688 Specimen/ Specimen 
plant

spécimen / plante spécimen

النبات الذي يزرع يف أرض مفتوحة مع، نسبيا، القليل من املنافسة،
ويتطور بالتايل بشكل غري طبيعي (يف معظم احلاالت)، انتشار واسع
وشكل مثري. على النقيض مع الزرع الكثيف، أو بساتني من النباتات،
حيث تتداخل العينات الفردية مع بعضنا البعض و حىت قد يكون من

الصعب متييزها عن بعضها البعض.

العينة / نبتة عينة

Specimen / Musteranlage

6689 Spezialisten

spécialistes

كائنات تكيفت مع ظروف بيئية حمددة وتوجد يف موائل معينة
(مقابل: عمومية أو غري متخصصة).

متخصصة

Spezialisten

6690 Spezifische CO2-
Emissionen

émissions spécifiques de co2

االنبعاث النوعي لثاين أكسيد الكربون هو نسبة انبعاث ثاين أكسيد
الكربون ذو الصلة بالطاقة إىل الناتج احمللي اإلمجايل.

انبعاثات نوعية لثاين أكسيد الكربون

Spezifische CO2-Emissionen

6691 spicule

spicule

ترسبات معدنية، بلورية أو غري بلورية، شوكية أحيانا، توجد يف
اإلسفنج، وخيار البحر وغريها. مكونات هيكلية يف كثري من أنواع
اإلسفنج، وميكن أن تكون هلا وظيفة وقائية يف كائنات حية أخرى.

شوكة

Sklerite

6692 Spill-over effects

effets d'entraînement

(يقال هلا أيضا " آثار استرجاعية").  انعكاسات بالبلدان النامية الناجتة
عن اإلجراءات اليت اختذا الدول املتقدمة خلفض انبعاثات الغازات

املسببة لالحتباس احلراري. على سبيل املثال، ميكن خفض االنبعاثات
يف الدول املتقدمة خبفض الطلب على النفط وبالتايل خفض أسعار
النفط على املستوى الدويل، مما يؤدي إىل املزيد من استخدام النفط
وانبعاثات أهم بالدول النامية، وهو ما قد يلغي التخفيضات األصلية
احملققة بالدول الصناعية. تشري التقديرات احلالية إىل أن التنفيذ الكامل

لربوتوكول كيوتو قد يسبب 5 إىل 20 يف املائة من خفض
االنبعاثات يف الدول الصناعية باملقارنة مع "التسرب" (الزيادة) يف

البلدان النامية.

آثار ارتدادية

Rücknahme Effekte

6693 Spinescence

spinescence

ظاهرة استعداد أوراق أو أغصان أن تكون شائكة.

قابلية تشويك

Spinescence

6694 Spin-Up

spin-up

"دوران مغزيل" هو أسلوب يستخدم لتهيئة النموذج العاملي للتداول
غالف اجلوي - حميطات (منوذج الدوران العام). يف الوقت احلاضر
ليس من املمكن القيام بتشخيص دقيق حلالة نظام يربط بني الغالف

اجلوي واحمليطات، وبالتايل فإنه ليس من املمكن حتديد شروط
االنطالق املرصودة لتجربة منوذج الدوران العام. بدال من ذلك، يتم
حاليا تشغيل منوذج الغالف اجلوي ومنوذج احمليطات، مكونات
النموذج العام، كل على حدة، مع إدراج شروط بقيم حدية من

"مالحظة الواقع" ، تليها مرحلة أخرى من " دوران مغزيل" عندما يتم
ربط الغالف اجلوي باحمليطات، إىل أن يقترب منوذج الدوران العام

من حالة مستقرة.

دوران مغزيل

Spin-Up
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6695 spiracle

stigmate

فتحة، أو فتحات، صغرية عند احلشرات وبعض املفصليات األرضية
األخرى، يتم من خالهلا إدخال اهلواء يف القصبات اهلوائية. احلشرات
لديها العديد من الفتحات التنفسية، وهي مرتبة على طول جانيب

البطن.

منتفس

Spritzloch

6696 splash erosion

érosion pluviale

تتناثر اجلزيئات الصغرية من التربة بسبب تأثري قطرات املطر املتساقطة
على التربة الرطبة جدا. هذه اجلسيمات املفصولة واملتناثرة، ميكن أن

تتم، أو ال تتم، إزالتها يف وقت الحق ونقلها من قبل اجلريان
السطحي.

تآكل مطري

Regenwassererosion

6697 Splicing

épissage

1. أثناء نضوج (م ر ن ا mRNA) يف حقيقية النواة، أي عملية
إزالة مقاطع إنترون وربط مقاطع اكسون تسامهيا. مرادف: نشر. 2.
يف تكنولوجيا إعادة تكوين احلمض النووي، يشري املصطلح إىل ربط

اثنني من شظايا احلمض النووي معا بعضهما البعض.

تضفري، ربط

Spleißen

6698 Spoil

déblais

مواد متت إزالتها أثناء التعدين، و/أو استخراج املعادن، أو أشغال
هندسة املكب. عندما يشكل تراكمها كومة أو تل أو ربوة

اصطناعية، فإا تعرف بكومة الركام.

ركام

Abraum

6699 Spore

spore

مصطلح عام ملرحلة سبات يف دورة حياة كائنات حية. ميكن البوغ
من البقاء على قيد احلياة يف الظروف املعاكسة، ومن االنتشار

واالستنساخ. هناك العديد من أنواع اليت ميكن أن تنتج على حد
سواء بوغا الجنسيا وجنسيا.

بوغ

Spore

6700 Spot weeding

désherbage par endroit

إزالة األعشاب الضارة من حميط األشجار الفردية بدال من معاجلة
املساحة ككل. تطبق هذه الطريقة عادة عند إزالة األعشاب الضارة
باستعمال املواد الكيميائية وعندما يكون ذلك أرخص (استخدام أقل
للكيماويات)، وأنه من األفضل للبيئة (تطبق املواد الكيميائية فقط

حيث تكون هناك حاجة ماسة إليها).

إزالة موضعية لألعشاب الضارة

Stellenjäten

6701 Sprawl

expansion

أمناط التنمية حيث يتم حتويل األراضي الزراعية إىل استخدامات
حضرية / إىل ضواحي بسرعة أكثر من الالزم إليواء السكان اجلدد
ودعم األعمال اجلديدة، ويصبح الناس أكثر اعتمادا على السيارات.

حيدد التوسع أمناط النمو احلضري اليت تشمل مساحة كبرية من
املشاريع السكنية ذات الكثافة املنخفضة، فصل صارم بني

االستخدامات السكنية والتجارية، مشاريع سكنية وجتارية يف مناطق
ريفية بعيدة عن املراكز احلضرية، احلد األدىن من الدعم لطرق النقل
غري اهز مبحركات، وعدم وجود نقل متكامل وختطيط الستخدام

األراضي.

توسع

Ausbreitung

6702 Spray grazing

pulvérisation et pâturage

باستخدام معدل منخفض (أقل من القاتل) من مبيدات األعشاب يف
الوقت األمثل، وتطبيق كثافة رعي عالية (عدد مرتفع من احليوانات

بوحدة املساحة) الستخدام األعشاب للعلف.

رذاذ مع رعي

Spritz Beweidung

6703 spray preparation

préparation de pulvérisation

املواد املستخدمة حلماية النباتات وتنظم منوها يف الزراعة احليوية
الديناميكية. تتكون املستحضرات البيودنامية من مستخلصات من
مواد معدنية أو نباتية أو مساد حيواين، اليت يتم ختمريها مع مرور

الوقت، وتضاف إىل مركبات املعاجلة املثلية بكميات خمففة
(بتركيزات منخفضة) جدا، وإىل أكوام مساد، أو السماد السائل،

واليت يتم تطبيقها على التربة أو ترش مباشرة على النباتات.

شلرا تامستحضر، إعداد الرذاذ

Sprühzubereitung
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6704 Spray topping

aspersion supérieur

باستخدام جرعة شبه قاتلة من مبيد أعشاب غري انتقائي (عادة
جاليوفوسات أو الباراكوات) على العشب السنوي املزهر باملراعي
للحد من تشكيل البذور قابلة للحياة دون إحداث نقص للتغذية يف

فصل الشتاء.

رش علوي

Oberes Sprühen

6705 Spreading grass

dissémination d'herbe

العشب الذي ينتشر عن طريق إنشاء نباتات جديدة من النباتات
القائمة عن طريق نشر اجلذور عرب أو حتت األرض (عشب أرآدي أو

جذرومي)، ويكون عشبا كثيفا. ويسمى أيضا عشب مشكل
لسجاد. على النقيض مع العشب املشكل لألمجة (ويسمى أيضا
عشب أمجي)، حيث تنمو النبتة وتكرب مع مرور الوقت ولكن ال

تكون نباتات جديدة.

عشب منتشر

Verbreitungsgras

6706 Spring

printemps

أحد فصول السنة األربعة، فصل معتدل ميثل الفترة االنتقالية بني
فصلي الشتاء والصيف. الربيع و "وقت الربيع" تشري إىل موسم،

وعلى نطاق واسع ألفكار البعث والتجديد وإعادة منو. تعريف دقيق
لتوقيت حمدد لفصل "الربيع" خيتلف وفقا للمناخ احمللي والثقافات
والعادات احمللية. يف االعتدال الربيعي، يصل طول النهار 12 ساعة

مع تقدم الفصل يزداد النهار طوال.

فصل الربيع

Frühling

6707 Spring wood

bois de printemps

خشب خباليا رقيقة اجلدران، تتكون يف اجلذوع والفروع يف وقت
مبكر من موسم النمو. ولونه أفتح من لون خشب فصل الصيف عند

معظم أنواع األخشاب.

خشب الربيع

Frühholz

6708 Sprinkler system

sprinkler

أنابيب، ومضخات، وأجهزة مستخدمة لنشر العصارة على املكب،
إلعادة تدويرها، أو يف رش العصارة على املراعي. تستعمل أيضا

لتربيد اخلزانات يف حمطات احلرق برشها باملاء.

نظام رش

Berieselungsanlage

6709 Spur

spur

متديد أنبويب أجوف لبتلة يف بعض الزهور، وغالبا ما حيتوي على
رحيق.

بوق

Spur

6710 SRAP adoption

adoption pasr

(SRAP :انظر) املوافقة الرمسية على برنامج العمل دون اإلقليمي
من قبل البلدان األطراف املتأثرة املوجودة يف املنطقة دون اإلقليمية.

اعتماد برامج العمل دون اإلقليمي

SRAP Annahme

6711 SRAP formulation

formulation pasr

إعداد وصياغة برنامج العمل دون اإلقليمي (انظر: SRAP) من
خالل عملية تشاورية وتشاركية، وذلك قبل املوافقة الرمسية من قبل

البلدان األطراف املتأثرة واملوجودة يف املنطقة دون اإلقليمية.

صياغة برامج العمل دون اإلقليمي

SRAP Formulierung

6712 SRES scenarios

scénarios sres

سيناريوهات انبعاثات اليت وضعاها ناكيسينوفيتش وسوارت
(2000) واملستعملة، إىل جانب استعماالت أخرى، كأساس لبعض
اإلسقاطات املناخية يف الفصول 9 إىل 11 من تقرير اللجنة احلكومية

للتغري املناخي لسنة 2001، والفصول 10 و 11 من تقرير
.2007

سيناريوهات التقرير اخلاص
باالنبعثات

SRES-Szenarien
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6713 Stabilisation

stabilisation

مصطلح ينطبق على املكب، ويشمل تدهور املواد العضوية وحتوهلا إىل
منتجات مستقرة، تسوية ائية لسطح املكب. هذه العمليات ميكن أن
تستغرق أكثر من 20 عاما لتكتمل. يدل هذا املصطلح أيضا على
استخدام النباتات ملنع تآكل التربة من سطح املكب أو من كومة

الركام.

استقرار

Stabilisierung

6714 Stability

stabilité

قدرة نظام على العودة إىل احلالة اإلنتاجية بعد اضطراب.

استقرار

Stabilität

6715 Stability

stabilité

حالة نظام ال يتم نقله منها أو تغيريها بسهولة.

استقرار

Stabilität

6716 Stabilization

stabilisation

معاجلة كيميائية أو ميكانيكية مصممة لزيادة أو للمحافظة على
استقرار كتلة من التربة أو غري ذلك لتحسني خواصها اهلندسية.

ترسيخ

Stabilisierung

6717 Stack

cheminée

ممر رأسي تعرب من خالله الغازات الناجتة عن االحتراق من احملرقة أو
املرجل إىل الغالف اجلوي.

مدخنة

Kamin (Schornstein)

6718 Stadtbiotopkartierung

cartographie des biotopes de la ville

رسم خرائط املوائل األحيائية داخل منطقة حضرية مع إعطاء اهتمام
خاص للموائل باملناطق السكنية.

رسم خرائط املوائل األحيائية للمدينة

Stadtbiotopkartierung

6719 Stagflation

stagflation

حالة اقتصادية تتميز بالتضخم ويف نفس الوقت، بنمو بطيء وارتفاع
يف معدالت البطالة.

ركود تضخمي

Stagflation

6720 Stakeholder

parties prenantes

صاحب املصلحة هو، باملعىن الواسع، أي فرد أو منظمة أو قطاع
جمتمعي، لديه "دور أو مسامهة" يف عملية أو يف اختاذ القرار. يف سياق
عمليات صنع القرار على الصعيد الدويل، مثل تلك اليت على مستوى
األمم املتحدة، فإن مصطلح أصحاب املصلحة يشري عادة إىل جمموعة

عمومية أو جمموعات مثل املزارعني، واملنظمات غري احلكومية،
والنقابات والعمال اخل.

أصحاب املصلحة

Beteiligten

6721 Stakeholders

intervenants

أشخاص أو مجاعات أو مؤسسات هلا مصاحل (غالبا املالية) يف
مشروع أو برنامج (انظر متدخلني رئيسيني، متدخلني ثانويني).

متدخلني

Beteiligten

6722 Stalk

tige

فرع حنيف يدعم ورقة أو زهرة.

ساق

Stiel

6723 Stamen

étamine

اجلهاز التناسلي الذكري بالزهور والذي ينتج حبوب اللقاح.

سداة

Staubblatt

6724 Stand

stand

جمموعة من األشجار، موحدة بشكل كاف يف تكوينها وعمرها
وترتيبها، أو يف وضع جيعلها مميزة عن الغابة أو غري ذلك مما ينمو يف
املناطق ااورة، وتشكل بالتايل مؤقتا كيانا غابويا أو وحدة تسيري.

موقع

Stand
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6725 Standard (silv)

standard (silv)

شجرة واحدة منت كفرد يف األمجة. شجرة منت يف مشتل كبري،
أنتجت لتغرس يف منتزه.

معيار (غراسة الغابات)

Standard (silv)

6726 Standard Financial 
Index (SFA)

indice financier standard (sfa)

منوذج إلعداد التقارير املالية التفاقية مكافحة التصحر بإدراج مجيع
االلتزامات املالية اليت قامت ا الكيانات املقدمة للتقرير خالل الفترة
املشمولة بالتقرير عن املبادرات اليت دعمت ماليا على املستوى الوطين

و/أو الدويل من أجل تنفيذ االتفاقية.

(SFA) مؤشر املالية املوحد

Finanzberichtsformat

6727 Standards (law)

normes (loi)

معايري حكومية تفرض حدودا على كمية امللوثات اليت يتم تصريفها
أو انبعاثها.

معايري (قانون)

Normen (Gesetz)

6728 Standing sales

vente d'arbres debout

بيع أشجار بأخشاب جيدة وهي ال تزال قائمة على أساس تقييم
حجمها. املشتري هو املسؤول عن استخراج األشجار املقطوعة. يباع

اخلشب أيضا "يف جدعه" أو بعد جتميعه "يف جانب الطريق" على
أساس مقياس املقطوع.

بيع أشجار قائمة

Verkauf von stehenden Bäumen

6729 Standing volume

volume sur pied

حجم األشجار القائمة، حية أو ميتة، قياس من بداية اجلذع مع
اللحاء إىل علو (.. . سم). يشمل مجيع األشجار مع قطر أكرب من .
XX. سم (عند مستوى الصدر). تشمل: اجلذوع والفروع الكبرية؛
واألشجار امليتة امللقاة على األرض واليت ال تزال قابلة لالستخدام يف
إنتاج األلياف أو الوقود. تستثين: الفروع الصغرية، واألغصان وأوراق

الشجر.

حجم األشجار القائمة

stehendes Volumen

6730 Standing volume

volume sur pied

قياس حجم األخشاب قبل قطع األشجار، وعادة ما يعرب عنه باملتر
املكعب مع احتساب اللحاء.

حجم أشجار قائمة

Volumen stehender Bäumen

6731 Starch

amidon

مركبات كربوهيدراتية معقدة وغري قابلة للذوبان يف املاء، حامل
رئيسي لتخزين املواد الغذائية بالنباتات؛ تتألف من آالف أو أكثر من

.C6H10O5 وحدات السكر بالصيغة الكيميائية

نشاء

Stärke

6732 Starting Point Bias

point de départ bias

املقابالت االستطالعية تشري إىل أن العرض األول ميكن أن يؤثر على
إجابة املشاركني وجتعلهم يوافقون بسهولة كبرية على عروض جماورة

لالقتراح األول.

نقطة بداية التحيز

Ausgangspunkt Befangenheit

6733 State (or country) of 
export

pays d'exportation

دولة ينطلق منها انتقال النفايات اخلطرة أو نفايات أخرى عرب احلدود
أو تعتزم أن تبدأ يف حتريك هذه النفايات. (يف عالقة مع انتقال

النفايات عرب احلدود).

دولة التصدير

Exportstatus (Export-Staat (oder Land))

6734 State (or country) of 
import

pays d'importation

دولة مت التخطيط النتقال النفايات اخلطرة أو غريها من النفايات عرب
احلدود الختاذ موقع لغرض التخلص على أرضها أو لغرض التحميل
قبل التخلص منها يف منطقة ال ختضع للوالية القضائية الوطنية ألية

دولة. (يف عالقة مع انتقال النفايات عرب احلدود).

دولة االسترياد

Importstatus (Import-Staat (oder Land))
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6735 State (or country) of 
transit

pays de transit

أي دولة، غري دولة التصدير أو االسترياد، اليت يتم التخطيط لنقل
النفايات اخلطرة أو غريها من النفايات عرب أراضيها. (يف عالقة مع

انتقال النفايات عرب احلدود).

دولة العبور

Transitstatus

6736 State indicators

indicateurs d'état

تدل هذه املؤشرات على حالة، على سبيل املثال: مساحة هامة
للطيور، بالنظر إىل العدد اهلام من الطيور اليت تقطنها. قد يكون من
مؤشرات احلالة تعداد الطيور نفسها، أو تدابري م مدى ونوعية

املوائل اليت تتطلبها هذه الطيور.

مؤشرات الوضع

Zustandsindikatoren

6737 Stated preference 
approaches to 
valuation

approches d'évaluation: exprimer la préférence

جمموعة من تقنيات التقييم اليت تطلب من املستهلكني التصريح مباشرة
بتفضيلهم لسلع وخدمات معينة للنظم اإليكولوجية، مبا يف ذلك تقييم

اموعات، التحليل املرتبط وخيار طرق التجارب.

اعتماد مقاربة التفضيل للتقييم

Bewertungsansätze: Ausdrücklich bevorzugt

6738 States Parties (World 
Heritage Convention)

etats parties (convention du patrimoine mondial)

هي الدول اليت انضمت إىل اتفاقية التراث العاملي. إا تقوم بتحديد
وتعيني املواقع على تراا الوطين للنظر يف إدراجها يف قائمة التراث
العاملي. وتعود إىل الدول األطراف املسؤولية يف محاية قيم التراث

العاملي باملواقع املدرجة وتقدمي تقارير دورية عن حالتها.

دول أطراف (اتفاقية التراث العاملي)

Vertragsstaaten (Welterbekonvention)

6739 Stationary Source

source stationnaire

مولد تلوث مبوقع ثابت، يتمثل أساسا يف حمطات توليد الكهرباء
وغريها من املرافق اليت تعتمد عمليات االحتراق الصناعية.

مصدر ثابت

stationäre Quelle

6740 Statutory fishing 
rights

droits statutaires de pêche

إذن للصيد أو رخصة تسمح للمشتغل احلق يف العمل يف صيد األمساك
وفقا للشروط اليت وضعتها سلطة تنظيم املصايد.

حقوق الصيد النظامية

Gesetzliche Fischereirechte

6741 Steady-state 
Economy

économie d'état stationnaire

النظرية االقتصادية، اليت وضعها (Herman Daly) ردا على
تنبؤات اجليوفيزيائي (M. K. Hubbert) حبدود إمدادات الوقود

األحفوري،  تنبؤات تعترب النمو االقتصادي يف عامل حمدود غري
مستدام بطبيعته. بدال من ذلك، جيب أن نسعى لتحقيق اقتصاد احلالة
املستقرة، والذي يوجد ضمن نظامنا البيئي الذي هو كذلك حمدودا،

ال ينمو ومغلق ماديا (بغض النظر عن املدخالت أو املخرجات).
يفترض وجود اقتصاد احلالة املستقرة أن املوارد الطبيعية نادرة، وأن

هدفنا جيب أن يكون زيادة اإلنتاجية وتقليل االستهالك.

اقتصاد حالة مستقرة

Wirtschaft des stationären Zustandes

6742 Steering Committee

comité directeur

جلنة رفيعة املستوى لإلشراف يف هذه احلالة على عملية التخطيط
االستراتيجي إلدارة النفايات الصلبة البلدية. وترافق وتتابع اللجنة
التوجيهية تطبيق خطة معاجلة النفايات الصلبة من خالل عملية

استعراض النتائج املرحلية، التعرف على رأي اخلرباء والعمل على
تقريب وجهات النظر لتحقيق توافق يف اآلراء املعتمدة.

جلنة توجيهية

Lenkungsausschuss

6743 Stem

tige

جزء حموري الشكل بالنباتات الوعائية والذي يوجد فوق سطح
األرض، ويف بعض احلاالت حتت األرض كذلك، بأجزاء مماثلة

تشرحييا، مثل جذروم أو قرم.

ساق

Stängel
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6744 Sterilisation

stérilisation

تدمري مجيع الكائنات احلية يف املاء، على أسطح املواد واألدوات
املختلفة أو النفايات البلدية الصلبة. على النقيض من ذلك، فإن

التطهري يدل على تدمري معظم وليس كل هذه الكائنات.

تعقيم

Sterilisierung

6745 Stern Report/ Review

rapport stern/ revue

تقرير سترين بشأن اقتصاديات تغري املناخ، التقرير من 700 صفحة
صدر عن احلكومة الربيطانية يف 30 أكتوبر 2006 من قبل

االقتصادي نيكوالس سترين، رئيس معهد حبوث غرانثام بشأن تغري
املناخ والبيئة يف كلية لندن لالقتصاد (LSE) وأيضا رئيس مركز

اقتصاد وسياسة تغري املناخ (CCCEP) يف جامعة ليدز وكلية لندن
لالقتصاد. ويناقش التقرير تأثري االحتباس احلراري على االقتصاد

العاملي. وإن مل يكن التقرير االقتصادي األول بشأن تغري املناخ، فإنه
مهم كتقرير معروف ومتت مناقشته على نطاق واسع.

(Stern سترين) تقرير

Stern-Bericht / Rezension

6746 Stewardship

intendance

استنادا إىل فرضية أننا ال منلك املوارد ولكن فقط نقوم بإدارا،
ومسؤولون أمام األجيال القادمة عن حالة هذه املوارد، علينا اختاذ
القرارات بشأن رعاية بيئتنا دف إيصال نظم إيكولوجية بصحة

جيدة إىل األجيال القادمة.

إدارة أصول مسؤولة

Verwaltung

6747 Still bottoms

fonds résiduaires

خملفات متبقية بعد تقطري مواد عضوية واليت تكون على شكل مواد
صلبة أو شبه صلبة، أو قطران، أو محأة، أو سائل.

خملفات التقطري

Destillationsrückstände

6748 Stimulus oriented 
Stress

stimulation orientée du stress

شرح اآللية احملددة لالستجابة للتوتر. يف كثري من األحيان، ال يصل
العامل اخلارجي يف اية املطاف إىل موقع رد فعل اإلجهاد على الفور
أو يف شدته األصلية، وذلك ألن النباتات متتلك جمموعة متنوعة من
اآلليات الوقائية لتأخري أو حىت منع اختالل التوازن بني البيئة وداخل

اخللية.

حتفيز موجه لإلجهاد

Reiz orientierten Belastung

6749 Stock

stock

جمموعة من الوحدات من نفس النوع، واليت هي قيد الدرس من
وجهة نظر استخدام فعلي أو حمتمل واليت حتتل مدى جغرايف واضح
املعامل بغض النظر عن خمزونات أخرى من نفس النوع. وغالبا ما

ينظر إىل املخزون ككيان ألغراض اإلدارة والتقييم.

خمزون

Vorrat

6750 Stockholm 
Convention on POPs

convention stockholm sur les polluants 
organiques persistants

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة هي معاهدة عاملية
حلماية صحة اإلنسان والبيئة من املواد الكيميائية اليت تظل على حاهلا
يف البيئة لفترات طويلة، وتنتشر على نطاق واسع جغرافيا، وتتراكم
يف األنسجة الذهنية لإلنسان واحليوانات الربية، وتكون هلا تأثريات
ضارة على صحة اإلنسان أو على البيئة. التعرض للملوثات العضوية
الثابتة ميكن أن يؤدي إىل آثار صحية خطرية مبا يف ذلك بعض أنواع

السرطان، والعيوب اخللقية، وخلل وظيفي يف جهازي املناعة
واإلجناب، وزيادة القابلية لإلصابة باألمراض واألضرار اليت قد تلحق
باجلهاز العصيب املركزي واحمليطي. وبالنظر إىل االنتقال بعيد املدى
هلذه امللوثات، فحكومة واحدة مبفردها ال ميكنها أن حتمي مواطنيها

أو بيئتها منها. يف استجابة هلذه املشكلة العاملية، فإن اتفاقية
استكهومل، اليت اعتمدت يف عام 2001 ودخلت حيز التنفيذ يف عام
2004، تطلب األطراف اختاذ تدابري للقضاء أو للحد من انبعاث

امللوثات العضوية الثابتة يف البيئة.

اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات
العضوية الثابتة

Stockholmer Konvention über persistente organische 
Schadstoffe
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6751 Stocking

densité du peuplement

كثافة األشجار يف املزارع، وتقاس بعدد األشجار للهكتار الواحد.

كثافة األشجار مبوقع

Bestandsdichte

6752 Stoker 
(Wheelabrator)

chauffeur (wheelabrator)

حمرقة بنظام شبكي مستخدمة كمحرقة نفايات بطريقة متحكم عليها.

حمرقة (ويلللربطور)

Heizer (Wheelabrator)

6753 Stolons

stolons

براعم سطحية تشبه اجلذور، تنتقل أفقيا وتكون جذور عند املفاصل،
ونباتات جديدة.

رِئْد / رئدان

Ausläufer

6754 Stomata

stomates

فتحات دقيقة يف الطبقة اخلارجية ألوراق وسيقان النباتات، حتدها
خاليا احلرس ومتر عربها الغازات. يستخدم املصطلح أيضا للداللة
على جهاز الثغور كامال، خاليا احلرس باإلضافة إىل املسام املدرجة

ا. كلما ارتفع تركيز أيونات البوتاسيوم والكلور، وأيونات (- 
malat2) كلما زاد الضغط داخل خلية احلراسة، يتلوه تدفق صاىف

للمياه (التناضح)، مما يؤدي إىل انفتاح الثغور.

أمجة

Spaltöffnungen / Stomata

6755 Storage (Temporary)

stockage (temporaire)

احتفاظ أو ختزين مؤقت للنفايات البلدية الصلبة، يف انتظار مجعها
ونقلها ومعاجلتها أو التخلص منها، يف حاويات، وخزانات، وأكوام

النفايات.

ختزين (مؤقت)

(Temporäre) Lagerung

6756 Storage Containers

conteneurs de stockage

حاويات، متوسطة إىل كبرية احلجم، مستخدمة الحتواء النفايات
البلدية الصلبة أثناء التخزين.

حاويات ختزين

Lagerungscontainer

6757 Storm

tempête

عاصفة هي حالة اضطراب يف الغالف اجلوي لكوكب، وخصوصا
تلك اليت تؤثر على سطحه، واملصحوبة بقوة الظروف املناخية

القاسية. قد تكون متميزة برياح قوية ورعد وبرق (عاصفة رعدية)،
وهطول أمطار غزيرة، مثل اجلليد (عاصفة ثلجية) أو رياح تنقل بعض
املواد عرب الغالف اجلوي (كما هو احلال يف عاصفة الغبار، عاصفة
ثلجية، عاصفة الربد، وما إىل ذلك). تؤدي العواصف عادة إىل
تأثريات سلبية كبرية على األرواح واملمتلكات، مثل العواصف

واألمطار الغزيرة والربق وحرائق الغابات والرياح الرأسية اليت ميكن
أن تتسبب يف سقوط الطائرات.

عاصفة

Sturm

6758 Störung

perturbation

ناتج عن عوامل منفصلة أو عوامل مركبة اليت هي يف كثري من
األحيان من فعل اإلنسان. هذا االضطراب ميكن أن يسبب تغريات،

رجعية أو ال رجعية، يف خصائص األنواع أو النظم اإليكولوجية.

اضطراب

Störung

6759 Straddling fish stocks

stocks de poissons chevauchants

كما هو حمدد مبوجب اتفاق األرصدة السمكية لألمم املتحدة،
فاألرصدة السمكية املتداخلة املناطق هي تلك اليت تنتشر على حدود
املنطقة االقتصادية اخلالصة للدولة وأعايل البحار (بعض األرصدة تقوم
بالتجوال إىل خارج املنطقة االقتصادية اخلالصة يف حني تنتقل أخرى

إىل داخل املنطقة االقتصادية اخلالصة).

أرصدة مسكية مبناطق متداخلة

Gebietsübergreifende Fischbestände

6760 strain

déformation

تغيريات طفيفة يف الطول واحلجم، مرتبطة بتشوه القشرة األرضية
بسبب الضغوط التكتونية أو نتيجة ملرور موجات زلزالية.

تشوه

Verformung
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6761 Strand, Anticoding

brin, anticodage

خيط د ن أ املستخدم كنموذج (كقالب) للتناسخ. ويكون ر ن أ
الراسل الناتج متكامل التسلسل بالنسبة للخيط مضاد التشفري.

واملرادف هو خيط القالب.

خيط مضاد للتشفري

antikodier Strang

6762 Strand, Coding

brin, codage

خيط من احللزون املزدوج من د ن أ الذي حيتوى على نفس املقاطع
القاعدية (بعد استبدال اليوراسيل ب ثاميني)، ويوجد يف جزئ ر ن أ
الراسل الناتج عن استنساخ تلك القطعة من د ن أ. وأحيانا يسمى
خيط احلس. ويتم استنساخ جزئ ر ن أ الراسل من اخليط اآلخر

الذي يعرف أحيانا باسم القالب أو د ن أ املضاد للحس.

خيط التشفري

kodier Strang

6763 Straßenkehricht

balayures de rue

ما يتجمع نتيجة كنس وتنظيف الطرق. ويتكون عموما من الغبار
املتساقط، ما يقذفه األفراد، ما ينتج عن تآكل إطارات العجالت

وبالط الطرق، أوراق األشجار املتساقطة، ما ينثر على األرض لتجنب
االنزالق على اجلليد يف فصل الشتاء وغري ذلك.

نفايات الطرق

Straßenkehricht

6764 Strategic Bias

bias stratégique

نتائج استطالع عن استعداد شخص لألداء ميكن أن ختتلف عن
احلقيقة ألن البعض قد يكون له حافزا لعدم كشف احلقيقة، ألنه

ميكنه تأمني فائدة زائدة عن التكاليف اليت جيب أن تدفع. وهذا ينتج
عن املشكلة املعرب عنها بِ "مسافر متخفي". على سبيل املثال، إذا ما
قيل لألفراد أنه سيتم توفري خدمة إذا كان املبلغ اإلمجايل الذي هم
على استعداد لدفعه يتجاوز تكلفة توفري وأن كل واحد سيتحمل
السعر وفقا ألقصى استعداده للدفع فإن هذا سيكون حافزا لألفراد

ليخفضوا من طلبام.

حتيز استراتيجي

strategische Bias

6765 Strategic 
environmental 
assessment (SEA)

évaluation environnementale stratégique (ees)

تقييم اآلثار البيئية احملتملة، مبا يف ذلك الصحة، والتأثريات، كما
يشمل حتديد نطاق التقرير البيئي وإعداده، وتنفيذ عمليات املشاركة

العامة واملشاورات، وأخذ التقرير البيئي ونتائج املشاركة العامة
واملشاورات بعني االعتبار يف حتضري خمطط أو برنامج.

(SEA) تقييم بيئي استراتيجي

Strategische Umweltprüfung (SUP)

6766 Strategic 
Management

gestion stratégique

عملية وضع وتنفيذ ومراجعة اخلطة االستراتيجية. يف حني أن
التخطيط االستراتيجي غالبا ما ينطوي على اإلدارة العليا للتخطيط
واإلعالن عن األهداف االستراتيجية واالستراتيجيات والتكتيكات،

تدرك اإلدارة االستراتيجية أنه دون مشاركة كل مكونات التنظيم فإن
اخلطط االستراتيجية نادرا ما تكون ناجحة.

إدارة استراتيجية

Strategisches Management

6767 Strategic Objectives

objectifs stratégiques

أهداف على أعلى مستوى واحملددة يف إطار "االستراتيجية لتوجيه
أنشطة مجيع أصحاب املصلحة والشركاء يف االتفاقية خالل العقد

2018-2008". وبشكل أكثر تدقيقا، حتدد االستراتيجية األهداف
االستراتيجية التالية:

 
• اهلدف االستراتيجي 1: حتسني الظروف املعيشية للسكان املتضررين

 
• اهلدف االستراتيجي 2: حتسني حالة النظم اإليكولوجية املتضررة

 
• اهلدف االستراتيجي 3: حتقيق فوائد عامة من خالل التنفيذ الفعال

التفاقية مكافحة التصحر
 

• اهلدف االستراتيجي: 4 تعبئة املوارد لدعم تنفيذ االتفاقية عن طريق
بناء شراكات فعالة بني اجلهات الفاعلة الوطنية والدولية.

أهداف استراتيجية

strategische Ziele
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6768 Strategic Planning

planification stratégique

نشاط تنظيمي ينتج خطة عمل تليب وتستجيب ألهداف رفيعة
املستوى يف مجيع العمليات ويقوم بتبليغ هذه اخلطط حىت يتسىن

للجميع يف التنظيم أن يعمل عليها بطرق مفهومة ومنسقة وفعالة.

ختطيط إستراتيجي

Strategische Planung

6769 Strategic Planning 
for Municipal Solid 
Waste Management 
(MSWM)

planification stratégique pour la gestion des 
déchets solides municipaux (gdsm)

عملية ختطيط على املدى الطويل، مع تلبية االحتياجات على املدى
القصري يف وقت واحد، ومرنة مبا فيه الكفاية للتفاعل مع التغيريات
اليت من املتوقع أن حتدث يف املستقبل. التخطيط االستراتيجي يضع

إدارة النفايات الصلبة البلدية يف إطار اتمع الذي مت تصميم
اإلستراتيجية لصاحله، بالتنسيق مع وأخذ القطاعات ذات الصلة مثل
الصحة العامة وخطة التنمية الشاملة للبلد بعني االعتبار. وميكن التمييز
بني عنصرين ضمن اخلطة اإلستراتيجية: اإلستراتيجية العامة أو الرؤيا

على املدى الطويل وخطة العمل للتنفيذ الفوري.

ختطيط استراتيجي إلدارة النفايات
البلدية الصلبة

Strategische Planung für Siedlungsabfälle 
Management

6770 Strategy

stratégie

عملية ختطيط وتطوير إدارة النفايات البلدية الصلبة باملدن الكربى يف
إطار السياسة العامة، مع األخذ بعني االعتبار مجيع اجلوانب
اإلستراتيجية على النحو احملدد ضمن املنظور العام. األبعاد

اإلستراتيجية الرئيسية الثالثة اليت تقع يف صميم إدارة النفايات البلدية
الصلبة هي:

 
    ما هو نطاق أنشطة معاجلة النفايات الصلبة اليت حتتاج إىل معاجلة؟

 
    من هي اجلهات الفاعلة واجلهات املعنية املشاركة يف تنفيذ

األنشطة املختلفة؟
 

    كيف ينبغي أن تعاجل األهداف والقضايا االستراتيجية؟.

إستراتيجية

Strategie

6771 Stratification

stratification

كسر سكون البذور من خالل تعريض البذور لفترات طويلة أو
متكررة من التجميد حتت ظروف رطبة. كما تستخدم يف كثري من

األحيان، طريقة التناوب ( دون جتميد) بني مستويني مرتفع ومنخفض
(حار وبارد) لدرجة احلرارة. وتستخدم هذه األساليب لتحسني وترية

اإلنبات.

تناوب حراري

Schichtung

6772 stratigraphy

stratigraphie

دراسة طبقات الصخور، وخاصة توزيعها، بيئة التكون و/أو
الترسيب، والعمر.

علم الطبقات

Stratigraphie

6773 stratocumulus

stratocumulus

غيوم على ارتفاع منخفض، رمادية اللون، تتكون من قطرات املاء
وهلا مظهر جمموعة قطع. وتكون كل قطعة سحابة من كتلة مدورة.
هذه السحابة لديها قاعدة منبسطة إىل حد ما، وتغطي السحب عادة

السماء كلها. وميكن رؤية السماء بني القطع.

سحب ركامية

Stratocumulus

6774 Stratopause

stratopause

املنطقة الفاصلة بني الستراتوسفري وميزوسفري. تقع على ارتفاع من
حوايل 50 كيلومترا يف اجلو. ولكن هذا يتغري بتغري خطوط العرض.
تتميز هذه الطبقة باخنفاض يف الضغط كلما ازداد االرتفاع. األهم من
ذلك، أن طبقات الغالف اجلوي مثل التروبوسفري، الستراتوسفري،
وميزوسفري ميكن متييزها بسبب تدرجات متميزة لدرجة حرارة مع

انطالقة ونقطة اية نسبيا واضحة املعامل. منطقة الستراتوبوز هي أعلى
جزء من طبقة الستراتوسفري، مع درجة حرارة حوايل 0 درجة مئوية.

وميكن أيضا وصف الستراتوبوز كأحر منطقة بني ميزوسفري
والستراتوسفري.

ستراتوبوز

Stratopause
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6775 Stratosphere

stratosphère

طبقة من الغالف اجلوي فوق سطح األرض على ارتفاع من حوايل
12 إىل حوايل 80 كم.

ستراتوسفري

Stratosphäre

6776 Stratosphere/Troposp
here Exchange

echange stratosphère / troposphère

التبادل بني الستراتوسفري والتروبوسفري يف غاية األمهية. وهو ناتج عن
تقلب كتل هوائية يف التروبوسفري وانتقاهلا إىل الستراتوسفري حاملة
معها عددا من أنواع املكونات. يبدأ االنتقال يف املناطق املدارية

وينتشر يف اجتاه القطبني. إذا مت جلب مكونات قادرة أو مسامهة يف
تدمري األوزون إىل طبقة الستراتوسفري من الغالف اجلوي فإن ذلك
ميكن أن يؤدي إىل ضرر لطبقة األوزون واحتباس حراري يف نفس

الوقت.

تبادل الستراتوسفري / تروبوسفري

Stratosphere / Troposphäre Austausch

6777 Stratospheric clouds

nuages stratosphériques

غيوم توجد يف طبقة الستراتوسفري من الغالف اجلوي. خبالف
التروبوسفري احململة بالرطوبة، فالستراتوسفري تنعدم الرطوبة ا تقريبا.
وعدم وجود رطوبة يعين أن تكون السحب يف طبقة الستراتوسفري

حدث غري عادي نسبيا. بسبب درجات احلرارة املنخفضة جدا، فإن
الغيوم الصدفية، وهي نوع من سحب الستراتوسفري، تتكون خالل
فصل الشتاء يف خطوط العرض العليا. وهناك نوع ثان من سحب

الستراتوسفري، يدعى سحب الستراتوسفري القطبية، وتتكون يف املناطق
القطبية خالل فصل الشتاء وبداية الربيع. لسحب الستراتوسفري

القطبية أمهية وخاصة عند العلماء الذين يدرسون ثقب األوزون فوق
القطب اجلنويب. السحب الستراتوسفري القطبية تتشكل يف ظل ظروف
شديدة الربودة، حيث يتجمد حامض النيتريك، وخبار املاء وشوائب
من املواد الكيميائية األخرى لتشكيل بلورات الثلج. توفر سحب

الستراتوسفري القطبية قاعدة حيث ميكن أن تتراكم وختزن املركبات
اليت حتتوي على الكلور، وعلى هذا السطح حتدث التفاعالت

الكيميائية اليت تساهم يف استرتاف طبقة األوزون.

سحب الستراتوسفري

Wolken der Stratosphäre

6778 Stratospheric Ozone

ozone stratosphérique

ويسمى أيضا طبقة األوزون، حيث تركيزات األوزون تصل اىل 10
أجزاء لكل مليون، وهي منطقة ذات أمهية حيوية بالغالف اجلوي.

تقع هذه الطبقة من األوزون يف جمال بني حوايل 20 و 50 كيلومترا
فوق سطح األرض. األوزون يف الستراتوسفري مهم ألنه مينع معظم
األشعة الشمسية العالية الطاقة، األشعة فوق البنفسجية، من الوصول
إىل سطح األرض. اإلحنالل الضوئي، وهي عملية كيميائية ضوئية،

هو املسؤول عن تشكيل طبقة األوزون الواقية يف طبقة الستراتوسفري.
من دون طبقة األوزون الواقية يف الغالف اجلوي العلوي، فإن احلياة

(كما نعرفها) على األرض، لن تكون ممكنة.

أوزون ستراتوسفريي

Stratosphärische Ozon

6779 Stratovolcano

stratovolcan

بركان يتكون من طبقات متبادلة من الرماد الربكاين، احلمم،
والصخور الصادرة عن الثورات السابقة. عادة ما يكون الربكان

الطبقي شديد االحندار وخمروطي الشكل.

بركان طبقي

Schichtvulkan

6780 stratum

strate

طبقة من الصخور الرسوبية.

طبقة

Stratum / Schicht

6781 Stream Corridor

corridor du flux

املنطقة (حتتوي على أراضي رطبة وسهول فيضية، وغابات، وموائل
فريدة من نوعها، ومنحدرات شديدة) اليت تقع بني األراضي املرتفعة
نسبيا ومستوى مصارف املياه، اآلتية من املرتفعات، تدفقات يتم

تطهريها وختزينها بشكل طبيعي. التدفق األساس املكون للتيارات يأيت
من املياه اجلوفية كينابيع وتسربات.

جمال تيار

Stromskorridor
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6782 Streamside 
Management Zones 
(SMZs)

gestion des zones ripariennes

املناطق اليابسة والنباتات ااورة للبحريات وجماري املياه حيث يتم
تعديل املمارسات اإلدارية حلماية جودة املياه واألمساك واملوارد املائية
األخرى. وهذه ااالت هي نظم بيئية معقدة توفر الطعام والسكن
وممرات التنقل للمجتمعات من االني املائي واألراضي. ومبا أن هذه
املناطق جماورة للمياه، فإا تساعد على تقليل مصادر التلوث غري

احملددة للمياه السطحية.

مناطق إدارة جمرى املياه

Verwaltungszonen am Wasserlaufrand

6783 Street Sweeping

balayage des rues

مجع وإزالة الغبار / الرمال واألوساخ والقمامة من الشوارع واألزقة.
يف البلدان ذات الدخل املنخفض قد حتتوي الشوارع على كميات غري

قليلة من النفايات املرتلية، ومياه الصرف، ونفايات بشرية وحيوانية.

كنس الطريق

Straßenreinigung

6784 Stress

stress

احنراف كبري عن الظروف املثلى للحياة، الذي ينتج تغيريات وردود
فعل على مجيع املستويات الوظيفية للكائن احلي. قد تكون هذه
التغيريات رجعية، ولكن إذا استمر اإلجهاد لفترة أطول ميكن أن

تصبح دائمة، وبالتايل ختفيض املردود يف كل اال. التغيريات الدائمة
تتوقف على حدة وطول مدة اإلجهاد.

إجهاد

Stress

6785 Stress factor 
(stressor)

facteur de stress (agent stressant)

يدل على حمفز إجهاد، واالستجابة أو حالة إجهاد اليت تدل على
استجابة حلافز (تكيف)، وكذلك الوضع الذي جاء بعد ذلك

التكيف.

عامل إجهاد

Stressfaktor (Stressor)

6786 Streuobstwiese

prairie avec verger dispersé

مرج يتم حصاد إنتاجه من احلشائش عادة مرة واحدة أو مرتني يف
السنة، كما حيتوي على أشجار فاكهة متناثرة جبذوع عالية؛ مهدد

باالنقراض، وبه تنوع كبري جدا، موئل شبه طبيعي ملشهد ثقايف قريب
من القرية (أوروبا).

بستان مروج

Streuobstwiese

6787 strike

pendage

اجتاه أو التوجه العام لطبقة أو صدع، عندما يتقاطع مع مستوى أفقي.

تقاطع أفقي

Streichen

6788 Strip Tillage

labour en bandes

العملية اليت يتم خالهلا االقتصار على حرث الشريط الضيق من
األرض الالزم لصف احملاصيل.

حرث شريطي (أشرطة)

Bodenbearbeitung in Streifen

6789 Structural diversity

diversité structurale

التنوع يف جمتمع نبايت ينتج عن تنوع جمموعة من األشكال املادية
للنباتات داخل التجمع النبايت (مثل تشكل طبقات تنطلق من طبقة

الغطاء النبايت األرضي، وطبقة الشجريات، وكذلك، األشجار
املتوسطة االرتفاع، واألشجار املسيطرة).

تنوع هيكلي

Strukturvielfalt

6790 Structural 
Unemployment

chômage structurel

العمال بدون عمل لديهم مهارات مل تعد مناسبة أو ال تتطابق مع
أنواع الوظائف املتاحة.

بطالة هيكلية

strukturelle Arbeitslosigkeit

6791 Structure of 
settlements

structure des colonies

شكل وختطيط استعماالت األراضي يف املناطق احلضرية. النماذج
احلضرية هي حماولة لتلخيص وتفعيل هذا.

هيكلة املستوطنات

Struktur der Siedlungen
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6792 Stumps and roots

souches et racines

أجزاء من احلجم الكلي للشجرة، واليت تستبعد حجم الكتلة احليوية
اخلشبية أعلى اجلدع. يتم احتساب ارتفاع اجلذع طبقا ملمارسات

القطع الطبيعية يف البلد أو املنطقة. كما تستثىن اجلذور الصغرية.

جذوع وجذور

Baumstümpfe und Wurzeln

6793 Subalpine

subalpin

منطقة الغطاء النبايت دون احلدود الشجرية يف املناطق اجلبلية العالية.
تتميز منطلقة االنتقال بني الغابات اجلبلية واملروج األلبية باألشجار

املنحنية واملتناثرة.

دون األلبية

Subalpine

6794 subduction

subduction

عملية انزالق صفيحة صخرية حميطية حتت صفيحة صخرية قارية عند
تصادمهما.

اندساس

Subduktion

6795 subduction zone

zone de subduction

املنطقة اليت تصطدم فيها صفيحتان من صفائح القشرة األرضية،
وتصعد إحدامها على األخرى. معظم الرباكني على اليابسة حتدث

بالتوازي مع احلدود بني الصفيحتني.

منطقة اندساس

Subduktionszone

6796 Subgrade

fond de forme

طبقة واقية موضوعة حتت بطانة املكب.

تربة حتتية

Bettungsmaterial

6797 Sublethal

sublétale

حتفيز / تركيز أقل من املستوى الذي يسبب املوت. التعرض
لتركيزات أقل من مميتة من مادة قد تنتج آثارا أقل وضوحا يف

السلوك، ويف الوظيفة البيوكيميائية و / أو الفسيولوجية ويف أنسجة
الكائنات احلية.

دون املميت

subletale

6798 Sublimation (water 
cycle)

sublimation (cycle de l'eau)

انتقال املادة من احلالة الصلبة مباشرة إىل حالة البخار، أو العكس
بالعكس، دون املرور عرب احلالة السائلة.

تسامي (دورة املاء)

Sublimation (Wasserkreislauf)

6799 Subordinate 
Municipal Legislation

législation municipal subordonnée

تشريعات يعمل ا وقابلة للتنفيذ فقط داخل حدود القانونية للبلدية.
كل القوانني أو املراسيم البلدية ال ميكن أن يكون متناقضة مع التشريع

الوطين.

تشريعات بلدية

Untergeordnete Kommunale Gesetzgebung

6800 Subregional action 
programme (SRAP)

programme d'action sous-régional (pasr)

برنامج مشترك موافق عليه على الصعيد دون اإلقليمي من أجل
اإلدارة املستدامة للموارد الطبيعية العابرة للحدود واملتعلقة بالتصحر

من أجل استكمال وزيادة الفعالية يف تنفيذ خطط عمل وطنية (انظر:
NAP) التفاقية مكافحة التصحر. وميكن أن يشمل هذا الربنامج
أولويات للتنسيق وغريها من األنشطة يف جماالت بناء القدرات،

والتعاون العلمي والتقين، وخاصة أنظمة اإلنذار املبكر من اجلفاف
وتقاسم املعلومات، ووسائل تعزيز املنظمات دون اإلقليمية ذات

الصلة.

برنامج عمل دون اإلقليمي
(SRAP)

Subregionales Aktionsprogramm (SRAP)

6801 Sub-regional Action 
Programme (SRAP)

programme d'action sous-régionale (pasr)

صمم من خالل التشاور مع الدول يف املنطقة الفرعية، ميكن أن
يساعد الدول املعنية يف تنسيق وتعزيز برامج العمل الوطنية. أمثلة على
املناطق الفرعية هي غرب أفريقيا وجنوب آسيا. انظر أيضا برنامج

العمل اإلقليمي.

برنامج عمل شبه إقليمي

Subregionalen Aktionsprogramm (SRAP)
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6802 Subregional 
communication 
strategy

stratégie de communication sous-régional

خطة عمل منسقة دف إىل دعم تنفيذ االتفاقية على الصعيد دون
اإلقليمي، من خالل رفع الوعي حول التصحر وتدهور األراضي
واجلفاف (DLDD) و/أو حول التآزر بني التصحر وتدهور

األراضي واجلفاف (DLDD) مع التنوع البيولوجي وتغري املناخ.
وحتدد أهداف، واجلمهور املستهدف واألنشطة املخطط الستراتيجية

التواصل دون اقليمي.

استراتيجية التواصل دون اإلقليمي
(SRAP)

Subregionalen Kommunikationsstrategie

6803 Subregional 
reporting entity

entité déclarante sous-régional

التنظيم الذي يقوم بتقدمي تقرير رمسي بشأن تنفيذ االتفاقية و/أو
االستراتيجية على املستوى دون اإلقليمي.

كيان مقدم للتقارير دون اإلقليمية

Subregionalen berichtende Institution

6804 subsidence

affaissement

من مصطلحات التنبؤ بالطقس، ويدل على حركات حنو األسفل
لكتل هوائية. ميكن أن يدل أيضا على حركة نزولية لسوائل أو

ملسطحات مائية.

هبوط

Senkung

6805 subsidence (geol)

affaissement

ايار مفاجئ أو نزول تدرجيي لسطح األرض مع حترك أفقي ضعيف
أو منعدم.

اخنساف

Senkung/Setzung

6806 Subsidiary Body

organe subsidiaire

اهليئة الفرعية هي تنظيم، مت إنشاؤه عادة من قبل اهليئة اإلدارية التفاق
دويل أو منظمة دولية، مع مهمة حمددة (على سبيل املثال، اهليئة

الفرعية للمشورة العلمية والتقنية والتكنولوجية).

هيئة فرعية

Nebenorgan

6807 Subsidiary Body for 
Implementation (SBI)

organe subsidiaire de mise en œuvre

هيئة استشارية أنشئت مبوجب اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن
تغري املناخ لتقدم "توصيات بشأن قضايا السياسات وسبل تنفيذها إىل
مؤمتر األطراف (COP) وإذا طلب ذلك، إىل هيئات أخرى". اهليئة
الفرعية للتنفيذ هي واحدة من اثنتني من اهليئات الفرعية الدائمة اليت

أنشأا االتفاقية. الثانية هي اهليئة الفرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية.

هيئة فرعية للتنفيذ

Nebenorgan für die Umsetzung

6808 Subsidiary Body for 
Scientific and 
Technological Advice 
(SBSTA)

organe subsidiaire de conseil scientifique et 
technologique (sbsta)

مت تأسيس اهليئة لتزويد مؤمتر األطراف، وحسب االقتضاء، اهليئات
الفرعية األخرى باملعلومات واملشورة يف الوقت املناسب بشأن املسائل
العلمية والتكنولوجية ذات الصلة باالتفاقية. جيب أن تكون هذه اهليئة
مفتوحة ملشاركة مجيع أطراف االتفاقية اإلطارية وأن تكون متعددة
التخصصات. تضم اهليئة ممثلني للحكومات ذوي كفاءة يف جمال
اخلربة ذات الصلة. وتقدم اهليئة تقارير بانتظام إىل مؤمتر األطراف

بشأن مجيع جوانب عملها.

هيئة فرعية للمشورة العلمية
والتكنولوجية

Nebenorgan für wissenschaftliche und technologische 
Beratung (SBSTA)

6809 Subsidies

subventions

املنح النقدية اليت تقدمها احلكومة خلفض األسعار اليت يواجهها
املنتجون أو املستهلكون لسلعة، وعموما ألن ذلك يعترب أنه سيكون

يف املصلحة العامة. اإلعانة هي يف األساس عكس الضريبة.

إعانات

Subventionen

6810 Subsistence

subsistance

قدرات وسلع (مبا يف ذلك موارد مادية واجتماعية) وأنشطة مطلوبة
كوسيلة للبقاء على قيد احلياة. إعاشة مستدامة تعين القدرة على
التعامل مع التوتر والصدمات والشفاء منها، مع احلفاظ على أو

حتسني قدرات وإنتاج على حد سواء، يف الوقت احلاضر، وكذلك يف
املستقبل، دون تقويض قاعدة املوارد الطبيعية.

إعاشة

Lebensunterhalt
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6811 Subsistence farming

agriculture de subsistance

املمارسات الزراعية اليت دف إىل تغذية أسرة املزارع، بدال من بيع
املنتجات.

زراعة الكفاف

Subsistenzlandwirtschaft

6812 Subsistence fishery

pêche de subsistance

هو الصيد الذي يتم تقاسم واستهالك األمساك املصطادة من قبل األسر
واألقارب من الصيادين بدال من بيعها يف السوق.

صيد الكفاف

Subsistence Fischerei

6813 Subsoil

sous-sol

التربة حتت التربة السطحية. مضغوطة نسبيا، مع حمتوى ضئيل أو
منعدم من املواد العضوية.

تربة حتتية

Untergrund

6814 Subsoil acidity

sous-sol acidité

احلموضة اليت توجد يف عمق التربة - تربة مع محوضة باطنية عادة ما
تكون منخفضة اإلنتاجية وحتسينها صعب للغاية.

محوضة التربة التحتية

Untergrund Säure

6815 Subspecies

sous-espèce

جمموعة متنوعة شكليا، سلوكيا، بيئيا ومتميزة جغرافيا داخل النوع
الواحد. أفراد من سالالت خمتلفة قادرون على إجناب جيل خصب.

ساللة

Unterart

6816 Substitutability

substituabilité

إىل أي مدى ميكن أن يكون الرأمسال الذي هو من صنع اإلنسان
بديال للرأمسال الطبيعي (أو العكس بالعكس).

استبدالية

Substituierbarkeit

6817 Substitutes

remplacants

تغيري السعر ملنتج معني يؤدي إىل حتول يف االجتاه نفسه يف الطلب على
منتج آخر كبديل.

بدائل

Ersatzprodukten

6818 Substrate

substrat

املواد اليت تشكل القاعدة اليت يعيش عليها كائن حي أو اليت يتمسك
ا.

مرتكز

Substrat

6819 Subsurface Flow 
(water cycle)

écoulement souterrain (cycle de l'eau)

تدفق املياه اجلوفية، يف منطقة غري مشبعة ويف طبقة املياه اجلوفية. قد
ترجع املياه اجلوفية إىل السطح (على سبيل املثال خالل فصل الربيع أو
اليت يتم ضخها) وتتسرب يف اية املطاف إىل احمليطات. ترجع املياه
إىل سطح األرض عند ارتفاع منخفض باملقارنة مع موقع التسرب
حتت قوة اجلاذبية أو الضغوط الناجتة عن اجلاذبية. املياه اجلوفية متيل
إىل التحرك ببطء، وتتجدد ببطء، لذلك ميكن أن تبقى (يف بعض

احلاالت) يف طبقات املياه اجلوفية آلالف السنني.

تدفق حتت أرضي (دورة املاء)

Untergrund Strömung (Wasserkreislauf)

6820 Subtropical

subtropical

عموما جزء سطح األرض الذي يقع بني املناطق االستوائية واملناطق
املعتدلة، أو االني بني املناطق االستوائية وحوايل 40 درجة مشاال و

جنوبا.

شبه إستوائي

subtropisch

6821 Suburbanised villages

villages sous urbanisés

القرى اليت منت نتيجة استقرار سكان سابقني للمدن ا. يتم تغيري بنية
االستيطان ا وكذلك اخلصائص االجتماعية واالقتصادية.

متدن القرى

eingemeindete Dörfer

6822 Succulent

succulent

نباتات خمزنة للمياه، هلا جذور مسيكة أو منتفخة، أوراق مسيكة;
توجد ال سيما يف املناطق اجلافة بشكل استثنائي.

عصاري

sukkulente Pflanzen
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6823 Suckers

pousses basales

فروع جديدة للنباتات اخلشبية، تنشأ من اجلذور. ميكن أن تظهر هذه
جبوار اجلذع القائم أو على بعد من عدة أقدام، وحسب نوع النبات

ومدى انتشار اجلذور.

مصاصون، براعم عند اجلذور

Wurzelsprossen/

6824 Sucrose

saccharose

مركب كربوهيدرايت ثنائي السكر (جلوكوز + سكر الفواكه
(فروكتوز))، يوجد يف العديد من النباتات. يتم إنتاج املكونات

األساسية عن طريق التمثيل الضوئي مت حتويلها بعد ذلك يف النبات إىل
املادة السكرية.

سكر القصب، سكروز

Saccharose

6825 Suitability

convenance

مصطلح يستخدم يف تقييم األراضي لإلشارة إىل مدى مالءمة موقع
لدعم نشاط مقترح أو مسة؛ وعادة ما يستخدم على نطاق نسيب
لتقييم املالءمة: مثل عالية، متوسطة، منخفضة، أو غري مناسبة.

مالءمة

Eignung

6826 Sukzession

succession

التعاقب الزمين لألنواع واتمعات خالل فترة تطور بيئة حيوية.

تعاقب

Sukzession

6827 Sulfate aerosol

aérosols sulfatés

جسيمات تتكون من مركبات الكربيت اليت شكلتها تفاعالت ثاين
أكسيد الكربيت وثالث أكسيد الكربيت مع مركبات أخرى يف

الغالف اجلوي. يتم انبعاث هباء الكربيتات يف الغالف اجلوي نتيجة
الحتراق الوقود األحفوري وانفجارات براكني مثل انفجار جبل
بيناتوبو. ترى نظرية حديثة أن هباء الكربيتات قد خيفض درجة
حرارة األرض، فهو يعكس اإلشعاع الشمسي (تأثري إشعاعي

سالب). تقدم مناذج املناخ العاملي اليت تتضمن آثار هباء الكربيتات
توقعات أكثر دقة لتغريات درجة احلرارة العاملية.

هباء كربيتات

Sulfataerosol

6828 Sulfur Cycle

cycle du soufre

متتص النباتات الكربيت عادة على شكل أيونات الكربيتات، تقوم
احليوانات بإعادة تدوير العنصر، واإلفراج عن مركباته وإعادته إىل
التربة مع البول والرباز. التحلل البكتريي للنفايات يطلق كربيتيد

اهليدروجني (H2S) يف اهلواء. يتفاعل H2S يف الغالف اجلوي،
ويشكل ثاين أكسيد الكربيت، أو قد يدخل H2S يف التربة أو املياه،

حيث تقوم جمموعات خمتلفة من البكترييا بتحويله إىل كربيتات.
باإلضافة إىل األنشطة الربكانية، التنفس الالهوائي والتجميع اإلنساين
جنبا إىل جنب مع عمليات االحتراق، كل هذا يتسبب يف زيادة
مستويات تركز SO2 مما يؤدي إىل املزيد من األمطار احلمضية،

ومن تأثريها يف النظم اإليكولوجية لألوساط املائية.

دورة الكربيت

Schwefelkreislauf

6829 Sulfur Dioxide

dioxyde de soufre

تركيزات عالية من ثاين أكسيد الكربيت تؤثر على التنفس ورمبا
تساهم يف تفاقم أمراض اجلهاز التنفسي وأمراض القلب والشرايني
عند وجودها. وتشمل هذه التأثريات خصوصا الفئات احلساسة من
السكان املصابني بالربو، أو التهاب الشعب اهلوائية وانتفاخ الرئة
واألطفال وكبار السن. ثاين أكسيد الكربيت هو أيضا املساهم
األساسي يف األمطار احلمضية، والذي يسبب حتمض البحريات
واجلداول وميكن أن يتلف األشجار واحملاصيل واملباين التارخيية،

والتماثيل. وباإلضافة إىل ذلك، فمركبات الكربيت يف اهلواء تساهم
يف ضعف الرؤية يف أجزاء واسعة من البالد. هذا ما يالحظ خاصة يف
املترتهات الوطنية. يتم انبعاث ثاين أكسيد الكربيت يف املقام األول
من حرق الوقود الذي حتتوي على الكربيت (مثل الفحم والنفط
ووقود الديزل). املصادر الثابتة مثل حمطات الكهرباء اليت تستعمل

الفحم والنفط ومصانع الصلب ومصايف النفط ومصانع اللب والورق،
ومصاهر املعادن غري احلديدية هي أكرب منابع ثاين أكسيد الكربيت.

ثاين أكسيد الكربيت

Schwefeldioxid
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6830 Sulfur dioxide (SO2)

dioxyde de soufre (so2)

مركب كيماوي، تتكون جزيئاته من درة واحدة من الكربيت ودرتني
من األكسجني. يتم تغيري ثاين أكسيد الكربيت املنبعثة إىل الغالف

اجلوي من خالل العمليات الطبيعية والبشرية املنشأ يف سلسلة معقدة
من التفاعالت الكيميائية يف الغالف اجلوي إىل هباء الكربيتات. هذا
اهلباء اجلوي يؤدي إىل تأثري إشعاعي سليب (أي مييل إىل تربيد سطح

األرض).

(SO2) ثاين أكسيد الكربيت

Schwefeldioxid (SO2)

6831 Sulfuric Acid

acide sulfurique

مركب كيميائي يتكون من أكاسيد الكربيت اليت يتم حتويلها إىل
محض الكربيتيك يف الغالف اجلوي. أكاسيد الكربيت والنيتروجني
تتحد مع الرطوبة يف الغالف اجلوي وتكون األمطار احلمضية. على
الرغم من أن إدخال بعض أكاسيد الكربيت إىل الغالف اجلوي يتم
عن طريق الوسائل الطبيعية، مثل االنفجارات الربكانية، فالغالبية
العظمى من أكاسيد الكربيت املسؤولة عن اآلثار الضارة للمطر
احلمضي تأيت من مصادر بشرية، وعلى رأسها حرق الوقود

االحفوري.

محض الكربيتيك

Schwefelsäure

6832 sulphate pulp

pâte au sulfate

عجينة اخلشب اليت مت احلصول عليها عن طريق سحق ميكانيكي
خلشب عجائن الورق، رقائق اخلشب، أو جسيمات أو خملفات

خشبية إىل قطع صغرية اليت يتم طهيها يف وقت الحق يف وعاء الضغط
يف وجود هيدروكسيد الصوديوم للحصول على (اللب الصودي) أو
مزيج من هيدروكسيد الصوديوم وسلفيت الصوديوم للحصول على

(عجينة الورق بالكربيتات).

عجينة الورق بالكربيتات

Sulfatzellstoff

6833 sulphite pulp

pâte au bisulfite

عجينة اخلشب اليت مت احلصول عليها عن طريق التفتيت امليكانيكي
خلشب العجائن، رقائق اخلشب، واجلسيمات أو املخلفات إىل قطع

صغرية اليت يتم طهيها يف وقت الحق يف وعاء الضغط يف وجود سائل
طبخ حيتوي أنيونات البيسولفيت.أمالح البيسولفيت املستعملة حتتوي

عموما على كتيونات مثل األمونيوم والكالسيوم واملغنيسيوم
والصوديوم.

عجينة الورق بالسلفيت

Sulfitzellstoff

6834 Sulphur hexafluoride 
(SF6)

hexafluorure de soufre (sf6)

نوع من ستة أنواع من الغازات املسببة لالحتباس احلراري (الغازات
الدفيئة) املطلوب ختفيض إنبعاثها مبوجب بروتوكول كيوتو. يستخدم
SF6 إىل حد كبري يف الصناعات الثقيلة لعزل املعدات ذات اجلهد

العايل، واملساعدة يف تصنيع أنظمة تربيد الكابالت وأشباه املوصالت.

(SF6) سادس فلوريد الكربيت

Schwefelhexafluorid (SF6)

6835 Summer

été

يقع فصل الصيف، أحر الفصول األربعة، بني الربيع واخلريف. يف
االنقالب الصيفي، يكون النهار أطول من الليل، مع تقدم الفصل بعد

االنقالب يأخذ طول النهار يف التناقص.

صيف

Sommer

6836 Summer wood

bois d'été

خشب خباليا مسيكة اجلدران تنمو يف منتصف موسم النمو حتت
اللحاء باجلذع والفروع واألغصان. خشب عادة بلون أغمق من لون

خشب الربيع ااور، وبالتايل يظهر كحلقة يف املقطع العرضي.

خشب الصيف

Sommerholz

6837 Summergreen

verdeur d'été / vert l'été

نباتات معمرة، حتمل أوراق خالل موسم النمو فقط، أي، من الربيع
إىل اخلريف.

صيفي االخضرار

Sommergrün
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6838 Sump

puisard

أعمق جزء يف موقع طمر النفايات حيث تتجمع العصارة.

مستنقع

Sumpf

6839 Sun

soleil

أقرب جنم إىل األرض (149599000 كم يف املتوسط). الشمس
تقزم األجرام األخرى يف نظامنا الشمسي، فهي متثل حوايل 99،86
% من جمموع كتلة النظام الشمسي. وستكون هناك حاجة مائة
وتسعة أرض لتغطية قطر الشمس، كما ميكن أن يستوعب باطن

الشمس أكثر من 1،3 مليون أرض.

مشس

Sonne

6840 Sunspot Cycle

cycle des taches solaires

تدوم هذه الدورة، يف املتوسط، لفترة 11 سنة، تتضمن نقصان
وزيادات متكررة يف عدد البقع الشمسية اليت حتدث على سطح

الشمس.

دورة البقع الشمسية

Sonnenfleckenzyklus

6841 Sunspots

taches solaires

مناطق مظلمة، وهي قوية املغناطيسية، وتتكون يف منطقة الفوتوسفري
من قرص الشمس.

بقع مشسية

Sonnenflecken

6842 Superfund Law

loi du superfund

قانون االستجابة البيئية الشاملة، والتعويض واملسؤولية بالواليات
املتحدة (CERCLA) .US قانون احتادي أصدره الكونغرس يف

عام  1980دف تنظيف املواقع امللوثة (املسممة) املوجودة.

قانون االستجابة البيئية الشاملة

Superfund Gesetz

6843 Supersaturated

sursaturé

جمتمعات مع فائض من األنواع اليت تتعايش باملقارنة مع ما كان
متوقعا حسب القواعد اجلغرافية احليوية. يدل على جمتمعات جزرية

اليت ليست يف حالة توازن.

فائق التشبع

übersättigt

6844 Supply Curve

courbe de l'offre

التمثيل البياين للعالقة بني الكميات املعروضة حسب السعر لفترة
زمنية معينة.

منحىن العرض

Angebotskurve

6845 Supply-Side 
Economics

économie de l'offre

التركيز على التأثري على الطاقة اإلنتاجية الوطنية أو العرض من خالل
خفض الضرائب والتنظيمات واالجراءات احلكومية املساعدة

للشركات واهلادفة لزيادة اإلنتاجية والنمو االقتصادي.

اقتصاد العرض

Angebotsorientierte Wirtschaftspolitik

6846 Supporting Services

services de soutien

خدمات ضرورية لتحقيق مجيع خدمات النظم اإليكولوجية األخرى.
وهي ختتلف عن التقدمي، التنظيم، واخلدمات الثقافية يف أن آثارها

على الناس إما أن تكون غري مباشرة أو حتدث على مدى فترة زمنية
طويلة جدا، يف حني أن التغيريات يف فئات اخلدمات أخرى هلا

تأثريات مباشرة نسبيا وقصرية األمد.

خدمات مساندة

Unterstützende Dienste

6847 Suppression

suppression

ختفيض مستويات السكان من األنواع الغريبة الغازية إىل عتبة مقبولة.

حدف

Unterdrückung

6848 Surcharge

surcharge

1. مللء موقع لطمر النفايات إىل املستوى النهائي وحتضري تسوية
الحقة.

 
2. كومة كبرية من املواد الصلبة، على سبيل املثال األنقاض، واليت

تنقل تدرجييا وعلى مراحل إىل سطح املكب لضغط النفايات.

شحنة إضافية

Nachfüllung
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6849 surface air 
temperature

température de l'air de surface

درجة حرارة اهلواء قرب سطح األرض، وحتدد عادة عن طريق قياس
درجة احلرارة يف ظروف معيارية يف مأوى على علو حوايل 2 متر
فوق سطح األرض. املتوسط اليومي الصحيح، يتم احلصول عليه
باستعمال مرسام حراري، ويقترب من متوسط 24 قراءات على

رأس كل ساعة، وخيتلف بنسبة 1.0 درجة مئوية تقريبا عن املتوسط
على أساس احلد األدىن واحلد األعلى للقراءات. متوسط درجة حرارة

اهلواء السطحي العاملية هو 15 درجة مئوية.

درجة حرارة اهلواء السطحي

bodennahen Lufttemperatur

6850 Surface compaction

compactage en surface

عملية يتم من خالهلا زيادة الكثافة اجلافة للتربة السطحية باستعمال
محولة ديناميكية.

ضغط سطحي

Oberflächenverdichtung

6851 Surface cracking

fissures en surface

تشققات حتدث يف مادة الغطاء يف مدفن النفايات بسبب جتفيف
السطح أو تسوية النفايات الصلبة. (هذه التشققات قد تؤدي إىل

انكشاف النفايات الصلبة، وقد حتدث يف مسار ناقالت، وتتسبب يف
تسرب املياه، وانبعاث غازات التحلل.). 

تشقق سطحي

Oberflächenrisse

6852 Surface Emission 
Monitoring

surveillance des émissions de surface

البحث عن املناطق اليت يتسرب منها غاز املكب إىل الغالف اجلوي.
متثل املنحدرات، والشقوق، ومناطق بالسطح حول أنابيب جامع

الغاز، أماكن ونقاط لتسرب الغاز.

مراقبة االنبعاث السطحي

Oberflächenemissionsüberwachung

6853 Surface flow

écoulement des eaux

سائل يتدفق فوق سطح غطاء املكب.

تدفق سطحي

Oberflächenfluss

6854 Surface Sealing

vitrification des surfaces

ترتيب وتوجيه ووضع مكونات التربة املتفرقة يف الطبقة السطحية
للتربة بشكل ميكن من احلصول على سطح كتيم تسبيا، وال يسمح

إال بتسرب ضعيف للمياه.

ختم السطح

Oberflächenversiegelung

6855 Surface Soil

sol de surface

(1) تربة بدون عوائق، تتكون من بعض أو كل الطبقات والقمامة أو
كل شيء، واآلفاق A، و B، و BC، أو آفاق عضوية (مبا يف ذلك

ترسبات اخلث العميقة)، وهذا حيفظها الستخدامها يف االستصالح.
 

(2) اجلزء العلوي من التربة الذي تتم معاجلته عادة يف احلرث، أو ما
يعادله يف التربة غري املزروعة. يتراوح مسك التربة السطحية من 7,5
سم إىل 25 سم، وكثريا ما اعتربت مبثابة "طبقة احملراث" أو "طبقة

 ."(Ap) أو "األفق ،"(Ap)

تربة سطحية

Bodenoberfläche

6856 Surplus

excédent

الدخل من بيع األخشاب والذي يتبقى بعد حذف نفقات مشروع
غابوي حمدد / منطقة / منطقة غابات معينة.

فائض

Überschuss

6857 Surplus

excédent

يستخدم املصطلح عندما تتجاوز كمية السلعة املعروضة الكمية
املطلوبة بالسعر املتداول.

فائض

Überschuss

6858 Surrogate Market 
approaches to 
valuation

marché de substitution, approches d'évaluation

جمموعة من تقنيات التقييم اليت تدرس الطرق اليت تعكس قيم سلع
وخدمات النظام اإليكولوجي بشكل غري مباشر يف نفقات األفراد، أو

يف أسعار السوق للسلع واخلدمات األخرى، مبا يف ذلك تكاليف
السفر وطرق تسعري االستفادة واملتعة.

مقاربات لتقييم سوق بديل

Ersatzmarkt Bewertungsansätze
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6859 Surroundings

environs

جمموعة من العناصر الطبيعية، االصطناعية أو اليت يتسبب فيها اإلنسان
واليت جتعل من املمكن وجود وتطور البشر ومجيع الكائنات احلية

األخرى اليت تتفاعل داخل فضاء ووقت معني.

حميط

Umfeld

6860 Surveillance System

système de surveillance

سلسلة من أجهزة الرصد مصممة ملتابعة حالة وتطور الظروف البيئية.

نظام املراقبة

Überwachungssystem

6861 Survey

étude, enquête

مجع املعلومات ذات الصلة بالتخطيط خلدمات النفايات: خطط مجع،
املعاجلة والتخلص من النفايات، خصائص مواقع حمددة، وغريها من

اخلدمات ذات الصلة.

مسح

Gutachten

6862 Survey

enquête

دراسة تواجد، انتشار وكثافة نوع من الساكنة يف جمال معني.

دراسة استقصائية

Erhebung

6863 Susceptibility

susceptibilité

درجة تفتح أو تقبل أو حتمل نظام للمؤثرات اخلارجية، أو حساسيته
اجتاه احملفزات املناخية (مماثلة للحساسية، مع بعض الدالالت السلبية).

قابلية

Anfälligkeit

6864 Sustainability

durabilité

يدل على وصول وتوصل كاف، واستخدام وإدارة للموارد الطبيعية،
بشكل يضمن أن يكون رجال ونساء األجيال احلالية واملستقبلية

قادرين على تلبية احتياجام األساسية بدون انقطاع. منط من السلوك
الذي يضمن لكل عضو من األجيال القادمة، اخليار يف االستمتاع،

على أقل تقدير، بنفس املستوى من الرفاهية اليت متتع ا اجليل السابق.
ويتم التركيز يف التنمية املستدامة على العدالة بني األجيال.

استدامة

Nachhaltigkeit

6865 Sustainability 
Champion

champion de durabilité

فرد يسعى لقيادة التغيري يف املؤسسة وحتويلها إىل منظمة أكثر عقالنية
وأكثر جناحا، وأكثر استدامة. قد يوجد هذا الشخص يف أي مستوى
داخل املنظمة، ويف أي نوع من التنظيم، من الرئيس التنفيذي إىل
املساعد اإلداري، من رئيس البلدية إىل املوظف البسيط، من رئيس

اجلامعة إىل الزعيم الطاليب.
 

،(Bob Willard بوب ويالرد) وقد صيغ هذا املصطلح من قبل
يف مؤلفة دليل بطل االستدامة. أبطال االستدامة هم األكثر فعالية
عند: تقييم املصداقية الشخصية حول االستدامة؛ متابعة احلوار؛

البحث عن التعاون وتكوين الشبكات؛ االجتماع مع الناس حيث
يوجدون؛ إدماج مبادرات االستدامة يف العمليات القائمة؛ التأثري على

أصحاب النفوذ؛ وممارسة "خطة االنتهازية الكاملة.". 

بطل االستدامة

Nachhaltigkeitsmeister
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6866 Sustainability Helix

hélice de durabilité

أداة ملساعدة املنظمات على الدفع باالستدامة يف التركيبة الداخلية
هلياكلها املؤسسية ووظائفها. يساعد اللولب املؤسسات على تقييم
مستوى مشاركتهم فضال عن توفري سبل لدمج االستدامة على مر

الزمن عرب العديد من املهام التنظيمية. مت تطوير اللولب بشكل مشترك
من قبل "حلول الرأمسالية الطبيعية" و"خرجيني من كلية (برزيديو

Presidio) لإلدارة، وهو يرتب اجلهود يف 6 فئات وظائف أعمال
رئيسية من خالل 5 مستويات التزام باملبادئ واإلجراءات املستدامة.

 
ستة فئات:

 
    حوكمة / إدارة

 
    عمليات / خدمات

 
    موارد بشرية / ثقافة الشركات

 
    تصميم / عملية االبتكار

 
    التسويق / اتصاالت

 
    الشراكات / أصحاب املصلحة

  
مخس مستويات:

 
    ال التزام

 
    استكشاف

 
    جتريب

 
    ريادة

 
    استعادة.

لولب االستدامة

Nachhaltigkeitsspirale

6867 Sustainability 
Marketing

commercialisation de la durabilité

عملية ترويج وبيع وتوزيع املنتج أو اخلدمة يف سوق مستدام بطريقة
تعتمد تثقيف الزبائن وتعريفهم بالفوائد املتعددة لقيم بشرية

واقتصادية، ورأس املال الطبيعي.

تسويق االستدامة

Nachhaltigkeitsvermarktung

6868 sustainable 
 
intensification; 
 
ecological 
 
intensification

intensification durable; intensification écologique

رفع أقصى لإلنتاج األويل يف وحدة املساحة دون املساس بقدرة النظام
على احلفاظ على قدراته اإلنتاجية. وهذا يستلزم حتسني ممارسات

إدارة املغذيات وتدفقات الطاقة واستخدام املوارد احمللية، مبا يف ذلك:
التركيبات األفقية (مثل نظم احملاصيل املتعددة أو الزراعة املتعددة)؛
اموعات العمودية (مثل احلراجة الزراعية)؛ التكامل املكاين (مثل
احملاصيل والثروة احليوانية أو نظم احملاصيل واألمساك)؛ والتركيبات

الزمنية (التناوب).

تكثيف مستدام؛ تكثيف بيئي

nachhaltige Intensivierung; ökologische 
Intensivierung

6869 Sustainable 
Agriculture

agriculture durable

تتضمن الزراعة املستدامة إشراك مجيع الركائز الثالث للتنمية -
االقتصادية واالجتماعية والبيئية. فإنه ال ميكن أن ينظر إليها فقط أو
حىت يف املقام األول كنظم زراعية اليت قادرة، من الناحية الفنية، على
احلفاظ على أو زيادة احملصول مع احلفاظ على أسس املوارد الطبيعية.

زراعة مستدامة

nachhaltige Landwirtschaft
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6870 Sustainable 
Agriculture and Rural 
Development (SARD)

agriculture et développement rural durables 
(adrd)

الزراعة املستدامة والتنمية الريفية املستدامة تدل على العملية اليت هي
سليمة إكلوجيا ومستدامة بيئيا وجمدية اقتصاديا وعادلة اجتماعيا

ومالئمة ثقافيا وإنسانيا، إا تستند إىل مقاربة علمية شاملة ومثمرة
على املدى الطويل.

زراعة مستدامة وتنمية ريفية
مستدامة

Nachhaltige Landwirtschaft und ländliche Entwicklung

6871 Sustainable 
consumption

consommation durable

استخدام السلع واخلدمات اليت تليب االحتياجات األساسية وحتقيق
نوعية حياة أفضل، مع التقليل من استخدام املوارد الطبيعية واملواد
السامة واالنبعاثات من النفايات وامللوثات على مدى دورة احلياة،

حىت ال تتعرض احتياجات األجيال القادمة للخطر.

استهالك مستدام

Nachhaltiger Konsum

6872 Sustainable 
development

développement équilibré

التطور الذي ميكن أن يستمر من حيث االقتصاد. يدل املصطلح على
درجة أو مستوى التنمية ادي اقتصاديا.

تنمية متوازنة اقتصاديا

Wirtschaftlich machbare Entwicklung

6873 Sustainable 
development

développement durable

يعين استخدام املوارد الطبيعية بطريقة تتجنب أضرار ال رجعة فيها
هليكل النظام اإليكولوجي ووظيفته، وتتجنب فقدان امليزات اليت ال
ميكن تعويضها أو احلد من مرونة النظم اإليكولوجية. جيب النظر يف
املصاحل البيئية جنبا إىل جنب مع املصاحل االجتماعية واالقتصادية،

وذلك ملنع خسارة ال تعوض من املكونات الطبيعية، أو الوظائف أو
العمليات وضمان تدفق مستقر على املدى الطويل ميكن االعتماد عليه

من فوائد استغالل املوارد املتجددة. تنطوي التنمية املستدامة على
تدابري هامة السترداد هيكل النظم اإليكولوجية ووظائفها، حيث

حدث ختفيض بالفعل يف تدفق الفوائد أو قيمتها أو حيث مرونة النظم
اإليكولوجية يف خطر.

تنمية مستدامة

nachhaltige Entwicklung

6874 Sustainable 
Development Goals 
(SDGs)

objectifs de développement durable (odd)

ولد مفهوم أهداف التنمية املستدامة (SDGs) يف مؤمتر األمم
املتحدة للتنمية املستدامة ريو + 20، يف عام 2012. وكان اهلدف

هو إنتاج جمموعة من األهداف القابلة للتطبيق عامليا، توازن بني
األبعاد الثالثة للتنمية املستدامة: البيئية، االجتماعية واالقتصادية. يف
الوقت احلاضر، وعمليات أهداف التنمية املستدامة تتجه حنو االنتهاء
منها يف عام 2015، يطري التحضري ملا بعد عام 2015، وعندما
يتم إطالق جدول األعمال املستدامة العاملي اجلديد للتنمية، فمن

املرجح أن ميتد حىت عام 2030.

أهداف التنمية املستدامة

Nachhaltige Entwicklungsziele

6875 Sustainable flow (of 
ecosystem services)

flux durable (des services écosystémiques)

قدرة نظام بيئي على تقدمي خدمات مستمرة لفائدة اجليل احلايل مع
احلفاظ على قدرته على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال القادمة.

تدفق مستدام (خدمات نظام
إيكولوجي)

Nachhaltige Fluss (von Ökosystemdienstleistungen)

6876 Sustainable forest 
management (SFM)

gestion durable des forêts (gdf)

اإلدارة املستدامة تعين رعاية واستخدام الغابات واألراضي احلرجية
بطريقة، ومبعدل، حيافظ على تنوعها البيولوجي وعلى إنتاجيتها،
وعلى قدرا على التجدد وعلى حيويتها وعلى قدرا على الوفاء
والقيام بالوظائف، حاليا ويف املستقبل، اإليكولوجية واالقتصادية

واالجتماعية، على املستويات احمللية والوطنية والعاملية، واليت ال تسبب
ضررا على النظم اإليكولوجية األخرى.

إدارة مستدامة للغابات

Nachhaltige Waldbewirtschaftung

6877 Sustainable Growth 
Ratio

ratio de croissance durable

معدل النمو الذي ميكن للشركة حتقيقه دون تغيري هامش أرباحها،
ونسبة املبيعات إىل األصول، نسبة الدين إىل حقوق املسامهني، أو

نسبة توزيع أرباح، أو من دون اإلفراط يف االقتراض أو إصدار أسهم
جديدة.

نسبة منو مستدام

Nachhaltige Wachstumsrate
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6878 Sustainable human 
development

développement humain durable

عملية تستهدف توسيع خيارات اإلنسان، وتتجاوز الدخل والنمو
االقتصادي، لتعمل على االزدهار والتفتح الكامل لقدراته. إا تضع
اإلنسان (احتياجاته وانتظاراته والفرص اليت قد تصبح متاحة) يف

صلب االهتمامات واألنشطة اليت تركز على الرجال والنساء على حد
سواء، وكذلك على األجيال احلالية واملستقبلية.

تنمية بشرية مستدامة

Nachhaltige menschliche Entwicklung

6879 Sustainable 
innovation

innovation durable

االبتكار املستدام هو عملية حيث يتم إدماج اعتبارات االستدامة
(البيئية واالجتماعية واملالية) يف أنظمة الشركة من انطالق فكرة حىت
البحث والتطوير وتسويقها يف النهاية. وهذا ينطبق على املنتجات
واخلدمات والتقنيات، فضال عن األعمال اجلديدة ومناذج التنظيم.

ابتكار مستدام

nachhaltige Innovation

6880 Sustainable land 
management (SLM)

gestion durable des terres (gdt)

استخدام موارد األرض، مبا يف ذلك التربة واملياه واحليوانات
والنباتات، إلنتاج السلع لتلبية االحتياجات املتغرية لإلنسان، ويف

الوقت نفسه ضمان اإلمكانات اإلنتاجية على املدى الطويل من هذه
املوارد واحلفاظ على الوظائف البيئية.

إدارة مستدامة لألراضي

Nachhaltiges Landmanagement

6881 Sustainable land 
management (SLM) 
technology

technologie de gestion durable des terres

التدخل على املستوى امليداين (على األراضي الزراعية واملراعي
واألراضي احلرجية، أو أرض أخرى) والذي حيافظ أو يعزز القدرة
اإلنتاجية لألرض يف املناطق املتأثرة أو عرضة للتدهور (مبا يف ذلك
الوقاية أو احلد من اجنراف التربة واالنضغاط وامللوحة ؛ حفظ أو
تصريف املياه السطحية؛ صيانة أو حتسني خصوبة التربة، وما إىل

ذلك). وتتكون التكنولوجيا من تدبري أو عدد من التدابري اليت تنتمي
إىل الفئات التالية: تدابري زراعية (على سبيل املثال: زراعة بينية،

وزراعة املنحدرات الضعيفة االحندار، تغطية التربة (مهاد)، وتدابري
إنباتية (مثل زراعة األشجار واحلواجز النباتية، وشرائط العشب)،

وتدابري هيكلية (مثل إنشاء املصاطب مبختلف أشكاهلا)، وتدابري إدارة
(التغري يف استخدام األراضي على سبيل املثال، إغالق املنطقة، والرعي

بالتناوب).

تكنولوجيا اإلدارة مستدامة
لألراضي

Nachhaltige Landmanagementtechnologie

6882 Sustainable 
Landscape

paysage durable

املناظر الطبيعية اليت ميكنها البقاء على قيد احلياة رغم ظواهر متطرفة
ودورات تغيري طبيعية دون التعرض لتسارع التآكل أو تأثريات بيئية

أشد من العادية.

مشهد طبيعي مستدام

nachhaltige Landschaft

6883 Sustainable 
Livelihood

moyens de subsistance durables

استخدم مصطلح "سبل العيش املستدامة" ألول مرة كمفهوم التنمية
(Conway و Chambers) يف بداية التسعينيات. حددا

(1991) سبل العيش املستدام على النحو التايل: " يشمل مصطلح
سبل العيش األفراد، قدرام وإمكانيات عيشهم، مبا يف ذلك الغذاء
والدخل واألصول. املوجودات امللموسة هي املوارد واملخزونات،
واملوجودات غري امللموسة هي مطالبات والوصول. تكون املعيشة

مستدامة بيئيا عندما حتافظ أو تعزز األصول احمللية والعاملية اليت تعتمد
عليها سبل العيش، ولديها صايف آثار مفيد على سبل العيش األخرى.
تكون معيشة مستدامة اجتماعيا عندما ميكنها مواجهة والتعامل مع
والتعايف من األوضاع السلبية، مع التوفري يف نفس الوقت لألجيال

القادمة إمكانية حتقيق سبل العيش من نفس املستوى.

سبل العيش املستدامة

nachhaltige Lebensgrundlage
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6884 Sustainable 
Livelihoods Approach

approche moyens d'existence durables

يتم التركز على الناس وعلى معيشتهم. أولويات املقاربة هي األصول
الشعبية (امللموسة وغري امللموسة)؛ وقدرة املواطنني على حتمل

الصدمات (سياق الضعف)؛ والسياسات واملؤسسات اليت تعكس
أولويات الفقراء، بدال من تلك اليت تعكس أولويات النخبة. ويعتقد

العديد من املؤسسات املتعددة األطراف، والثنائية األطراف،
والوكاالت غري احلكومية أن استخدام منهج سبل العيش املستدام هو

وسيلة معقولة وعملية للتفكري يف ختطيط وتنفيذ التنمية.

مقاربة سبل العيش املستدامة

Nachhaltigen Lebensgrundlagen-Ansatz

6885 Sustainable 
management

gestion durable

اإلدارة اليت يتم من خالهلا استخدام اإلمكانات احلالية للموارد بأفضل
طريقة ممكنة، وال تقلل من التوافر املستقبلي هلذه املوارد.

إدارة مستدامة

Nachhaltiges Management

6886 Sustainable Market

marché durable

من الناحية املثالية، هو سوق قادرة على العمل بشكل مستمر، تليب
االحتياجات االقتصادية والبيئية، واالجتماعية اليوم (عامليا)، دون
املساس حبق األجيال القادمة يف استخدام السوق لتلبية احتياجام

اخلاصة. يف املمارسة العملية، سوق مستدام هو سوق يتجه حنو هذا
املثل األعلى.

سوق مستدام

nachhaltiger Markt

6887 Sustainable 
procurement

achat durable

هي العملية اليت من خالهلا يتم شراء اللوازم واخلدمات مع األخذ بعني
االعتبار ألفضل قيمة (منفعة) للمشتريات مقابل املال، وللجوانب

البيئية واالجتماعية اليت للمنتج / للخدمة خالل دورة احلياة بأكملها.

شراء مستدام

nachhaltige Beschaffung

6888 Sustainable 
production

production durable

إذا أُرِيد للتنمية املستدامة أن تتحقق، فيجب أن تكون عمليات
اإلنتاج واملنتجات واخلدمات موجهة حنو أمناط جديدة، وذلك على
حد سواء لتخفيف اإلجهاد البيئي ولتحقيق إنتاجية صناعية أكثر
كفاءة. وهذا يتطلب تطوير واستخدام أدوات السياسة واإلدارة

اجلديدة يف كل من احلكومة والصناعة، فضال عن تطوير واستخدام
التكنولوجيات السليمة بيئيا، مع التركيز على تكنولوجيات أنظف

وأكثر أمانا، اليت متنع التلوث وتستخدم املواد اخلام بكفاءة.

إنتاج مستدام

nachhaltige Produktion

6889 Sustainable soil 
management

gestion durable des sols

اإلدارة املستدامة لألراضي حتافظ ، لألجيال القادمة، على تربة املنطقة
ككل لضمان فائدة غري منقوصة.

إدارة مستدامة للتربة

Nachhaltiges Bodenmanagement

6890 Sustainable tourism

tourisme durable

وفقا ملنظمة السياحة العاملية، هي السياحة اليت "متكن من إدارة مجيع
املوارد بطريقة تؤمن االحتياجات االقتصادية واالجتماعية واجلمالية

مع احلفاظ على السالمة الثقافية للمجتمع احمللي والعمليات
اإليكولوجية األساسية، والتنوع البيولوجي، ونظم دعم احلياة.". 

سياحة مستدامة

nachhaltiger Tourismus

6891 Sustainable use

utilisation durable

استخدام الكائن احلي، والنظام االيكولوجي أو أي مورد متجدد آخر
مبعدل ضمن حدود قدرته على التجديد.

استخدام مستدام

nachhaltige Nutzung
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6892 sustainable use of 
 
natural resources

utilisation durable des ressources naturelles

توفر املوارد الطبيعية أساس الركائز الثالث للتنمية املستدامة:
االقتصادية واالجتماعية والبيئية. ومع ذلك، ميكن لالحتياطيات املادية
أن تنضب أو تصبح نادرة، وهو ما ميكنه بعد ذلك تقويض التنمية
االقتصادية واالجتماعية املستقبلية. وعالوة على ذلك، فإن الطريقة
اليت تستخدم ا املوارد ميكن أن تقلل من جودة البيئة إىل حد ميكن

أن يهدد النظم اإليكولوجية ونوعية احلياة البشرية.

استخدام مستدام للموارد الطبيعية

nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen

6893 Sustainable use of 
 natural resourcesor 

sustainable natural 
resources 
management

utilisation durable des ressources naturelles ou 
gestion durable des ressources naturelles

يكون استخدام املوارد الطبيعية مستداما إذا اعتربت أنواع معينة من
االستخدامات يف نظام بيئي حمدد معقولة على ضوء كل من املنظور
الداخلي واملنظور اخلارجي للموارد الطبيعية. معقول يف هذا السياق
يعين أن مجيع اجلهات الفاعلة متفقون على أن استخدام املوارد يغطي

مجيع الوظائف اإلنتاجية واملادية، والثقافية بطريقة تسمح بتلبية
حاجيات السكان املعنيني على املدى الطويل.

استخدام مستدام للموارد الطبيعية
أو إدارة مستدامة للموارد الطبيعية

Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen 
oder nachhaltige Bewirtschaftung natürlicher 
Ressourcen

6894 sustainable 
 waterresource

ressources durable d'eau

تتم تعبئة املياه من مصادر متجددة. وتكون كميات املياه املسحوبة
ضمن قدرة جتديد املصدر؛ مث تصرف املياه املستعملة أو تتم إعادة املاء

إىل جمرى بشكل يسمح لآلخرين باستخدام املياه يف حوض النهر
األصلي أو مستجمعات املياه، وعادة على ارى أسفل النهر.

موارد مائية مستدامة

nachhaltige Wasserressourcen

6895 Sustained yield

rendement soutenu

حساب نظري للمحاصيل املمكنة من األلياف اخلشبية على أساس
مستمر من غابة يف ظل نظام إدارة حمدد.

عائد مستدام

Anhaltender Ertrag

6896 Sustained Yield

rendement soutenu

العائد السنوي املستمر، أو الدوري، من النباتات أو املواد النباتية من
منطقة. يعين ممارسات اإلدارة اليت حتافظ على القدرة اإلنتاجية

لألرض.

عائد مستدام

Anhaltender Ertrag

6897 Sustained yield 
harvest levels

niveaux de récolte à rendement soutenu

مستويات ومعدالت حصاد ال تتجاوز حجم النمو خالل الفترة بني
عملييت حصاد متعاقبتني، تساهم بشكل مباشر يف حتقيق الظروف
املستقبلية املرغوبة، وال تقلل من مستوى السالمة البيئية وإنتاجية

املوقع على املدى البعيد.

مستويات عائد احلصاد املستدامة

Anhaltende Ertragserntestufen

6898 Swamp

marais

منطقة مليئة باخلث أو أراضي معدنية رطبة، مع مياه راكدة ومتوقفة
أو تتدفق ببطء كبري واليت تكون بركا وتتدفق عرب قنوات. منسوب
املياه اجلوفية عادة عند أو بالقرب من السطح. هناك حركة مياه قوية
من اهلامش أو من مصادر أخرى، وتكون هذه املياه غنية باملغذيات.
يف حالة وجود اخلث، فإنه يكون أساسا خث غابوي متحلل بشكل
جيد ومعه يف بعض األحيان خث مستنقعي. يتميز الغطاء النبايت من
خالل غطاء كثيف من األشجار الصنوبرية أو النفضية والشجريات

الطويلة القامة، واألعشاب، وبعض الطحالب.

مستنقع

Sumpf

6899 Sweep

courbure

منعطف طبيعي على قطعة خشب أو شجرة، يظهر عموما على شكل
احنناءات طفيفة وطويلة.

احنناء

Krümmung

6900 Swill

patée

نفايات شبه سائلة تتكون من بقايا طعام وسوائل. علف خرتير.

بقايا طعام شبه سائلة

Brei aus Essenresten (Drang)
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6901 Swipe

tondeuse

آلة لقص العشب وغريه من النباتات واليت تستعمل وسائل أخرى غري
الشفرات احلادة، أي سالسل أو قرص يدور بسرعة. كما يدل
املصطلح على العملية اليت جترى بواسطة اجلهاز، على سبيل املثال

إزالة األعشاب لفتح طريق أو ملنع انتشار النار.

آلة لقص األعشاب

Grassmäher

6902 SWOT Analysis

analyse swot

خمتصر ملقاربة مشتركة بني التسويق والتخطيط االستراتيجي، اليت
تقوم على مقارنات بني الشركات و/أو املنتجات واخلدمات للعثور
على "الثغور" أو مناصب يف السوق واليت متثل فرص تسويق أكثر

جناحا وكذلك التهديدات اليت جيب العمل على ختفيفها.
 

SWOT: خمتصر للعوامل "نقاط القوة والضعف والفرص
والتهديدات".

SWOT حتليل

SWOT-Analyse

6903 Symbiosis

symbiose

العيش معا الثنني من الكائنات احلية من أنواع خمتلفة.

تكافل

Symbiose

6904 Sympatric

sympatrique

يدل على اثنني أو أكثر من األنواع أو السكان الذين يتواجدون يف
نفس املنطقة اجلغرافية.

متواطن

sympatrisch

6905 Synapse

synapse

نقطة اتصال بني خاليا عصبية، وعادة ما يوجد بني اية حمور
عصبون والتشعبات أو جسم خلية عصبية أخرى عن طريق الناقالت
العصبية. يستخدم أحيانا للتواصل بني خلية عصبية وأخرى عضلية.

مشبك

Synapse

6906 synapsid

synapsida

فقريات تتميز بأن هلا يف اجلمجمة زوج من الفتحات على اجلانب
خلف العينني، على سبيل املثال، الثدييات وأقارم.

سينابسيد

Synapsiden

6907 syncline

synclinal

طية لطبقة صخرية تكون حمدبة حنو األسفل. عكس الطية احملدبة إىل
األعلى.

طية مقعرة

Synkline

6908 Synergieeffekt,-e

effet synergique

التآزر يشري إىل استفادة كل املسامهني يف عملية. وأن التأثري الناتج
أكرب من جمموع أداء واحد على حدة.

تأثري تآزر

Synergieeffekt,-e

6909 Synergy

synergie

القيام بعمل أو تأثري، جنبا إىل جنب ويف وقت واحد من طرف
عاملني أو أكثر من القوى املؤثرة، حبيث يكون التأثري الكلي الناتج هو

أكرب من جمموع التأثريات لكل على حدة. ذلك هو تأثري عمل
الشبكة.

تآزر

Synergie

6910 Systematic thinning

éclaircie systématique

إزالة أو ختفيف على أساس حمدد سلفا دون النظر إىل نوعية األشجار
الفردية، على سبيل املثال إزالة خطوط كاملة من األشجار على
سلسلة مرقمة. وتسمى أيضا ختفيف ميكانيكي. عكس التخفيف

االنتقائي.

ختفيف منهجي

systematische Durchforstung
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6911 Systems biology

biologie des systèmes

دراسة كيفية عمل النظم على مجيع مستويات التسلسل اهلرمي
البيولوجي الناتج عن التفاعالت بني مكوناا البيولوجية. عادة ما
ينطوي البحث على التجريب الكمي باإلضافة إىل التحليل الرياضي

وإعادة التكوين.

بيولوجيا النظم

Systembiologie

6912 Systems Thinking

pensée systémique

عرفَت دانيال ميدوز النظام بأنه "جمموعة مترابطة من العناصر اليت يتم
تنظيمها بشكل متماسك وبطريقة جتعلها حتقق شيئا ...  مكونات
النظام ثالثة أنواع: عناصر، ترابطات، وظيفة أو غرض" (ميدوز،

.(11
  

العناصر هي األجزاء الفردية للنظام واليت متيل إىل أن تكون أكثر
وضوحا ويسهل التعرف عليها.

  
الترابطات هي العالقات اليت حتافظ على متاسك عناصر النظام معا أو
تصف كيفية عمل العناصر مع بعضها لتحقيق الوظيفة / الغرض من

النظام.
  

يتم حتديد الوظيفة أو الغرض استنادا إىل سلوك النظام.

تفكري نظامي

Systemdenken
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6913 T cells

cellules t

خاليا الدم البيضاء الصغرية (املعروف أيضا باسم اخلاليا اللمفاوية
التائية) واليت تشارك مباشرة يف الدفاعات املناعية.

خاليا تائية

T-Zellen

6914 tabulation of marine 
polluants

classification des polluants de la mer

تشمل امللوثات البحرية ملوثات حتملها مياه الصرف الصحي للمدن
الشاطئية ومياه األار من املناطق الداخلية، ونفايات سائلة ومواد
كيماوية ملصانع ساحلية، واليت يقذف ا يف البحر، يف عدد من

احلاالت دون معاجلة. ما حتمله األار من مواد صلبة وحرارة زائدة
وخمصبات زراعية ومبيدات ومياه صرف صحي. ما حتمله الرياح من

ملوثات تنبعث من مداخن املعامل. ما يتسبب فيه النقل البحري
ومنصات التنقيب واستخراج اهليدركربورات من تلوث.

تصنيف امللوثات البحرية

Tabellierung der Meeresschadstoffen

6915 Tackifier

agent collant

مادة تشبه الغراء اليت يتم إضافتها إىل املياه ورشها على سطح التربة
احملروثة أو امعة ملنع فقدان التربة عن طريق التعرية الرحيية.

عامل التصاق

Klebrigmacher

6916 Tactical grazing

pâturage tactique

نظام مرن إلدارة الرعي، حيدد هدف إدارة جمال الترويض، ينفذ
استراتيجية ويراقب النتائج، لتحقيق املخرجات املرجوة، على سبيل
املثال: رعي موحد وشامل لألنواع السنوية غري املرغوب فيها خالل
فترة إزهارها أو يف وقت مبكر من منو البذور للحد من إنتاج البذور

لفترة النمو التالية، من بينها احلشائش السنوية مثل عشب الشعري.

رعي تكتيكي

taktisches Weiden

6917 Taiga

taïga

اجلزء الشمايل املفتوح من الغابات الشمالية. ويتألف من أراضي
غابوية مفتوحة من األشجار الصنوبرية اليت تنمو يف مواقع غنية

باألشنيات (طحالب وفطر وجراثيم)، وعموما باردة ومستنقعية.

تايغا

Taiga

6918 Tailings

résidus miniers

نفايات من الصخر املطحون اليت تتبقى بعدما يتم استخالص املعادن
املرغوب فيها.

نفايات منجمية

Abbaurückstände

6919 tainted by polluants

altérés par les polluants

مشروب أو طعام أصبحا غري صاحلني للتناول وجيب التخلص منهما
ألما ملوثني. لباس أو صحن أو كأس ال ميكن استعماهلا ألا ملوثة،

لكن ميكن تنظيفها وتعقيمها مت استعماهلا.

فاسد بفعل امللوثات

durch Schadstoffe belastet

6920 tainted fish

poisson contaminé

ينتج تلوث األمساك عن انتشار املواد امللوثة يف مياه األار والبحار،
وقد أكدت قياسات السمية يف األمساك وجود معادن ثقيلة كالزئبق
والكادميوم والرصاص خاصة يف عينات من األمساك املصطادة من

مناطق قرب املصانع.

مسك ملوث

verdorbener Fisch

6921 Take-back

reprendre

"مسؤولية املنتج" مقاربة لتسهيل إعادة االستخدام أو إعادة التدوير
حيث على املستهلكني إعادة املنتجات املستعملة مرة أخرى إىل
الشركة اليت أنتجتها. القوانني اليت تكلف الشركات بربامج

"استرجاع" هي حماولة خللق حوافز للشركات لدمج اعتبارات إعادة
استخدام / إعادة التدوير يف التصميم األويل ملنتجاا.

استرجاع

Rücknahme

6922 Taking

prenant?

ميكن لإلجراءات احلكومية أن حتد أو تقلل من حق األفراد أو
الشركات يف استخدام العقار لتعظيم دخلهم أو استفادم (وجيب أن

يعوض املالك).?.

تقليص االستعمال ?

Einnahme?
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6923 Talus

talus

صخور وشظايا صخور، فضفاضة متراكمة عند سفح منحدر أو
منحدر حاد.

صخور سفح منحدر

Talus

6924 t-Amyl Methyl Ether 
(TAME)

t-amyle d'éther méthylique

صيغته الكيميائية هي C2H5C (CH3) 2OCH3 ووزنه
102،18 بالوحدات الذرية. يدرج يف اللوائح كمركب عضوي

متطاير والذي ميكن أن يشكل خليط خباره مع اهلواء يف ظل ظروف
TAME معينة مزجيا قابال لالنفجار. جيري حبث إمكانية إحالل
حمل ميثيل ثالثي بوتيل األثري ((MTBE كمادة مضافة للوقود
النظيف، للحد من اآلثار الضارة لتسرب ((MTBE من مرافق

التخزين لنظام املياه اجلوفية فضال عن تأثريات العادم. TAME هو
أحد منتجات معاجلة النفط اخلام إلنتاج البرتين وميكن أن يسبب يج

معتدل للجلد وكذلك دوخة يف حالة استنشاقه.

ثالثي أميل ميثيل األثري
(TAME)

t-Amylmethylether (TAME)

6925 tan liquor

tan lessive

حملول حيضر من املاء ومادة التانني يف حالة الدباغة العضوية، وحماليل
حتتوي على أمالح الكروم (درجة التأكسد ثالثة) وهي األكثر

انتشارا.

حملول غسيل الدبغ، حملول الدباغة

Gerbflüssigkeit

6926 Tanks

réservoirs

وفقا ملنظمة األغذية والزراعة - هي بنى الحتواء األمساك أو املياه،
عادة ما تكون منشأة فوق سطح األرض، وعادة ما يكون معدل

دوران (تغيري) املياه مرتفعا وتكون الرقابة البيئة شديدة.

صهاريج

Tanks

6927 Tap root

racine pivotante

جذر رئيسي، ينمو حنو األسفل.

جذر عمودي

Pfahlwurzel

6928 Taper

conicité

تراجع حميط اجلذع من قاعدته إىل أعاله. هذا التراجع يكون أكرب يف
األشجار اليت منت يف جمال مفتوح منه يف املزارع الكثيفة.

استدقاق

Verjüngung

6929 Tapestry hedge

tapisserie de haie

صف شجريات خمتلطة ومتقاربة جدا ومن أنواع خمتلفة تكون سياجا
للزينة أو الوقاية.

نسيج سياج

Heckenteppich

6930 Taprooted

racine pivotante

نباتات هلا جذر واحد ثخني، ميتد مباشرة إىل أسفل داخل التربة.
ومن األمثلة اجلزر واهلندباء.

ذات جذر رئيسي ثخني

Pfahlwurzelig

6931 Target (Biological)

cible (biologique)

أي كائن حي، جهاز، نسيج، أو خلية ختضع لتأثري ملوثات أو
مؤثرات أخرى كيميائية، أو فيزيائية، أو عامل بيولوجي.

هدف (بيولوجي)

Ziel (Biologisch)

6932 Target (of 
Environmental 
Pollution)

cible (de la pollution environnementale)

إنسان أو كائن حي،  جهاز، نسيج، خلية، موارد، أو أي مكون من
مكونات البيئة، حي أو ميت، خيضع لنشاط وتأثري ملوثات أو تأثريات

أخرى ملواد كيميائية أو نشاط فيزيائي أو غري ذلك.

هدف (تلوث بيئي)

Ziel (der Umweltverschmutzung

6933 Target catch

cible de captures

الصيد الذي توجه إليه جهود الصيد يف منطقة صيد. يتألف الصيد، يف
املقام األول، من األنواع اليت يسعى إليها الصيادون.

صيد مستهدف

Zielfang
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6934 Targets

objectifs

األهداف املتوخى حتقيقها من خالل تنفيذ إجراء أو إجراءات. وهذه
األهداف هي عموما حمددة مع بعد كمي.

أهداف

Ziele

6935 Tariff

tarif

ضريبة على الواردات.

تعريفة

Tarif

6936 Tariff system

système de tarif

طريقة لتقييم حجم األشجار القائمة أو حصاد التخفيف (أو قطع
شامل) عن طريق قياس القطر عند ارتفاع الصدر لعينة من األشجار

وحجم الشجرة لعينة فرعية. نظام مناسب ملواقع متجانسة إىل حد ما،
وهو النظام املعياري املعتمد من طرف جلنة الغابات يف اململكة املتحدة

املعنية ببيع األشجار.

نظام التعرفة

Tarifsystem

6937 tarry residues

résidus goudronneux

يشمل املصطلح بقايا تكرير أو تقطري جتزيئي للبترول، للفحم،
للخشب، والعديد من النباتات أو البذور.

خملَّفات قَطرانية

teerhaltige Rückstände

6938 Tars

goudrons

خملفات سائلة أو شبه صلبة مع تكوين تقريبا موحد، ترتبط تقليديا
مع صناعة تفحيم (معاجلة حرارية) الفحم على الرغم من أا ميكن أن
تنشأ من أية معاجلة حرارية، على درجة حرارة عالية مبا فيه الكفاية،

ملواد عضوية.

قطران

Teere

6939 Taungya

taungya

كلمة من اللغة البورمية، تستخدم حاليا على نطاق واسع لوصف
ممارسة بالعديد من البلدان االستوائية. ممارسة تتمثل يف إنشاء مزارع
األشجار اليت تنطلق من غرس شتالت األشجار جنبا إىل جنب مع
احملاصيل الغذائية. تنتهي زراعة احملاصيل الغذائية بعد سنة إىل سنتني

وتكون األشجار قد قطعت مرحلة من النمو.

تونغيا

Taungya

6940 Taxis

taxis

حتت تأثري حمفز ميكن أن يكون االنتقال إما إجيابيا أو سلبيا، حسب
مصدر التحفيز؛ والتحرك يكون حنو مركز التحفيز أو بعيدا عنه.

انتقال

Taxen

6941 Taxon

taxon

مصطلح عام لفئة منهجية (تصنيفية) يف علم األحياء (على سبيل
املثال: ساللة، نوع، نظام، أسرة).

أصنوفة

Taxon

6942 Taxonomic diversity

diversité taxonomique

تنوع األنواع أو تنوع فئات تصنيفية أخرى.

تنوع تصنيفي

taxonomische Vielfalt

6943 Taxonomy

taxonomie

النظام الذي على أساسه يتم تصنيف مجيع أنواع الكائنات احلية يف
مجيع أحناء العامل مبا يف ذلك النباتات واحليوانات والكائنات احلية

الدقيقة.

نظام التصنيف

Taxonomie
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6944 Tax-shifting

redéploiement fiscal

اهلدف من وراء حتويل الضرائب هو وقف فرض ضرائب على األشياء
اليت يرغب فيها الناس (مثل الدخل واالدخار) والتحول حنو فرض

ضرائب على أمور الناس اليت ال يريدوا بشكل مجاعي (مثل النفايات
والتلوث). يشجع النظام الضرييب احلايل على استرتاف املوارد الطبيعية
والتعامل غري املستدام مع البيئة، يف حني يثبط خلق فرص العمل. من
الناحية املثالية، التحول حنو فرض ضرائب على اآلثار غري املرغوب
فيها أكثر من تلك املطلوبة، دون زيادة العبء الضرييب الكلي،

واستخدام آليات السوق لتأثري ومكافأة سلوك أكثر استدامة دون
مزيد من اإلجراءات واملراسيم احلكومية.

حتويل الضرائب

Steuern Umschichtung

6945 Technical Assistance

assistance technique

توفري املوارد التقنية املتخصصة، يف كثري من األحيان يف إطار ترتيبات
دولية، ملساعدة تنظيم أو منظمة يف حتقيق أهدافها ولبناء القدرات

الداخلية من خالل التدريب أو حتسني نظم اإلدارة.

مساعدة تقنية

Technische Unterstützung

6946 Technical Nutrient

nutriment technique

املغذيات التقنية هي مصنوعة من مواد على درجة عالية من االستقرار
واليت ميكن استخدامها مرارا وتكرارا، وصممت بشكل يمكِّن من

استردادها وإعادة استخدامها يف إطار دائرة مغلقة للتصنيع املستدام.

مغذيات تقنية

Technischer Nährstoff

6947 Technical potential

potentiel technique

احلجم (أو كمية) الذي كان من املمكن حتقيقه يف احلد من انبعاثات
غازات دفيئة أو حتسني كفاءة الطاقة من خالل استخدام التكنولوجيا
أو املمارسة يف مجيع التطبيقات اليت ميكن من الناحية الفنية اعتمادها،

دون النظر إىل تكاليفها أو اجلدوى العملية.

إمكانيات تقنية

Technisches Potenzial

6948 Technical Resources

ressources techniques

تشتمل املوارد التقنية على موارد أو أدوات مثل التقنيات واآلالت
واملختربات والتجهيزات واملعدات األساسية، اخل.

موارد تقنية

Technische Ressourcen

6949 Technical Support

support technique

املساعدات املادية (املساعدة املادية - آالت أو أجهزة أو برجميات)
واملساعدات املعرفية (املساعدة التقنية أو الدراية).

دعم تقين

Technischer Support

6950 Technological Change

changement technologique

تطور أو حتول، عادة علمي، يتسبب يف زيادة يف اإلنتاج بالنسبة
لكمية املدخالت.

تغيري تكنولوجي

technologische Änderung

6951 Technological Hazard

risque technologique

اخلطر الناتج عن الظروف التكنولوجية أو الصناعية، مبا يف ذلك
احلوادث والعمليات اخلطرية، وفشل البنية التحتية أو األنشطة البشرية
احملددة، اليت قد تسبب خسائر يف األرواح واإلصابات واملرض أو آثار
سلبية أخرى على الصحة، وإتالف املمتلكات، وفقدان سبل املعيشة
واخلدمات واالجتماعية واالضطراب االقتصادي أو األضرار البيئية،
كل هذا يدخل يف إطار اخلطر التكنولوجي. ومن أمثلة املخاطر

التكنولوجية التلوث الصناعي، واإلشعاع النووي، والنفايات السامة،
ايار السد، وحوادث النقل واالنفجار باملصنع واحلرائق وحاالت

انسكاب املواد الكيميائية. املخاطر التكنولوجية قد تنشأ أيضا كنتيجة
مباشرة آلثار حدوث خطر طبيعي.

خطر تكنولوجي

technologische Gefahr
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6952 Technology Transfer

transfert de technologie

نشر وتعميم ونقل التقنيات املبتكرة والدراية العلمية اجلديدة دف
ضمان وصول التطورات العلمية والتكنولوجية إىل جمموعة واسعة من
املستخدمني. يف سياق التقارير عن تنفيذ االتفاقية، ينبغي أن يؤخذَ

نقل التكنولوجيا باملعىن األوسع، ليشمل املساعدات املادية (املعدات،
والربجميات، واألجهزة، وما إىل ذلك)، فضال عن الدعم التقين

واملساعدة املعرفية (املساعدة التقنية واخلدمات االستشارية)، وكالمها
يضع اللمسات األخرية يف تيسري تنفيذ االتفاقية يف البلدان األطراف
املتضررة، وميكن أن يتمثل يف تقدمي الدعم يف ااالت التالية، على

سبيل املثال:
 

• التقارير عن تنفيذ اتفاقية مكافحة التصحر ووضع املؤشرات؛
 

• تقييم اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية للتصحر وتدهور
.(DLDD) األراضي واجلفاف

 
• وضع تدابري السياسات وتنفيذ برنامج العمل الوطين.

 
• أفضل املمارسات يف جمال اإلدارة املستدامة لألراضي.

نقل التكنولوجيا

Technologietransfer

6953 tectonic

tectonique

عمليات تشكيل الصخور واهلياكل الناجتة واليت م مساحات كبرية
من الغالف الصخري.

تكتوين

tektonisch

6954 Tectonic activity

activité tectonique

حركة أو تشوه داخل القشرة األرضية، مما يؤدي إىل تغيري معاملها،
وكسر الصفائح أو حركات رأسية مثل تكوين اجلبال.

نشاط تكتوين

tektonische Aktivität

6955 tectonics

tectonique

علم البنية اجليولوجية لألرض إىل عمق عدة كيلومترات وتغريات هذه
البنية عرب العصور اجليولوجية، مثل دراسة حركة السالسل اجلبلية
و/أو تكون األحواض الرسوبية، ودراسة اآلليات املسئولة عن هذه
احلركة. ترتبط هذه الدراسات مباشرة حبركية الصفائح التكتونية.

علم بنية األرض

Tektonik

6956 tegument

tégument

يف علم األحياء: نسيج يشكل غشاء يلتف حول البذورو األجسام،
ويف علم اجليولوجيا غالف رسويب ألجسام متحجرة تعود للعصور

األولية.

غالف (بذري)، إهاب

Spelze

6957 tegument

tégument

يف علم األحياء: نسيج يشكل غشاء يلتف حول البذورو األجسام،
ويف علم اجليولوجيا غالف رسويب ألجسام متحجرة تعود للعصور

األولية.

غالف (بذري)، إهاب

Spelze

6958 Teleconnection

téléconnexion

اتصال بني التقلبات املناخية يف أجزاء متباعدة من العامل. من الناحية
املادية، غالبا ما يكون اتصال عن بعد نتيجة النتقال موجة واسعة
النطاق، يتم مبقتضاه نقل الطاقة من مناطق املصدر على طول

مسارات خمتارة يف الغالف اجلوي.

اتصال عن بعد

Telekonnektion
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6959 Temperate highland 
tropical climate with 
dry winters (Cwb, 
Cwc)

climat tropical tempéré des hauts plateaux avec 
des hivers secs (cwb, cwc)

تصادف املناخات البحرية املعتدلة على ارتفاعات عالية يف بعض
املناطق شبه االستوائية واملدارية أيضا، حيث، لوال االرتفاع، لتحقق

مناخ الغابات املطرية شبه االستوائية / االستوائية. وتسمى هذه
املناخات مبناخات "املرتفعات".

 
وهو نوع من اخلصائص املناخية ملرتفعات داخل مناطق مدارية:
باملكسيك وبريو وبوليفيا ومدغشقر وزامبيا وزميبابوي وجنوب

أفريقيا، وتوجد أيضا يف وسط األرجنتني، خارج املناطق املدارية.
حيث الشتاء جاف بشكل ملحوظ، وميكن أن يكون الصيف ممطر
جدا. يف املناطق املدارية، تعطي الكتل اهلوائية املدارية موسم األمطار
وينتج الشتاء اجلاف عن تأثري مراكز الضغط العايل شبه االستوائية.

 
األمثلة على ذلك:

  
[Cwb) [9) جولياكا، بريو    

 
.(Cwc) كوباكابانا، بوليفيا    

أراضي مرتفعة مبناخ استوائي
,Cwb)  معتدل مع شتاء جاف

(Cwc

Gemäßigtes Hochland tropisches Klima mit trockenen 
Wintern (Cwb, Cwc)

6960 Temperate zone

zone tempérée

منطقة الغطاء النبايت بني الغابات الشمالية وشبه االستوائية. يمن
عليها، حبكم طبيعتها، الغابات النفضية، وقد مت حتويل معظم هذه

املنطقة إىل أراضي زراعية.

منطقة معتدلة

gemäßigte Zone

6961 temperature

température

تشري إىل احملتوى الطاقي ملادة. كلما ازداد احملتوى من الطاقة احلرارية
يف املواد ، كلما ارتفعت درجة احلرارة (باستثناء حاالت حتول احلالة
الفيزيائية). ال تتلقى األرض سوى جزء واحد من مليارين من الطاقة
اليت تنبعث من الشمس. وينعكس جزء كبري من الطاقة اليت تصل
األرض إىل الفضاء. يتم امتصاص معظم الطاقة اليت ال تنعكس من

سطح األرض. ومع ارتفاع درجة حرارة سطح األرض، ترتفع درجة
حرارة اهلواء فوقه.

درجة احلرارة

Temperatur

6962 Temperature (biol)

température

قيمة تؤشر على مستوى احلرارة يف جسم معني، باملقارنة مع قيمة
مرجعية. وتدل على املستوى املتوسط للطاقة احلركية جلزيء من

املادة، وتقاس ب [° C] أو [ك].

درجة احلرارة

Temperatur

6963 Temperature 
Inversion

inversion de la température

يدل على انعكاس غري طبيعي لدرجة احلرارة يف طبقة التروبوسفري
الذي تسببه الظروف اجلوية. وهذا يؤدي إىل احنباس تلوث اهلواء يف
املناطق احلضرية بسبب حمدودية اختالط اهلواء السطحي مع بقية هواء
التروبوسفري. يف ظل الظروف العادية، يكون اهلواء يف األجواء العليا
باردا ودافئا بالقرب من سطح األرض. عندما تتراكم وتتركز ملوثات
اهلواء مثل األوزون، ثاين أكسيد الكربيت و/أو نيتروجني، يف املناطق

احلضرية، يتكون الضباب الدخاين (انظر: الضباب الدخاين).

انقالب درجة احلرارة

Temperaturinversion

6964 tentacles

tentacles

زوائد تتسم باملرونة، ألا ال حتتوي على هيكل صلب. الكائنات
اوفة والرخويات نوعان من الكائنات احلية اليت ميكن أن تكون هلا

أذرع.

أذرع

Fangarme
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6965 Tentative List (World 
Heritage Convention)

liste indicative (convention du patrimoine 
mondial)

اخلطوة األوىل اليت جيب على البلد أن يقوم ا هي حتديد "الرصيد"
من املواقع اهلامة الطبيعية والتراث الثقايف املوجود داخل حدوده. هذا
"الرصيد" يسمى قائمة أولية، ويوفر توقعات حول املواقع اليت جيوز أن

تقرر الدولة الطرف أن تقدمها للتسجيل يف قائمة التراث العاملي
خالل السنوات اخلمس أو العشر املقبلة، وهذه القائمة األولية ميكن
حتديثها يف أي وقت. وهذه اخلطوة هامة ألن جلنة التراث العاملي ال

ميكنها النظر يف ترشيح مواقع إلدراجها يف قائمة التراث العاملي إال إذا
مت بالفعل إدراجها يف القائمة األولية للدولة الطرف.

قائمة أولية (اتفاقية التراث العاملي)

Vorläufige Liste (Welterbekonvention)

6966 Tenure

tenure

حقوق ملكية. احلق يف استعماالت حمددة للنظم اإليكولوجية
واالستفادة من خدماا.

حيازة

Eigentumsart

6967 Tenure (also long-
term tenure, legal 
tenure, tenure claim, 
customary tenure)

tenure (également tenure à long terme, le 
régime juridique, la revendication de la tenure, 
la tenure coutumière)

اتفاقيات حقوق االستغالل احملددة اجتماعيا اليت تعقد من قبلِ األفراد
أو اجلماعات، واليت يعترف ا النظام القانوين أو املمارسة العرفية،

بشأن "حزمة من احلقوق والواجبات" يف ملكية، حيازة، الوصول و /
أو استخدام وحدة معينة من األرض أو املوارد املرتبطة ا (مثل

أشجار منفردة، أنواع نباتات، مياه، معادن، اخل).

حيازة (أيضا لفترة طويلة األجل،
حيازة قانونية، مطالبة باحليازة،

حيازة عرفية)

Tenure (auch Langzeit- Tenure, Rechts-Tenure, 
Tenure-Anspruch, übliche Tenure)

6968 Tenure rights

droits fonciers

النظام القانوين يف األراضي اليت ميتلكها األفراد، الذي يطلق عليه عقد
األرض.

حقوق احليازة

Besitzrechte

6969 tephigram

tephigramme

خمطط بياين دينامكي حراري يستخدم لتحليل الوضع احلراري
للغالف اجلوي.

خمطَّط احلرارة و درجة الندى

Tephigramm

6970 Teratogenicity

tératogénicité

خاصية (أو احتمال) إنتاج تشوهات هيكلية أو عيوب يف مضغة أو
جنني.

مسخية

Teratogenität

6971 Terminus (of a 
glacier)

terminus (d'un glacier)

اية، وتسمى أيضا قدم، ر جليدي.

اية (ر جليدي)

Terminus (eines Gletschers)

6972 Terms of Trade (ToT)

termes de l'échange

األسعار النسبية للسلع واخلدمات املتداولة يف األسواق الدولية.

حمددات التجارة

Geschäftsbedingungen

6973 Terrace

terrasse

سهل ضيق، منبسط تقريبا، يوجد بشكل طبيعي على طول ضفاف
األار والبحريات أو البحار أو اصطناعي، للحد من التآكل بواسطة

اجلريان السطحي.

شرفة

Terrasse

6974 terrane

terrane

مصطلح عام يستخدم لإلشارة إىل قطعة من القشرة اليت عادة ما
تكون أصغر من قارة ولكن أكرب من اجلزيرة.

تران

Terran

6975 Territory

territoire

منطقة يدافع عنها فرد (أو كيان) و/أو تستخدم حصرا من قبله.

أرض (خاصة)

Territorium
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6976 tert Butyl Alcohol

tert-butanol

مادة شديدة االشتعال، متطايرة، سائل عدمي اللون وله رائحة تشبه
رائحة الكافور. غري قابل لالمتزاج مع االسترات، واهليدروكربونات
العطرية واألليفاتية، وقابل للذوبان يف املاء. وبناء على ضغط خباره يف
درجة احلرارة العادية، فإن ثالثي بوتيل الكحول يتواجد أساسا كبخار
يف الغالف اجلوي. من املرجح أن يتفاعل يف هذه األوضاع مع جدر
اهليدروكسيل (OH). منتجات التفاعل تكون الديهايد النمليك

واألسيتون. ثالثي بوتيل الكحول ميثل احد منتجات حتلل ميثيل ثالثي
بوتيل اإليثر يف الغالف اجلوي.

كحول ثالثي بوتيل

tert-Butylalkohol

6977 Tertiary Collection 
System

système de collecte tertiaire

مجع النفايات البلدية الصلبة (أو ما تبقى منها) من مراكز إعادة
التدوير وحمطات التحويل والنقل إىل مرافق معاجلة إضافية و / أو

مدافن النفايات.

نظام مجع ثالثي

Tertiäre Sammelsysteme

6978 tertiary consumers

consommateurs tertiaires

كائنات تتغذى على جثث مستهلكني ثانويني، على سبيل املثال
النمل، والعث املفترس.

مستهلكني ثالثيني

tertiärer Verbraucher

6979 Tertiary Period

période tertiaire

متتد من حوايل 65 مليون سنة مضت إىل حوايل 2،5 مليون سنة من
احلاضر.

حقبة ثالثة

Tertiärzeit

6980 Tethys Ocean

océan téthys

حميط صغري، كان موجودا من العصر الترياسي إىل العصر اجلوراسي.
عندما مت انقسام باجنيا إىل جندوانا ووراسيا يف العصر اجلوراسي،
تكونت قناة غربية تسمى الطريق البحري تيثيس أو حبر تيثيس.

حبر التيثس

Tethysmeer

6981 Tetraethyl Lead (TEL)

plomb tétraéthyle (pte)

مركب كيميائي عضوي فلزي، صيغته الكيميائية املة:
C8H20Pb. يستخدم كمادة مضافة البرتين ملنع أو احلد من

الطرق باحملرك. يسمح الوقود احملتوي على الرصاص بتحسني الكفاءة
وخفض الطرق يف حمركات االحتراق الداخلي، ولكن الرصاص الذي
يغادر احملرك مع نتائج االحتراق، على شكل أكاسيد الرصاص، هو
سام جدا لإلنسان. هذه األكسيد (الرصاصية) ختتلط مع الغبار يف

املناطق احلضرية وتترسب على الطرقات. وقد مت تطوير استخدام هذا
املركب يف البرتين من طرف توماس ميدجلي االبن، (وهو الذي
اخترع يف وقت الحق مركبا الكربون الكلورية الفلورية). ظهور

استخدام احملول احلفاز يف عام 1970 يف الواليات املتحدة) أدى إىل
منع استعمال البرتين احملتوي على الرصاص، ألن الرصاص يسمم

املعادن احملفزة املستخدمة يف هذا اجلهاز. ولذلك تراجع تدرجييا، وإىل
حد كبري (وتوقف يف العديد من الدول)، استعمال رباعي إيثيل

الرصاص.

رباعي إيثيل الرصاص

Tetraethylblei (TEL)

6982 Tetrapods

tétrapodes

فقاريات هلا أربعة أرجل (أو زوائد أخرى).

رباعيات األرجل

Tetrapoden

6983 Textiles

textiles

ألياف وأنسجة متخلص منها من مالبس، وأثاث، ومالءات ومناشف
وسجاد. وتشتمل أمثلة إعادة التدوير على حتويل املالبس إىل خرق
تنظيف وحتويل منسوجات أخرى إىل منتجات جديدة (ورق الكتان

أو سجاد احلشو).

منسوجات

Textilien

6984 Texture

texture

نسيج اخلشب، يدل على احلجم النسيب ومستوى التباين يف حجم
العناصر املكونة حللقات النمو. وهو نتيجة للتوحيد أو التقارب الكبري

يف أبعاد اخللية داخل احللقة- وإن حصل تفاوت فهو ناتج عن
اختالفات واضحة بني حلقات النمو املبكرة واملتأخرة.

نسيج

Textur
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6985 Texture Triangle

triangle de texture

رسم بياين حيدد تغري ملمس الطبقة اعتمادا على تغري النسب املئوية
للمكونات: الرمل والطمي، والطني.

مثلث امللمس

Texturtriangle

6986 thalassotherapy

thalassothérapie

استخدام مياه البحر للعالج. تستعمل هلذا الغرض مواقع حبرية مبياه
متميزة هلا فوائد وقائية وعالجية، أشهرها مياه البحر امليت.

عالج حبمامات البحر

Thalassotherapie

6987 The Center for 
Sustainable 
Innovation

centre pour l'innovation durable

شركة غري رحبية، جتري البحوث وتقوم بالتطوير والتدريب وتتعاون
وتقدم االستشارات للشركات املهتمة بتحسني أداء عملياا

واالقتراب من االستدامة يف أنشطتها.

مركز االبتكار املستدام

Zentrum für nachhaltige Innovation

6988 The Committee on 
Fisheries (COFI)

comité des pêches (cofi)

متثل اللجنة منتدى حكومي (هيئة تابعة لألمم املتحدة) حلكومات
الدول األعضاء ومنظمات أخرى حيث يتم فحص املصايد الدولية
الرئيسية ومشاكل تربية األحياء املائية والقضايا والتوصيات اليت

وضعت ملعاجلة هذه القضايا.

جلنة مصايد األمساك

Fischereiausschuss

6989 The Economics of 
Ecosystems and 
Biodiversity (TEEB)

économie des écosystèmes et de la biodiversité

مبادرة عاملية تركز على لفت االنتباه إىل الفوائد االقتصادية للتنوع
البيولوجي. هدفها هو تسليط الضوء على التكاليف املتزايدة لفقدان
التنوع البيولوجي وتدهور النظم االيكولوجية. تقدم املبادرة مقاربة

ميكن أن تساعد صناع القرار على التعرف والتقاط وإظهار قيم النظم
اإليكولوجية والتنوع البيولوجي، مبا يف ذلك كيفية دمج هذه القيم يف

عملية صنع القرار.

اقتصاديات النظم اإليكولوجية
والتنوع البيولوجي

Ökonomie von Ökosystemen und Biodiversität

6990 The Global Air 
Pollution forum 
emission manual 
(GAP)

manuel d'émission du forum de la pollution 
atmosphérique global

توفر أداة ختطيط حصر االنبعاثات أفضل املمارسات واألساليب
للبلدان النامية يف أفريقيا وآسيا إلعداد قوائم جرد تلوث اهلواء.

دليل االنبعاثات ملنتدى تلوث اهلواء
العاملي

Emissionshandbuch des globalen 
Luftverschmutzungsforum

6991 The Global Forest & 
Trade Network -  
North America

réseau mondial forest & trade - amérique du 
nord

شبكة الغابات والتجارة العاملية (GFTN) هي مبادرة من الصندوق
العاملي للحياة الربية  (WWF)دف إىل القضاء على القطع غري
املشروع لألشجار وتعزيز إدارة الغابات املسؤولة بيئيا واجتماعيا.

الشبكة العاملية للغابة والتجارة - أمريكا الشمالية
(GFTN-NA) تصل بني الشركات الرائدة يف الواليات املتحدة
وكندا لتحليل أصول اخلشب والورق، وذلك لتقييم وختفيف خماطر

سلسلة التوريد، والقضاء على املصادر غري املستدامة، والزيادة على مر
الزمن تدرجييا يف حجم املواد احلائزة على شهادة جملس رعاية الغابات

(FSC) واملواد املعاد تدويرها يف سالسل التوريد.

شبكة الغابات والتجارة العاملية
(GFTN) - أمريكا الشمالية

Globales Wald & Handel Netzwerk - Nordamerika

6992 The Himalayas

himalaya

أعلى سلسلة جبال يف العامل واليت توفر املياه العذبة للماليني من البشر
يف آسيا من خالل مثانية أار (الغانج، الربامهابوترا، السند،

اإليراوادي، السالوين، امليكونغ، النهر األصفر ور اليانغتسى).

جبال اهليمااليا

Himalaya
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6993 The International 
Council on 
Monuments and Sites 
(ICOMOS)

conseil international des monuments et des sites

تأسس الس الدويل لآلثار واملواقع، وهي منظمة غري حكومية يف
عام 1965 بعد اعتماد ميثاق البندقية، من أجل تعزيز املعرفة

وتقنيات احلفظ. يوفر الس للجنة التراث العاملي التقييمات لألشياء
أو املمتلكات ذات القيم الثقافية واملقترحة إلدراجها يف قائمة التراث
العاملي، وكذلك الدراسات املقارنة، واملساعدة التقنية والتقارير عن

حالة صون املمتلكات املدرجة.

(ال) جملس الدويل لآلثار واملواقع
(ICOMOS)

Internationaler Rat für Denkmalpflege

6994 The Kiev Protocol

protocole de kiev

هذا الربوتوكول هو أول صك دويل ملزم قانونا فيما خيص سجالت
انبعاث امللوثات ونقلها. هدفه هو "تعزيز وصول العموم إىل

املعلومات من خالل إنشاء سجالت متناسقة، النبعاث ونقل امللوثات
على الصعيد الوطين (PRTRs)".  PRTRs  هي سجالت

جرد التلوث من مواقع صناعية ومن مصادر أخرى.

بروتوكول كييف

Kiew Protocol

6995 The Living Planet 
Index (LPI)

indice planète vivante (ipv)

يتم حساب مؤشر الكوكب احلي من اجتاهات تطور األنواع الفقرية
اليت مت مجعها يف قاعدة بيانات الكوكب احلي، واليت تضم حاليا أكثر
من 12000 من السالسل الزمنية لعدد أفراد أكثر من 3000 نوعا
من 2300 تقارير مصادر البيانات مفردة عن رصد خمطط من مجيع
أحناء العامل. ميثل مؤشر الكوكب احلي أداة بسيطة وقوية لتواصل
مجهور واسع يف جمال االجتاهات العاملية لتطور األنواع، وقد عزز

املؤشر عدد من التقارير الدولية والدراسات العلمية، اليت استفادت من
إمكانات املؤشر لتصنيف نطاقات مكانية وموضوعية أصغر (على
سبيل املثال: تقرير الكوكب احلي للصندوق العاملي للطبيعة لكل
سنتني، التقرير عن مؤشر تطور األنواع مبنطقة القطب الشمايل

.(2011

مؤشر الكوكب احلي

Lebender Planet Index (LPI)

6996 The National 
Bioenergy 
Investment Model 
(NBIM)

modèle national d'investissement en bioénergie

منوذج لسيناريو حياكي عملية صنع القرار من قبل املستثمرين احملليني
واألجانب لالستثمار يف مشاريع الوقود احليوي يف البلدان النامية.

منوذج وطين لالستثمار يف الطاقة
احليوية

Nationales Bioenergie-Investitionsmodell (NBIM)

6997 The OSPAR 
Convention

convention ospar

اتفاقية حلماية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي (باريس،
1992)؛ دخلت حيز التنفيذ 1998؛ حلت حمل اتفاقية أوسلو
وباريس ملنع التلوث البحري لشمال شرق احمليط األطلسي لعامي

1972 و1974.

اتفاقية أوسلو وباريس

OSPAR -Konvention

6998 The Public

le public

يعين "العموم" واحدا أو أكثر من األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني،
ووفقا للتشريعات أو املمارسات الوطنية، أو واحدة أو أكثر من

اجلمعيات أو املنظمات أو اموعات.

(ال) عموم

Die Öffentlichkeit

6999 The Public concerned

public concerné

"اجلمهور املعين" يعين اجلمهور الذي يتأثر أو من احملتمل أن يتأثر، أو
له مصلحة يف صنع القرار البيئي؛ يف إطار مضمون هذا التعريف، فإن

املنظمات غري احلكومية اليت تعمل على محاية البيئة وتليب كل
متطلبات القانون الوطين تعترب أن هلا مصلحة.

مجهور معين

betroffene Öffentlichkeit

7000 The Resource and 
Energy Analysis 
Programme (REAP)

programme d'analyse des ressources et de 
l'énergie

منوذج متطور للغاية، يساعد صانعي السياسات على فهم وقياس
الضغوط البيئية املرتبطة باالستهالك البشري.

برنامج حتليل املوارد والطاقة

Rohstoff- und Energieanalyse-Programm (REAP)
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7001 The Resource and 
Energy Analysis 
Programme (REAP) 
Petite

programme d'analyse des ressources et de 
l'énergie (reap) petite

برنامج قاعدي لتحليل املوارد والطاقة، يطرح أسئلة حول أنشطة
استهالكية للمستعملني، مبا يف ذلك استخدام الطاقة، والسفر،
والغذاء، والسلع املستهلكة، لبناء آثار أقدام كاملة على مستوى

األسرة.

برنامج حتليل املوارد والطاقة
(REAP) صغري

Rohstoff- und Energieanalyse-Programm (REAP) klein

7002 The Third-Party 
Monitor (component 
of LAS)

tiers monitor (composante de las)

هيأة غري سياسية، متتلك املهارات والنظم الالزمة لضمان استقالليتها
وموضوعيتها، اليت تراقب تنفيذ  نظام ضمان الشرعية (LAS) عن
طريق: (1) التحقق من مجيع جوانبه باستخدام أفضل ممارسات

تدقيق. (2) حتديد عدم امتثال وفشل النظام. و (3) تقدمي تقرير عن
النتائج إىل جلنة التنفيذ املشتركة.

طرف ثالث مراقب (مكون من
((LAS) نظام ضمان الشرعية

Dritter Partner für Überwachung (Bestandteil von 
LAS)

7003 The Three Pillars

trois piliers

يتم حتديد املبادئ األساسية التفاقية آرهوس يف األحكام املشار إليها
باسم الركائز الثالث. كل ركيزة حتدد احلد األدىن من املعايري اليت
ينبغي حتقيقها وتعطي مرونة كبرية لألطراف يف كيفية إدراج هذه

األحكام يف القانون الوطين.

ركائز ثالث

drei Säulen

7004 The Three Pillars, 
Access to Information

trois piliers, accès à l'information

الركيزة األوىل، جيب على األطراف أن تضمن أن املعلومات البيئية
اليت توجد عند السلطة العمومية يتم توفريها لطالبها من أفراد

اجلمهور. ال حيتاج الطرف الطالب هلذه املعلومات إىل إثبات أو بيان
مصلحة أو سبب لطلب املعلومات.

ركائز الثالث، الوصول إىل
املعلومات

drei Säulen, Zugang zu Informationen

7005 The Three Pillars, 
Access to Justice

trois piliers, accès à la justice

تسعى الركيزة الثالثة إىل ضمان حصول أفراد من اجلمهور (مبا يف
ذلك املنظمات غري احلكومية البيئية) على إمكانية مواجهة القرارات
البيئية املتخذة من جانب السلطات العامة عن طريق احملاكم أو غريها
من اهليئات املستقلة أو من خالل إجراء مراجعة قضائية فعالة. وينبغي
أن توفر اإلجراءات ذات الصلة سبل معاجلة فعالة (مثل أوامر) وأن
تكون عادلة ومنصفة، ويف الوقت املناسب وليست مكلفة للغاية.

ركائز الثالث، الوصول إىل العدالة

drei Säulen, Zugang zu Gerichten

7006 The Three Pillars, 
Public Participation 
in Decision Making

trois piliers, la participation du public au 
processus décisionnel

تتطلب أحكام هذه الركيزة من السلطات العمومية اختاذ الترتيبات
الالزمة لضمان ما يلي:

 
• ميكن للمتضررين (مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية البيئية)

التعليق على مقترحات بعض األنشطة املدرجة يف اتفاقية آرهوس.
واليت تشمل جمموعة واسعة من األنشطة الصناعية، مثل املنشآت يف

قطاعات الطاقة والنفايات والتعدين واملعادن وقطاعات املواد
الكيميائية؛

 
• ميكن للجمهور املشاركة يف إعداد اخلطط والربامج والسياسات

املتعلقة بالبيئة. و
 

• اجلمهور لديه الفرصة للتعليق على التشريعات املرجح أن يكون هلا
تأثري كبري على البيئة.

ركائز الثالث، املشاركة العمومية
يف صنع القرار

drei Säulen, die Öffentlichkeitsbeteiligung an 
Entscheidungsprozesse

7007 Theoretical air

air de combustion théorique

كمية املطلوبة من اهلواء حلرق النفايات متاما، وحتسب على أساس
التركيب الكيميائي للنفايات. كما توجد التعابري: هواء متكافئ وهواء

االحتراق النظري.

طلب نظري على اهلواء

Theoretischer Luftbedarf
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7008 Thermal

thermique

يستفد من أو ناتج عن أو ينتج احلرارة.

حراري

thermisch

7009 Thermal Cover

couverture thermique

غطاء يستخدم من قبل ذوات احلوافر للمساعدة يف تنظيم درجة
حرارة اجلسم أثناء درجات احلرارة قصوى باحمليط.

غالف حراري

thermische Abdeckung

7010 Thermal Desorption

désorption thermique

عملية معاجلة حرارية حيث تعمل حرارة مصدر حراري على تبخري
أو تطاير ملوثات من النفايات. مث يتم حرق األخبرة امللوثة يف وحدة

األكسدة.

مج حراري

Thermodesorption

7011 Thermal Distillation 
Recovery

récupération par distillation thermique

عملية معاجلة حرارية حيث تعمل حرارة مصدر حراري على تبخري
أو تطاير ملوثات من النفايات. مث يتم تربيد األخبرة امللوثة، فتتكاثف،
ويتم مجعها. ومن مث ميكن فصل السوائل اليت مت مجعها إىل مواد زيتية

ومياه.

استرداد بتقطري حراري

Rückgewinnung durch thermische Destillation

7012 Thermal efficiency

rendement thermique

الكفاءة احلرارية حملرك احتراق داخلي أو جلهاز حمول للطاقة هي نسبة
قيمة احملتوى الطاقي للوقود الذي يدخل اجلهاز إىل كمية الطاقة

املفيدة اليت ينتجها اجلهاز.

كفاءة حرارية

Thermischer Wirkungsgrad

7013 thermal equator

isotherme; équateur thermique

حزام ومهي يلتف حول األرض ومير عرب املناطق ذات أعلى متوسط
حراري سنوي، ويستعمل لرسم خرائط احلرارة.

خط االستواء احلراري

thermischer Äquator

7014 thermal erosion

érosion thermique

تأثري العاملني احلراري وامليكانيكي جمتمعان عند جريان املاء على
سطح متجمد أو على جليد. يكون التآكل احلراري مهما عند سطح

جليد سرمدي يستمد صالبته ومتاسك مكوناته الصلبة من املاء
املتجمد. فذوبان اجلليد حيرر هذه املكونات فيتآكل السطح بسرعة

كبرية نسبيا وجترف املياه املكونات الصلبة.

اجنراف حراري، تآكل حراري

thermische Erosion

7015 thermal fracture

fracture thermique

صدع أو تشققات أو انكسار حيدث ألجسام صلبة غري قابلة للطرق
وهلا موصلية حرارية ضعيفة (الزجاج، حجر الصيوان) عند تسخينها

أو تربيدها بسرعة فائقة.

صدع حراري

thermischer Bruch

7016 thermal 
metamorphisme

métamorphisme thermique

تغريات يف اخلصائص الفيزيائية والكيماوية للصخور عند تعرضها
الرتفاع يف درجة احلرارة.

حتول حراري

thermische Metamorphose

7017 thermal pollution

pollution thermique

ارتفاع يف درجة حرارة املياه الطبيعية نتيجة استعماهلا يف التربيد
مبحطات الطاقة أو يف الصناعات، ينتج عن ذلك اخنفاض نسبة

األكسجني يف املاء. تتضرر الكثري من الكائنة احلية اليت ال تتحمل
ارتفاع درجة احلرارة أو النقص يف األكسجني (نفوق األمساك بسبب

االختناق).

تلوث حراري

Wärmeverschmutzung

7018 Thermal processing

procédés de traitement thermique; Traitement 
Thermique

مصطلح مجاعي لتقنيات التخلص أو حتويل القمامة أو النفايات املرتلية
عن طريق احلرق أو االحنالل احلراري.

معاجلة حرارية

Wärmebehandlung
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7019 Thermal shock

choc thermique

اإلجهاد الذي يتعرض له جسم أو مادة، (مثل البطانة احلرارية لفرن)
نتيجة لتغريات مفاجئة وكبرية لدرجة احلرارة.

صدمة حرارية

Hitzeschock

7020 Thermal Treatment

traitement thermique

استخدام طاقة حرارية على درجة مرتفعة ملعاجلة النفايات البلدية
الصلبة. (انظر: حرق).

معاجلة حرارية

thermische Behandlung

7021 Thermic

thermique

يستعمل أو ناتج عن أو ينتج احلرارة.

حراري

thermisch

7022 thermic temperature 
regime

régime thermique de température

نظام درجة حرارة تربة املتوسط السنوي لدرجة حرارا بني 15
درجة و C ° 22، وفرق بني متوسط درجات احلرارة يف الصيف
ومتوسط درجات احلرارة يف فصل الشتاء يف التربة على عمق 50

سم حتت السطح أكرب من C ° 6 (تصنيف التربة).

نظام درجة احلرارة لتربة حارة

thermisches Temperaturregime

7023 Thermocline

thermocline

منطقة أكرب معدل تغري رأسي لدرجة احلرارة يف جسم من املاء، مع
ماء دافئ فوق املنطقة وماء بارد أسفلها.

انكسار حراري

Thermocline

7024 Thermokarst

thermokarst

عملية تكون تضاريس مميزة، تنتج عن ذوبان جليد تربة دائمة التجمد
وغنية باجلليد أو ذوبان جليد بري واسع النطاق.

تضريس حراري

Thermokarst

7025 thermophile

thermophile

كائنات حية دقيقة قادرة على العيش بدرجات حرارة عالية، تصل إىل
حوايل 70 درجة مئوية.

حمب للحرارة

wärmeliebend

7026 Thermoplastic 
technique

technique thermoplastique

طريقة ملعاجلة النفايات اخلطرة، حيث يتم خلط النفايات اجلافة مع
القار املنصهر ويترك اخلليط ليربد. وهذا يقلل من ميل النفايات،
'احملاصرة' يف القار، إىل االشتعال، إىل التفاعل، أو إنتاج العصارة

امللوثة. غالبا ما يتم وضع املزيج يف براميل مث التخلص من الرباميل مبا
فيها. وقد وضعت أشكال خمتلفة من هذه التقنية اليت تستخدم

مستحلب األسفلت، أو البارافني أو البويل ايثيلني عوض القار املنصهر
كمادة ربط وتغليف.

تقنية اللدائن احلرارية

Thermoplasttechnik

7027 thermosphere

thermosphère

الغالف احلراري أو الطبقة احلرارية، وهي الطبقة الرابعة الغالف
اجلوي. متتد من علو من حوايل 80 إىل 90، حيث تكون درجة

حرارا حوايل 150 إىل 200 كلفني، إىل علو من حوايل
600-500 كيلومترا فوق سطح األرض. ترتفع درجة حرارة
الطبقة مع زيادة العلو لتقارب، حسب مستوى النشاط الشمسي،

2000 كلفني.

غالف حراري/ترموسفري

Thermosphäre

7028 Thicket stage

stade fourré

مزرعة تكاثفت أغصاا وكونت مظلة مغلقة، ويفترض أن تكون
فروع األشجار متداخلة.

طور أمجة

Dickichtstufe
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7029 Thinning

éclaircissage

إزالة نسبة من األشجار من أجل احلصول على جمال وإضاءة أفضل
لنمو األشجار املتبقية ولتحقيق حماصيل أكثر قيمة. وعادة ما يتم تنفيذ

هذه اخلطة بعض الوقت بعد إنغالق املظلة وميكن أن تتكرر على
فترات. بل هي عملية ضرورية إلنتاج األخشاب عالية اجلودة. وينتج

عنها اخنفاض مؤقت يف حجم األشجار القائمة.

ختفيف

Durchforstung

7030 Third Assessment 
Report (TAR)

troisième rapport d'évaluation

نشرت اللجنة احلكومية الدولية للتغريات املناخية يف عام 2001
التقرير الثالث الذي يعطي صورة شاملة عن البحث العلمي العاملي
بشأن تغري املناخ. وذكر التقرير، من بني أمور أخرى، أن "النظام

املناخي لألرض قد تغري بشكل واضح على املستويني العاملي واإلقليمي
منذ عهد ما قبل الثورة الصناعية، وبعض هذه التغريات تعزى إىل

األنشطة البشرية. وهناك أدلة جديدة وقوية على أن معظم االحترار
املرصود خالل السنوات ال 50 املاضية يعزى إىل األنشطة البشرية ".

ركز تقرير التقييم الثالث أيضا على اآلثار اإلقليمية لتغري املناخ.

تقرير التقييم الثالث

Dritten Sachstandsbericht

7031 thorax

thorax

عند احلشرات، منطقة اجلسم الثانية، بني الرأس والبطن. وهي املنطقة
حيث يتم إرفاق األرجل واألجنحة.

صدر

Thorax

7032 threat of 
depopulation

menace de la dépopulation

ييبدأ خطر انقراض األنواع، الذي ينتج عن تدهور األحوال البيئية
(واتمعية بالنسبة لإلنسان) املترتب عموما على التصرف اخلاطئ

للبشر، بتراجع كثافة التواجد (عدد أفراد النوع مبساحة معينة)
وتراجع مساحة جمال االنتشار، أي تراكم املؤشرين يف تراجع أسرع
حلجم الساكنة. وتطور يف هذا االجتاه يؤدي ال حمالة إىل انقراض

النوع. مث نوع آخر، بتسارع إىل آخر السلسلة؟ وقد أخذت املعامل
األولية هلذا اخلطر تظهر على اتمع البشري (على املستوى العاملي)،
تراجع: متوسط اخلصوبة، الزيادة النسبية السنوية، ويظهر على أن

الزيادة السنوية املطلقة قد أخذت هي األخرى يف التراجع.

ديد بتناقص السكان، خطر تناقص
السكان

Gefahr der Entvölkerung

7033 threat of 
depopulation

menace de la dépopulation

ييبدأ خطر انقراض األنواع، الذي ينتج عن تدهور األحوال البيئية
(واتمعية بالنسبة لإلنسان) املترتب عموما على التصرف اخلاطئ

للبشر، بتراجع كثافة التواجد (عدد أفراد النوع مبساحة معينة)
وتراجع مساحة جمال االنتشار، أي تراكم املؤشرين يف تراجع أسرع
حلجم الساكنة. وتطور يف هذا االجتاه يؤدي ال حمالة إىل انقراض

النوع. مث نوع آخر، بتسارع إىل آخر السلسلة؟ وقد أخذت املعامل
األولية هلذا اخلطر تظهر على اتمع البشري (على املستوى العاملي)،
تراجع: متوسط اخلصوبة، الزيادة النسبية السنوية، ويظهر على أن

الزيادة السنوية املطلقة قد أخذت هي األخرى يف التراجع.

ديد بتناقص السكان، خطر تناقص
السكان

Gefahr der Entvölkerung
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7034 threat to fishing

menace pour la pêche

من األخطار احملدقة بالصيد: الصيد اجلائر الذي حيد من القدرة على
التكاثر الطبيعي، التلوث الذي يهدد صحة الكائنات، زيادة محوضة
ماء البحر املترتبة عن ارتفاع تركز ثاين أكسيد الكربون وما تشكله

من خطر على القشريات واحليز املرجاين، حضانة العديد من
احليوانات البحرية، السدود اليت تقطع الطريق ائيا بني منابع األار
والبحر فتقضي على األمساك اليت تفرخ يف جمال وتنمو يف اآلخر

كسمن الشابل الذي انقرض بعدد من أار املغرب. هذا اخلطر ال
حيدق فقط مبيزان احلياة يف احمليطات، ولكن أيضا بالرفاه االجتماعي
واالقتصادي للمجتمعات الساحلية اليت تعتمد على خريات البحر.

خطر على صيد األمساك، ديد
للصيد

Bedrohung für die Fischerei

7035 threat to human 
health

menace sur la santé des êtres humains

تلوث املياه وتلوث اهلواء وتراكمها يف السلسلة الغذائية وتأثرياا على
صحة اإلنسان ، ليست أخطارا بيئية حمتملة ميكن أن دد الصحة

العامة، وإمنا واقعا يشتد ضغطه، فأمراض اجلهاز التنفسي واإلصابات
باحلساسية وبأنواع من السرطان مثال تبت ارتباطها بالتدهور البيئي.

خطر على الصحة البشرية

Bedrohung für die menschliche Gesundheit

7036 Threatened species

espèces menacées

كل األنواع اليت من املرجح أن تصبح مهددة باالنقراض يف املستقبل
املنظور يف كل أو جزء كبري من جمموعتها.

أنواع مهددة

bedrohte Arten

7037 threatened species of 
animals and plants

espèces animales et végétales menacées

حيوانات ونباتات تواجه خطر االنقراض بسبب التدهور البيئي.

أنواع حيوانية و نباتية مهددة

bedrohte Arten von Tieren und Pflanzen

7038 Threatened with 
Extinction (CITES)

menacées d'extinction (cites)

صفة األنواع اليت تليب، أو من احملتمل أن تليب، معيارا على األقل من
املعايري التالية:

 
A. الساكنة الربية حمدودة العدد، وتتميز على سبيل املثال باخنفاض
مالحظ أو توجد دالالت عليه، أو متوقع يف عدد األفراد، أو يف
مساحة املنطقة ونوعية املوئل أو كل جمموعة حيوانية كوا ضئيلة

جدا وأغلبية األفراد تتركز جغرافيا خالل مرحلة أو أكثر من مراحل
تاريخ احلياة.

 
B. للمجموعة الربية مساحة انتشار حمدودة وتتميز على سبيل املثال
بكوا جمزئة أو تتوزع على عدد قليل جدا من املواقع، وتقلبات كبرية

يف جمال التوزيع أو عدد القطعان أو هشاشة كبرية أمام العوامل
الداخلية أو اخلارجية.

 
C. اخنفاض ملحوظ يف حجم القطيع يف الربية، والذي جيري حاليا
أو كان قد حدث يف املاضي (ولكن مع إمكانية احلدوث من جديد)؛
أو اخنفاض أو توجد دالالت عليه أو متوقع على أساس مثل اخنفاض
يف مساحة املنطقة أو نوعية املوئل ووجود هشاشة كبرية أمام العوامل

الداخلية أو اخلارجية.

مهددة باالنقراض (اتفاقية التجارة
الدولية يف األنواع املهددة

باالنقراض)

Vom Aussterben bedroht (CITES)

7039 Three minute mean 
concentration

concentration moyenne sur 3 minutes

احلد األقصى املسموح به لتركيز امللوثات يف مستوى سطح األرض
من مصدر ثابت، أي متوسط تركيز امللوثات خالل ثالث دقائق

حتت أسوأ الظروف اجلوية املتصورة.

تركيز متوسط لثالث دقائق

Mittlere Konzentration in 3 Minuten
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7040 Threshold Effects 
Concentration (TEC)

effets de seuil de concentration

تركيز مادة كيميائية، الذي تركيز أقل منه ليس من املتوقع أن حيدث
أي تأثري سليب. من الناحية املثالية، يستخلص هذا التركيز من بيانات
عدم التأثري وبيانات التأثري (أي تأثري تركيز غري مالحظ، أدىن مستوى

تركيز مالحظ، مستوى تركيز 50، تأثري تركيز 50).

(TEC) تأثريات عتبة التركيز

Schwelleneffekt-Konzentration

7041 Threshold Limiting 
Value (TLV)

valeur limite tolérée (vlt)

يف اململكة املتحدة، هي أقصى تركيز مللوث حممول جوا (أو خليط
من امللوثات) اليت يعتقد أنه ليس هلا تأثري سليب على احلالة الصحية
للعمال يف الصناعة الذين قد يتعرضون هلا مرارا وتكرارا يوما بعد

يوم، حيث يستمر يوم عمل مثاين ساعات.

قيمة حدية مقبولة

Grenzwert

7042 Threshold/ 
breakpoints/ tipping 
points

seuil / points d'arrêt / points de basculement

متثل احنرافات دراماتيكية، عادة فجائية (أقل من عشر سنوات)
باملقارنة مع متوسط سلوك النظام. هذه التحوالت الدراماتيكية -
املعروفة أيضا باسم حتوالت النظام، تغري كارثي، أو دخول حاالت
مستقرة بديلة - غالبا ما تكون مسبوقة بتغيري مستمر يف الشروط
الداخلية أو اخلارجية واليت تزيد من حساسية النظام واستعداده

لدخول حالة بديلة.

عتبة / نقطة توقف / نقطة حتول

Schwellenwert / Haltepunkte / Kipp-Punkte

7043 thunder

tonnerre

الصوت الذي ينتج عن الربق. يولد الربق (انتقال الكهرباء الساكنة)
حرارة شديدة حول مساره. موجة احلرارة جتعل اهلواء حول املسار
يتمدد بشكل انفجاري، وينتج الصوت (الرعد) الذي نسمعه. مبا أن

انتقال الضوء أسرع من انتقال الصوت، فإننا نرى الربق قبل أن
نسمع الرعد.

رعد

Donner

7044 thunderstorm

orage

عاصفة حملية ناجتة عن ارتفاع هواء رطب ودافئ يف بيئة غري مستقرة.
يبدأ اهلواء يف حترك تصاعدي بسبب سطح تدفئته غري متساوية. يرتفع
اهلواء الدافئ على طول جبهة أمامية، أو برياح بعيدة عن السطح يف

املستوى العلوي (هذه الرياح تسحب معها اهلواء الذي حتتها). ويطلق
على العواصف الرعدية املتفرقة اليت تنمو يف الصيف "العواصف
الرعدية للكتل اهلوائية"، ألا تتشكل يف الكتل اهلوائية الدافئة

االستوائية البحرية، بعيدا عن جبهات الطقس األخرى. العواصف
الرعدية الشديدة واألكثر عنفا تتشكل يف املناطق ذات التغري الرأسي
القوي للرياح والذي يدفع التيار الصاعد إىل مرحلة النضج، أشد

مراحل العواصف الرعدية. ميكن أن تنتج العواصف الرعدية الشديدة
بردا مبقاسات كبرية، ورياح قوية وفيضانات، وأعاصري.

عاصفة رعدية

Gewitter

7045 Thymine

thymine

إحدى القواعد الكيميائية األربعة اليت يتكون منها جزيء د ن إ
.DNA

ثاميني

Thymin

7046 Tillage

labourage

معاجلة ميكانيكية للتربة لتغيري هيكلها وصالبتها أو وضعها من أجل
حتسني ظروف إنتاج احملاصيل. األهداف األساسية األربعة للزراعة
بشكل عام: السيطرة على األعشاب الضارة، وإدراج املواد العضوية
يف التربة، وحتسني بنية التربة لتحسني العالقات بني املياه والتربة وبني

التربة واهلواء، وتوفري أرضية الزرع.

عملية احلرث

Bodenbearbeitung

7047 Tilth

champ de labour

اهليكل املادي للتربة كعامل مؤثر على منو النبات. التربة اليت مت حرثها
بشكل جيد تكون مسامية، مما يسمح للمياه بالتسرب بسهولة،

ويسمح للجذور بالنمو دون إعاقة.

أرض حمروثة

bearbeitetes Feld

798



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةT

7048 Timber

bois d'œuvre

اخلشب أو الشجرة اليت سقطت أو يتم إسقاطها أو قطعت ومجيع
اخلشب سواء غري منشور، أو منشور أو مت تشكيله، أو تقسيمه، أو

تقطيعه أو عوجل بشكل ما صناعيا، ويشمل اخلشب، وشرائط
األرضيات، وخشب السالمل وغريها، ولكنه ال يشمل أية مادة

مصنوعة من خشب اجلذوع أو احلطب.

خشب قابل أو عوجل صناعيا

Bauholz

7049 timber forest

forêt d'exploitation

أو غابة عليا، وهي غابة يقوم استغالهلا أساسا على إنتاج اخلشب،
الذي يستعمل يف صناعة الورق واألثاث أو كمواد إنشائية يف املباين
أو كحطب يف املواقد املرتلية ويف األفران أو حديثا كوقود يف حمطات

إلنتاج الكهرباء.

غابة خشب

Bauholzwald

7050 timber tracking 
technology system

système de technologie de suivi du bois

نظم تكنولوجيا تتبع األخشاب هي النظم اليت تتابع باستمرار تدفق
املواد اخلشبية املنشورة يف سلسلة، وجتمع املعلومات (وختزا يف قاعدة
بيانات) عن منتجات األخشاب وتربط هذه املعلومات إما مبجموعة

من املنتجات أو مبنتج بعينه.

نظام تكنولوجيا تتبع األخشاب

Holzaufspürungstechnologie-System

7051 timber trade

commerce du bois

تغطي مجيع األنشطة واملراحل من قطع األشجار إىل التصدير.

جتارة األخشاب

Holzhandel

7052 Tin/Steel Cans

boîtes de conserve étain / acier

علب من الصلب املطلي بالقصدير مثل العلب املستخدمة لتعبئة
وتغليف املواد الغذائية.

علب قصدير / صلب

Zinn / Stahl-Dosen

7053 Tines

dents

شوكات معدنية مركبة على آلة تستخدم لرفع بالة من النفايات
املضغوطة. كما تستخدم يف بعض معدات املعاجلة امليكانيكية

للنفايات.

أسنان

Zinken

7054 Tip face

zone d'activite d'une décharge

ساحة العمل يف موقع املكب يف فترة معينة من الزمن.

منطقة نشاط املكب

Abkippstelle

7055 Tip fire

feu de décharge

احتراق بطيء للنفايات املودعة داخل املكب. مثل هذه احلرائق حتت
السطحية يكون من الصعب للغاية إيقافها.

حريق مكب

Deponiebrand

7056 Tipping Floor

superficie de déchargement

مساحة خمصصة إلفراغ املركبات احململة بالنفايات البلدية الصلبة
املوجهة إىل حمطة نقل أو منشأة معاجلة.

منطقة تفريغ

Entladefläche

7057 Tires

pneus

إطارات سيارات الركاب الشاحنات اخلفيفة والثقيلة واحلافالت
والدراجات النارية. إطارات خبصائص مميزة كإطارات الطائرات،
وإطارات اخلدمات اخلاصة، مثل اجليش، القطاع الزراعي، الطرق
الوعرة، مركبات البناء. أمثلة إلعادة التدوير تشمل حتويلها إىل
منتجات اجلديدة من املطاط (علب القمامة، وحاويات التخزين،
واألسفلت باملطاط)، واستخدام اإلطارات الكاملة يف حدائق لعب

األطفال وإنشاء قواعد  لشعاب مرجانية.

إطار مطاطي

Reifen

7058 Tissue

tissu

جمموعة من خاليا متماثلة منتظمة يف وحدة هيكلية ووظيفية.

نسيج

Gewebe
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7059 toe

 1. pied2. lame frontale

1. قاعدة ساحة العمل يف موقع لطمر النفايات.
 

2. حافة أمامية يف وعاء جمرفة التحميل.

قدم

Fuss, Unterkante

7060 Tolerable Daily 
Intake (TDI)

dose journalière admissible (dja)

بالنسبة للمواد غري املسرطنة، هو اجلرعة اليومية لإلنسان، اليت من
املتوقع أال تشكل أي خطر واضح للشخص العادي.

(TDI) كمية مقبولة لتناول يومي

Tolerierbare tägliche Aufnahmemenge (TDI)

7061 Tolerance

tolérance

هي القدرة على حتمل حالة التعرض لكميات من مادة ميكن أن تكون
ضارة دون أن ظهور أي أثر سليب. حالة التكيف تتميز باستجابات

متقلصة أو حمدودة عند التعرض لنفس اجلرعة من مادة كيميائية.

قابلية التحمل

Verträglichkeit

7062 TOMS (Total Ozone 
Mapping 
Spectrometer)

toms (spectromètre pour la cartographie de 
l'ozone total)

أداة لقياس كمية أو تركز األوزون الكلي يف عمود رأسي من الغالف
اجلوي. يتم إجراء قياسات مبقارنة كمية األشعة فوق البنفسجية

املنعكسة من األرض مع كمية الطاقة الشمسية اليت تصل املطياف.
التغريات يف هذه النسبة، والبياض األرضي، بأطوال موجية حمددة

ميكن استخدامها لتحديد مقدار األوزون يف وقت معني. أربعة أقمار
صناعية تنتج يوميا خرائط عاملية للقياسات األوزون يف الغالف اجلوي

األرضي.

مطياف لرسم خريطة األوزون
(TOMS) االمجايل

TOMS (Abbildender Spektrometer des Gesamtozons)

7063 Tonnage

tonnage

كمية النفايات اليت يستقبلها موقع لطمر النفايات، ويعرب عنها عادة
بعدد األطنان بالشهر. معدل كمية النفايات، الذي على موقع طمر

النفايات أن يستقبله شهريا حتدده وثائق اإلذن بتشغيل املكب.

محولة

Tonnage

7064 Tools for Municipal 
Solid Waste 
Management 
(MSWM) planning

outils de planification de la gestion des déchets 
solides municipaux (gdsm)

أدوات العمل اليت يتم توظيفها لتخطيط عمليات إدارة النفايات
الصلبة البلدية. هذه األدوات تكون جمموعة متنوعة من األشكال،
ميكن أن تكون بسيطة جدا (مثال قائمة مرجعية) أو معقدة للغاية

(برنامج حماكاة يعتمد الكمبيوتر). هلذه األدوات متركز مثايل يف إطار
منهجية التخطيط.

أدوات التخطيط إلدارة النفايات
البلدية الصلبة

Arbeitsinstrumente der Planung für Siedlungsabfälle-
Management

7065 Top-line

ligne supérieure

جمموع إيرادات تنظيم بتقارير بيان الدخل، واليت هي يف كثري من
األحيان يف اجلزء العلوي من الصفحة (يف السطر العلوي). يف املقابل،

يشري السطر السفلي إىل صايف الدخل، أي ما يعادل اإليرادات
بالسطر العلوي ناقص املصروفات.

سطر علوي

oberste Zeile

7066 Topography

topographie

دراسة تكوين سطح األرض، مبا يف ذلك مواقع األشياء والبنيات
الطبيعية.

طوبوغرافيا

Topographie

7067 Topsoil

couche arable

مصطلح عام يدل على اآلفاق العلوية من التربة اليت حتتوي عادة على
مستويات عالية من املواد العضوية وأنظمة جذور النباتات السطحية.

تربة سطحية

Mutterboden

7068 topsoil

couche arable

الطبقة األعلى واألكثر خصوبة من التربة. حتتوي مواد عضوية، دبال،
ومغذيات معدنية وكذلك كائنات حية. متثل القاعدة األساسية

لإلنتاج الفالحي، حترث وتزرع إلنتاج اخلضروات واحلبوب وغري
ذلك وتستعمل كذلك كمراعي.

تربة فوقية، تربة صاحلة للزراعة

Mutterboden
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7069 topsoil

couche arable

الطبقة األعلى واألكثر خصوبة من التربة. حتتوي مواد عضوية، دبال،
ومغذيات معدنية وكذلك كائنات حية. متثل القاعدة األساسية

لإلنتاج الفالحي، حترث وتزرع إلنتاج اخلضروات واحلبوب وغري
ذلك وتستعمل كذلك كمراعي.

تربة فوقية، تربة صاحلة للزراعة

Mutterboden

7070 Tor

tor

نتوء صخري، يف كثري من األحيان بعلو يصل إىل عدة أمتار، عادة ما
يكون مكون من اجلرانيت أو احلجر الرملي. يف املوقع، كتل كبرية
من الصخر مقسمة عموديا مبفاصل متميزة، ومستويات أفقية فاصلة

بني الطبقات (يف حالة اجلرانيت شبه طبقات).

طُور

Tor

7071 tornado

tornade

إعصار قُمعي، رياح تتحرك بالتواء، كحركة املغزل، يف منطقة ضغط
منخفض. حالة الطقس هذه هي األكثر تعقيد وصعوبة من ناحية
التنبؤ ا. ويتم تكون األعاصري خالل العواصف الرعدية القوية.

يتكون عمود من اهلواء الدافئ ويأخذ يف االرتفاع، ويندفع اهلواء على
مستوى األرض حنو قاعدة العمود ويبدأ يف الدوران. وتزداد قوة
العاصفة، وسرعة الدوران، ويتطور قمع املغزل. بسبب وجود

السحب واملطر حول القمع والغبار والتربة واحلطام فإن القمع يأخذ
لونا قامتا. بالعواصف األكثر قوة يكون القمع مالمسا لألرض. يف
هذه األعاصري، ميكن أن تصل سرعة الرياح الدوارة يف القمع إىل
300 ميال يف الساعة، أقوى الرياح على األرض. ينتقل القمع
والعمود معه عادة بسرعة بني 20 و 40 ميال يف الساعة، حنو

الشمال الشرقي. عندما تتشكل األعاصري على البحريات أو احمليطات
فإا متتص املاء يف أنبوب القمع وتسمى حينئذ خراطيم املياه.

إعصار/تورناد، إعصار قُمعي

tornado

7072 torrent

torrent

ر جبلي له احندار حاد وسرعة انسياب كبرية وغري منتظمة، كما
يتميز بوفرة يف املياه.

سيل

Wildbach

7073 Total Allowable Catch 
(TAC)

captures total autorisé

جمموع الصيد املسموح به والذي يتم صيده من املوارد خالل فترة
زمنية معينة (عادة سنة) من قبل مجيع املشتغلني. يتم حتديده من قبل

السلطة التنظيمية. عادة ما يتم ذلك يف شكل حصص.

إمجايل الصيد املسموح به

Zulässige Gesamtfangmenge

7074 Total Corporate 
Responsibility

responsabilité totale d'entreprise

مقاربة تشجع الشركات على عمل استباقي مع احلكومات واملنظمات
لتغيري النظم االقتصادية والسياسية واملراسيم اليت حتفزهم على جتاهل
التكاليف اليت تتكبدها اتمعات والبيئة من خالل أنشطتها. هذه
التكاليف قد تكون تأثريات خارجية أو غريها من اآلثار اليت تضر

الناس أو األرض، لكن هذا التغيري يف السلوك ال ميكن أن يتحقق من
ذاته يف بيئة تنافسية. بدال من ذلك، تغيري النظم والسياسات جلميع
الشركات ميكن أن يسمح بتحقيق حتسن هذه التأثريات دون املساس

بقدرة شركة من الشركات على املنافسة.

إمجايل املسؤولية االجتماعية
للشركات

Gesamtunternehmensverantwortung

7075 Total Cost 
Accounting  (TCA)

comptabilité coût-total

أداة مالية مستخدمة لتقدمي تقييم أكثر اكتماال للرحبية احلقيقية للكيان
بعد األخذ بعني االعتبار موعة واسعة من التكاليف املباشرة وغري

املباشرة واالدخار. وتستخدم آفاق زمنية أطول تعكس احلياة
االقتصادية أو التجارية الكاملة للمشروع، وتضم القيمة الزمنية

للنقود، وتكشف تكاليف خفية تعترب تكاليف غري مؤكدة أو أقل
قابلية للقياس الكمي.

حماسبة جمموع التكاليف

Gesamtkostenrechnung

7076 Total economic value

valeur économique totale

مفهوم القيمة االقتصادية الكلية هو إطار مستخدم على نطاق واسع
للنظر يف القيمة النفعية للنظم اإليكولوجية ( Pearceو

Warford 1993). يف هذا اإلطار يتم عادة تقسيم القيمة
االقتصادية الكلية إىل فئتني: قيم استخدام وقيم عدم االستخدام.

قيمة اقتصادية كلية

Ökonomischer Gesamtwert
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7077 Total Quality 
Management (TQM)

management de la qualité totale

مقاربة مهيكلة إلدارة تنظيمية تسعى إىل حتسني نوعية املنتجات
واخلدمات من خالل حتسينات متتالية يف االستجابة وردود فعل

مستمرة.

إدارة اجلودة الشاملة

Gesamt-Qualitätsmanagement

7078 Totholz

bois morts

أشجار ميتة (قائمة أو ساقطة) وأغصان وفروع، وجذوع ميتة.

أخشاب ميتة

Totholz

7079 Totting

fouille de récuperation

ممارسة البحث يف املطامر، أو غريها من مرافق التخلص من النفايات،
السترداد املواد واألجسام اليت هلا قيمة جتارية، عادة خردة، أو مواد

أخرى قابلة إلعادة االستعمال أو ميكن االستفادة منها.

تنقيب يف النفايات

Mülldurchstöbern

7080 Toxic

toxique

خاصية مادة ضارة بالكائنات احلية.

سام

giftig

7081 toxic compound

composé toxique

مادة كيميائية، طبيعية أو مصنعة، مكونة من عنصرين أو أكثر،
تواجدها يف حميط غري موقعها األصلي ميثل خطرا على احمليط و/أو

على صحة األحياء وأحيانا خطرا على حيام.

مركَّب سام

giftige Verbindung

7082 Toxic Pollutant

polluant toxique

مواد تسبب املوت و/أو املرض، أو عيوب خلقية للكائنات احلية اليت
تناولتها أو دخلت جسمها بشكل من األشكال. الكميات وأشكال
التعرض الالزمة إلحداث هذه اآلثار ميكن أن ختتلف على نطاق

واسع.

ملوثات سامة

giftige Schadstoffe

7083 Toxic substance

matière toxique

مادة تنتج تأثريا ضارا على الكائنات احلية عن طريق االتصال البدين،
أو االبتالع، أو االستنشاق.

مادة سامة

Giftstoff

7084 toxic unburnt fuel

carburant non brûlé et toxique

االحتراق غري الكامل للوقود (العضوي أو األحفوري) تنتج عنه
غازات سامة وشديدة اخلطورة (أول أكسيد الكربون مثال).

وقود غري حمترق سام

giftige unverbrannte Brennstoffe

7085 Toxic Waste

déchets toxiques

نفايات ميكن، يف حالة استنشاقها، ابتلعها، أو امتصاصها من خالل
اجللد، أن تتسبب يف إصابات وأضرار (انظر: نفايات خطرة).

نفايات سامة

Giftige Abfälle

7086 Toxicity

toxicité

سمية مادة هي قدرا على التسبب يف أضرار لكائنات حية. هناك
مواد شديدة السمية تسبب الضرر لكائن حي إذا ما مت إعطاؤها

جبرعات صغرية للغاية وهناك مواد بسمية منخفضة ال تنتج أثرا إال إذا
كانت اجلرعة كبرية جدا. ومع ذلك، ال ميكن أن يعرف مستوى

السمية من حيث الكم دون اإلشارة إىل كمية املادة اليت مت جترعها أو
امتصاصها، والطريقة اليت أخذت ا هذه الكمية (على سبيل املثال،
استنشاق، ابتالع، حقن) وتوزيعها يف الزمن (على سبيل املثال،
جرعة واحدة أو جرعات متكررة)، نوع وشدة اإلصابة، والوقت

الالزم لظهور اإلصابة.

سمية

Giftigkeit

7087 Toxicity assessment

évaluation de la toxicité

عملية حتديد مقدار (تركيز أو جرعة) من مادة كيميائية، الذي ميكن
أن يتعرض له مستقْبِل دون تطوير أو ظهور آثار ضرر.

تقييم مسية

Toxizitätbeurteilung

802



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةT

7088 toxicity of petrol

toxicité du pétrole; Toxicité de l'essence

مظاهر مسية النفط عديدة ومنها: يف حالة التعرض جلرعات منخفضة
من أخبرة النفط يج العينني واجلهاز التنفسي واجللد. التعرض

لتركيزات أعلى من البخار ميكن أن تنتج تأثريات على اجلهاز العصيب
املركزي مثل فقدان التوازن عند املشي وثقل اللسان. تركيزات عالية
جدا قد تؤدي إىل فقدان الوعي واملوت السريع بسبب فشل يف اجلهاز

التنفسي.

سمية النفط، مسية البرتين

Toxizität von Benzin

7089 Toxicity, Acute

toxicité, aiguë

مصطلح من جمال السمية يستخدم طبيا مبعىن تعرض للمادة السامة
"ملدة قصرية". يف حالة املواد اليت يتم استنشاقها عرب ممرات اهلواء أو
امتصاصها عن طريق اجللد، يشري املصطلح إىل التعرض مرة واحدة
ملدة تقاس بالثواين أو الدقائق أو الساعات. ويف حالة املواد اليت يتم

تناوهلا، فإنه يشري عموما إىل كمية واحدة أو جرعة.

مسية، حادة

Toxizität, Akute

7090 Toxicity, Chronic

toxicité, chronique

اآلثار السلبية اليت حتدث نتيجة اجلرعات املتكررة من مادة كيميائية
على أساس يومي، أو التعرض للمادة الكيميائية خالل جزء كبري من
عمر الكائن احلي (عادة ما متثل فترة التعرض أكثر من 50٪ من
العمر). يف حالة حيوانات التجارب، يعين املصطلح عادة فترة من

التعرض ألكثر من 3 أشهر. وتستخدم دراسات التعرض املزمن ألكثر
من سنتني باستخدام اجلرذان أو الفئران لتقييم إمكانات تسبب مواد

كيميائية يف اإلصابة بالسرطان.

مسية، مزمنة

Toxizität, Chronische

7091 Toxicity, Subacute

toxicité, subaiguë

اآلثار السلبية اليت حتدث نتيجة تكرار اجلرعات اليومية من مادة
كيميائية، أو التعرض للمادة الكيميائية، جلزء من عمر الكائن احلي
(عادة ال يتجاوز 10٪). يف حالة حيوانات التجارب، قد تتراوح

فترة التعرض بني بضعة أيام و 6 أشهر.

سمية، حتت احلادة

Toxizität, subakute

7092 Toxicology

toxicologie

دراسة السموم وعالج حاالت التسمم.

علم السموم

Toxikologie

7093 Toxin

toxine

مادة سامة تسبب تأثريات ضارة عند املُستخدم. فقط املواد اليت ترتبط
مع خطر كبري من اآلثار الضارة تنعت بأا مسوم (أي مادة هلا تأثري
ضار على نظام املعيشة، هل سنعتربها مادة سامة أو سم، هذا يتوقف

على طريقة استخدامها).

توكسني، مادة سامة

Toxin

7094 trace

trace

فيزيائيا، بصمة يتركها مرور إنسان، حيوان أو جسم متحرك مبوقع
املرور. كيميائيا، مكون خليط أو نضري عنصر يف مركب، يتواجد

مبستوى تركز ضعيف جدا (شائبة). تارخييا، عنصر من عناصر اآلثار.
نفسيا، ما يؤثر ويتبقى من حدث عاشه الفرد يف ذاكرته أو يف نفسه.

ومفاهيم أخرى حسب السياق.

أثر

Spur/ Spuren

7095 Trace Element

oligo-élément

عنصر كيميائي موجود بكمية طفيفة يف املياه أو التربة.

عنصر نزر

Spurenelement

7096 trace gas

gaz de trace

أحد الغازات األقل شيوعا واليت توجد يف الغالف اجلوي لألرض.
النيتروجني، واألكسجني، واألرجون يشكلون أكثر من 99 يف املائة
من الغالف اجلوي لألرض. تعترب الغازات األخرى، مثل ثاين أكسيد

الكربون وخبار املاء وامليثان وأكاسيد النيتروجني، واألوزون،
واألمونيا، غازات نزرة. على الرغم من أا غري مهمة نسبيا من حيث

حجمها املطلق، فإن لديها آثار كبرية على طقس األرض وعلى
املناخ.

غاز نزر

Spurengas
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7097 Traceability

traçabilité

القدرة على تتبع حركة منتج تربية األحياء املائية أو املدخالت مثل
العلف والبذور عرب مراحل معينة من اإلنتاج والتجهيز والتوزيع. يقوم
التتبع على املستندات واألدلة اليت ميكن أن يقدمها منتج معتمد من

مشتر معني على كل طريق العودة من خالل السلسلة من احلضانة إىل
املنطقة املعتمدة لإلنتاج حيث يوجد املنشأ.

تتبعية

Rückverfolgbarkeit

7098 tracer of pollution

traceur de pollution

أجهزة ختتلف حسب خصائص امللوث لرصد أنواع اجلزيئات
واجلسيمات امللوثة املنبعثة من املصانع واآلليات والكائنات احلية مثل

الغازات والغبار وحبوب اللقاح.
 

أو نضري مشع ميكن إدماجه يف امللوثات من التتبع اإلشعاعي النتقال
امللوثات وتفاعالا.

مكشاف التلوث

Verschmutzungstracer

7099 tracheae

trachées

أنابيب داخلية يتم من خالهلا إدخال اهلواء للتنفس. الفقاريات ذات
الرئتني لديهم قصبة هوائية واحدة حتمل اهلواء إىل الرئتني، بينما

احلشرات وبعض مفصليات األرجل األخرى لديها شبكة معقدة من
القصبات اهلوائية اليت حتمل اهلواء من الفتحات التنفسية إىل مجيع

أجزاء اجلسم.

قصبات هوائية

Luftröhre /Tracheen

7100 Track-two JI

voie-deux ji

أحد مسارين للتحقق من ختفيضات االنبعاثات أو اإلزالة يف إطار
مشاريع التنفيذ املشترك، حيث خيضع كل مشروع إلجراءات التحقق
اليت جتري حتت إشراف جلنة اإلشراف على التنفيذ املشترك. يتطلب
املسار الثاين أن تتم إجراءات مراجعة كل مشروع من قبل كيان

مستقل معتمد.

مسار اثنان للتنفيذ املشترك

Weg-zwei JI

7101 Tradable (green) 
certificates scheme

schéma de certificats (vertes) négociables

آلية تستند إىل السوق لتحقيق النتيجة املرغوبة للبيئة (توليد الطاقة
املتجددة، متطلبات كفاءة الطاقة) بطريقة فعالة من حيث التكلفة عن
طريق السماح بشراء وبيع شهادات متثل عجز أو إفراط يف االمتثال

للحصص املخصصة.

خطة شهادات (خضراء) قابلة
للتداول

Schema für handelbare (grüne) Zertifikate

7102 trade barrier

barrière commerciale

سياسة أو نشاط أو ممارسة حكومية، دف إىل وقف التدفق احلر
للسلع أو اخلدمات بني الدول.

حاجز جتاري

Handelsbarriere

7103 trade winds

vents alizés

اهلواء السطحي على خطوط العرض املدارية (اجلدي والسرطان)
يتحرك إىل الوراء (عكس دوران األرض) يف اجتاه خط االستواء،

حتت تأثري قوة كوريوليس، مما ينتج رياح ب من الشمال الشرقي يف
نصف الكرة الشمايل ومن اجلنوب الشرقي يف نصف الكرة اجلنويب.

وتسمى هذه الرياح الثابتة الرياح التجارية ألا تساعد السفن
التجارية على الطريق يف احمليط إىل العامل اجلديد.

رياح جتارية

Passatwinde

7104 Tradeable Permits

permis échangeables

حتدد احلكومة مستوى احلد األقصى الكلي للتلوث، مث يعطي كل
ملوث "تصريح" حبصته من اموع. الشركات اليت تقلص االنبعاثات
إىل ما دون املخصصة هلا قد تقوم ببيع أو تأجري الفائض للشركات
األخرى اليت ميكنها أن تستخدم هذه التصاريح (الفائض) لتتجاوز

املخصصات األصلية اليت حصلت عليها.

تصاريح قابلة للتداول

handelbare Genehmigungen

7105 Trade-Off

coûts de remplacement

تكاليف الفرصة لالختيار ميزة أو شيء بديل مقابل التنازل عن ميزة
أو شيء آخر.

تكلفة استبدال ميزة بأخرى

Austauschkosten
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7106 Trade-offs of 
ecosystem services

compromis de services écosystémiques

الطريقة اليت ترتبط أو تستجيب ا خدمات نظام بيئي لتغيري يف
خدمات نظام بيئي آخر.

حل وسط خلدمات النظام البيئي

Kompromisse von Ökosystemdienstleistungen

7107 tradiotional 
agricultural society

société agricole traditionnelle

جمتمع يعتمد على طرق تقليدية يف الزراعة وتربية املواشي لتلبية
احتياجاته الغذائية قدر اإلمكان. يعتمد الفالح ذا اتمع مثال على
البدور اليت متثل جزء من إنتاجه (ال يستعمل بدور خمتارة) ويستعمل

األمسدة العضوية فقط.

جمتمع زراعي تقليدي

traditionelle Agrargesellschaft

7108 traditional 
 
agriculture; 

 traditional farming 
system (TFS)

agriculture traditionnelle; système agricole 
traditionnel

الزراعة التقليدية، هي شكل من أشكال الزراعة األصيلة، وهي نتيجة
لتطور مشترك بني النظم االجتماعية والبيئية احمللية واليت حتمل معها
مستوى عال من املنطق البيئي، والذي يعرب عنه من خالل االستخدام

املكثف للمعرفة احمللية واملوارد الطبيعية، مبا يف ذلك إدارة التنوع
احليوي الزراعي يف شكل نظم زراعية متنوعة.

زراعة تقليدية؛ نظام الزراعة
التقليدية

traditionelle Landwirtschaft; traditionelles 
Landwirtschaftssystem

7109 Traditional 
Knowledge

savoir traditionnel

تدل على املعارف واالبتكارات واملمارسات لدى اتمعات األصلية
واحمللية يف مجيع أحناء العامل؛ اخلربة اليت مت تطويرها واكتساا على مر

القرون وتكييفها مع الثقافة والبيئة احمللية. وتنتقل هذه املعارف
التقليدية شفويا من جيل إىل جيل. إا متيل ألن تكون مملوكة بشكل
مجاعي، وتأخذ شكل قصص وأغاين وفولكلور، وأمثال، وقيم ثقافية

ومعتقدات وطقوس وأعراف جمتمعية أو لغة احمللية، وممارسات
زراعية، مبا يف ذلك تطوير األنواع النباتية والسالالت احليوانية.

املعارف التقليدية هي أساسا ذات طابع عملي، وال سيما يف جماالت
مثل الزراعة ومصايد األمساك، والصحة، والبستنة، والغابات.

معرفة تقليدية

traditionelles Wissen

7110 Traditional medicine

médecine traditionnelle

1) مستحضرات طبية، غالبا ما يعتمد على تقاليد عمرت لقرون،
مستحضرات حتتوي على مشتقات من نباتات أو حيوانات واليت ثبت

أو شاع أن هلا خصائص طبية.
 

2) العلم أو املمارسة الستعادة واحلفاظ على الصحة تستعمل تلك
املستحضرات.

طب تقليدي

traditionelle Medizin

7111 Traditional 
Neighborhoods

quartiers traditionnels

يسعى تطوير احلي التقليدي باألساس إىل هدفني: احلد من تدمري
املوائل واملوارد الطبيعية، وتقليل االعتماد على السيارات واآلثار

املرتبطة ا. واحلد من االنبعاثات امللوثة، واالستخدام املفرط للطاقة
وتفتيت املشهد الطبيعي. تصميم احلي التقليدي هو مقاربة تنموية

تعكس أمناط استقرار تارخيية ومفاهيم ختطيط أيضا تارخيية للمدن مثل
الشبكية واألزقة الضيقة، وخفض اجلبهة ونكسات اجلانب، وتوجه
للشوارع واألحياء حول جمال للراجلني "وسط املدينة". هذه املقاربة

تتطلب عادة تعديالت على تشريعات البناء والتقسيم.

أحياء تقليدية

traditionelle Stadtviertel

7112 Traditional People

peuple traditionnel

أفراد وجمتمعات وأمم، السكان األصليون ملنطقة معينة، يطلق عليهم
أناس تقليديون.

أناس تقليديون

traditionelle Leute

7113 Tragedy of the 
Commons

tragédie des biens communs

امليل إىل املبالغة يف استعمال املوارد املتاحة للجمهور، ألن األفراد
املستخدمني هلذه املوارد ال يتحملون التكاليف الكاملة الستخدامها،
واليت هي مشاعة بني اجلميع. وهذا حيدث بشكل خاص عندما يكون
مورد، مثل مصائد األمساك يف احمليطات، ليس يف اختصاص وحتت

إشراف حكومة واحدة. مصطلح استخدم ألول مرة من قبل هاردن
.(1968)

مأساة املشاعات

Tragödie der Gemeingüter
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7114 Trait

trait

إحدى الصفات الكثرية اليت حتدد الكائن. فالنمط الظاهري وصف
لسمة أو أكثر.

سمةَ

Zug

7115 Trammel net

trémail

شبكة تتكون من طبقتني أو ثالثة طبقات، األوىل واسعة الثقوب مت
أضيق فأضيق، متر األمساك عرب الطبقة األوىل وتوجهها الطبقة الثانية

حنو كيس التجميع بثقوب ضيقة.

شبكة مثلثة

Spiegelnetz

7116 Transaction Costs

coûts de transaction

التكاليف الكاملة إلجراء تبادل.

تكاليف املعاملة

Transaktionskosten

7117 Transboundary 
movement

mouvement à travers les frontières

أي انتقال أو حركة للنفايات اخلطرة أو غريها من النفايات من منطقة
خاضعة لسيادة دولة أوىل إىل أو عرب منطقة خاضعة لسيادة دولة

أخرى أو عرب منطقة ال ختضع لسيادة أية دولة. يشترط اشتراك دولتني
على األقل يف االنتقال العابر للحدود.

انتقال (نقل) عابر للحدود

Grenzüberschreitender Transport

7118 Transcription

transcription

تكوين احلمض النووي الرييب، ر ن أ، من قالب د ن أ عن طريق
تكثيف ر ن أ.

النسخ - التناسخ، نسخ

Transkription

7119 Transfer

transfert

حركة نقل النفايات البلدية الصلبة بني املراحل املختلفة يف عملية
املناولة، واجلمع واملعاجلة ووسائل النقل.

نقل

Transfert

7120 Transfer haulage cost

frais de camionnage

إمجايل تكاليف النقل املتعلقة بوسائل نقل النفايات الصلبة من حمطة
النقل إىل منشأة للتخلص، باستثناء تكاليف النقل إىل حمطة النقل

(وسائل مجع النفايات مثال).

تكلفة الشحن

Umschlagkosten

7121 Transfer of 
Development Rights 
(TDR)

transfert des droits de développement

نظام يسند حقوق تطوير قطع أرضية ويعطي أصحاب األراضي خيار
استخدام تلك احلقوق لتطوير أراضيهم أو لبيعا. يستخدم نقل حقوق
التنمية لتعزيز حفظ ومحاية األراضي من خالل إعطاء مالك األراضي
احلق يف نقل حقوق تطوير من قطعة إىل أخرى. من خالل بيع حقوق
تطوير، يتخلى أحد مالك األراضي عن احلق يف تطوير ممتلكاته، ولكن
املشتري ميكنه استخدام احلق يف تطوير قطعة أرض أخرى بكثافة أكرب

من تلك اليت توفرت قبل شراء حق التنمية.

نقل حقوق التنمية

Übertragung von Entwicklungsrechten

7122 Transfer Point

point de transfert

موقع معني، يف كثري من األحيان على حافة حي، حيث تصل
املركبات الصغرية (مثل عربات اليد) البلدية لنقل النفايات الصلبة

وتفرغ محولتها، اليت حتملها شاحنات إىل حمطة نقل، أو مركز إعادة
التدوير أو حمطة معاجلة أو مواقع دفن.

نقطة انتقال

Transferpunkt

7123 Transfer Station

station de transfert

موقع مسطح مبساحة مناسبة حيث تفرغ عربات مجع النفايات
السكنية والتجارية شحناا. مث يتم استخدام اآلالت األخرى (مثل
اجلرافات) حلمل القمامة إىل مقطورات أو شاحنات كبرية لنقلها

ملسافات طويلة إىل مرافق املعاجلة و/أو التخلص.

حمطة انتقال

Transferstation
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7124 Transformation 
pathway

chemin de transformation

مسار يتم إتباعه عرب فترة زمنية لتحقيق أهداف خمتلفة م انبعاث
غازات االحتباس احلراري، التركيزات يف الغالف اجلوي، أو التغري
العاملي ملتوسط درجات احلرارة السطحية واليت تنطوي على جمموعة
من املتغريات االقتصادية والتكنولوجية والسلوكية. وهذا ميكن أن
يشمل تغيريات يف طريقة إنتاج وإنشاء واستخدام الطاقة والبنية
التحتية، ويف إدارة املوارد الطبيعية، وكذلك يف حتويل أو إنشاء

مؤسسات، ويف سرعة واجتاه التغري التكنولوجي.

مسار حتول

Transformationspfad

7125 Transfrontier wastes

déchets passant les frontières; Déchets 
transfrontaliers

نفايات يتم نقلها عرب حدود وطنية.

نفايات عابرة للحدود

Grenzüberschreitende Abfälle

7126 Transgenic

transgénique

حيث مت دمج جني منقول يف اجلينوم. يف حقيقيات النوى املعدلة
وراثيا، جيب أن يتحقق التحوير من خالل االنقسام االختزايل للسماح

بانتقاله إىل األجيال اجلديدة.

معدل وراثيا

transgene

7127 transgression

transgression

ارتفاع يف مستوى سطح البحر بالنسبة إىل مستوى اليابسة.

جتاوز

Überschreitung

7128 Transhumance

transhumance

ترحال املاشية من أغنام وأبقار وخيول من منطقة إىل أخرى حسب
الظروف املناخية، ويتم ذلك بشكل دوري خالل السنة. يف أوروبا

الرعاة واحلراس هم فقط من يصحب املاشية. يف الدول النامية
باملناطق اجلافة وشبه اجلافة يكون االنتقال مجاعيا. يدخل يف نفس
السياق نقل خاليا النحل من مكان إىل آخر تبعا لفترات إزهار

النباتات.

انتجاع

Transhumanz

7129 Transient Climate 
Experiment

expérience climatique transitoire

إذا ما أمكن جعل املؤثرات تتطور تدرجييا وفقا لسيناريو انبعاثات
منصوص عليه، يصبح حتليل التطور الزمين الستجابة منوذج املناخ

ممكنا. وتسمى هذه التجربة "جتربة مناخية عابرة".

جتربة مناخية عابرة

transienten Klima Experiment

7130 Transient climate 
response

réponse climatique transitoire

تغري االستجابة يف الزمن لنظام مناخي (أو منوذج للمناخ) بالنسبة
لتغيري للمؤثر يف الزمن.

استجابة املناخ العابرة

Transienten Klimareaktion

7131 Transit Nodes

points de transit

نقط توقف على طول طريق وسائل النقل العام حيث ركوب ونزول
املستعملني، يف كثري من األحيان توجد هذه النقط حيث تتقاطع

الطرق مع بعضها البعض. وميكن هلذه املواقع أن توفر أماكن مثالية
لتطوير متعدد االستخدامات، وكذلك التنمية املوجهة للعبور.

نقط عبور

Durchgangsknoten

7132 Transition area 
(Biosphere Reserve)

zone de transition (réserve de la biosphère)

املنطقة االنتقالية هي منطقة حياة، واقتصاد واسترخاء لسكاا.
استراتيجيات األعمال هي أن يتم تطويرها لتساعد على قدم املساواة
اإلنسان والطبيعة. هذه االستراتيجيات هي أيضا مبثابة منوذج يف البلد
كله! فالسياحة الصديقة للبيئة واتمع هي جمرد مثال إلمكانيات

إنتاج وتسويق منتجات صديقة للبيئة.

منطقة انتقالية (حممية حميط حيوي)

Übergangsbereich (Biosphärenreservat)

7133 transition from 
 
conventional to 
organic

transition du conventionnel à la bio

نظام اإلنتاج يتبع ممارسات اإلدارة العضوية، ولكن مل يف بعد
مبتطلبات تسمح له باحلصول على املصادقة العضوية، مثل ضرورة

تنقية األرض واملياه من خملفات املدخالت االصطناعية.

االنتقال من التقليدية إىل الزراعة
العضوية

Übergang von konventionellen zur ökologischen
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7134 Transitional

transitionnelle

نظام اإلنتاج، الذي يتبع ممارسات اإلدارة العضوية، ولكن مل يف بعد
بشروط الوقت للحصول على املصادقة العضوية (جيب أن تكون

األرض خالية من املواد احملظورة مدة ال تقل عن ثالث سنوات لكي
حتصل املصادقة).

انتقايل

Im Übergang

7135 transitioning farmer

agriculteur en transition

االنتقال من اإلنتاج التقليدي إىل اإلنتاج العضوي املعتمد يعرف بطور
االنتقال. واالنتقال عملية طويلة، وغالبا ما حتتوي حتديات عملية

تشمل املكونات التنظيمية واإلنتاج والتسويق. يتم تعريف املزارعني
الذين يواجهون هذه املرحلة باملزارعني يف طور االنتقال.

مزارع يف طور االنتقال

Übergangsbauer

7136 Transit-Oriented 
Development (TOD)

développement orienté - passage

تطوير املساكن واملرافق التجارية واخلدمات وفرص العمل على مقربة
من وسائل النقل العام. تقلل هذه التنمية من االعتماد على السيارات

والوقت الذي حيتاجه التنقل، وحتمي البيئة وميكن أن ختفف من
االزدحام يف املرور، فضال عن زيادة الفرص من خالل قرب وربط

السكان بالوظائف واخلدمات.

تنمية بتوجه يعتمد العبور

Durchgangs - Orientierte Entwicklung

7137 Translation

translation

عملية تكوين عديد الببتيد، وهى عملية يتم فيها حتديد تسلسل
احلمض األميين بواسطة جزيئات ر ن أ الراسل، وتوصيلها بواسطة ر

ن أ الناقل، وتنفيذها على الريبوسومات.

الترمجة، ترمجة

Translation

7138 Translocation

translocation

حركة متعمدة ومبساعدة ألفراد أو جمموعات برية من جزء من جمال
تواجدها إىل جزء آخر.

إزفاء

Translocation

7139 translocation (geol)

translocation

حركة مواد التربة، ذائبة أو عالقة، من أفق إىل آخر.

إزفاء

Translokation

7140 Transmaterialization

trans-matérialisation

عملية تلبية فوائد سلعة عرب خدمة. ج للحد من استخدام املوارد
الطبيعية، مع احلفاظ على النمو االقتصادي، من خالل استبدال

املنتجات باخلدمات (واليت هي بطبيعتها أقل استهالكا للموارد). هذه
املقاربة البديلة خللق الثروة تتطلب حتوال جذريا يف التوجه االقتصادي

لدينا، بدال من التطلع إىل إنتاج أكثر، جيب أن نبحث عن طرق
لتحسني جتربة املستهلك. وهذا جيعل العمل مدخال أكثر أمهية من

املوارد األخرى.

تعويض التجسيد

trans-Materialisierung

7141 Transparency

transparence

أداة للتنظيم الذايت ولكشف عن أخالق ونتائج أداء كيان جتاري يف
الوقت احلقيقي من خالل نشر وإتاحة الوصول واالطالع على

ممارسات وسلوك الكيان. غالبا ما تؤدي الشفافية إىل قدر أكرب من
املساءلة وفرص أقل للفساد أو سوء املعاملة. هناك حركة قوية لزيادة

شفافية العمليات التجارية يف خدمة اإلبالغ مبسؤولية الشركات.

شفافية

Transparenz

7142 Transparency (law)

transparence

تعين وضع تعريف واضح والنشر على نطاق واسع للسياسات
والقوانني واإلجراءات يف اللغات ذات الصلة، ونشر على نطاق واسع

للقرارات باللغات ذات الصلة.

شفافية

Transparenz

808



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةT

7143 transparency 
(organic agriculture)

transparence (agriculture biologique)

تعين الشفافية، يف سياق الزراعة العضوية، احلصول على املعلومات
حول آليات تنفيذ املعايري واملراسيم واالتفاقيات فضال عن العمليات
الفردية والقرارات املتخذة يف هذه اإلطار. التكافؤ ممكن دوليا، لكن
مع الشفافية. يقر ويدعم هذا املنطلق اتفاق منظمة التجارة العاملية

بشأن احلواجز التقنية أمام التجارة. تطلب اتفاقية احلواجز التقنية أمام
التجارة جلولة أوروغواي من احلكومات إخبار احلكومات األخرى
عند إنشاء أي قواعد تقنية حتيد عن املعايري الدولية ذات الصلة،

وكذلك عند إقامة اتفاقيات تكافؤ مع احلكومات األخرى.

شفافية، شفافية (الزراعة العضوية)

Transparenz (ökologische Landwirtschaft)

7144 Transpiration

transpiration

فقدان خبار املاء عن طريق أجزاء سطحية من النبات. حيدث معظم
النتح من خالل الثغور. ويوجه املاء من داخل اخلاليا إىل سطحها،
وحتل حمله جزيئات ماء من النسيج اخلشيب. يكون النتح أعلى عندما

تكون األيام مشمسة جدا وساخنة.

نتح / تعرق

Transpiration

7145 Transpiration (water 
cycle)

transpiration (cycle de l'eau)

اإلفراج عن خبار املاء من النباتات والتربة يف اهلواء. خبار املاء غاز ال
متكن رؤيته.

نتح (دورة املاء)

Transpiration (Wasserkreislauf)

7146 Transplant

arbrisseau

الشجرة الصغرية اليت مت إنتاجها من البذور وتربيتها ورعايتها داخل
املشتل متهيدا لنقلها وغرسها يف الغابة.

شتلة

Bäumchen

7147 Transport packaging

emballage d'expédition

تعبئة وتغليف مستخدمة أثناء النقل من الشركة املصنعة إىل املوزع أو
من املوزع إىل متاجر التجزئة، إما حلماية السلع أو من أجل السالمة
على الطرق أو لتسهيل النقل. على سبيل املثال: منصات، برميل،

أغلفة مليئة بالرغوة.

التعبئة والتغليف للنقل

Transportverpackung

7148 Transportation 
(waste management)

transport (gestion des déchets)

عملية نقل النفايات بني مواقع اإلنتاج واملعاجلة أو التخزين أو الدفن.

حمطة نقل (إدارة النفايات)

Transportation (Abfallwirtschaft)

7149 Transportation 
demand 
management 
strategies (TDM)

stratégies de gestion de la demande en transport

مصطلح عام الستراتيجيات تؤدي إىل زيادة كفاءة استخدام املوارد
والنقل، مبا يف ذلك احلوافز للحد من استعمال السيارة، واستخدام

اخليارات البديلة، وحتسني العبور.

استراتيجيات إدارة الطلب على
النقل

Management-Strategien der Verkehrsnachfrage

7150 Trap Crop

culture piège

حمصول يزرع جلذب احلشرات إليه وإبعادها عن احملصول االقتصادي.

نبتة فخ

Lockpflanze

7151 Trash

déchets

مواد تعترب ال قيمة هلا، ال لزوم هلا أو ضارة ويتم التخلص منها. هي
عموما نفايات بلدية صلبة وجافة (مثل الورق والعلب والزجاجات).
يف االستعمال الشائع، ال سيما يف أمريكا الشمالية، مصطلح مرادف

لنفايات، أو أزبال.

قمامة

Abfall

7152 trash burning

incinération des déchets

يتم حرق النفايات بأفران خاصة جمهزة بوسائل متكن من حتقيق
االحتراق الكامل ومن احلد من انبعاث الغازات السامة وامللوثات.

حرق القمامة

Müllverbrennung

7153 Travel Cost Method

méthode du coût de voyage

قيم مستمدة من خالل تقييم نفقات الترته أو السفر. تستخدم
تكاليف السفر كمؤشر غري مباشر للسعر يف اشتقاق منحنيات الطلب

على موقع للترفيه.

أسلوب تكلفة السفر

Reisekosten Methode
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7154 Trawling (trawl 
netting)

pêche au chalut (filet chalut)

طريقة الصيد باستخدام شبكة يتم سحبها. تتألف الشبكة من جسم
على شكل خمروط أو قمع، وايتها (اية القمع) قابلة للغلق والفتح،
وهلا امتدادات أمامية على شكل أجنحة. ميكن استخدامها على اجلزء

السفلي من مياه البحر (اجلر القاعي) أو قرب سطح البحر (اجلر
السطحي).

صيد بشباك اجلر (شباك الصيد
باجلر)

Schleppnetzfischerei (Schleppnetz)

7155 treated wastewater

eaux usées traitées

مياه مستعملة وملوثة خضعت ملعاجلة أولية وثانوية أو متقدمة خلفض
مستويات امللوثات ا أو املخاطر الصحية اليت قد تنتج عن صرفها يف

البيئة املفتوحة. كما ميكن أن يكون شكال من أشكال النفايات
السائلة.

مياه صرف صحي معاجلة

gereinigtes Abwasser

7156 treated water

eau traitée

مياه (سطحية أو جوفية) مت تنظيفها و / أو تطهريها، وإعدادها إلنتاج
مياه صاحلة للشرب.

مياه معاجلة

behandeltes Wasser

7157 Treatment

traitement

كل طريقة، أو تقنية، أو عملية مصممة إلزالة مواد صلبة و/أو إزالة
ملوثات من نفايات بلدية صلبة، من نفايات سائلة من انبعاثات يف

اهلواء.

معاجلة

Behandlung

7158 Treatment Plant

station de traitement

بنيات حتتية ملعاجلة مياه الصرف الصحي قبل تصريفها يف جمال مائي
مفتوح.

حمطة معاجلة

Kläranlage

7159 treaty of the non-
poliferation of 
nuclear weapons

traité de non-polifération des armes nucléaires

معاهدة دولية هدفها منع انتشار األسلحة النووية وتعزيز التعاون يف
جمال االستخدامات السلمية للطاقة النووية.

معاهدة عدم انتشار األسلحة النووية

Vertrag der Nichtweiterverbreitung von Kernwaffen

7160 Tree

arbre

نبات دائم متخشب وله جذع رئيسي واحد، أو يف حالة األمجة،
تتعدد اجلدوع، مع وجود تاج، أكثر أو أقل ظهورا. يشمل املصطلح:
اخليزران والنخيل والنباتات اخلشبية األخرى اليت تليب املعايري املذكورة

أعاله.

شجرة

Baum

7161 tree and bush savana

savane arbustive

سافانا (سهول واسعة معشوشب بأشجار قليلة متناثرة مبناطق املناخ
املداري يف أفريقيا وأمريكا اجلنوبية) تكثر ا نسبيا األشجار

والشجريات.

سفانا شجرية

Baum- und Strauchsavanne

7162 tree cover

couvert végétal; couverture arborisée

منطقة تغطيها جمموعات شجريات وأشجار ومتفرقة حبيث ال ترقى يف
كثافتها إىل منطقة غابوية.

غطاء نبايت، غطاء شجري

Baumabdeckung

7163 Tree diameter (Dbh) 
measurement

mesure de diamètre d'arbre (dhp)

يتم قياس قطر الشجرة خارج اللحاء، على ارتفاع 1،3 متر (ارتفاع
الصدر) فوق سطح األرض باستثناء حاالت معينة. وميكن القيام

بالقياس باستعمال شريط قياس القطر (الشريط الذي متثل وحدته سم
من القطر)، أو باستخدام مسماك (أداة لقياس السمك).

قياس قطر شجرة (عند ارتفاع
الصدر)

Baumdurchmesser (DBH) Messung
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7164 Tree farm

ferme d'arbres

غابة مملوكة للقطاع اخلاص، تدار بشكل يسمح بتحقيق أهداف
متعددة، وحيث ميثل إنتاج األخشاب هدف أساسيا.

مزرعة أشجار

Baumfarm

7165 Tree line

limite des arbres

خط ارتفاعات أو خط عرض يفصل بني منطقة تواجد ومنطقة غياب
األشجار.

حد األشجار

Baumgrenze

7166 tremor

tremblement de terre (secousse); trémor

هزات واهتزازات أرضية مرافقة النفجار بركاين وصعود الصهارة عرب
املدخنة الربكانية.

رجفة، اهتزازات أرضية

Tremor

7167 Trench Method

méthode de tranchée

طريقة يتم من خالهلا التخلص من النفايات الصلبة و / أو السائلة يف
خنادق حمضرة يف موقع طمر النفايات.

طريقة اخلنادق

Graben-Methode

7168 Trench, cut off

tranchée pare/gaz etc

خندق مملوء مبواد منعدمة النفاذية ملنع تسرب الغاز أو العصارة.

خندق، حاجز

Sperrgraben

7169 Tribal Society

société tribale

جمتمعات منظمة إىل حد كبري على أساس القرابة، وخاصة التنظيمات
املبنية على أساس النسب والقرابة تعرف مبجتمع قبلي.

جمتمع قبلي

Stammesgesellschaft

7170 tributaries

affluents

جماري مائية تتدفق من منابع أصلية وتصب يف جماري مائية أخرى أو
أار.

روافد النهر

Nebenflüsse

7171 Trichlorofluorometha
ne

trichlorofluorométhane

أمساء أخرى: Freon®-11، CFC-12 - . أحد الغازات
الرئيسية املسببة لالحتباس احلراري. هناك أدلة كثرية تبني أن فئة من
املركبات االصطناعية، مركبات الكربون الكلورية الفلورية، مسؤولة

عن تدمري طبقة األوزون. جزيئات مركبات الكربون الكلورية
الفلورية حتتوي على واحدة أو أكثر من ذرات كل من الكلور

والفلور. مبا أن مركبات الكربون الكلورية الفلورية خاملة، فإا ال
تنهار أو تتحلل عندما تنبعث يف اهلواء يف الطبقة السفلى من الغالف
اجلوي. مع الزمن، حتمل ظاهرة االنتشار وتيارات اهلواء هذه امللوثات
إىل طبقة الستراتوسفري (طبقة عليا من الغالف اجلوي)، حيث، حتت
تأثري األشعة فوق البنفسجية، تنهار وتنتج ذرات كلور وجذور تبدأ
يف تدمري طبقة األوزون. مركبات الكربون الكلورية الفلورية هي
مركبات مفيدة جدا، خاملة، غري سامة، غري قابلة لالشتعال، وقد

استخدمت لسنوات يف املربدات وكذلك كمادة دافعة ألشكال اهلباء
اجلوي، لبخاخ الشعر ومزيالت العرق. أهم املركبات جتاريا هي
مركبات امليثان املهلجنة، الفريون-11 (امليثان الثالثي الكلور
األحادي الفلور)، والفريون-12 (امليثان الثنائي الكلور الثنائي

الفلور).

ميثان ثالثي الكلور أحادي الفلور

Trichlorfluormethan

7172 trickle of radioactive 
material

entrée de matières radioactives; faible fuite de 
Substanzes radioactifs

تسرب ضعيف من ناحية حجم التدفق يف وحدة الزمن (تسرب على
شكل قطرات)، لكن مستوى اخلطورة يتوقف على موقع التسرب

ونوعية املادة املشعة املتسربة.

تسرب املادة املشعة، تسرب ضعيف
ملادة مشعة

schwache Leckage eines radioaktiven Substanzes

7173 Triple Bottom Line

triple bilan

إضافة القيم االجتماعية والبيئية إىل التدابري االقتصادية التقليدية لقياس
أداء شركة أو جناح تنظيم. حصيلة ثالثية هي حماوالت حماسبتية

لوصف األثر االجتماعي والبيئي ألنشطة تنظيم، بطريقة ميكن قياسها،
ألدائها االقتصادي من أجل التحسني أو إلجراء تقييم أكثر تعمقا.

ولكن، حاليا،هناك معايري قليلة لقياس هذه التأثريات اإلضافية.

حصيلة ثالثية

Drei-Säulen-Modell
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7174 Triple Top Line

triple- ligne supérieure

يدل على تأثري االهتمام باإلدارة املستدامة لرأس املال الطبيعي واملايل
والبشري عرب تنظيم يعتمد زيادة العائدات (من خالل تقدمي منتجات
وخدمات مرغوب فيها بشكل أكرب) واحلد من التكاليف والنفقات
يف مجيع أحناء العمليات (من خالل عمليات أكثر بساطة). يف حني
أن العديد من هذه الفوائد يتم قياسها يف احملاسبة على أساس احلصيلة
الثالثية، فإن تأثرياا تكون أكثر قيمة على األداء املايل للشركة ألا

تتطلب كميات أقل من استثمار رأس املال وختفض تكلفة رأس املال.

سطر علوي ثالثي

Triple-Oberste Zeile

7175 Trippage

total des "retours" d'une bouteille consignée

عدد املرات اليت يتم فيها استعمال زجاجة قابلة لإلرجاع قبل التخلص
منها (انتهاء عمرها). يف اململكة املتحدة، تستعمل زجاجة احلليب يف
املتوسط 25 مرة. يف الواليات املتحدة األمريكية، تستعمل زجاجة

املشروبات الغازية  10 مرات.

عدد االستعماالت

Lebensdauer

7176 tRNA

arnt

إختصار لعبارة احلمض الرييب النووي النقال. جزيئات محض نووي
رييب صغرية تنقل األمحاض األمينية إىل الريبوسوم خالل تكوين

الربوتني. ويقوم كل ر ن أ ناقل بربط نوع واحد فقط من األمحاض
األمينية، ويتعرف على شفرة معينة يف ر ن أ الراسل، وبذلك يتم

تنفيذ الشفرة الوراثية.

أرن الناقل

tRNA

7177 Trophic Interaction

interaction trophic

تبادل املواد الغذائية بني املنتجني واملستهلكني.

تفاعل غذائي

trophische Wechselwirkung

7178 Trophic Level

niveau trophique

مستوى كمية الطاقة باملواد الغذائية اليت يتناوهلا كائن حي. تعترب
الكائنات القادرة على استخدام املواد الكيميائية غري العضوية، على
سبيل املثال، النباتات، أو مواد غذائية مبحتوى منخفض من الطاقة،
كائنات على مستوى غذائي منخفض. يف حني تعترب الكائنات اليت

حتتاج إىل غذاء مبستوى مرتفع من الطاقة ، على سبيل املثال، األنواع
املفترسة، كائنات على مستوى غذائي مرتفع. هكذا يشري بالتايل

املستوى الغذائي إىل مستوى الكائن احلي يف السلسلة الغذائية.

مستوى غذائي

trophische Ebene

7179 Trophie

trophic

مغذيات / حمتوى نظام بيئي من املغذيات؛ مستويات خمتلفة يف
السلسلة الغذائية.

غذائي

Trophie

7180 tropic of cancer

tropique du cancer

خط موازي خلط االستواء وهو اخلط احلد األبعد مشال خط االستواء
حيث تظهر الشمس عمودية عند منتصف يوم 21 يونية من كل

سنة، وميثل احلدود الشمالية للمنطقة املدارية.

مدار السرطان

Wendekreises des Krebses

7181 tropic of capricorn

tropique de capricorne

خط موازي خلط االستواء وهو اخلط احلد األبعد جنوب خط
االستواء حيث تظهر الشمس عمودية عند منتصف يوم 21 دمجرب

من كل سنة، وميثل احلدود اجلنوبية للمنطقة املدارية.

مدار اجلدي

Wendekreis des Steinbocks

7182 Tropical

tropical

املنطقة الواقعة بني خطي العرض 23،5 درجة مشال وجنوب خط
االستواء. هذه املنطقة لديها أصغر تغريات يومية ومومسية يف درجة

احلرارة، ولكن التغريات املومسية يف هطول األمطار كبرية.

استوائي

tropisch
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7183 tropical cyclone

cyclone tropical

عاصفة دوارة كبرية مع رياح قوية ال تقل سرعتها عن 74 ميال يف
الساعة، واليت حتدث يف املناطق املدارية. كما يطلق عليها

(إعصار/تيفون) (يف مشال غرب احمليط اهلادئ) وهوريكان (يف شرق
احمليط اهلادئ واحمليط األطلسي). موسم األعاصري املدارية ما بني

نوفمرب وأبريل يف جنوب احمليط اهلادئ وبني مايو / يونيو ونوفمرب يف
مشال احمليط اهلادئ. وتصنف األعاصري املدارية حسب سرعة الرياح
باستخدام مقياس سافري سيمبسون. ومن املتوقع أن ترتفع شدة وتواتر

هذه األخاصري مع تغري املناخ.

إعصار مداري

tropischer Wirbelsturm

7184 Tropical monsoon 
climate

climat tropical de mousson

هذا النوع من املناخ، شائع يف أمريكا اجلنوبية، ينتج عن الرياح
املومسية اليت تغري اجتاهها وفقا للفصول. هذا املناخ لديه شهر جاف
(والذي حيدث دائما تقريبا عند أو بعد وقت قصري من االنقالب

"الشتوي" هلذا اجلانب من خط االستواء) مع هطول أمطار أقل من
60 ملم، ولكن أكثر من 1/25 من جمموع األمطار السنوية.

 
        األمثلة على ذلك:

 
            كرينز، كويرتالند، أستراليا

 
            ميامي، فلوريدا، الواليات املتحدة األمريكية

 
        أيضا، سيناريو آخر خيص بعض األماكن اليت تناسب هذه

الفئة. يشار إىل هذه األماكن باسم مناخ "سواحل الرياح التجارية"
بسبب رياح شرقية جتلب ما يكفي من األمطار خالل أشهر "الشتاء"
ملنع املناخ من أن يصبح مناخ استوائي رطب وجاف. يتم إدراج

ناساو وجزر البهاما يف هذه اخلانة.

مناخ الرياح املومسية االستوائية

Tropisches Monsunklima

7185 Tropical rainforest 
climate

climat équatorial

متوسط هطول األمطار ال يقل عن 60 ملم لكل شهر من السنة.
وعادة ما يتواجد هذا املناخ يف جمال خطوط العرض 5-10 درجة
خط عرض على جانيب خط االستواء. ويهيمن على هذا املناخ حالة
استقرار نظام الضغط املنخفض على مدار السنة، حبيث ال تظهر

الفصول الطبيعية. بعض األماكن اليت لديها هذا املناخ هلا طقس موحد
ورتيب ورطب على مدار السنة (على سبيل املثال، ساحل احمليط

اهلادئ الشمايل الغريب ألمريكا اجلنوبية والوسطى، من االكوادور اىل
كوستا ريكا؛ انظر، على سبيل املثال، Andagoya وكولومبيا)،
ولكن يف كثري من احلاالت، يف فترة الشمس املرتفعة واأليام األطول
تتحقق الرطوبة األعلى (كما يف باليمبانج، إندونيسيا) أو وقت مشس
أقل ارتفاعا وأيام أقصر، قد يكون هناك مزيد من هطول األمطار (يف
Sitiawan، ماليزيا). مت العثور على عدد قليل من األماكن مع هذا
املناخ يف احلافة اخلارجية من املناطق االستوائية، على وجه احلصر
تقريبا يف نصف الكرة اجلنويب؛ مثال واحد هو سانتوس بالربازيل.

مناخ استوائي

Tropisches Regenwald-Klima

7186 tropical savana

savane tropicale

منطقة مبناخ استوائي شبه جاف إىل جاف مع متوسط درجات
احلرارة الشهرية فوق 18 درجة طيلة السنة، وتتميز بسهوهلا الشاسعة

وبأشجارها املتناثرة.

سفانا مدارية

tropische Savanne

7187 tropical storm

tempête tropicale

تتشكل العواصف املدارية عادة يف اجلزء الشرقي املداري من احمليطات
وتتحرك غربا.  تبدأ مجيع األعاصري، مبختلف أمسائها، من مناطق

الضغط املنخفض اليت تتشكل فوق املياه الدافئة االستوائية (على سبيل
املثال، درجة حرارة املياه السطحية من 80 درجة فارايت على
األقل). يف البداية، تكون الرياح وتشكيالت السحب فوق املياه

الدافئة االستوائية ضئيلة. لكنها تزداد قوة وكثافة مع مرور الوقت.
يتطلب تشكيل العواصف االستوائية أيضا تأثري كبري لقوة كوريوليس
للحث على حتقيق الدوران املناسب عند تشكيل الرياح. عندما تبدأ
العاصفة يف تنظيم نفسها يف منط متماسك، فإا سوف تشهد زيادة

النشاط وكثافة.

عاصفة مدارية

Tropensturm
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7188 Tropical wet and dry 
or savanna climate

climat tropical humide et sec ou de savane

هذه ااالت لديها موسم جفاف واضح، حيث هطول األمطار
خالل الشهر األكثر جفافا أقل من 60 ملم وأيضا أقل من 1/25
من جمموع األمطار السنوية. معظم األماكن اليت لديها هذا املناخ

توجد على جانيب املنطقة االستوائية، ولكن يف بعض األحيان، ميكن
أن توجد داخل املنطقة االستوائية (على سبيل املثال، سان ماركوس،
أنتيوكيا، كولومبيا). يف بعض األحيان، عندما يكون موسم اجلفاف

As) خالل فترة الشمس املرتفعة والنهار األطول، يتم استخدام فصيل
سافانا (Köppen climate classification)) بدال من

فصيل (Aw رطب). هذا هو احلال، على سبيل املثال، يف أجزاء من
هاواي، وشرق أفريقيا (مومباسا، كينيا)، وسري النكا (ترينكومايل).

يف معظم األماكن اليت هلا مناخات استوائية رطبة وجافة، فإنه قد
حيدث مع ذلك، موسم جفاف خالل فترة تكون خالهلا الشمس أقل
ارتفاعا والنهار أقصر بسبب تأثريات ظل املطر خالل جزء "ارتفاع

الشمس" من السنة.

Tropisch nass und 
trocken oder 

Savanne Klima

Tropisch nass und trocken oder Savanne Klima

7189 tropopause

tropopause

احلد الفاصل بني طبقة التروبوسفري والستراتوسفري (حوايل 8 كم يف
املناطق القطبية وحوايل 15 كم يف املناطق املدارية)، وتتميز عادة عن
طريق تغري مفاجئ من معدل التغري. املناطق فوق التروبوسفري متثل

جزء الغالف اجلوي أكثر استقرارا من الطبقة أسفله. التروبوبوز ميثل
احلد األعلى ملعظم الغيوم والعواصف.

تروبوبوز

Tropopause

7190 Troposphere

troposphère

الطبقه األويل من طبقات الغالف اجلوي لألرض واليت تالمس
سطحها وتصل إىل ارتفاع من حوايل 8 كلم عند القطبني و 18
كلم عند خط أالستواء وحتتوي على 90 يف املائة من كتلة الغالف

اجلوي.

تروبوسفري

Troposphäre

7191 tropospheric ozone 
(O3)

ozone (o3) troposphérique

يلعب األوزون املوجود يف الطبقة السفلى من الغالف اجلو، دورا هاما
يف تأثري غازات االحتباس احلراري والضباب الدخاين يف املدن. انظر

األوزون ملزيد من التفاصيل.

أوزون طبقة التروبوسفري

bodennahes Ozon (O3)

7192 trough

creux

منطقة ممدة بضغط جوي منخفض، إما على السطح أو يف الغالف
اجلوي العلوي.

حوض

Trog

7193 Trough (econ)

auge

نقطة يف دورة األعمال التجارية متثل اية التباطؤ وبداية التوسع.

أدىن املنخفض

Mulde

7194 Trust Funds

fonds d'affectation spéciale

أموال خمصصة لربامج حمددة مثل برامج يف إطار منظومة األمم
املتحدة.

صندوق استئماين

Treuhandfonds

7195 tsunami

tsunami

تسونامي، هي موجة حبرية ذات منشأ حملي أو بعيد، تنتج عن حترك
على نطاق واسع لقاع البحر مرتبط بزالزل عنيف، وغوص صفيحة

رئيسية، أو انفجار جزيرة بركانية.

تسونامي

Tsunami

7196 tuff

tuf

مصطلح عام لصخور وأحجار مسامية مكونة من مواد بركانية مت
قذفها أثناء انفجار بركاين.

توف

Tuff
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7197 Tundra

toundra

نوع من النظم اإليكولوجية اليت يمن عليها األشنيات والطحالب،
واألعشاب، والنباتات اخلشبية. اا توجد يف مناطق خطوط العرض
العليا (التندرا القطبية) وارتفاعات عالية (التندرا األلبية). توجد حتت
تندرا القطب الشمايل طبقة دائمة التجمد، وعادة ما تكون رطبة

جدا.

توندرا

Tundra

7198 Tundra climate (ET)

climat de toundra (et)

يدل على مناخ حيث يقع متوسط درجة حرارة أحر األشهر بني 0 و
10 درجة مئوية. حتدث هذه االجواء على اجلوانب الشمالية من
أمريكا الشمالية والكتل األرضية األوراسية، وعلى اجلزر القريبة.
وحيدث ذلك أيضا يف بعض اجلزر بالقرب من قارة القطب اجلنويب

(جزر ستانلي، جزر فوكالند مثال).
 

أحيانا، يتم إضافة حرف ثالث، للحرفني ET لتدقيق التصنيف، إذ
إما أن يكون الصيف أو الشتاء أكثر جفافا بشكل واضح باملقارنة مع

النصف اآلخر من السنة. عندما ميارس هذا اخليار لتضمني هذه
املعلومة، تطبق نفس املعايري اليت استعملت  يف حالة اموعات C و
D، مع شرط إضايف، إذ جيب أن يكون معدل هطول األمطار خالل

أمطر األشهر 30 مم على األقل (مناخات اموعة E ميكن أن
تكون جافة، أو حىت أكثر جفافا من مناخات اموعة B على أساس
اهلطول الفعلي، ولكن معدل التبخر يف E هو أقل منه يف B بكثري).

عموما ال تضاف احلروف اليت تشري إىل فصول هطول األمطار
باملناخات EF، ويرجع ذلك أساسا إىل صعوبة يف التمييز بني سقوط
وهبوب الثلوج، فالثلج هو املصدر الوحيد للرطوبة يف هذه االجواء.

(ET) مناخ التندرا

Tundra Klima (ET)

7199 Turbidites

turbidites

ترسبات يف قاع البحر، شكلتها ايارات ضخمة ملنحدر دلتا كبرية،
أودعتها األار. اارت هذه املنحدرات استجابة لزلزال هزها أو
ضغط ترسيب مفرط. االرتباط الزمين حلدوث ترسبات عكرة يف
بعض مناطق الدلتا يف مشال غرب احمليط اهلادئ تشري إىل أن هذه

الودائع قد شكلتها الزالزل.

ترسبات عكرة

Turbiditen

7200 Turbidity currents

; courant de turbidité

تيار يف جمال مائع (سائل أو غاز) الذي يتكون حتت تأثري اجلاذبية عند
توفر فرق كاف يف الكثافة بني جزأين من اال املائع. فرق الكثافة

هنا ناتج عن فرق يف تركيز املواد الصلبة العالقة (انظر أيضا
.(density current

تيار تعكري املنشأ

Trübeströme

7201 Turbine Generator 
(Wheelabrator)

turbine-generator

جهاز حيول الطاقة احلرارية للبخار املتولد يف املرجل إىل طاقة
كهربائية.

توربني-مولد

Turbine-Generator

7202 Turnover

renouvellement

تغريات يف تركيبة األنواع عرب جمموعة من املوائل، يكون ذلك مثال
على امتداد املقاطع البيئية أو بني املوائل املوجودة ضمن مشهد طبيعي

معني.

جتديد

Erneuerung

7203 Turn-over time

temps de cycle

النسبة بني كتلة مادة خبزان (على سبيل املثال، كتلة N2O يف
الغالف اجلوي) ومعدل إزالة أو االستهالك املادة من اخلزان (على

سبيل املثال، معدل تدمري أشعة الشمس لِ N2O يف طبقة
الستراتوسفري).

زمن الدورة

Umsatzzeit

7204 Tuyeres

tuyères

فتحات أو مداخل يف سرير االحتراق أو على جانبه، اليت ميكن من
خالهلا توجيه اهلواء لتحسني االحتراق.

فتحات

Düsen

7205 Twinning

jumelage

ربط أو إشراك موقعني أو أكثر من املواقع معا يف برنامج مشترك
لتبادل اخلربات حول جمموعة واسعة من القضايا اإلدارية.

توأمة

Partnerschaft
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7206 typhoon

typhon

اسم يطلق على األعاصري املدارية يف غرب احمليط اهلادئ.

إعصار تيفون

Taifun
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7207 U.N. Convention on 
the Law of the Sea 
(UNCLOS)

convention u.n. sur le droit de la mer (unclos)

اتفاق دويل نتج عن مؤمتر األمم املتحدة الثالث لقانون البحار (اتفاقية
قانون البحار III). حيدد قانون اتفاقية البحار حقوق ومسؤوليات

الدول يف استخدام احمليطات يف العامل، ووضع مبادئ توجيهية
للشركات والبيئة وإدارة املوارد الطبيعية البحرية. اعتمدت االتفاقية يف

عام 1982، ودخلت حيز التنفيذ يف عام 1994.

اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

UN Konvention über das Seerecht (UNCLOS)

7208 U.N. Fish Stock 
Agreement (UNFSA)

u.n. accord sur les stocks de poissons (anup)

اتفاقية لتنفيذ أحكام اتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار املؤرخة 10
ديسمرب 1982 بشأن حفظ وإدارة األرصدة السمكية باملناطق

املتداخلة واألرصدة السمكية الكثرية االرحتال.

اتفاقية األمم املتحدة حول األرصدة
(UNFSA) السمكية

UN-Vereinbarung über Fischbestände (UNFSA)

7209 UARS (Upper 
Atmosphere 
Research Satellite)

uars (upper atmosphere research satellite)

قمر صناعي (أطلق سنة 1991 من قبل وكالة األحباث الفضائية
األمريكية - باستخدام املكوك ديسكفري – وعمل إىل سنة -
2005) لدراسة كيمياء الغالف اجلوي العلوي لألرض. قامت
األجهزة على منت القمر بقياس تركز األوزون وامليثان وأكاسيد
النيتروجني وخبار املاء ودرجة احلرارة وغريها يف الطبقة العليا من

الغالف اجلوي (الستراتوسفري).

قمر صناعي لبحوث الغالف اجلوي
(UARS) العلوي

UARS (Upper Atmosphere Research Satellite)

7210 UK Food & Drink 
 Federation(FDF)

uk federation aliments et boisson

متثل مصاحل صناعة الطعام والشراب، وتشارك مع
(Envirowise)، وهو برنامج تقوم احلكومة بتمويله وهو خمصص
لوضع االستخدام املستدام للموارد يف قلب ممارسة األعمال التجارية

يف اململكة املتحدة.

فدرالية مصنعي املأكوالت
واملشروبات باململكة املتحدة

UK Essen und Trinken Föderation

7211 uliginal

uliginaire; uligineux

نباتات تنمو وتعيش يف جماالت رطبة.

نابت يف األماكن الرطبة، نبات
جماالت رطبة

wächst an feuchten Orten

7212 ultra violet rays

rayons ultra violets

أمواج كهرومغناطيسية ذات طول موجي أقصر من الطول املوجي
ملختلف مكونات الضوء املرئي وأطول من الطول املوجي لألشعة
السينية، مسيت هذه األشعة بفوق البنفسجية ألن طول موجة اللون

البنفسجي هو األقصر بني ألوان الطيف.

أشعة فوق بنفسجية

ultraviolette Strahlen

7213 Ultrafiltration

ultrafiltration

طريقة الترشيح اليت يتم بواسطتها فصل جسيمات ذات أبعاد غروية
عن املواد اجلزيئية واأليونية عن طريق مترير احمللول السائل من خالل

غشاء به مسام أنبوبية ضيقة جدا. وغالبا ما تستخدم أغشية
الكولوديون موضوعة على ورق الترشيح. وميكن حتضري منظومة

ترشيح (كولوديون على ورق الترشيح) مبساميات خمتلفة حبيث ميكن
االحتفاظ جبسيمات من أحجام قصوى خمتلفة. وميكن أيضا أن

تستخدم العملية يف ترسيب جزيئات عضوية كبرية من حملول مائي
مع أيونات غري عضوية ثقيلة مثل السيزيوم. آلية الترشيح الفائق ليس
هلا جمرد تأثري غربال، ولكن تعتمد أيضا على الظروف الكهربائية يف

كل من الغشاء واملادة الغروية.

ترشيح فائق

Ultrafiltrierung

7214 Umbrella Group

umbrella group

ائتالف فضفاض من البلدان املتقدمة من خارج االحتاد األورويب،
تشكل يف أعقاب اعتماد بروتوكول كيوتو ويعرف حتت اسم جمموعة
املظلة. وعلى الرغم من عدم وجود قائمة عضوية رمسية، فإن اموعة
تتضمن عادة أستراليا وكندا وأيسلندا واليابان ونيوزيلندا والنرويج

واالحتاد الروسي وأوكرانيا والواليات املتحدة.

جمموعة املظلة

Umbrella Groupe
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7215 Umweltverträglichkei
tsprüfung

evaluation de l'impact sur l'environnement

جزء غري مستقل من اإلجراءات اإلدارية للموافقة على املشاريع:
يشمل حتديد ووصف وتقييم آثار املشروع على البشر واحليوانات
والنباتات والتربة واملاء واهلواء واملناخ واملشاهد الطبيعية، مبا يف ذلك

التفاعالت، والتأثريات املترتبة على اآلثار الثقافية وغريها.

تقييم التأثري على البيئة

Umweltverträglichkeitsprüfung

7216 UN Global Compact 
(UNGC)

pacte mondial des nations unies (ungc)

اقترح ألول مرة من قبل األمني العام لألمم املتحدة كويف عنان يف
خطاب وجهه إىل املنتدى االقتصادي العاملي يف دافوس يف عام

1999. يسعى امليثاق العاملي إىل تعزيز املواطنة املسؤولة للشركات
حبيث ميكن أن تصبح املعامالت التجارية جزءا من احلل لتحديات
العوملة، ويشجع الشركات على دعم عشرة مبادئ أساسية يف جمال

حقوق اإلنسان ومعايري العمل والبيئة ومكافحة الفساد.

ميثاق عاملي لألمم املتحدة
(UNGC)

UN Global Compact (UNGC)

7217 UN Watercourses 
Convention (UNWC)

convention sur les cours d'eau de l'onu (unwc)

معاهدة عاملية اعتمدا اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف عام 1997.
وهي اتفاقية اإلطار معتمدة يف تسيري ااري املائية الدولية.

اتفاقية األمم املتحدة للمجاري املائية

UN-Konvention über Wasserläufe (UNWC)

7218 UNCCD 
comprehensive 
communication 
strategy (CCS)

stratégie globale de communication de la unccd 
(ccs)

خطة عمل منسقة دف إىل دعم تنفيذ االتفاقية بإعطاء األراضي /
التربة، االهتمام واألولوية اليت تستحقها يف القرارات السياسية

واالقتصادية على املستويات احمللية والوطنية والدولية، من أجل دعم
النشر األمثل لالستراتيجية. وحتدد االستراتيجية أهداف االتصاالت

واجلماهري املستهدفة واألنشطة املخطط هلا.

استراتيجية شاملة لالتصاالت
(CCS) التفاقية مكافحة التصحر

UNCCD umfassende Kommunikationsstrategie (CCS)

7219 UNCCD headquarters

siège de la ccd

يوجد، منذ عام 1999، مقر األمانة الدائمة التفاقية مكافحة التصحر
يف بون، أملانيا.

مقر أمانة اتفاقية مكافحة التصحر

UNCCD Hauptsitz

7220 UNCCD United 
Nations Convention 
to Combat 
Desertification

unccd convention des nations unies sur la lutte 
contre la désertification

اعتمدت االتفاقية يف باريس يف 17 حزيران 1994. ودخلت حيز
التنفيذ يف 26 ديسمرب 1996. اهلدف من هذه االتفاقية هو مكافحة

التصحر وختفيف آثار اجلفاف يف البلدان اليت تعاين من اجلفاف
الشديد و/أو التصحر، وخباصة يف أفريقيا، من خالل إجراءات فعالة
على مجيع املستويات، بدعم من ترتيبات التعاون والشراكة الدولية،
يف إطار ج متكامل وهو ما يتماشى مع جدول أعمال القرن 21،
وذلك دف املسامهة يف حتقيق التنمية املستدامة يف املناطق املتضررة.

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
(UNCCD) التصحر

UNCCD Konvention der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung der Wüstenbildung

7221 UNCED

cnued

املعروف أيضا باسم قمة األرض يف ريو والذي عقد يف ريو دي
جانريو يف عام 1992. وقد عزز مقاربة جديدة ومتكاملة ملشاكل
من بينها مشكلة التصحر والتأكيد على العمل على تعزيز التنمية
املستدامة. وأوصى بأن تنشئ اجلمعية العامة لألمم املتحدة جلنة

تفاوض حكومية دولية وأن تعد، قبل يونيو 1994، اتفاقية األمم
املتحدة ملكافحة التصحر.

مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة
(UNCED) والتنمية

UNCED
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7222 Uncertainty

incertitude

املستوى أو إىل أي مدى تكون قيمة غري معروفة، بتعبري كمي (على
سبيل املثال، جمموعة من قيم درجة احلرارة مت حساا بنماذج خمتلفة)
أو نوعي (على سبيل املثال، تقدير من قبل فريق من اخلرباء الحتمال
ايار اللوحة اجلليدية القطبية الغربية). مت إدراج مصطلح عدم اليقني

يف اإلسقاطات املناخية يف املقام األول للداللة على جمموعة من
التوقعات للسلوك البشري اليت حتدد انبعاثات الغازات الدفيئة،

وجمموع النتائج من النماذج املناخية لكل من الغازات الدفيئة املتوفرة.

عدم اليقني

Unsicherheit

7223 uncertainty principle

principe d'indétermination

مبدأ من أهم مبادئ نظرية الكم، معناه أنه ليس باإلمكان حتديد
خاصيتني تكميليتني (حصيلة بعديهما هو بعد ثابتة بالنك) جلسيمات
دقيقة بدقة ال متناهية يف وقت واحد. مبدأ عدم اليقني ليس نتيجة
حملدودية دقة أدواة القياس، ولكنها من أساسيات طبيعة اجلسيمات

الدقيقة.

نظرية التردد، مبدأ عدم التأكد

Unschärferelation

7224 uncoated mechanical 
paper

papier non couché

ورق مناسب للطباعة أو لرسومات بيانية أخرى، حيث تتكون أقل
من 90٪ من األلياف املكونة للورق من ألياف اللب الكيميائي.
ويعرف هذا الصنف أيضا بالورق بأساس خشيب أو ورق مبكون
خشيب، وورق االت األملس الذي يتم صقله حتت ضغط عال

والذي يستعمل يف طباعة االت ومطبوعات أخرى.

ورق ميكانيكي غري مصقول

unbeschichtetes mechanisches Papier

7225 uncoated woodfree 
paper

papier non couché sans bois

ورقة مناسبة للطباعة أو ألغراض بيانية أخرى، حيث يتكون ٪90
على األقل من األلياف من اللب الكيميائي. الورق اخلايل من اخلشب
وغري املصقول ميكن أن يكون مصنوعا أو حمتويا على جمموعة متنوعة
من املكونات، مع مستويات خمتلفة من اإلضافات املعدنية وجمموعة

من عمليات التهيئة النهائية مثل التشطيب، التحجيم، الصقل،
أوإدخال عالمات مائية. ويشمل هذا الصنف معظم الورق املستعمل
يف املكاتب، مثل ورق مراسالت األعمال واإلدارة، ورق اآلالت
الناسخة والكمبيوتر، وورق طباعة الكتب. ويشمل هذا الصنف

الورق امللون وورق الطباعة "املغلف"، (حيث ميثل التغليف أقل من 5
غ لكل جانب).

ورق خال من اخلشب وغري مصقول

unbeschichtetes holzfreies Papier

7226 Unconfined aquifer

aquifère libre

منطقة من مواد أرضية مشبعة غري حماصرة من قبل طبقة كتيمة أو
منخفضة النفاذية مثل الطني. هذه األنظمة تسمح بتجفيف مياه مسام

التربة وحركة الحقة للهواء (أو املاء) مللء الفراغات اليت أخالها
انتقال املياه.

مياه جوفية غري حمصورة

ungespannten Grundwasserleiter

7227 Unconfined aquifer

nappe aquifère libre

طبقة مياه جوفية حيث السطح العلوي للمنطقة املشبعة يشكل
منسوب مياه.

طبقة مياه جوفية غري حمصورة

Freies Grundwasser

7228 unconformity

discordance

انقطاع يف استمرارية سلسلة الترسيب.

عدم تطابق

Diskordanz
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7229 Unconventional 
resources

ressources non conventionnelles

مصطلح فضفاض لوصف احتياطيات الوقود األحفوري اليت ال ميكن
استخراجها بطرق احلفر والتعدين والتقنيات الراسخة اليت سادت

استخراج الفحم والغاز والنفط طوال القرن العشرين. مل يتم تعريف
احلدود بني املصادر التقليدية وغري التقليدية بشكل واضح. وتشمل

الزيوت غري التقليدية الزيت أو النفط الصخري وقطران الرمال /
القار، الزيوت اخلام الثقيلة والثقيلة جدا، ونفط أعماق البحار.
ويشمل الغاز الطبيعي غري التقليدي الغاز الصخري من العصر

الديفوين، غاز تشكيالت من احلجر الرملي، غاز بطبقات املياه اجلوفية
حتت ضغط جيولوجي، الغاز املستخرج من مناجم الفحم، وامليثان

احملتبس يف هياكل مائية مشبكة (هيدرات الغاز).

موارد غري تقليدية

unkonventionelle Ressourcen

7230 Underbark

sous écorce

حجم اخلشب باستثناء حجم اللحاء.

حتت اللحاء

Unterrinde

7231 Undercut

saper

قطع جذور عمودية مسيكة نسبيا من شجريات الشتالت لتشجيع منو
اجلذور الليفية.

قطع جذر عمودي

Unterschnitt

7232 Underfire air

air primaire

هواء ابتدائي يوجد مدخله على اجلانب السفلي من سرير النار.يزود
الفرن باهلواء الضروري لالشتعال واحلرق شبه الكامل للوقود. لتحقيق

االحتراق الكامل، فإن تنظيم وثيق بني اهلواء االبتدائي و"اهلواء
الثانوي" أمر ضروري.

هواء حتت النار

Primärluft

7233 undergrowth

couverture vivante; sous-bois

غطاء نبايت يف الغابات أسفل األشجار، ويتكون من أعشاب وشتالت
وشجريات قصرية إىل متوسطة االرتفاع.

غطاء حي، نباتات سفلية

Unterholz

7234 Undernutrition

sous nutrition

حالة مؤقتة أو مزمنة، ناجتة عن تناول أقل من املوصى به يومية من
الطاقة الغذائية و/أو متطلبات الربوتني، سواء من خالل عدم كفاية
االستهالك الغذائي، وسوء االمتصاص، و/أو االستخدام البيولوجي

الضعيف للمواد الغذائية املستهلكة.

نقص تغذية

Unterernährung

7235 underplant (to)

planter en sous-étage

غرس نباتات صغرية وشتالت تصبح شجريات عند اكتمال منوها بني
وحول أشجار كبرية باحلدائق.

غرس يف الطبقة السفلى

Unterholz pflanzen

7236 Underplanting

sous-plantation

زراعة أغراس جديدة أقل من األغراس القائمة مع نية أن حيصل يف
اية املطاف تعويض األغراس املسنة.

زراعة بكثافة أدىن

Unterpflanzung

7237 understocked

densité réduite

موقع غابوي بأشجار متباعدة على نطاق واسع (كثافة منخفضة)،
حبيث يصبح من غري املمكن أن حيقق النمو الكامل إغالق تاما للمظلة

الورقية.

كثافة منخفضة

reduzierte Dichte

7238 Understorey

sous-étage

أشجار و/أو شجريات تنمو أسفل مظلة األشجار الكربى.

طبقة سفلى

Unterwuchs

7239 Understory trees

arbres des couches inférieures

أشجار صغرية تنمو بشكل جيد يف ظل أشجار كبرية. وتشمل
أشجار الطبقة السفلى الشائعة يف غابة البتوال – احلور – التنوب،
شجرة اخلشب احلديدي والقيقب اجلبلي، وغريها. يف غابة خمتلطة

قيقب – خشب صلب توجد أشجار طبقة سفلى شائعة أخرى: جوز
الساحرات والكرز األسود.

أشجار الطبقة السفلى

Unterwuchsbäume
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7240 Undescribed species

espèce non décrite

كائن حي مل يوصف رمسيا بعد من قبل الباحثني املختصني وهكذا ال
يوجد له اسم علمي رمسي من حدين. يستعمل عادة حرف أو أكثر

sp أو رقم للتعيني بعد االسم العام، على سبيل املثال، (سكواتينا
Squatina). نوع غري موصوف من القرش املالك الذي ينتمي إىل

جنس سكواتينا.

نوع غري موصوف

unbeschriebene Art

7241 Undigested sludge

boues fraîches

محأة مترسبة متت إزالتها من أحواض الترسيب فور ترسبها وقبل تقدم
كبري للتحلل. كما تدعى محأة خام.

محأة طرية

Unbehandelter Schlamm

7242 unearthing

déterrage

عملية حفر واختراق لطبقات قشرة أألرض للحصول على املياه أو
املعادن أو غري ذلك.

رفْع، حفر

zutage fördern

7243 UNEP-WCMC

pnue-wcmc

يدير مركز الرصد العاملي حلفظ الطبيعة التابع لربنامج األمم املتحدة
للبيئة قاعدة بيانات مواقع تراث عاملي مع قيم طبيعية.

برنامج األمم املتحدة للبيئة - مركز
الرصد العاملي حلفظ الطبيعة

UNEP-WCMC

7244 UNESCO´s Man and 
Biosphere 
Programme (MAB)

programme de l'unesco sur l'homme et la 
biosphère (mab)

يدرس ويطور برنامج اليونسكو على اإلنسان واحمليط احليوي األسس،
يف جمال العلوم الطبيعية واالجتماعية، من أجل االستخدام املستدام
واحلفاظ على التنوع البيولوجي، وحتسني العالقة بني الناس وبيئتهم
على الصعيد العاملي. يشجع الربنامج البحوث املتعددة التخصصات

والتظاهرات العلمية والتدريب يف إدارة املوارد الطبيعية.

برنامج اليونسكو اإلنسان واحمليط
احليوي

UNESCO-Programm "Mensch und Biosphäre" (MAB)

7245 uneven-aged 
silviculture

sylviculture inéquienne

نظم غابوية بأشجار متفاوتة العمر تدل على الفئة العامة لنظم الزراعة
املختلطة بالغابات، نظم الغابات االنتقائية. هذه األنظمة تنتج مواقع
غابوية بأشجار متفاوتة العمر. جمموعة خمتارة أو نظام أشجار غابات
متفاوتة العمر أو باختالف واضح يف العمر، تطَور أو تحافظ على
خليط من ثالثة أو أكثر من الفئات العمرية واملمثلة جيدا. هدف

اإلدارة هو خلق واحلفاظ على املوقع واهليكل العمري على مر الزمن.
نظم انتقائية قد حتول، على مدى فترات طويلة من الزمن، مواقع

متجانسة يف السن إىل مواقع متفاوتة العمر من خالل بعض (أو كثري
من) التخفيفات واإلدخاالت املنتقاة على فترات قصرية نسبيا من عقد

إىل عدة عقود.

غابات بأشجار متفاوتة السن

Waldbau mit ungleichmäßigem Alter

7246 Uneven-aged stand

peuplement inéquienne

يتكون من جمموعات أشجار من فئات عمرية متباينة، حيث تكون
الفوارق العمرية مهمة باملقارنة مع نظام إدارة هيكل املوقع وطول

الدورة الزراعية.

موقع بأشجار متفاوتة السن

Baumstand mit ungleichmäßigem Alter

7247 UNFCCC, Financial 
Mechanism

ccnucc, mécanisme financier

تلْزِم االتفاقية البلدان املتقدمة األطراف (األطراف املدرجة يف املرفق
II) بتوفري املوارد املالية الالزمة ملساعدة البلدان النامية األطراف على

تنفيذ االتفاقية. ولتيسري ذلك، أنشأت االتفاقية آلية مالية لتوفري
األموال للبلدان النامية األطراف. األطراف يف عملية اتفاقية املخصصة
لآللية املالية ملرفق البيئة العاملية (GEF) تعمل على أساس القواعد
اجلارية، اليت ختضع ملراجعة كل أربع سنوات. اآللية املالية مسؤولة

أمام مؤمتر األطراف.

االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن
تغري املناخ، اآللية املالية

UNFCCC, Finanzierungsmechanismus

7248 UNFCCC. Article 4.1

ccnucc. article 4.1

مادة من االتفاقية تتضمن االلتزامات العامة اليت تعهدت ا مجيع
األطراف، دول نامية ودول متقدمة.

االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن
تغري املناخ. املادة 4.1

UNFCCC. Artikel 4.1
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7249 UNFCCC. Article 4.2

ccnucc. article 4.2

مادة من االتفاقية تتضمن التزامات حمددة من البلدان املتقدمة فقط
(امللحق األول) - باخلصوص أا ستتخذ تدابري دف إىل إعادة
انبعاث الغازات الدفيئة إىل مستويات عام 1990 حبلول عام

.2000

االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن
تغري املناخ. املادة 4.2

UNFCCC. Artikel 4.2

7250 UNFCCC. Article 6

ccnucc. article 6

تتضمن املادة جلنة اإلشراف الدويل على "املسار الثاين" ملشاريع التنفيذ
املشترك. يتم تنفيذ مشاريع التنفيذ املشترك من خالل رعاية وتلقي
بلدان متقدمة مبوجب املادة 6 من بروتوكول كيوتو – كما حيتمل

أن تكون الدولة املتلقية من دول "االقتصاد يف مرحلة انتقالية".
ويستخدم "املسار اثنني" إذا مل تفي دولة من االثنتني مبتطلبات معايري

("مسار واحد") لربنامج التنفيذ املشترك. انظر املسار الثاين.

االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن
تغري املناخ. املادة 6

UNFCCC. Artikel 6

7251 UNFF (United Nations 
Forum on Forests)

fnuf (forum des nations unies sur les forêts)

يف أكتوبر 2000، أنشأ الس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم
املتحدة يف قراره 2000/35 منتدى األمم املتحدة للغابات، وهي
هيئة فرعية دف أساسا إىل تعزيز ".. . اإلدارة واحلفظ و التنمية
املستدامة جلميع أنواع الغابات وتعزيز االلتزام السياسي على املدى
الطويل لتحقيق هذه الغاية ...  "  استنادا إىل إعالن ريو، واملبادئ

املتعلقة بالغابات، الفصل 11 من جدول أعمال القرن 21، ونتائج
أعمال الفريق احلكومي الدويل املتخصص املعين بالغابات / املنتدى
احلكومي الدويل املعين بالغابات واملعامل الرئيسية األخرى للقانون
الدويل لسياسة الغابات. للمنتدى عضوية عاملية، ويتألف من مجيع

الدول األعضاء يف األمم املتحدة ووكاالا املتخصصة. وبعد ما يقرب
من 3 سنوات من املفاوضات املكثفة، انطالقا من املنتدى اخلامس

(UNFF5) وصوال إىل املنتدى السابع (UNFF7)، مت االتفاق
على صك غري ملزم قانونا بشأن مجيع أنواع الغابات يف 28 أبريل

من عام 2007.

منتدى األمم املتحدة للغابات

UNFF (Wälderforum der Vereinten Nationen)

7252 Ungulate

ongulé

حيوانات ذات حوافر، عادة عاشبة، من الثدييات ذوات األربع قوائم
(مبا يف ذلك احليوانات اترة واخلنازير واإلبل، فرس النهر، احلصان

ووحيد القرن والفيل).

ذو حوافر

Huftier

7253 Unintended 
Consequences

conséquences inattendues

عمليات وإجراءات أدت إىل نتائج مل تكن متوقعة. العواقب غري
املقصودة غالبا ما تكون سلبية وتنتج عن كون املنظومة أكثر تعقيدا
وترابط مما كنا قد أدركنا وخاصة النظم البيئية واالجتماعية. املبدأ

الوقائي هو حماولة ملساعدة األفراد واملنظمات واتمعات لتكون أكثر
وعيا واحترازا اجتاه آثار قرارام قبل اختاذ أي إجراء أو إجراء

تغيريات. وجيري اعتماد املبدأ الوقائي بشكل متزايد من قبل املنظمات
يف مجيع أحناء العامل.

عواقب غري مقصودة

unbeabsichtigte Folgen

7254 Unique and 
Threatened System

systèmes uniques et menacés

كيانات اليت يقتصر وجودها على جمال جغرايف ضيق نسبيا ولكن
ميكن أن تؤثر على كيانات أخرى، كيانات يف كثري من األحيان أكرب

وأكثر اتساعا. تواجد الكيان يف نطاق ضيق جغرافيا يدل على
حساسية للمتغريات البيئية، مبا يف ذلك املناخ، وبالتايل يشهد على
املخاطر املترتبة على تغري املناخ، ويعرف بأنه نظام فريد ومهدد.

نظم فريدة ومهددة

Einzigartige und bedrohte Système

7255 Unit-Based 
Pricing/Pay-As-You-
Throw

établissement des prix à base d’unité/redevance 
selon la quantité

اسم نظام يعتمد دفع السكان لتكلفة خدمات إدارة النفايات البلدية
الصلبة لكل وحدة من النفايات (بالوزن أو باحلجم) مت مجعها وليس

من خالل رسم ثابت.

اعتماد تسعرية الوحدة / الدفع
حسب كمية األزبال

Preis Einheitsbasiert / Gebühr bezogen auf die Menge
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7256 United Nations 
Commission on 
Sustainable 
Development (CSD)

commission des nations unies sur le 
développement durable (cdd)

أنشئت جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة (CSD) من قبل اجلمعية
العامة لألمم املتحدة يف ديسمرب كانون االول لعام 1992 لضمان

املتابعة الفعالة ملؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية
(UNCED)، املعروف أيضا باسم قمة األرض. مند إنشائها،

قامت جلنة التنمية املستدامة مبشاركة واسعة يف اهليكل والتوقعات، من
خالل إشراك جمموعة واسعة من أصحاب املصلحة الرمسية والشركاء

يف إجراءاا الرمسية عرب الصيغ املبتكرة. قررت اللجنة يف دورا
احلادية عشرة يف عام 2003 برنامج عمل متعدد السنوات يتألف من
مراجعة وسياسات سنوات. يف مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة

(ريو + 20)، وافقت الدول األعضاء على إنشاء منتدى سياسي رفيع
املستوى الذي سيحل الحقا حمل جلنة التنمية املستدامة.

جلنة األمم املتحدة للتنمية املستدامة
(CSD)

Kommission der Vereinten Nationen für nachhaltige 
Entwicklung (CSD)

7257 United Nations 
Conference on 
Environment and 
Development 
(UNCED)

conférence des nations unies sur 
l'environnement et le développement (cnued)

مؤمتر دويل عقد يف ريو دي جانريو يف عام 1992، والذي أطلق
ثالث اتفاقيات رئيسية هي: اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري
املناخ (UNFCCC)، واتفاقية األمم املتحدة للتنوع البيولوجي

(UNCCD) واتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر ،(CBD)
.

مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة
(UNCED) والتنمية

Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung (UNCED)

7258 United Nations 
Decade for Desert 
and the Fight Against 
Desertification 
(UNDDD)

décennie des nations unies pour les déserts et la 
lutte contre la désertification (unddd)

أعلنت الدورة الرابعة والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة العقد
2020-2010 عقد األمم املتحدة للصحارى وملكافحة التصحر
وذلك دف رفع مستوى الوعي بأسباب وحلول لتدهور األراضي

والتصحر املستمر يف إطار االستراتيجية.

عقد األمم املتحدة للصحراء
(UNDDD) وملكافحة التصحر

Dekade der Vereinten Nationen für die Wüste und für 
die Bekämpfung der Wüstenbildung (UNDDD)

7259 United Nations 
Economic 
Commission for 
Europe (UNECE)

commission économique des nations unies pour 
l'europe (cee-onu)

مت تأسيس اللجنة االقتصادية ألوروبا التابعة األمم املتحدة يف عام
1947 من قبل الس االقتصادي واالجتماعي لألمم املتحدة

(ECOSOC). وهي جلنة من مخس جلان إقليمية لألمم املتحدة.
اهلدف الرئيسي للجنة االقتصادية ألوروبا هو تعزيز التكامل

االقتصادي لعموم أوروبا. للقيام بذلك، فإا جتمع بني 56 دولة، تقع
يف االحتاد األورويب، وخارج االحتاد يف أوروبا الغربية وأوروبا الشرقية

وجنوب شرق أوروبا ورابطة الدول املستقلة (CIS) وأمريكا
الشمالية.

جلنة اقتصادية ألوروبا تابعة لألمم
املتحدة

Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für 
Europa (UNECE)
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7260 United Nations 
Framework 
Convention on 
Climate Change 
(UNFCCC)

convention-cadre des nations unies sur les 
changements climatiques (ccnucc)

اعتمدت االتفاقية يف 9 أيار/مايو عام 1992 يف نيويورك ووقعت يف
قمة األرض عام 1992 يف ريو دي جانريو من قبل أكثر من 150
بلدا واموعة األوروبية. وهدفها النهائي هو "استقرار تركيزات

الغازات الدفيئة يف الغالف اجلوي عند مستوى حيول دون تأثري خطري
من جانب اإلنسان يف النظام املناخي." وحيتوي على التزامات جلميع
األطراف. دخلت االتفاقية حيز التنفيذ يف مارس 1994. انظر أيضا

.(COP) بروتوكول كيوتو ومؤمتر األطراف

االتفاقية اإلطار لألمم املتحدة بشأن
(UNFCCC) تغري املناخ

Convention-cadre des Nations Unies sur les 
changements climatiques (CCNUCC)

7261 United Nations 
Initiatives

initiatives des nations unies

كانت األمم املتحدة نشطة جدا يف السنوات األخرية يف جمال
املبادرات إلشراك الشركات يف التنمية. املبادرة املعروفة جيدا هي
امليثاق العاملي لألمم املتحدة مبجموعة من عشرة مبادئ واليت ميكن

للشركات أن توقع عليها بشكل طوعي. أقل شهرة ولكن واحدة من
أقدم املبادرات هي إعالن متعددة اجلنسيات ملنظمة العمل الدولية عن
املبادئ اليت يطلب من الشركات التوقيع عليها. هناك جمموعة تزداد
بروزا وهي جمموعة من املبادئ املالية لالستثمار املسؤول اجتماعيا

واليت يرعاها برنامج األمم املتحدة للبيئة واملعروفة باسم املبادرة املالية
.(UNEPFI) لربنامج األمم املتحدة للبيئة

مبادرات األمم املتحدة

Initiativen der Vereinten Nationen

7262 United Nations 
Specialized Agencies 
and Programs

agences et programmes spécialisés des nations 
unies

17 منظمات دولية، لديها اتفاق بشأن العالقة مع األمم املتحدة (أي
وكاالت متخصصة األمم املتحدة) والربامج والصناديق التابعة لألمم

املتحدة املمولة من خالل التربعات.

وكاالت وبرامج األمم املتحدة
املتخصصة

UN Sonderorganisationen und -Programme

7263 Universality

universalité

مصطلح يشري إىل الشفرة الوراثية، والشفرات الثالثية واليت تترجم
للحامض األميين ذاته (باستثناءات طفيفة) يف كافة األنواع تقريبا.

العمومية، مشولية

Universalität

7264 Unloading bulkhead

rayon de déchargement

حاجز ميكن حتريكه، يستعمل لتفريغ الشاحنات (انظر: تفريغ مبكبس
طارد).

حاجز تفريغ

Entladeschott

7265 UN-REDD

onu-redd

،REDD يف جمال (UN) برنامج تعاوين ملنظمة األمم املتحدة
أطلق يف سبتمرب 2008، حيث التعاون بني ثالث وكاالت لألمم
املتحدة (FAO، UNEP، UNDP) للعمل على األنشطة

ذات الصلة مبجال REDD واليت دف إىل دعم أنشطة االستعداد
ووضع توجيهات ومناهج موحدة على أساس علمي سليم.

برنامج األمم املتحدة خلفض
االنبعاثات الناجتة عن إزالة الغابات

وتدهورها يف البلدان النامية
(UN-REDD)

UN-REDD

7266 Unsustainable use (of 
ecosystems)

utilisation non durable (des écosystèmes)

استخدام النظم البيئية بطريقة تعود بالفائدة على األجيال احلالية ولكن
تؤثر سلبا على قدرة النظم على تلبية احتياجات وتطلعات األجيال

القادمة.

استخدام غري مستدام (لنظم
إيكولوجية)

Nicht nachhaltige Nutzung (von Ökosystemen)

7267 Untersuchungsrahme
n

délimitation

مصطلح مستخدم يف العامل املهين للداللة على مرحلة وضع إطار
لدراسة تقييم األثر البيئي أو التقييم البيئي االستراتيجي.

حتديد اال

Untersuchungsrahmen
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7268 Upcycle

surcycle

مصطلح صاغه وليام ماكدوناغ ومايكل براوجنارت. عملية حتويل
مادة أولية صناعية إىل شيء من قيمة مماثلة أو أكرب، يف احلياة الثانية

(بعد استعمال أول). األملنيوم والزجاج، على سبيل املثال، ميكن إعادة
تدوير األلومنيوم والزجاج مع حتقيق نفس جودة املنتجات األصلية.

إعادة تدوير لألفضل

upcycle

7269 updraft

courant ascendant

تيار هواء، على نطاق صغري نسبيا، يتميز حبركية رأسية صاعدة.

تيار صاعد

Aufwind

7270 uplift

soulèvement

عملية أو نتيجة رفع جزء من القشرة األرضية من خالل آليات
تكتونية خمتلفة.

رفع

Hebung

7271 upwelling

remontée d'eau

صعود مياه أكثر برودة وأكثر كثافة من عمق احمليط أو جمال مائي
آخر إىل السطح، يف كثري من األحيان نتيجة للتيارات السطحية اليت
حتركها الرياح. ميكن أن حتدث التيارات الصاعدة يف أي مكان،

ولكنها أكثر شيوعا يف املناطق الساحلية وعلى طول خط االستواء.
ومبا أن املواد الغذائية تتراكم يف مياه احمليطات العميقة من خالل بقايا
ونفايات احلياة البحرية، فإن التيارات الصاعدة تقوم بتسميد املياه

السطحية وزيادة اإلنتاجية.

تيار صاعد للمياه

Wasseraufsteigen

7272 Urban

urbain

مناطق سكنية ذات كثافة بشرية عالية.

حضري

städtisch

7273 Urban Agglomeration

agglomération urbaine

جمموع مساحات متجاورة ومكتظة بالسكان حول مدينة، واليت قد
متتد أبعد وراء حدود سياسية.

جتمع عمراين

Ballungsgebiet

7274 Urban Air  Pollution

pollution de l'air urbain

التلوث الذي حيدث يف املدن نتيجة حلرق الوقود األحفوري
وانبعاثات اهليدروكربورات. تلوث اهلواء يف املناطق احلضرية ميكن أن

يكون على شكل أوزون، ضباب دخاين، أمطار محضية، وأول
أكسيد الكربون وجسيمات غبار (PM-10)، وأكاسيد

النيتروجني.

تلوث هواء املناطق احلضرية

Städtische Luftverschmutzung

7275 urban and peri-urban 
 
organic agriculture

agriculture biologique urbaine et périurbaine

زراعة املناطق احلضرية (وشبه احلضرية) هي ممارسة الزراعة (مبا يف
ذلك احملاصيل واملاشية ومصائد األمساك، واحلراجة) داخل أو يف حميط
حدود املدن. قد تكون األراضي املستخدمة من األراضي السكنية
للقطاع اخلاص (استخدام قطعة خاصة من األرض والشرفات

واجلدران أو سقوف البنايات) أو شريط األرض على جانب الطريق
العام أو النهر واحلقول املفتوحة شبه احلضرية. متارس الزراعة احلضرية
لكسب الدخل أو األنشطة املنتجة للطعام. إا تساهم يف حتقيق األمن
الغذائي وسالمة األغذية بطريقتني: أوال ألا تزيد من كمية الغذاء
املتاح للناس الذين يعيشون يف املدن، وثانيا ألا تنتج اخلضروات

والفواكه الطازجة اليت ستتاح للمستهلكني يف املناطق احلضرية. متارس
الزراعة العضوية يف املراكز احلضرية، مبا يف ذلك الساحات اخللفية

للمنازل ويف األماكن العامة، واملناطق احمليطة م.

زراعة عضوية يف املناطق احلضرية
وشبه احلضرية

städtische und stadtnahe biologische Landwirtschaft

7276 Urban and peri-urban 
agriculture

agriculture urbaine et périurbaine

تعترب املمارسات الزراعية داخل وحول املدن منافس على املوارد
(األراضي واملياه والطاقة واليد العملة) اليت ميكن أن ختدم أغراض
أخرى لتلبية احتياجات السكان يف املناطق احلضرية. وتشمل هذه
الزراعة قطاعات هامة كالبستنة وإنتاج األعالف واحلليب وتربية
األحياء املائية واحلراجة مبا يف ذلك املنتجات غري اخلشبية للغابات،
فضال عن اخلدمات البيئية اليت توفرها الزراعة ومصايد األمساك

والغابات. وهي يف كثري من األحيان مناطق مروية.

زراعة املناطق احلضرية وشبه
احلضرية

Städtische und stadtnahe Landwirtschaft
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7277 urban desing

esthétique urbaine; desing urbain

عملية تنظيمية يقوم ا املتخصصني لدراسة منطقة عمرانية، وذلك
لتحقيق إطار معيشي مالئم لسكان املدينة تتوفر فيه أسباب العيش

الكرمي والراحة. ويعبئ بشكل عقالين املوارد الطبيعية للمنطقة.

مجالية مدينة، تصميم حضري

städtisches Design

7278 Urban Growth 
Boundary

limite d'expansion urbaine

خط مرسوم حول املدينة ميثل احلدود اليت حيظر التعمري خارجها.
مصممة إلبطاء أو منع الزحف العمراين. وقد مت تصميم حدود النمو
احلضري الستيعاب النمو لفترة حمددة من الزمن كما تستخدم لتوجيه
تطوير البنية التحتية. تعترب بورتالند، أوريغون، املثال األكثر شيوعا

لتقدمي حدود النمو احلضري.

حدود النمو احلضري

Stadtwachstumsgrenze

7279 Urban Heat Island 
Effect

effet îlot de chaleur urbain

تأثري جزيرة حرارة حضرية هو ظروف تسود باملدينة، حيث أا أكثر
دفئا نسبيا من املناطق احمليطة ا، بسبب احلرارة املتولدة ا من

املوصالت واملساكن واملعامل، وما متتصه وختتزنه اخلرسانة واألسطح
الغامقة اللون من الطاقة الشمسية ونقص يف وجود الغطاء النبايت.

تأثري جزيرة حرارة حضرية

Städtische Wärmeinsel-Effekt

7280 urban techno-
ecosystem

technico-écosystème urbain

النظم اإليكولوجية اليت حيافظ عليها باستعمال مدخالت طاقية
أحفورية (أو نووية) واليت حتتوي على حتف فنية من صنع اإلنسان،
ويتم التنظيم بصورة رئيسية باالعتماد على املعلومات الثقافية وعدد

من الضوابط (العلمية والسياسية والروحية والتكنولوجية).

نظام إيكولوجي تقين حضري

städtisches technisches Ökosystem

7281 urbanized area

agglomération urbaine

مصطلح يطلق على املدن الكربى. مركز سكين كبري يقطن به عدد
كبري من السكان والعاملني املرتبطني ذه املنطقة ويشمل عددا من

األنشطة واخلدمات احليوية.

تكتل حضري، منطقة حضرية

urbanisiertes Gebiet

7282 Urwald

forêt primaire

غابات أصيلة دون تغيري من طرف اإلنسان (يف مجيع املناطق
املناخية).

غابة أولية

Urwald

7283 US Forest Service 
(USFS)

service américain des forêts (usfs)

هي وكالة تابعة لوزارة الزراعة بالواليات املتحدة األمريكية ومسؤولة
عن إدارة األراضي العامة يف الغابات واملراعي الوطنية. تشرف دائرة
الغابات أيضا على جمموعة واسعة من الربامج الدولية لتشجيع التعاون
الدويل يف املسائل ذات الصلة بالغابات وإدارة األراضي، وتشارك يف

جمموعة متنوعة من الربامج البحثية.

دائرة الغابات يف الواليات املتحدة
(USFS)

Amerikanische Forstbehörde (USFS)

7284 Use value

valeur d'usage

تدل قيمة استخدام على قيمة خدمات النظم اإليكولوجية اليت يتم
استخدامها من قبل البشر ألغراض االستهالك أو اإلنتاج. وتشمل
اخلدمات امللموسة وغري امللموسة للنظم اإليكولوجية واليت إما

تستخدم حاليا بشكل مباشر أو غري مباشر أو النظم اليت لديها القدرة
على توفري قيم استخدام يف املستقبل. القيمة االقتصادية الكلية تنقسم
إىل قيم استخدام على النحو التايل: قيم استخدام مباشر، قيم استخدام

غري مباشر وقيم خيارات.

قيمة استخدام

Gebrauchswert

7285 Used Oil

huiles usées

مصطلح يدل على زيوت حمركات استعملت يف سيارات الركاب أو
شاحنات، يتم جتميعها يف مواقع حمددة إلعادة التدوير. يتم استبعاد

الزيوت املستعملة من فئة النفايات البلدية الصلبة.

زيت مستعمل

Altöl

7286 User Benefits

avantages pour l'utilisateur

الفوائد الناجتة عن االستخدام الفعلي للبيئة. الصيادون، والقناصة،
املستجمون، واملتجولون بالطبيعة، املراقبون للطيور، اخل، يستخدمون

البيئة ويستفيدون من ذلك.

فوائد املستخدم

Benutzervorteile
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7287 User Charges/User 
Pay

frais d'utilisation / utilisateur payant

الدفع مقابل خدمة من قبل مستعملي تلك اخلدمة. الوسيلة املفضلة
لزيادة إيرادات جديدة ألا متكن من تقدمي مربرات للجمهور على
أساس أن هناك حاجة إليها ولسوف تستخدم يف توفري خدمة عامة
مهمة مثل إدارة النفايات الصلبة البلدية. انظر أيضا الرسوم املباشرة

والرسوم غري املباشرة.

رسوم االستعمال / الدفع على
املُستعمل

Nutzungsentgelt / Benutzer Bezahlen

7288 Usufruct right

droit d'usufruit

احلق يف استخدام املمتلكات أو توليد الدخل من املمتلكات اليت
ميلكها آخر.

حق االنتفاع

Nießbrauchrecht

7289 Utilisation of farm 
animal genetic 
resources

utilisation des ressources génétiques des 
animaux de ferme

استخدام وتنمية املوارد الوراثية احليوانية إلنتاج الغذاء يف نظام مستدام
للزراعة.

استغالل املوارد الوراثية احليوانية
باملزرعة، استخدام املوارد الوراثية

حليوانات املزرعة

Nutzung der genetische Ressourcen der Bauernhoftier

7290 Utility

utilité

مقياس االرتياح.

فائدة

Nützlichkeit

7291 UV Licht/Strahlung

lumière uv / rayonnement uv

األشعة فوق البنفسجية هي إشعاع كهرومغناطيسي غري مرئي بالعني
البشرية، يف نطاق الطول املوجي من 100 نانومتر إىل 400 نانومتر.
اعتمادا على الطول املوجي تقسم األشعة فوق البنفسجية إىل اموعة
(UV-A من 315 إىل 400 نانومتر)، واموعة (UV- B من

280 إىل 315 نانومتر)، واموعة (UV- C من 100 إىل
280 نانومتر). ميكن أن تتسبب األشعة فوق البنفسجية يف أضرار
بالصحة البشرية (على سبيل املثال، حروق الشمس، والتسبب يف
األمراض السرطانية) وبالبيئة الطبيعية (مثل تشكيل الضباب الدخاين

من األوزون على مستوى األرض).

ضوء أو أشعة فوق البنفسجية

UV Licht/Strahlung
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7292 vaccines

vaccins

مواد حتتوي على أجزاء مستضدات من كائن حي معدي. من خالل
حتفيز استجابة مناعية (ولكن ليس مرض)، فهي حتمي اجلسم ضد

عدوى الحقة من هذا الكائن احلي.

لقاحات

Impfstoffe

7293 vacuole

vacuole

عضية موجودة يف اخلاليا النباتية وحبوب اللقاح. وهي عبارة عن
فجوة حبجم حمدد بغشاء. ميكن أن متثل إىل 90 ٪ من حجم ووزن
اخللية النباتية، مملوءة باملاء و حتتوي وكذلك جزيئات عضوية مثل

الكربوهيدرات وأمالح دائبة وأصباغ.

فجوة

Vakuole

7294 Vadose Zone

zone d'aération

منطقة غري مشبعة يف التربة حيث تكون التفاعالت الكيميائية أكثر
نشاطا. ويتحدد مداها جزئيا مبحتوى املاء يف التربة، ولكن ال ميكن
أن تتجاوز منسوب املياه اجلوفية، حيث متتلئ كل الفراغات متاما

باملياه.

منطقة فادوز

Sickerzone

7295 Valuation

évaluation

عملية تعبري عن قيمة سلعة أو خدمة معينة يف سياق معني (على سبيل
املثال، صنع القرار). عادة يكون التقييم مبا ميكن عده، يف كثري من
األحيان املال، ولكن أيضا من خالل وسائل وتدابري من ختصصات

أخرى (علم االجتماع، وعلم البيئة، وهلم جرا).

تقييم

Bewertung

7296 Valuation on 
hypothetical 
behaviour

évaluation sur un comportement hypothétique

يف هذه الفئة من األساليب، تستخدم ردود األفراد على أسئلة مباشرة
واصفة ألسواق أو حاالت افتراضية الستنتاج قيمة. كما ميكن تقسيم
هذه اموعة إىل مباشرة افتراضية (مثل تقييم الوحدات أو أحداث،
اليت تطرح على املشاركني مباشرة وكم سيكونون على استعداد لدفع
مثن استحقاقات حمددة) وتدابري افتراضية غري مباشرة حول االستعداد
لدفع أو االستعداد لقبول (ترتيب أو تقييم موحد موعة، يكون

سؤال املستطلعني حول ترتيب حزم خمتلفة من السلع).

تقييم على أساس سلوك افتراضي

Bewertung hypothetischen Verhaltens

7297 Valuation through 
direct observed 
behavior methods

évaluation par des méthodes d'observation 
directe du comportement

هذه األساليب تستمد تقديرات القيمة من السلوك املالحظ لدى
املنتجني واملستهلكني. إا غالبا ما تستخدم أسعار السوق وهي
األكثر انطباقا غالبا يف احلاالت اليت تكون فيها خدمات النظام

اإليكولوجي مملوكة للقطاع اخلاص ومتداولة يف أسواق فاعلة. هذه
املقاربة هي األكثر تطبيقا يف حالة االستخدام االستهالكي، حيث يتم

استخراج البضائع من النظم اإليكولوجية وتداوهلا يف األسواق.

تقييم من خالل أساليب املالحظة
املباشرة للسلوك

Bewertung durch Methoden der direkten 
Verhaltensbeobachtung

7298 Valuation through 
indirect observed 
behavior methods

bewertung durch methoden der indirekten 
verhaltensbeobachtung

تستخدم هذه الفئة بيانات السلوك املالحظ فعليا ولكن ليس على
خدمات النظم اإليكولوجية موضع السؤال. يف غياب سلوك السوق
الفعلي املتعلق خبدمة معينة، تستخدم هذه األساليب املالحظات على
السلوك الفعلي يف سوق بديلة، وهو ما يفترض أن تكون هلا عالقة
مباشرة مع قيمة خدمات النظم اإليكولوجية. تتضمن األمثلة هلذه

الفئة طرق تسعري الترفيه وطرق تكاليف السفر.

تقييم من خالل أساليب املالحظة
غري املباشرة للسلوك

Bewertung durch Methoden der indirekten 
Verhaltensbeobachtung
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7299 Value

valeur

املسامهة يف عمل أو كيان يف إطار رغبات حمددة من طرف املُستخدم،
كأهداف، أو شروط.

قيمة

Wert

7300 Value function 
transfer

transfert de fonction de valeur

تستخدم دالة القيمة، املقدرة من خالل تطبيقات التقييم (تكاليف
السفر، تسعري التسلية، وتقييم األحداث الطارئة، أو منذجة االختيار)

ملوقع متت دراسته، مع إضافة معلومات عن قيم املعامالت ملوقع
السياسة، لنقل القيم.

نقل دالة قيمة

Übertragung der Wertfunktion

7301 Variability of surface 
climate observations 
(VASClimO)

variabilité des observations climatiques de 
surface (vasclimo)

مشروع حبث مشترك حول املناخ بني املركز العاملي لعلم مناخ
(DWD) التابع للوكالة األملانية لألرصاد (GPCC) األمطار
ومعهد الغالف اجلوي والبيئة - الفريق العامل على علم املناخ يف

جامعة يوهان فولفجانج جوته بفرانكفورت. قاعدة معطيات تتكون
من جمموعة بيانات، تشمل بيانات شهرية هلطول األمطار على مناطق
اليابسة يف العامل (باستثناء غرينالند والقطب اجلنويب) من سنة 1951
إىل سنة 2000. وقد مت حتضري ثالثة مستويات خمتلفة من التحليل

(0.5 ° خطوط الطول / العرض، 1.0 ° خطوط الطول / العرض،
2.5 ° خطوط الطول / العرض). البيانات متاحة لالستخدام يف

جمال البحث العلمي وميكن حتميلها (اإلصدار 1.1) مند أغسطس من
عام 2005.

تقلب نتائج الرصد السطحي
(VASClimO) للمناخ

Variabilität der Oberflächenklimabeobachtungen 
(VASClimO)

7302 Variable Costs

coûts variables

تكاليف عملية اإلنتاج اليت تزيد أو تنقص حسب التغريات يف مستوى
اإلنتاج، ومقابل التكاليف الثابتة اليت ال تتغري بتغري مستوى اإلنتاج.

تكاليف متغرية

Variable Kosten

7303 Variegated

panaché

أوراق الشجر اليت هلا ألوان، وعادة صفراء أو بيضاء، باإلضافة إىل
اللون األخضر.

تلون

mannigfaltig

7304 vascular

vasculaire

تنتمي إىل كل نوع من األنسجة النباتية أو أجزاء النبات اليت تتكون
من أو ما يقوم بدور أنسجة موصلة. على سبيل املثال، اخلشب،

اللحاء، طبقة الكامبيوم الوعائية.

وعائية

vaskulär

7305 Vector

vecteur

كائن حي، ميتص الدم، مثل عدد من احلشرات، ينقل عامل ممرض
من مضيف إىل آخر.

ناقل

Vector

7306 Vector-borne Disease

maladie à transmission vectorielle

املرض الذي ينتقل بني املضيفني من قبل كائن ناقل مثل البعوض أو
قراد (مثل املالريا ومحى الضنك وداء الليشمانيات).

مرض منقول بناقل

Vektorübertragene Krankheit

7307 Vector-borne diseases

maladies à transmission vectorielle

أمراض تنتقل بني املضيفني بواسطة كائن ناقل (مثل البعوض أو
القراد)؛ على سبيل املثال، املالريا ومحى الضنك وداء الليشمانيات.

أمراض منقولة بنواقل

Vektorübertragenen Krankheiten

7308 Vectors

vecteurs

عامل ينقل أو يساعد على حركة األنواع على طول املسار حنو
الدخول إىل نظام بيئي جديد.

ناقل

Vektoren
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7309 vegetable kingdom

règne végétal

أحد اموعات الثالث األساسية املكونة للمحيط الطبيعي (باإلضافة
إىل عامل احليوانات وعامل املعادن). تتميز النباتات بالقدرة على القيام
بعملية التمثيل الضوئي، وهي هكذا متثل القاعدة األساسية للحياة على
األرض فهي احللقة األوىل يف السلسلة الغذائية. جمموعة غنية جدا،

تقدر أنواعها بأزيد من مأيت مليار. أشكاهلا وأحجامها ومجيع
خصائصها تشمل طيفا جد متسع من القيم (مثال: طول من امللم إىل

عشرات األمتار).

عامل النبات، مملكة النبات

Pflanzenreich

7310 vegetation

végétation

جممل النباتات اليت تنمو يف منطقة معينة. يتأثر الغطاء النبايت باملناخ،
والتربة، والتضاريس، والعوامل املائية واحليوانات اليت تعيش باملنطقة
ويأيت اإلنسان، املؤثر األقوى فعالية، فالغطاء النبايت ميكن أن يكون
طبيعيا أو من ختطيط وإجناز اإلنسان (بعض احلدائق اليت تتميز بكوا

ال حتتوي إال على نباتات غريبة عن املنطقة) أو خليطا منهما.

كساء خضري، غطاء نبايت

Vegetation

7311 Vegetation fire

incendies de végétation

أي حريق للنباتات، بغض النظر عن سبب االشتعال أو الضرر أو
الفائدة اليت قد تنتج عن احلريق.

حرائق نباتات

Vegetationsfeuer

7312 Vegetation 
Management

gestion de la végétation

إزالة انتقائية و/أو السيطرة على النمو اخلضري (على سبيل املثال:
األشجار، والشجريات واحلشائش واألعشاب) لواحد أو أكثر من
األغراض التالية: السيطرة على احلرائق ومحاية احلياة الربية، مكافحة
األعشاب الضارة، والسالمة، والوصول، وعلم اجلمال، وحتسني
النطاق، وضمان سالمة اتمعات النباتية احمللية، واحلفاظ على

وظائف من املنشآت الصناعية / التجارية.

إدارة الغطاء النبايت

Vegetationsmanagement

7313 vegetative

végétatif

خاصية النمو أو القدرة على النمو عند النبتات. وتدل أيضا على
وظائف حيوية مستقلة عن اإلرادة وال تتعلق باإلجناب، مثل التنفس

والدورة الدموية، اخل.

خضري

vegetativ

7314 Vegetative 
propagation

propagation végétative

التكاثر عن طريق العقَل، طبقات أو تطعيم والذي ال يشمل
اإلخصاب.

تكاثر خضري

vegetative Vermehrung

7315 vegetative 
reproduction

reproduction végétative

تكاثر ال جنسي عند النباتات. يتم التكاثر بواسطة أحد أعضاء اجلهاز
اخلضري للنبات كاجلذر أو الساق أو الورقة.

تكاثر خضري

vegetative Vermehrung

7316 Vehicle Bias

vehicle bias

فرق بني االستعداد الفعلي للدفع واالستعداد للدفع الذي كشفت عنه
دراسة اختيار وسيلة الدفع يف إطار مسح. وتشمل احلوامل تغيريات
يف الضرائب احمللية، رسوم الدخول/ االسترياد، رسوم إضافية على

فواتري، وارتفاع األسعار، وما إىل ذلك.

حوامل التحيز/االختيار

Vehicle Bias

7317 Vehicle Maintenance

entretien des véhicules

تعترب صيانة املركبات واملعدات إجراءات الزمة للحفاظ على القدرة
التشغيلية لآلليات. قد تكون هناك بعض الصعوبات إذا كانت

اآلليات جد متطورة فال ميكن صيانتها حمليا و/أو قطع غيارها مكلفة
ويصعب احلصول عليها.

صيانة املركبات

Wartung der Fahrzeuge
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7318 Vehicle Productivity

productivité des véhicules

مقياس لكفاءة استخدام عربات مجع النفايات البلدية الصلبة. يعرب عن
اإلنتاجية بوزن أو حجم النفايات الصلبة اليت جتمعها و/أو تنقلها

الشاحنة يف فترة زمنية معينة.

إنتاجية العربات

Fahrzeug Produktivität

7319 Vehicle Route

itinéraire d'un véhicule

مسار تتبعه شاحنات مجع النفايات البلدية الصلبة خالل مجع احلمولة
أو للتخلص منها.

مسار شاحنة النفايات

Fahrzeugsroute

7320 Vein

veine

حزمة من األوعية، تشكل جزءا من إطار تكوين ودعم أنسجة ورقة
أو جهاز موسع آخر.

وريد

Vene

7321 Veneer

placage

شرحية رقيقة من اخلشب (اجليد) تلصق على واجهة أخشاب أقل
قيمة. يتم إنتاج القشرة عن طريق حتريك دائري جلذع ضد قاطع

حاد. أو يتم قطع القشرة قطريا من جذع ثابت.

قشرة التصفيح

Furnier

7322 Vent

 1. conduit d'evacuation2. valve

1. جتهيز حمدث يف موقع لطمر النفايات للسماح للغازات واألخبرة،
الناجتة خالل التحلل البيولوجي للنفايات املودعة، باخلروج إىل

الغالف اجلوي. وتستخدم لذلك يف بعض األحيان أنابيب بثقوب
جانبية، وضعت أفقيا أو رأسيا داخل املكب.

 
2. آلية مصممة لتوفري ختفيف الضغط أثناء عمليات مبصنع وعلى

ناقالت صهرجيية.

متنفس

Entlüftung

7323 Venting, Active

ventilation, active

توفري منهجي لفتحات يف مواقع دفن النفايات لتمكني غاز املكب من
التسرب من خالهلا إىل الغالف اجلوي. يوصف التنفيس بالنشط نظرا

الستخدام املساعدة امليكانيكية لتسهيل تسرب الغاز من املكب.

تنفيس، نشط

Aktive Entlüftung

7324 Venting, Passive

ventilation passive

تقنية تنفيس تعتمد الضغط الطبيعي الناتج عن تكون الغاز يف مكب
النفايات لدفعه خارج املكب واحلد من انتقال الغاز.

تنفيس، سليب

Passive Entlüftung

7325 Venture Philanthropy

charity-business

عمل خريي تتم إدارته على شاكلة منوذج رأمسال استثماري تقليدي
كاستثمار يف مؤسسات غري رحبية ومنظمات ريادية اجتماعيا لبناء

قدراا، وليس لدعم برامج منفصلة. عادة يقوم احملسنون بتقييم تقدم
املشروع ومتابعة نتائج االستثمارات من حيث القيمة االجتماعية

احملصلة. حيافظون يف كثري من األحيان على عالقة وثيقة ونشطة مع
املمولني، ويوفرون توجيهات استراتيجية باإلضافة إىل التمويالت.

مشروع خريي

Philanthropiewagnis

7326 Venturi effect

effet venturi

ظاهرة اخنفاض حملي يف الضغط اليت حتدث، على سبيل املثال، عندما
ب الرياح من خالل واد جبلي ضيق أو بني املباين. وميكن االستفادة
من هذه الظاهرة، باستعمال بنية أنبوبية مناسبة، يف قياس التدفق، ويف

جهاز غسيل (غازات منبعثة) بكفاءة عالية ملراقبة تلوث اهلواء.

تأثري فينتوري

Venturi-Effekt

7327 Venturi tube

tuyère venturi; Tube de Venturi

أنبوب يتناقص قطره الداخلي تدرجييا إىل احللق مث يزيد تدرجييا مرة
أخرى إىل قيمته األصلية. تستخدم هذه األنابيب لقياس التدفق

وكذلك يف أجهزة غسل خباخ للغاز.

أنبوب فنتوري

Venturirohr
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7328 Verification

vérification

يطلب التحقق من كل من االمتثال للتعريف القانوين ومن السيطرة
على سلسلة التوريد.

قُّقحت

Überprüfung

7329 Verification 
(component of LAS)

vérification (composante de las)

يطلب التحقق من كل من االمتثال للتعريف القانوين ومن السيطرة
على سلسلة التوريد لألخشاب. يستخدم يف سياق تراخيص

.(FLEGT انظر) (FLEGT)

تحقُّق (جزء من نظام ضمان
((LAS) الشرعية

Überprüfung (Bestandteil des LAS)

7330 vermicomposting; 
worm composting

vermicompostage; lombricompostage

تسميد ديداين (أو مساد دودي) عملية استخدام ديدان األرض لتحليل
نفايات املطابخ واحلدائق، لتحقيق عملية التسميد بشكل أسرع من
الطرق العادية. باملقارنة مع التربة العادية، فإن خملفات دودة األرض

(املواد اليت ينتجها اجلهاز اهلضمي للديدان) حتتوي على مخسة
أضعاف من النيتروجني، سبع مرات من الفسفور و 11 مرات من
البوتاسيوم أكثر. وهي غنية باألمحاض الدبالية وحتسن بنية التربة.

تسميد باستعمال الديدان، تسميد
ديداين

Regenwurmkompostierung; Wurmkompostierung

7331 Vernal pool (vernal 
pond)

mare vernale (étang vernal)

وسط مائي مومسي، يتكون عادة يف منخفض حمدود، والذي حيتوي
على أنواع ال توجد عادة يف املسطحات املائية الدائمة. أنواع الربك

الربيعية، وأنواع الكائنات اليت تتواجد فيها، تتحدد وختتلف باختالف
املناطق. تتميز الربك الربيعية اليت تتكون يف غابات الشرق والغرب
األوسط (الواليات املتحدة) من خالل جمموعة فريدة من الربمائيات
والالفقاريات. يف منطقة مناخ البحر األبيض املتوسط (أي رطب يف
الشتاء وجاف يف الصيف)، وخاصة على املدرجات الساحلية يف
جنوب غرب والية كاليفورنيا، وادي وسط كاليفورنيا، واملناطق

الواقعة غرب جبال سيريا، ينطبق مصطلح بركة ربيعية على األماكن
الضحلة، واملروج الرطبة املغمورة مومسيا مع أنواع النباتات املائية

الناشئة والالفقاريات اليت ال توجد يف أنواع األراضي الرطبة األخرى.

حبرية ربيعية (بركة ربيعية)

Frühlingsmare (Frühlingsteich)

7332 Vernalization

vernalisation

املتطلبات البيولوجية لبعض احملاصيل، مثل احلبوب الشتوية، اليت حتتاج
إىل فترات بدرجات حرارة الربد القارس قبل اإلنبات و/أو خالل

مراحل اخلضري يف وقت مبكر، من أجل اإلزهار وإنتاج البذور. تبعا
لذلك، يتم تعريض البذور والبصيالت أو الشتالت لدرجات احلرارة
الباردة  حلث النباتات على اإلسراع يف اإلزهار واإلمثار، و لتقصري

فترة اخلضري.

جتميد تنشيطي

Vernalization

7333 versant

versant

سطح مائل، يصل بني مستوى مرتفع كقمة جبل أو حافة هضبة
ومستوى منخفض كوادي أسفل اجلبل أو سهل.

منحدر

Hang

7334 Versiegelung

scellage

ختم أسطح التربة (مثال عن طريق تزفيت، صب اخلرسانة والبناء)،
يؤدي إىل فقدان التربة لوظائفها الطبيعية (موائل، دورات املياه

واملغذيات، وخصائص الترشيح والتخزين املؤقت للمياه).

ختم

Versiegelung
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7335 vertebra

vertèbre

وحدة مكونة للعمود الفقري، توجد عند احليوانات الفقارية.

فقرة

Wirbel

7336 Vertical Barrier

barrière verticale

هيكل صلب يوضع يف حميط موقع ملوث. حيد من حركة املياه
اجلوفية امللوثة إىل خارج املوقع أو يقلل من تدفق املياه اجلوفية غري

امللوثة عرب املوقع.

حاجز عمودي

senkrechte Barrier

7337 Vertical Well

puits vertical

النوع األكثر شيوعا من بني تقنيات جتميع غاز مقالب القمامة.
وميكن حفره يف أي وقت. وميكن استعمال معدات عادية حلفر اآلبار
حلفر هذه الثقوب يف املكبات. يتم تثبيت أنبوب (به ثقوب جانبية) يف

البئر وتعبئته باحلصى.

ثقب (بئر) عمودي

vertikale Bohrung

7338 Vertragsnaturschutz

conservation de la nature par contrat

العقود اليت تسمح باستخدام األراضي يف ظل ظروف إدارة صديقة
للطبيعة وموجهة حنو احلفظ، وغالبا مع هدف حمدد حلماية األنواع

واملوائل، يف مقابل تعويضات مالية عن احلد من الدخل.

عقد حفظ الطبيعة

Vertragsnaturschutz

7339 very fine sand

sable très fin

جزء التربة الذي يتكون من 50٪ أو أكثر من الرمل الناعم جدا.

رمل ناعم جدا

sehr feiner Sand

7340 very fine sandy loam

loam sableux très fin

طمي حيتوي على 30 ٪ أو أكثر من رمل ناعم جدا، أو أكثر من
٪40 من الرمل الناعم والرمال الناعمة جدا، على األقل نصفها من

الرمال الناعمة جدا، وأقل من 15٪ من الرمال اخلشنة جدا،
واخلشنة، واملتوسطة اخلشونة.

طمي رمايل ناعم جدا

sehr feiner sandiger Lehm

7341 veterinary drug; 
 
veterinary medicine; 
 
veterinary medicine

médicament vétérinaire; médecine vétérinaire

مادة تعطى أو تدخل إىل حيوان منتج للغذاء، مثل اللحوم أو
احليوانات املنتجة للحليب والدواجن واألمساك أو النحل، سواء كان
استخدامها ألغراض عالجية، وقائية أو تشخيصية أو لتعديل الوظائف

الفسيولوجية أو السلوك.

أدوية بيطرية؛ طب بيطري

Tierarzneimittel; Tiermedizin

7342 Viable population

population viable

حجم الساكنة كبري مبا فيه الكفاية من أجل البقاء على املدى الطويل.

ساكنة قابلة للحياة

lebensfähige Population

7343 Vicariance

vicariance

االنفصال اجلغرايف ألصنوفتني أو أكثر توجد بينها قرابة وثيقة.

استبدالية

Vikarianz

7344 Vicariant / Vicarious

vicariant

أنواع ذات صلة قرابة كبرية، مشتقة من جمموعة أسالف مشتركة،
انقسمت بسبب العزلة اجلغرافية.

مستبدلة

vikariierend

7345 Viral Pathogen

pathogène viral

يدل على فريوس مسبب ملرض.

ممرٍض فريوسي

viraler Krankheitserreger

7346 Virgin forest

forêt vierge

مساحة األشجار املعمرة اليت مل يتم حصادها من قبل البشر.

غابة بكر

Urwald
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7347 Virgin Materials

matériaux vierges

املوارد املستخرجة من الطبيعة يف شكل مواد خام، مثل اخلشب أو
خام املعدن.

مواد خام

Rohe Materialien

7348 virtual water

eau virtuelle

حمتوى منتج (سلعة أو خدمة) من املياه االفتراضية هو حجم املياه
العذبة املستخدمة إلنتاج املنتج، وتقاس يف املكان الذي مت إنتاج

املنتجات فعال (حتديد موقع اإلنتاج). إنه يشري إىل جمموع
استخدامات املياه يف خمتلف مراحل سلسلة اإلنتاج. وميكن أيضا
تعريف حمتوى املياه االفتراضية للمنتج بأنه كمية املياه اليت كان من
املمكن أن تكون ضرورية إلنتاج املنتج يف مكان استهالك املنتج
(تعريف موقع االستهالك). تشري الصفة "افتراضي" إىل حقيقة أن
معظم املياه املستخدمة إلنتاج منتج ال توجد يف املنتج. حمتوى املاء
احلقيقي يف املنتجات ال يكاد يذكر عموما مقارنة مع حمتوى املياه

االفتراضية. ميكن اإلشارة أيضا إىل املاء االفتراضي على أنه "متضمن"،
"جمسد" أو "خمفي".

ماء افتراضي

virtuelles Wasser

7349 Virus

virus

أصغر شكل من أشكال الكائنات الدقيقة القادرة على التسبب يف
املرض. والفريوسات جسيمات معدية تعتمد على اآللية اخللوية للخلية

املضيفة للنمو والتكاثر.

فريوس

Virus

7350 Vision (Corporate)

vision (entreprise)

الدولة أو العامل الذي تسعى مؤسسة إىل إنشاءه أو املشاركة فيه. يف
حني حتدد مهمة املؤسسة أولوياا وتوجهاا، فإن منظورها هو
وصف لألهداف احملددة هلذا االجتاه. املنظور غالبا ما يكون وصفا
لتنظيم، لسوق، أو للعامل الذي خيتلف عن املوجود وجيسد القيم

واألهداف.

رؤية (شركات)

Vision (Firmen)

7351 Visual survey

relevé visuel

املسح البصري للقمامة البحرية يقابل التقييم عن طريق اجلمع املادي
ملكونات القمامة. عادة ما تستخدم املسوحات البصرية عندما ميكن
رؤية عناصر القمامة (مالحظتها) ولكن ليس مجعها، على سبيل
املثال، عند استخدام آالت التصوير حتت املاء أو عند مراقبة من

الطائرات أو سفن السفر يف البحر.

مسح بصري

visuelle Erhebung

7352 Vitrification

vitrification

تكنولوجيا تستخدم ملعالجة بعض النفايات اخلطرية (نفايات مشعة)
يف درجات حرارة عالية مع إضافة مواد زجاجية حيث ينصهر الكل
ويكون مادة متراصة تشبه الزجاج عندما تربد، وهو ما ميكن من احلد
من تنقل املعادن وغريها من امللوثات يف التربة خارج املادة املتراصة.

تزجيج

Vitrifikation

7353 Viviparity

viviparité

طريقة تكاثر حيث تنجب األمهات الناضجات مواليد أحياء. تشمل
الطريقة الولودية عدمية املشيمة والولودية باملشيمة.

ولودية

Viviparie

7354 vog

vog

ضباب دخاين بركاين، ينتج عن اختالط ثاين أكسيد الكربيت
وامللوثات األخرى الربكانية مع األكسجني وخبار املاء يف وجود ضوء

الشمس.

ضباب بركاين

Vog

7355 Void Ratio

ratio du vide

نسبة الفراغات (تغري احلجم) بني النفايات اليت يتم التخلص منها
والنفايات املضغوطة.

نسبة الفراغات

Hohlraumverhältnis
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7356 Voids

vides

فراغات مفتوحة بني املواد الصلبة يف وسط مسامي. فراغات، مسام
وفجوات، مصطلحات مترابطة بشكل وثيق مع بعضها وجزئيا

مترادفات.

فجوات

Hohlräume

7357 Volatile acids

acides volatils

أساسا أمحاض اخلليك والربوبيونيك والبوترييك، اليت يتم تكوا
خالل التحلل الالهوائي حلمأة مياه الصرف الصحي والنفايات

العضوية.

أمحاض متطايرة

Flüchtige Säuren

7358 Volatile matter

matières volatiles

مكونات نفايات ميكن أن تتبخر بسهولة يف درجات حرارة منخفضة
نسبيا.

مواد متطايرة

Flüchtige Substanzen

7359 Volatile Organic 
Compounds (VOCs)

composés organiques volatils

مركبات عضوية تصل إىل الغالف اجلوي وتنبعث من النباتات أو من
خالل تبخر منتجات نفطية، واليت تتفاعل كيميائيا وتشارك يف

التفاعالت الكيميائية املنتجة لألوزون يف التروبوسفري (الطبقة الدنيا
للغالف اجلوي األرضي). امليثان، رغم أنه يقع ضمن تعريف

املركبات العضوية املتطايرة، إال أنه يعاجل بشكل منفصل.

مركبات عضوية متطايرة

Flüchtige organische Verbindungen

7360 Volatile solids

solides volatils

مواد مفقودة من عينة من نفايات صلبة جافة اليت مت تسخينها حىت
أصبحت محراء يف بوتقة مفتوحة يف فرن به وية. وزن املواد الصلبة
املتطايرة يساوي وزن املواد املتطايرة باإلضافة إىل وزن الكربون

الثابت.

مواد صلبة متطايرة

Glühverlust

7361 Volatilisation

volatilisation

دفع مواد متطايرة، صلبة، أو سائلة، إىل التطاير يف شكل خبار عن
طريق التسخني.

تطاير

Verflüchtigung, Verdampfung

7362 Volatilization

volatilisation

انتقال مادة كيميائية إىل الغالف اجلوي على شكل غاز أو خبار.

تطاير

Verflüchtigung

7363 volcanic

volcanique

يصف عملية صعود مواد منصهرة وغازات إىل القشرة واليت جيري
قذفها على سطح ويف الغالف اجلوي؛ ينطبق الوصف أيضا على ما
ينتج عن ذلك من صخور (تدعى صخور بركانية) اليت تربد على
سطح األرض، وأيضا تلك اليت حتت املياه، واليت عادة ما حتتوي

بلورات صغرية نتيجة لسرعة التربيد. مرادف ال جوفية (بلوتونيك).

بركاين

vulkanisch

7364 volcanism

volcanisme

عملية تصعد من خالهلا الصهارة والغازات املصاحبة، إىل القشرة
األرضية وتتدفق، أو تقذف، على السطح وداخل الغالف اجلوي.

نشاط بركاين

Vulkanismus

7365 Volcano

volcan

تنفيس طبيعي أو شق يف سطح األرض خترج من خالله مواد
منصهرة، صلبة، وغازية. ينتج عن الثورات الربكانية حقن كميات
كبرية من الغبار والغاز، واهلباء اجلوي يف الغالف اجلوي. ومثة عنصر
رئيسي يف تكوين الغيوم الربكانية وهو ثاين أكسيد الكربيت، وهو
ممتص قوي لألشعة فوق البنفسجية. التفاعالت الكيميائية بني ثاين
أكسيد الكربيت واملاء واهلواء تنتج هباء حامض الكربيتيك الذي
يساهم يف تبعثر بعض اإلشعاع الشمسي وإرجاعه إىل الفضاء، مما

يتسبب يف تأثري التربيد العاملي. على سبيل املثال، لقد تسببت الغازات
اليت انبعثت نتيجة النفجار جبل بيناتوبو يف الفلبني يف حزيران عام
1991، ويف العام التايل يف اخنفاض درجة حرارة سطح الكرة

األرض بنحو 0.3 درجة مئوية.

بركان

Vulkan
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7366 Volume Reduction

réduction du volume

معاجلة نفايات بلدية صلبة لتقليل مقدار الفضاء الذي تشغله، عادة
عن طريق الضغط، أو التمزيق أو احلرق.

ختفيض احلجم

Volumenreduktion

7367 Volume reduction 
ratio

rapport de réduction volumique

نسبة حجم النفايات الصلبة اليت تدخل حمطة للمعاجلة إىل حجم
النفايات اليت تغادرها. املعاجلة ليست بالضرورة عملية ضغط، بل

ميكن أن تكون، على سبيل املثال، سحق، أو فرز، أو حرق.

نسبة ختفيض احلجم

Volumenverminderungsverhältnis

7368 Volume-based Fee

charges à base du volume

رسوم تدفع للتخلص من النفايات البلدية الصلبة يف منشأة لطمر
النفايات، استنادا إىل احلجم الذي يراد التخلص منه.

رسوم على أساس احلجم

Volumen Bezogene Vergütung

7369 Voluntary action

action bénévole

برامج غري رمسية والتزامات ذاتية وإعالنات، حيث حتدد األطراف
(شركات منفردة أو جمموعات من الشركات) اليت تدخل يف العمل

بأهدافها اخلاصة، وغالبا مع رصد خاص ا وإعداد للتقارير.

عمل تطوعي

freiwillige Aktion

7370 Voluntary Agreement

accord volontaire

اتفاق بني هيئة حكومية وواحدة أو أكثر من األطراف من القطاع
اخلاص فضال عن التزام من جانب واحد معترف به من قبل السلطة

العامة لتحقيق أهداف بيئية أو لتحسني األداء البيئي ابعد من االمتثال.

اتفاق طوعي

freiwillige Übereinkunft

7371 Voluntary Carbon 
Offset Mechanism

mécanisme de la compensation volontaire du 
carbone

تقوم هذه اآللية على فكرة أن الغازات املسببة لالحتباس احلراري تنتج
نفس التأثري على املناخ أينما كان موقع انبعاثها، وأنه يف ظروف معينة

ميكن أن يكون من املستحيل احلد من االنبعاثات املرتبطة بأنشطة
معينة، من الناحية النظرية ميكن حتقيق ختفيض االنبعاثات يف أماكن
أخرى مبا أنه سيكون هلا نفس النتيجة النهائية. على سبيل املثال،
تشتري شركات "سندات ثاين أكسيد الكربون" من خالل متويل
مشروع يف بلد من البلدان النامية (أو اقتصاديات ناشئة) يسمح
بتجنب انبعاث نفس الكمية من ثاين أكسيد الكربون. وإال فإا

تذهب إىل السوق وتشتري أرصدة الكربون الناجتة عن اإلجراءات
اليت مكنت من جتنب االنبعاثات أو اعتمادات الناجتة عن فوائض

احلصص. ميكن للصناعات أن تساعد على احلد من انبعاثات عاملية
لغازات دفيئة عن طريق آلية تعويض الكربون الطوعية.

آلية تعويض طوعي للكربون

Mechanismus der freiwilligen 
Kohlenstoffkompensation

7372 Voluntary Carbon 
Standard

voluntary carbon standard

املعيار طوعي للكربون (VCS) هو معيار جودة املوازنة الطوعية
للكربون بالصناعة. واستنادا إىل آلية التنمية النظيفة يف إطار

بروتوكول كيوتو، توضع معايري (VCS) للتحقق من صحة،
ولقياس، ولرصد مشاريع موازنة الكربون.

معيار طوعي للكربون

Voluntary Carbon Standard

7373 Voluntary 
commitments

engagements volontaires

مشروع بند كان مقترحا خالل التفاوض حول بروتوكول كيوتو،
وكان من شأنه أن يسمح للبلدان النامية باالنضمام طوعا إىل أهداف
االنبعاثات امللزمة قانونا. مت إسقاط الصيغة املقترحة يف املرحلة النهائية
من املفاوضات. وتبقى مسألة مهمة بالنسبة لبعض الوفود وتستمر

مناقشتها حاليا يف سياق خطة عمل بايل، من حيث حمتوى
"الطوعية".

التزامات طوعية

Selbstverpflichtungen
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7374 Voluntary Emission 
Reduction

réductions volontaires d'émissions

ختفيضات االنبعاثات الطوعية أو ختفيضات انبعاثات مت التحقق منها،
هي نوع من إزاحة الكربون املتبادلة يف السوق الطوعي أو "فائض
احلساب" للحصول على ائتمانات الكربون. ختفيضات انبعاثات

متحقق منها تعتمد عادة من خالل عملية إصدار الشهادات الطوعية.
عادة ما تنشأ ختفيضات انبعاثات متحقق منها يف مشاريع اليت قد مت

التحقق منها خارج بروتوكول كيوتو. وحدة خفض طوعي
لالنبعاثات هي ما يعادل واحد طن متري من انبعاثات ثاين أكسيد

الكربون. من خالل هذه املخططات، ميكن للصناعات واألفراد حتقيق
تعويض طوعي النبعاثاا أو تقدمي مسامهة إضافية لتخفيف تغري

املناخ.

خفض طوعي لالنبعاثات

Freiwillige Emissionsreduktionen

7375 Voluntary Export 
Restraint

restriction volontaire à l'exportation

مصطلح مطابق ملصطلح حصص الواردات، إال أنه يف هذه احلالة
تكون األسواق اخلارجية هي اليت تقبل طوعا باحلد من صادراا.

قيود تصدير طوعية

Freiwillige Ausfuhrbegrenzung

7376 Voluntary Measures

mesures volontaires

تدابري للحد من انبعاثات غازات دفيئة، يتم اعتمادها من قبل
الشركات أو جهات فاعلة أخرى يف غياب إجراءات ومعايري

حكومية. تساعد التدابري الطوعية على جعل املنتجات أو العمليات
الصديقة للمناخ أكثر متاحة بسهولة أو تشجع املستهلكني على إدراج

القيم البيئية يف خيارام عند التسوق.

تدابري طوعية

freiwillige Maßnahmen

7377 Voluntary separation

tri sélectif

فصل املواد املكونة للنفايات (عادة املرتلية)، على سبيل املثال
الزجاجات وعلب األغذية واملشروبات، والصحف، من قبل أفراد أو

مجاعات، سواء يف املصدر (املرتل) أو يف مراكز التجميع احمللية.

فرز طوعي

Freiwillige Trennung

7378 voluntary standard

norme volontaire

معايري العضوية املعتمدة يف اللوائح الوطنية هي معايري إلزامية لوصف
املنتج باعتباره عضوي. يف بعض البلدان، قد تقوم اجلهات املاحنة
للشهادات الفردية بإدراج معايري خاصة ا، واليت ميكن أن تكون
أكثر صرامة من معايري الالئحة املعمول ا، وعادة يف استجابة

لطلبات حمددة للمستهلكني. على الرغم من أن هذه املعايري الطوعية
ليست إلزامية، فإا قد تكون أكثر تقييدا مما هو مطلوب مبوجب

القانون.

معيار طوعي

freiwillige Norm

7379 Vorous

vorous

يأكل أو يتغذى على ...  . 

آكل

Vorous

7380 VPA (Voluntary 
Partnership 
Agreement)

vpa (accord de partenariat volontaire)

اتفاقية شراكة طوعية هي معاهدة ثنائية بني االحتاد األورويب وبلد
منتج لألخشاب. يوافق البالد املنتج لألخشاب، مبوجب هذا االتفاق،
على مراقبة وترخيص صادراته من األخشاب على حنو قانوين، ويوافق
االحتاد األورويب على قبول الواردات املرخص هلا فقط من هذا البلد.
وتسند هذه االتفاقيات من قبل أنظمة مراقبة صارمة لضمان شرعية

األخشاب.

(VPA) اتفاق الشراكة الطوعية

VPA (Freiwilliges Partnerschaftsabkommen)

7381 Vulcanicity

volcanisme

النشاط الربكاين مثل اندالع الرماد واحلمم الربكانية.

نشاط بركاين

Vulkanismus

837



مؤمتر التعريب الثالث عشر (ARABTERM) مشروع معجم مصطلحات املناخ والبيئة  وإدارة النفايات الصلبةV

7382 Vulnerability

vulnérabilité

درجة إمكانية تعرض نظام لإلصابة أو لضرر أو أذى (جزء من
احلساسية حيمل مفهوما سلبيا). ثالثة أبعاد رئيسية هلذا النوع من
احلساسية تتمثل يف: التعرض للضغوط (اإلجهاد)، االضطرابات،
والصدمات. حساسية األشخاص، واملواقع، والنظم اإليكولوجية،
واألنواع لإلجهاد أو االضطراب، مبا يف ذلك قدرا على توقع
والتعامل مع اإلجهاد. ومرونة األشخاص واألماكن والنظم البيئية
واألنواع املستهدفة من حيث قدرا على امتصاص الصدمات
واالضطرابات مع احلفاظ على على القدرة على أداء وظائفها.

ضعف، قابلية اإلصابة (االجنراح)

Verwundbarkeit

7383 Vulnerability 
assessment

évaluation de la vulnérabilité

حيدد تقييم الضعف املستهدفات وحساسيتها للتغريات املؤثرة يف
حميطها. يبدأ تقييم الضعف من خالل النظر إىل العوامل اليت جتعل
األشخاص أو البيئة عرضة للضرر، أي الوصول إىل املوارد الطبيعية
واملالية؛ القدرة على محاية الذات، توفر شبكات الدعم وهلم جرا.

تقييم الضعف حيال تغري املناخ ينطوي أساسا على البحث يف
مستويات التعرض واحلساسية وقدرة نظام على التكيف يف وجود
تأثري معني، على سبيل املثال، ارتفاع تواتر الفيضانات. العوامل
املوجهة لدراسات تقييم الضعف تشمل أساسا جدول التقييمات
املقررة، نوع أو أنواع التأثريات أو املخاطر اليت جيري النظر فيها،

واموعة املستهدفة أو النظام قيد التقييم.

تقييم الضعف

Bewertung der Verwundbarkeit

7384 Vulnerability Context

contexte de vulnérabilité

تقييم السياق احمللي خالل حتليل سبل العيش هو سياق الضعف.
الفقراء هم باستمرار حتت تأثري انعدام األمن، لكن هناك عوامل

واجتاهات معينة اليت ميكن أن جتعل شعورهم بنقص األمان أعمق من
ذلك بكثري. ويشمل تقييم أوجه الضعف وحتليل العوامل واالجتاهات
الطويلة األجل. العديد من هذه العوامل تأيت من عدة مستويات بعيدا

عن البيئة املباشرة.

سياق الضعف

Verwundbarkeitskontext

7385 Vulnerability mapping

cartographie de la vulnérabilité

عملية حتديد التوزيع اجلغرايف ألشخاص أو أنظمة معرضني بشكل
خاص خلطر حمدد.

رسم خرائط الضعف

Kartierung der Verwundbarkeit

7386 Vulnerability to 
Climate Change

vulnérabilité au changement climatique

خصائص نظام تؤدي إىل تدهور واضح (عجز يف أداء مهام معينة)
نتيجة تعرضه ملستوى معني من تأثريات تغريات مناخية غري طبيعية

(من صنع اإلنسان)، بيئة معادية، تعرف باحلساسية لتغري املناخ.

حساسية لتغري املناخ

Anfälligkeit für Klimaänderungen

7387 Vulnerable 
Communities

communautés vulnérables

أشخاص ذوي احتياجات خاصة، وهم أفراد اتمع مع قدرة ضئيلة
أو معدومة للتصدي بنجاح، وتنفيذ أو أن يكونوا مسؤولني مسؤولية

كاملة عن التأهب واالستجابة أو االسترداد يف ما يتعلق حباالت
الطوارئ اخلاصة. وهذا يشمل األشخاص الذين جعلتهم ظروف

حيام غري قادرين على أو غري راغبني يف إتباع التعليمات يف حاالت
الطوارئ وكذلك أي إنسان غري قادر أو غري راغب يف الوصول

بشكل كامل أو استخدام التأهب واخلدمات املناسبة.

جمتمعات هشة

gefährdeten Gemeinden

7388 Vulnerable Groups

groupes vulnérables

تعريف الفئات الضعيفة خيتلف بني البلدان، ولكن من بني أهم
اخلصائص املميزة العمر واجلنس والعرق واملوقع. ولكن من املهم أيضا

األشخاص ذوي اإلعاقة واملصابني بأمراض مثل اعتالل الصحة
النفسية. يف املناطق حيث يواجه الناس يف حالة حرب أو صراعات

أهلية، يشكل املشردون والالجئون فئة هشة هامة.

جمموعات هشة

gefährdete Gruppen
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7389 Vulnerable Marine 
Ecosystems (VMEs)

ecosystèmes marins vulnérables

النظم اإليكولوجية البحرية اهلشة يف أعماق البحار واليت تضم األنواع
القاعية واليت هي عرضة لتأثريات من معدات الصيد، واليت لديها قدرة
منخفضة على التعايف من االضطرابات نتيجة منظومة حياة حمافظة
تارخييا (أي منو بطيء جدا، بطيئة النضج، وطويلة العمر، اخنفاض

مستويات تزايد األعداد)، واحلساسية لتغريات الظروف البيئية.

نظم إيكولوجية حبرية هشة

Empfindliche marine Ökosysteme

7390 Vulnerable species

espèces vulnérables

تصنف كائنات حية على أا - مهددة - يف املستقبل القريب، عندما
تستمر العوامل املسببة للتهديد. يشمل هذا التعريف األنواع اليت
غالبية أو مجيع أفرادها يتناقصون بسبب االستغالل املفرط، وتدمري
واسعا ملوائلها، أو اضطرابات بيئية أخرى. تدخل يف هذا االعتبار
أيضا الساكنة اليت تراجعت بشكل ملحوظ واليت أصبحت سالمتها
غري حمققة، والساكنة املنتشرة واليت ال تزال وفرية ولكنها حتت تأثري

عوامل سلبية.

أنواع معرضة للخطر

gefährdete Arten
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7391 Wadi

wadi

أار مؤقتة يف املناطق القاحلة. يستخدم هذا املصطلح، يف الغالب، يف
مشال أفريقيا والشرق األدىن.

وادي

Wadi

7392 Walker cell

cellule walker

حركة دوران للكتل اهلوائية حتدث يف املناطق االستوائية، مدفوعة
أساسا من قبل تدرج درجة حرارة احمليطات. يف احمليط اهلادئ، يتدفق

اهلواء غربا من املنطقة الباردة، املنطقة الشرقية، إىل احلارة، احمليط
الغريب، حيث يتم حتميلها بالدفء والرطوبة وترتفع بعد ذلك. ويتدفق
العائد من الطبقة العليا ويرتل فوق احمليط الشرقي الستكمال حلقة

اخللية.

خلية وولكر

Walker-Zelle

7393 Warm Season Plants

plantes de saison chaude

نباتات، معظمها من أصول استوائية، تستكمل اجلزء األكرب من منوها
خالل منتصف إىل أواخر أشهر الصيف. عمل وظائف األعضاء

يتطلب ضوء الشمس الكامل وارتفاع درجات احلرارة.

نباتات املوسم احلار

Pflanzen der warmen Jahreszeit

7394 Warm summer 
continental or 
hemiboreal climates 
(Dfb, Dwb, Dsb)

climats continentaux ou hémiboréale avec été 
chaud (dfb, dwb, dsb)

مناخات (Dfb) و (Dwb) تأيت على الفور مشال املناخات القارية
بالصيف الساخن، وعموما يف خطوط العرض 40 العليا و 50

املنخفضة يف أمريكا الشمالية وآسيا، وأيضا يف وسط وشرق أوروبا
وروسيا، وبني املناخات املعتدلة واملناطق شبه القطبية القارية البحرية،

حيث متتد إىل أن تصل إىل خطوط العرض 50 العالية و 60
املنخفضة.

  
    األمثلة على ذلك:

 
(Dfb) هلسنكي، فنلندا        

 
[Dfb) [4) كييف، أوكرانيا        

 
(Dfb)  فارجو، نورث داكوتا        

 
(Dfb) بوفالو، نيويورك        

 
(Dfb)  مونتريال، كيبيك        

 
(Dwb) فالديفوستوك، روسيا        

 
   مناخ (Dsb) له نفس سيناريو التكون مثل مناخ (Dsa)، ولكن

على ارتفاعات أعلى خلطوط العرض، وعلى رأسها يف أمريكا
الشمالية، حيث تنتشر املناخات املتوسطية على نطاق واسع صوب

القطب أكثر من أوراسيا. ومن األمثلة على ذلك:
 

        فالجستاف، أريزونا
 

        جنوب حبرية تاهو، كاليفورنيا
 

        سيواس، تركيا.

مناخ قاري أو شبه مشايل بصيف
(Dsb, Dwb, Dfb) دافئ

Warme Sommer kontinentalen oder hemiboreale 
Klimazonen (DFB, Dwb, DSB)
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7395 warm-season grass

herbe de saison chaude

عشب ينمو و "خيضر " يف الصيف، يضع البذور يف اخلريف، ويذهب
يف سبات عميق (يفقد لونه األخضر ويتوقف النمو) خالل فصل
الشتاء والربيع. وفقا ملروج سهلة، فإن معظم أعشاب املوسم احلار

هي من األعشاب األمجية واليت ال تقبل بأي ظل.

عشب املوسم احلار

Gras der warmen Jahreszeit

7396 Waste

déchets

1. مواد غري مرغوب فيها خيلفها نشاط بشري. 2. قمامة من أماكن
سكن البشري أو مواقع احليواين. ميكن تعريف النفايات بشكل عام
بأا خليط غري متجانس من املواد اليت يتم التخلص منها لكوا زائدة

عن اللزوم وليس هلا استخدام آخر أو قيمة عند صاحبها. اإلطار
التوجيهي للمفوضية األوروبية بشأن النفايات حيدد النفايات بأا
"مواد أو أجسام أو قطع ختلص منها أو يريد أو مضطر صاحبها
للتخلص منها". عند التخطيط إلدارة النفايات توجد مستويات
وجماالت خمتلفة (مثل النفايات البلدية الصلبة والنفايات املراقبة،

والنفايات اخلطرة وغريها)، وقد مت التعريف باملصطلحات ذات الصلة
يف هذا املعجم.

نفايات

Abfall

7397 Waste (Economic)

déchets (économique)

تتكون النفايات عندما تكون القيمة النسبية للسلعة خمتلفة من التكلفة
احلدية إلنتاجها. يتم إهدار السلع أو املوارد عندما يتم استغالهلا يف

االستخدامات اليت هي أقل قيمة.

نفايات (اقتصادية)

Abfall (wirtschaftlicher)

7398 waste (refuse)

déchets

مواد غري مرغوب فيها أو غري صاحلة لالستعمال بالنسبة لصاحبها.
مصطلح نسيب (ألن النفايات بالنسبة لشخص ليست بالضرورة

نفايات بالنسبة لشخص آخر)، فمحطات معاجلة النفايات تستخلص
منها كميات مهمة من "النفايات" القابلة للتدوير. وتشمل: النفايات
البلدية الصلبة (القمامة املرتلية / النفايات)، والنفايات اخلطرة، ومياه

الصرف الصحي والنفايات املشعة، وغريها.

فضالت

Abfall (Müll)

7399 Waste Arriving at a 
Disposal Site (WAD)

déchets arrivant à un site d'élimination

كمية النفايات البلدية الصلبة اليت يتم تلقيها يف موقع التخلص من
مركبات شحن. قد تكون أقل مما كانت حتمله الشاحنة عند

االنطالق نتيجة انسكاب أو ضياع أثناء النقل.

نفايات تصل موقع التخلص

Angekommene Abfälle in einer Entsorgungsstelle

7400 Waste Arriving at a 
Transfer Site (WAT)

déchets arrivant à un site de transfert

كمية النفايات البلدية الصلبة اليت يتم تلقيها يف موقع النقل من
مركبات شحن. قد تكون أقل مما كانت حتمله الشاحنة عند

االنطالق نتيجة انسكاب أو ضياع أثناء النقل.

نفايات تصل موقع النقل

Abfall Ankunft in einer Transferstelle

7401 Waste auditing

audit des déchets

عملية تدقيق ممنهجة للجوانب ذات الصلة، ميكن أن تشمل مراجعة
كاملة لكل ما ميكن أن يؤثر أو يتسبب يف تكون نفايات مع تدقيق
حجمها و/أو كميتها وجممل خصائصها وتأثرياا وتفاعالا املمكنة

مع مكونات احمليط باإلضافة إىل طرق املعاجلة وإعادة التدوير
والتخلص مع تدقيق اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

تدقيق نفايات

Abfallüberwachung

7402 Waste Available for 
Collection (WAC)

déchets disponible pour ramassage

كمية النفايات الصلبة اليت ميكن أن جتمع من قبل عمال اجلمع لنقلها
باملركبات إىل مواقع املعاجلة أو التخلص.

نفايات متاحة للجمع

Abfall zur Abholung

7403 Waste 
Characterization 
Studies

etudes de caractérisation des déchets

تم بالتعرف على كميات (بالوزن أو باحلجم) وأنواع مكونات
النفايات الصلبة البلدية من املواد (الزجاج والبالستيك، واملعادن)

بغرض إبراز قدرة املدفن، وحتديد أفضل املمارسات اإلدارية وتطوير
برامج إعادة تدوير فعالة من حيث التكلفة.

دراسة خصائص النفايات

Abfallcharakterisierungsstudien
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7404 Waste Collected (WC)

déchets collectés

كمية النفايات البلدية الصلبة اليت يتم مجعها يف فترة زمنية معينة من
املناطق السكنية أو نقط جتميع أخرى بالبلديات.

نفايات جممعة

gesammelte Abfälle

7405 Waste Collector

ramasseur de déchets

شخص يعمل لدى السلطة احمللية أو شركة خاصة جلمع النفايات
البلدية الصلبة  من املساكن واملؤسسات واحلاويات املشتركة.

جامع نفايات، عامل نظافة

Abfallsammler (Müllabfuhr-Mitarbeiter)

7406 Waste disposal

élimination des dechets

عملية التخلص من غري املرغوب فيه، مواد مكسورة، متهالكة، ملوثة،
أو فاسدة بطرق منظمة ومقننة.

ختلص من النفايات

Entsorgung

7407 Waste disposal 
authority

instance officielle chargée du contrôle des 
déchets; Autorité de l'élimination des déchets

مصطلح من اململكة املتحدة. اسم أو لقب مينح هليئة حكومية حملية يف
اململكة املتحدة اليت لديها صالحيات وواجبات حمددة يف إطار النظام

األساسي املتعلق بإدارة النفايات.

سلطة (مشرفة على) التخلص من
النفايات

Entsorgungsbehörde

7408 Waste disposal plan

plan d'élimination des déchets

خمطط، مع توقعات، للتخلص من النفايات يأخذ بعني االعتبار: البعد
اجلغرايف للمنطقة اليت حتت سيطرة سلطة حمددة (على سبيل املثال
وطين، إقليمي، حملي) املعطيات السكانية، البنية التحتية الصناعية،

جمموع النفايات املتكونة (أنواع وكميات ومصادر)، جنبا إىل جنب
مع حتليل للتغريات املتوقعة. كما يأخذ بعني االعتبار الظروف

اجليولوجية واهليدروجيولوجية للمنطقة، األراضي املهجورة وامللوثة؛
طرق معاجلة النفايات، وسبل التخلص منها يف فترة زمنية معينة.
يرتبط هذا املصطلح بشكل وثيق مبصطلح من الواليات املتحدة:

أنظمة اإلدارة املتكاملة للنفايات.

خمطط التخلص من النفايات

Abfallentsorgungsplan

7409 Waste Disposed (WD)

déchets éliminés

كمية النفايات البلدية الصلبة اليت تذهب يف النهاية إىل مدافن
النفايات.

نفايات متخلص منها

entsorgte Abfälle

7410 Waste Electrical & 
Electronic Equipment 
(WEEE) Recycling 
Directive

directive de recyclage des déchets électriques et 
électroniques (deee)

تشريع االحتاد األورويب الذي يضع معايري جلمع ومعاجلة وإعادة تدوير
واسترجاع نفايات جتهيزات كهربائية وإلكترونية. فهو جيعل املنتجني

(املصنعني والبائعني واملوزعني للمعدات اخلاصة بعالمة جتارية،
واملستوردين واملصدرين) مسؤولني عن متويل معظم هذه األنشطة.
هذا التوجيه يهم مجع ومعاجلة أي معدات كهربائية أو إلكترونية،

والنفايات مبا يف ذلك مجيع املكونات، واألجزاء واملواد االستهالكية،
واليت هي جزء من املعدات املنتهية مدة صالحيتها أو يف وقت

التخلص منها. وباإلضافة إىل ذلك، فإا توجه املنتجني حنو تنظيم
"سلسلة استعادة املعدات واملكونات" من العمالء واملستعملني عندما

يتم االنتهاء من استخدامها. كما توجب على كل منتج تقدمي
معلومات عن إمكانية إعادة استخدام ومعاجلة التجهيزات الكهربائية
واإللكترونية اجلديدة يف غضون سنة من وضعها يف السوق ألول مرة،

وإعالم مراكز إعادة االستخدام واملعاجلة ومرافق إعادة التدوير.
 

نظرا لتقدم العوملة االقتصادية، أصبح هذا التوجيه معيارا عامليا.

مذكرة توجيهية لتدوير نفايات
املعدات الكهربائية واإللكترونية

Richtlinie zur Recycling der Abfälle elektrischer und 
elektronischer Ausstattungen

7411 Waste Exchange

échange de déchets

ترتيبات بني الشركات لتتبادل النفايات لصاحل كال الطرفني.

تبادل النفايات

Abfall-austausch

7412 Waste Feed

flux des déchets

إدخال النفايات البلدية الصلبة إىل احملرقة يكون إما بشكل مستمر أو
متقطع.

إدخال النفايات

Abfalleintrag
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7413 Waste Generated

déchets générés

احلجم اإلمجايل للنفايات البلدية الصلبة الناجتة من مولد (انظر
تعريف). يشمل كال من النفايات اليت مت مجعها لتدفن يف املطارح

واليت بيعت أو عرضت إلعادة التدوير.

نفايات منتجة

Erzeugter Abfall

7414 Waste Generation

production de déchets

كمية (وزن أو حجم) املواد واملنتجات اليت تدخل مسار النفايات قبل
أن تتم عمليات إعادة التدوير، والتحويل إىل مساد، أو احلرق أو

الطمر.

إنتاج النفايات

Abfallaufkommen

7415 Waste Hauled (WH)

déchets remorqué

كمية النفايات البلدية الصلبة اليت يتم نقلها إىل النقطة النهائية للتخلص
منها.

نفايات منقولة

Abtransportierte Abfälle

7416 Waste heat

chaleur perdue

يستخدم املصطلح للداللة على احلرارة اليت يتم التخلص منها عادة يف
احمليط الطبيعي.

نفايات حرارية

Abwärme

7417 Waste Incineration

; incinération des déchets

من بقايا ونفايات األنشطة البشرية ما ال ميكن تدويره أو االستفادة
منه وال التخلص منه إال عن طريق احلرق والذي جيب أن يتحقق يف
ظروف حمافظة على البيئة. يف العديد من احلاالت يوفر احلرق كميات
من احلرارة اليت ميكن االستفادة منها كحرارة أو حتويلها إىل كهرباء.

حرق النفايات

Abfallverbrennung

7418 Waste management

gestion des déchets

تسيري قطاع النفايات يف مجيع املراحل من اإلنتاج، واملناولة والتخزين
والنقل واملعاجلة والتخلص النهائي، والذي يتضمن واجب الرعاية

أيضا.

إدارة النفايات

Abfallbewirtschaftung

7419 Waste Management 
Hierarchy

hiérarchie de gestion des déchets

التسلسل اهلرمي إلدارة النفايات هو رمز للخيارات االستراتيجية
املتاحة للتعامل مع النفايات الصلبة واالستفادة منها. نسخة مناسبة من
التسلسل اهلرمي يقدم أفضل املمارسات املطلوبة إلدارة النفايات يف
قمة اهلرم (جتنب مث تقليل و / أو استعادة املواد)، مث تأيت املمارسات
املطلوبة باملستوى األقل (معاجلة و / أو التخلص منها يف مطارح

النفايات) ويف األخري التخلص يف مطارح عشوائية غري مرخصة من
طرف اجلهات املختصة.

تسلسل هرمي إلدارة النفايات

Abfallhierarchie

7420 Waste management 
licence/waste 
disposal licence

permis d'exploitation d'une instalation de 
 traitement desdéchets

إذن رمسي ملعاجلة النفايات و/أو لعمليات التخلص يف مكان حمدد
(املوقع). عادة ما يتم إصدار الرخص من قبل السلطات املعينة من

طرف احلكومة، على سبيل املثال يف اململكة املتحدة، توجد "سلطات
تنظيم النفايات". تشمل الرخص املسلمة معايري وفترة التشغيل وعددا

من الشروط واملعطيات اخلاصة بنوعية النفايات.

ترخيص إلدارة النفايات / ترخيص
للتخلص من النفايات

Entsorgungsgenehmigung

7421 Waste Minimisation

minimisation des déchets

تدابري أو تقنيات تقلل من كمية النفايات املتولدة أثناء عمليات اإلنتاج
الصناعية؛ يتم تطبيق هذا املصطلح أيضا إلعادة التدوير وغريها من
اجلهود للحد من كمية النفايات اليت تدخل يف مسلسل نظام إدارة

النفايات (أيضا احلد من النفايات).

تدنية النفايات

Abfallminimierung

7422 Waste Picker

picker de déchets

شخص يلتقط مواد قابلة للتدوير / مواد قابلة إلعادة االستخدام من
النفايات املختلطة الصلبة كلما كان ذلك ممكنا ومؤقتا يف املتناول

(انظر أيضا: الكسح، القطاع غري الرمسي).

منتقى نفايات
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7423 Waste Picking

prélèvement des déchets

عملية الستخراج مواد قابلة للتدوير ومواد قابلة إلعادة االستخدام من
نفايات بلدية صلبة خمتلطة الستخدامها مرة أخرى و / أو ملعاجلتها.

التقاط (الصاحل من) النفايات،
انتقاء النفايات

Abfall Picking

7424 Waste Processing 
Facility

installation de traitement des déchets

نظام أو ترتيب من احلاويات أو املعدات السطحية األخرى اليت تتلقي
النفايات من أي حقل غاز، أو نفط، أو رمال نفطية، للمعاجلة

والتخلص. (بنونة: مرافق يتم التعامل فيها مع النفايات اخلام أو اليت
خضعت ملعاجلة أولية (كفرز عند املصدر). حتتوي هذه املرافق
جتهيزات خمتلفة منها: جتهيزات لفرز مكونات النفايات الصلبة

(معادن، زجاج، ورق، بالستيك، مواد عضوية، وغريها) إلعادة
استعمال، أو التدوير، أو ملعاجلة بيولوجية وميكانيكية (مواد عضوية)
إلنتاج مساد، أو احلرق. نتائج الفرز (الزجاج، املعادن، الورق) تعبأ

وترسل إىل املعامل املختصة).

منشأة ملعاجلة النفايات

Abfallverarbeitungsanlage

7425 waste products

dechets de produits

مادة أو مواد غري صاحلة لالستعمال أو غري مرغوب فيها اليت تنتج
أثناء أو نتيجة عمليات حتويلية باملنظومة املنتجة، مثل التصنيع (بقايا
مواد أولية، منتجات ا عطب، مواد مل تعد صاحلة لالستعمال

باملصنع، ... ) أو التمثيل الغذائي (الرباز، البول، ثاين أكسيد الكربون
ومواد أخرى تفرزها مكونات عامل احليوانات).

فضالت املنتجات

Abfallprodukte

7426 Waste Reduction

réduction des déchets

عملية ختفيض النفايات يف خمتلف جماالت النشاط البشري (احلياة
املرتلية، الصناعة، اخلدمات، ... ) باعتماد تقنيات مثل: احلد من كمية
املواد الالزمة للحصول على منتوج أو خدمة (استعمال املواد األولية

يف صناعة أشباه املوصالت)، وإعادة التدوير، والتصميم املستدام، اخل.

احلد من النفايات

Abfallreduzierung

7427 Waste Stream

flux des déchets

جمموع تدفق النفايات البلدية الصلبة من خمتلف منابعها (املنازل
واملصانع واملؤسسات وغريها)، واليت يتم إعادة تدويرها، أو إحراقها،
أو التخلص منها يف مدافن النفايات، أو أجزاء من هذا التيار مثل "تيار

النفايات السكنية" أو "تيار النفايات القابلة إلعادة التدوير".

تيار النفايات

Abfallstrom

7428 Waste Treatment and 
Disposal Facility 
(WTDF)

installation de traitement et d’élimination des 
déchets

منشأة معاجلة النفايات البلدية الصلبة تتألف من وحدات التحويل (إىل
مساد و / أو احلرق أو غري ذلك) وموقع طمر للتخلص النهائي من

املخلفات.

مرفق معاجلة النفايات والتخلص منها

Abfallbehandlung und -entsorgungsanlage

7429 Waste Treatment 
Stream

flux de traitement des déchets

حركة انتقال النفايات البلدية الصلبة من موقع منتجها إىل موقع
املعاجلة لتصل يف النهاية إىل موقع املتخلص.

مسار معاجلة النفايات

Abfallbehandlung Fluss

7430 Waste Types

types de déchets

بشكل عام، تشمل النفايات البلدية الصلبة اموعات الرئيسية التالية:
النفايات املرتلية والنفايات التجارية والنفايات املؤسسية وكناسة

الشوارع وأنقاض البناء وخملفات الصرف الصحي والنفايات الصناعية
(انظر أيضا: تكوين النفايات البلدية الصلبة).

أنواع النفايات

Abfallarten

7431 Waste, Toxic and 
Dangerous

déchets, toxiques et dangereux

(EEC / 78/319) يف املذكرة التوجيهية للمفوضية األوروبية
حول النفايات السامة واخلطرة، تعرف هذه النفايات على النحو

التايل: تعين "النفايات السامة واخلطرة" كل النفايات اليت حتتوي على
أو ملوثة مبركبات أو مبواد مدرجة يف ملحق هذه املذكرة، بكميات،

أو مبستويات تركيز تشكل خطرا على الصحة أو البيئة.

نفايات، سامة وخطرة

Abfälle, Giftige und gefährliche
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7432 Wastes collection

collecte des déchets

مجع النفايات من مصدرها األولية. أمثلة من هذه املصادر: مساكن
أسرية. مؤسسات معامالت جتارية، مصانع، مؤسسات تعليمية،
مستشفيات وعيادات. املوقع الذي يتم منه مجع النفايات (نقطة
جتميع) قد يكون داخل فناء املباين، أي عند مصدر أويل، أو عند

نقطة حمددة سلفا خارج الفناء.
 

تشمل عملية اجلمع وسائل ختزين النفايات من املصادر األولية أوعية،
وأكياس، وحاويات. وغالبا ما حيدد نوع الوعاء ونقطة التجميع من

قبل وكيل اجلمع ومنتج نفايات عند املصدر األويل.
 

قد يطلب، ويف بعض احلاالت، من صاحب البيت من قبل وكيل مجع
النفايات، أن يضع وعاء أو كيس نفاياته عند نقطة جتميع معينة أو أن

يقوم بنقلها إىل مركز أو حاوية ختزين مجاعية. وهذا ما يسمى
مبشاركة صاحب البيت. وهناك أشكال أخرى من املشاركة، على

سبيل املثال فرز املواد عند املصدر ألغراض إعادة التدوير.
 

يتم حتميل احلاويات ميكانيكيا على شاحنات مجع النفايات (حتميل
ميكانيكي). املناولة اليدوية من جانب جامع النفايات، وأحيانا من
صاحب البيت، مطلوبة بدرجات متفاوتة يف مجع األوعية الصغرية

(مثل سلة أو كيس مهمالت).
 

هناك عدد قليل من األمثلة على األنظمة امليكانيكية اليت تنقل النفايات
من املصدر الرئيسي (املطبخ يف حالة مصدر مرتيل) مباشرة إىل حمطة

ملعاجلة مجاعية.

مجع النفايات

Abfallsammlung

7433 Wastes emplacement

disposition des déchets

طريقة اليت يتم ا وضع النفايات يف موقع املكب.

إيداع النفايات

Abfallablagerungsstelle

7434 Wastes producer

producteur de déchets

يعترب منتجا للنفايات كل شخص (أو مؤسسة) يتسبب نشاطه يف
إنتاجها أو توجد يف حوزته أو حتت إشرافه.

منتج النفايات

Abfallproduzent

7435 Wastes, building

déchets de chantiers

نفايات صناعية من أنشطة قطاع البناء والتشييد وأشغال اهلندسة
املدنية، على سبيل املثال بقايا وخملفات مواد ووسائل البناء وكذلك
األتربة الناجتة عن أشغال حفر األسس ومواقع منشآت حتت أرضية.

نفايات، بناء

Bauschutt

7436 Wastes, clinical

déchets d'hopitaux

تشمل األنسجة البشرية واحليوانية و/أو إفرازات، وأدوية، ومنتجات
طبية، وأدوات حادة، ووسائل تنظيف اجلروح وضمادات، وما إىل

ذلك من نفايات متعلقة بالطب العام والطب اجلراحي وطب األسنان،
والتمريض، والطب البيطري، ومستحضرات دوائية، أو نفايات

مؤسسات مماثلة وذات الصلة.

نفايات، قطاع الصحة

Klinischer Abfall

7437 Wastes, construction

déchets des chantiers de construction

.(Wastes, building ، نفايات، البناء) : انظر

نفايات، البناء

Bauschutt

7438 Wastes, controlled

déchets réglementés

نفايات تتم مراقبتها على أساس تشريعي، دويل أو وطين أو حملي. و
منها النفايات املرتلية والصناعية والتجارية.

نفايات، مراقبة

Überwachte Abfälle

7439 Wastes, farm

déchets d'élevage

تشمل يف املفهوم العام جمالني: النفايات الطبيعية الناجتة عن تربية
املاشية والنفايات املرتبطة باملنتوجات الزراعة الغذائية والصناعية.

أضف إىل هذا مثال بقايا ونفايات األمسدة واملبيدات وغريها من املواد
الصناعية املستعملة يف االني.

نفايات، مزرعة

Landwirtschaftliche Abfälle
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7440 Wastes, hospital

déchets d'hôpitaux

تشمل كنفايات مميزة: كنفايات من أجنحة العالج ونفايات غرف
العمليات اجلراحية. ونفايات عموما عادية: كنفايات املؤسسات أو

املصاحل امللحقة كاملطبخ، وأعمال الصيانة وغريها.

نفايات، مستشفى

Krankenhausmüll

7441 Wastes, inert

déchets inertes

نفايات، ال حتدث هلا أية حتوالت فيزيائية و/أو كيميائية و/أو
بيولوجية ذات أمهية، عندما يتم إيداعها يف مكب النفايات.

نفايات، خاملة

Inertmüll

7442 Wastes, trade

déchets commerciaux

نفايات من احملالت التجارية ومكاتب اخلدمات والشركات وأماكن
أعمال خمتلفة غري إنتاجية (منتجات مادية).

نفايات، جتارة

Gewerbemüll

7443 Waste-to-Energy 
Plant

installation pour l'utilisation énergétique des 
déchets

يتكون هذا املرافق من حمرقة من نوع كبري حيث يتم حرق القمامة.
يتم استعمال احلرارة املتولدة من هذه العملية يف إنتاج خبار عايل

الضغط، والذي ميكن أن يستخدم لتوليد الكهرباء وبيعها لشركات
املرافق العامة مبوجب عقود طويلة األجل. يتم التخلص من بقايا

عملية حرق يف مقالب النفايات.

وحدة استخالص الطاقة من النفايات

Anlage zur energetischen Nutzung der Abfälle

7444 Wastewater

eaux usées

مياه مستعملة متدفقة من املرتل أو املؤسسات اتمعة أو التجارية أو
الصناعية أو من املزارع، واليت حتتوي على مواد دائبة أو عالقة (انظر

مياه الصرف الصحي البلدي).

مياه الصرف الصحي

Abwasser

7445 Wastewater 
Treatment Plant

station de traitement des eaux usées

مرفق حيتوي على سلسلة من الصهاريج، واحلواجز، واملرشحات
وعمليات أخرى يتم عن طريقها إزالت امللوثات من مياه الصرف

الصحي البلدي.

حمطة معاجلة مياه الصرف الصحي

Kläranlage

7446 Water and Evaluation 
Planning system 
(WEAP)

eau et évaluation du système de planification 
(weap)

برنامج للحواسيب الصغرية للتخطيط املتكامل للموارد املائية. أنه يوفر
إطارا شامال ومرنا وسهل االستعمال لتحليل السياسات.

مياه وتقييم نظام التخطيط
(WEAP)

Wasser und Planungssystembewertung (WEAP)

7447 water balance

bilan de l'eau

يرتكز تقييم املخزون من املياه على مبدأ أنه خالل فاصل زمين معني،
يكون جمموع زيادة خمزون مستجمع مياه بالنسبة حلوض جتميع للمياه
أو مسطح مائي، مساويا للفقدان اإلمجايل من املياه باإلضافة إىل صايف

التغري يف التخزين يف مستجمعات املياه أو املسطح املائي.

توازن املاء

Wasserhaushalt
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7448 Water balance

bilan hydrologique

العالقة بني املياه اليت تدخل إىل موقع املكب أو خلية، من مجيع
املصادر، والسعة املائية للخلية أو املوقع، وفترة التدفق. تشمل العوامل

اليت تؤثر على مستوى املاء باخللية أو املوقع :
 

(أ) دخول املاء إىل املوقع أو اخللية، والذي ميكن أن يشمل السيالن
السطحي (من األراضي احمليطة باملوقع)، وهطول األمطار والنفايات

السائلة، وإعادة تدوير العصارة، وتغذية من املياه اجلوفية.
 

(ب) مغادرة املياه للموقع أو اخللية، واليت ميكن أن تشمل التبخر
السيالن السطحي (من املوقع)، ومعاجلة العصارة، تغذية املياه اجلوفية.

 
(ج) فترة من بدء اإليداع يف املوقع أو خلية إىل ايته (إقفال املوقع).

 
(د) أنواع النفايات ودرجة القدرة االستيعابية.

 
(ه) حجم اخللية أو املوقع.

حصيلة املاء

Wasserbilanz

7449 Water Borne Disease

maladie d'origine hydrique

أمراض تنتقل بواسطة الكائنات احلية الدقيقة املسببة لألمراض واليت
تنتقل مباشرة إىل املصاب عندما يتم استهالك مياه عذبة ملوثة. املياه
العذبة امللوثة املستخدمة يف إعداد الطعام ميكن أن تكون مصدرا

لألمراض اليت تنقلها حينئذ األغذية اليت أصبحت ملوثة.

أمراض تنقلها املياه

Wasser-getragene Krankheit

7450 Water companies

compagnies des eaux

يف إجنلترا وويلز، تتحمل شركات خاصة مسؤولية (يف مجلة من
األمور) إدارة املوارد املائية الوطنية بشكل صحيح ومحاية هذه املوارد
من التلوث. يف اسكتلندا، تقع هذه املهام ضمن مسؤوليات اهليئات

العامة املعروفة باسم جمالس تنقية النهر.

شركات املياه

Wasserwerke

7451 Water Conservation

conservation d'eau

احملافظة على املياه تعين التدابري املتخذة لتقليل كمية املياه املستخدمة
ألي غرض من األغراض، و/أو محايتها من التلوث.

حمافظة على املياه

Wasserschutz

7452 Water Content (Soil 
Moisture Tension)

teneur en eau (tension de l'humidité du sol)

كمية املياه املتواجدة يف التربة، ويعرب عنها على أساس الوزن أو
احلجم. عموما، يتم التعبري عن حمتويات املياه اخلاضعة للجاذبية

بالنسبية للوزن اجلاف من التربة الذي يقاس بالفرن.

حمتوى التربة من املاء (توتر رطوبة
التربة)

Wassergehalt (Saugspannung)

7453 Water Content, 
Available water

teneur en eau, eau disponible

عموما هو اجلزء من مياه التربة اليت ميكن استيعاا بسهولة من قبل
جذور النباتات. وهي كميات املياه املتوفرة يف التربة فوق نقطة

الذبول الدائم.

حمتوى التربة من املاء، مياه متاحة

Wassergehalt, verfügbares Wasser

7454 Water Content, Field 
Capacity

teneur en eau, capacité au champ

كمية املاء املتبقية يف التربة بعد أن مت التشبع، واليت يتم بعد ذلك
تصريفها حبرية خالل يوم أو يومني. عادة ما يعرب عنها كنسبة مئوية
من حيث الوزن أو احلجم. تقدر يف كثري من األحيان بثلث سعة

املياه.

حمتوى التربة من املاء، السعة احلقلية

Wassergehalt, Feldkapazität

7455 Water Content, 
Gravitational Water

teneur en eau, eau gravitationnelle

املياه اليت تتحرك إىل داخل، أو إىل خارج التربة حتت تأثري اجلاذبية.
كمية املاء بني السعة احلقلية والتشبع.

حمتوى التربة من املاء، مياه اجلاذبية

Wassergehalt, Gravitationswasser
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7456 Water Content, 
Hygroscopic Water

teneur en eau, eau hygroscopique

املياه املرتبطة بشكل جيد جبزيئات التربة واليت ال ميكن إزالتها إال يف
شكل خبار، من خالل رفع درجة احلرارة إىل درجة أعلى من درجة
غليان املاء. هي مياه غري متاحة للنباتات وتقع بني نقطة الذبول الدائم

واجلفاف بفرن.

حمتوى التربة من املاء، مياه استرطابية

Wassergehalt, hygroskopische Wasser

7457 Water Content, 
Permanent Wilting 
Point

teneur en eau, point de flétrissement permanent

حمتوى التربة من املاء الذي عنده تذبل النباتات وتفشل يف استعادة
حيويتها عند وضعها يف جو مظلم رطب. نسبة املاء يف نقطة الذبول
تقارب احلد األدىن للمحتوى املائي يف التربة حتت النباتات يف احلقل،
على أعماق أقل من آثار التبخر السطحي. ويقترب من احملتوى املائي

للتربة بتوتر من 15 بار.

حمتوى التربة من املاء، نقطة الذبول
الدائم

Wassergehalt, permanenten Welkepunkt

7458 Water control

maîtrise de l'eau

السيطرة الفيزيائية على املياه عن طريق اختاذ تدابري مثل ممارسات
احلفاظ على األرض، وإدخال حتسينات على القنوات، وتركيب

هياكل للحد من سرعة املياه وحماصرة الرواسب.

حتكم ىف املياه

Wassersteuerung

7459 Water Cycle

cycle de l'eau

التبخر من احمليطات يتساقط على األرض (مطر وغريه). حرق الوقود
األحفوري يزيد من انبعاث الغازات الدفيئة، واليت بدورها تساهم يف
رفع مستويات الرطوبة يف الغالف اجلوي؛ أبراج التربيد يف حمطات

الطاقة هلا مسامهتها كذلك.

دورة املاء

Wasserkreislauf

7460 Water Deficit

déficit en eau

نقص املياه أو العجز املائي هو الفرق التراكمي بني التبخر وهطول
األمطار خالل فترة معينة عندما يكون هطول األمطار هو األصغر

منهما.

نقص املياه

Wasserdefizit

7461 water footprint

empreinte de l'eau

مؤشر الستخدام املياه سواء كان مباشر أو غري مباشر. بصمة املياه
للعمل التجاري هي حجم املياه العذبة املستخدمة إلنتاج السلع

واخلدمات اليت يتم تقدمها. يتم قياس استخدام املياه من حيث حجم
املياه املستهلكة (اليت تبخرت) و/أو تلوثت لكل وحدة من الزمن.
وتشمل البصمة مكونات املاء، األخضر واألزرق والرمادي، كما مت
تعريفها يف مكان آخر يف هذا املعجم. إنه مؤشر ببعد جغرايف، والذي

يبني ليس فقط حجم استخدام املياه والتلوث، ولكن أيضا املواقع.

بصمة مائية

Wasser-Fußabdruck

7462 Water harvesting

récolte de l'eau

عملية مجع وتركيز مياه األمطار واجلريان السطحي من املنطقة
الشاسعة لتجميع املياه الستخدامها يف مساحة أصغر. تستعمل املياه
اليت مت جتميعها، إما مباشرة يف منطقة زراعية لري احملاصيل وترطيب

التربة المتصاص فوري من النباتات أو ختزينها يف خزان للمياه
الستخدامها يف اإلنتاج يف املستقبل.

تعبئة املياه

Wassergewinnung

7463 water loss

perte d'eau

مصطلح مفاهيمي يدل على املياه اليت تضيع من النظام املائي إما
ألسباب طبيعية أو بشرية.

فقدان املاء

Wasserverlust

7464 water 
 neutral/water 

neutrality

eau neutre / neutralité d'eau

يتعلق هذا املصطلح خبفض وتعويض آثار "بصمة املياه". لتحقيق
"احلياد"، يتم تقليل البصمة املائية للنشاط بأكرب قدر ممكن يف حدود
املعقول، مث يتم إجراء إزاحة بالنسبة للعوامل اخلارجية السلبية املتبقية

من البصمة.

مياه حمايدة / حياد املياه

Wasser neutral / Wasserneutralität
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7465 water offsets

offsets d'eau

تعويض اآلثار السلبية لبصمة املياه من خالل االستثمار يف االستخدام
املستدام والعادل للمياه يف الوحدات اهليدرولوجية حيث تقع آثار

البصمة املياه املتبقية.

تعويضات املياه

Wasser-Offsets

7466 water percolation

percolation de l'eau

حركة املياه حنو األسفل وحنو اجلوانب من خالل طبقات التربة حتت
السطحية، واستمرار اهلبوط إىل الوصول إىل املياه اجلوفية. كما ميكن
أن تشتمل على احلركة الصعودية من املاء. جزء من املياه اليت تدخل
التربة ميكن أن تتحرك إما عموديا أو أفقيا من خالل التربة. تدعى
احلركة االفقية اجلانبية األساسية للمياه من خالل التربة بالسيالن

اجلانيب أو البيين. وتدعى احلركة اهلبوطية للمياه عرب التربة بالرشح.
تشق مياه الرشح يف اية املطاف طريقها إىل املنطقة املشبعة، حيث

متتلئ كل الفراغات بني الصخور وبني حبيبات التربة باملاء.

لمياها تخلل، رشح املياه

Wasserversickerung

7467 Water Pollution

pollution de l'eau

يعرف تلوث الكتل املائية (مثل البحريات واألار واحمليطات واملياه
اجلوفية)، بتلوث املاء. حيدث التلوث املائي عندما يتم تفريغ امللوثات
مباشرة أو بشكل غري مباشر يف الكتل املائية دون معاجلة كافية إلزالة

املركبات الضارة.

تلوث املاء

Wasserverschmutzung

7468 water 
 positive/positive 

water balance

eau positif / bilan hydrique positif

حفظ وجتديد مزيد من املياه يف املعامل والتجمعات باملقارنة مع
جمموع املياه اليت يتم استخدمها يف البالد. حيدث توازن إجيايب للماء
عندما تكون موارد التجدد (يف حمطة إعادة الشحن واحلصاد واملياه

اليت أعيد شحنها من خالل الربامج اتمعية، وحتقيق ختفيض استهالك
من خالل التدخالت الزراعية) هي أكرب من اخلصوم (إمجايل املياه

املستخدمة يف عملية التصنيع).

مياه إجيابية / توازن املاء اإلجيايب

Wasser positive / positive Wasserbilanz

7469 water pressure

pression d'eau

الضغط (إجيايب أو سليب)، يف عالقة بضغط الغاز اخلارجي على املياه
يف التربة، وهو الضغط الذي جيب أن خيضع له حملول مماثل يف تركيبته

مع ماء التربة من أجل أن يكون يف حالة توازن مع ماء التربة عرب
حاجز مسامي وله نفاذية ويسهل اختراقه.

ضغط املاء

Wasserdruck

7470 Water productivity

productivité de l'eau

إنتاجية املياه هي مصطلح كفاءة يعرب على نسبة املخرجات من الناتج
(على شكل سلع وخدمات) إىل املدخالت من املياه. الناتج ميكن أن
يكون سلع أو منتجات بيولوجية مثل احملاصيل (العلف احلبوب) أو
املواشي (اللحوم، البيض، السمك) وميكن التعبري عليها من حيث

العوائد، والقيمة الغذائية أو العائد االقتصادي. وميكن أيضا أن يكون
الناتج خدمة بيئية أو وظيفة. إنتاجية املياه ميكن أن تتحقق على

مستويات خمتلفة وتشمل خليطا من السلع واخلدمات.

إنتاجية املياه

Wasserproduktivität

7471 water recycling/reuse

recyclage de l'eau / réutilisation

عملية معاجلة املياه املستخدمة / مياه الصرف الصحي جتعل من
املمكن إخضاعها ملعاجلة ائية أو التخلص منها يف اال املفتوح.

بشكل عام، هناك ثالثة أنواع من إعادة تدوير املياه / إعادة
االستخدام:

 
1. مياه الصرف الصحي املعاجلة ترجع إىل نفس املنظومة اليت أنتجت

املياه امللوثة كي يعاد استعماهلا.
 

2. مياه الصرف الصحي املعاجلة يعاد استخدامها يف عملية خمتلفة،
ولكن يف نفس املنشأة.

 
3. مياه الصرف الصحي املعاجلة يعاد استخدامها يف مرفق آخر من

منشأة أخرى.

إعادة تدوير املياه / إعادة استخدامها

Wasser-Recycling / Wiederverwertung
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7472 water 
 recycling/reuserecl

aimed water

recyclage de l'eau / réutilisation de l'eau 
récupérée

مصطلحات مستخدمة عموما لوصف إعادة استخدام املياه ألغراض
إما مشاة أو خمتلفة عن أول استخدام. مصطلح "املياه املعاد تدويرها"
غالبا ما يستخدم لوصف إعادة استخدام املياه يف نفس الوحدة اليت

أنتجت املياه امللوثة أو مشاة هلا. مصطلح "املياه املستصلحة" كثريا ما
ينطبق على املياه اليت يتم استخدامها لغرض ثانوي يتطلب مستوى

جودة أقل باملقارنة مع أول استخدام.

إعادة تدوير املياه / إعادة استخدام
املياه املستصلحة

Wasser-Recycling / Wiederverwendung 
zurückgewonnen Wasser

7473 Water regulation

régulation d'eau

للنظم البيئية تأثري على توقيت وحجم جريان املياه وعلى الفيضانات،
وإعادة شحن املياه اجلوفية، ال سيما من حيث قدرة النظام البيئي أو

اال الطبيعية على ختزين املياه.

تنظيم املياه

Wasserregulierung

7474 Water Retention

rétention d'eau

العالقة بني إمكانات املصفوفة واحملتوى املائي للتربة، ويتم متثيلها بيانيا
كمنحىن مميز لرطوبة التربة أو منحىن احتفاظ التربة باملياه.

احتفاظ باملاء

Wasserretention

7475 Water rights

droits d'eau

التفويضات احلكومية أو غريها، اليت تسمح بالوصول أو استخدام أو
إدارة املوارد املائية.

حقوق املياه

Wasserrechte

7476 water scarcity; water 
 
shortage

manque d'eau; pénurie d'eau

حتدث ندرة املياه حينما تكون موارد املياه غري كافية لتلبية متطلبات
متوسطة على املدى الطويل. مصطلح يدل على اختالالت يف منطومة

املياه على املدى الطويل، تشمل توفر منخفض للمياه مع مستوى
طلب على املياه يفوق عرض النظام الطبيعي.

ندرة املياه؛ نقص املياه

Wasserknappheit; Wassermangel

7477 Water security

sécurité hydrique

األمن املائي يعين توفر موثوق لكمية املياه ونوعية مقبولة لإلنتاج
وسبل العيش والصحة، باإلضافة إىل مستوى مقبول من املخاطر اليت
يتعرض هلا اتمع من اآلثار املتصلة باملياه وغري املتوقعة (مثل تقلب
املناخ). مت تعريف األمن املائي باعتباره اهلدف األمسى حيث كل
شخص لديه حق الوصول إىل ما يكفي من املياه الصاحلة للشرب

بتكلفة معقولة ليعيشوا حياة نظيفة وصحية ومنتجة، مع ضمان محاية
البيئة وتعزيزها.

أمن مائي

Wasserversorgungssicherheit

7478 Water Stress

stress hydrique

يعاين بلد من نقص املياه إذا كانت إمدادات املياه العذبة املتوفرة متثل
باملقارنة مع كمية املياه املسحوبة قيدا مهما للتنمية. سحب يتجاوز
٪20 من إمدادات املياه املتجددة يستخدم كمؤشر لإلجهاد املائي.

إجهاد مائي

Wasserstress

7479 water treatment

traitement de l'eau

عمليات صناعية ملعاجلة املياه الطبيعية وإنتاج املاء الصاحل للشرب
وكذلك معاجلة املياه املستعملة ومياه الصرف الصحي إلزالة امللوثات
عنها إلعادة استعماهلا يف الصناعة أو الفالحة أو صرفها يف احمليط

الطبيعي دون خطر التلوث.

معاجلة املاء

Wasserbehandlung

7480 Water Use Efficiency

efficacité d'utilisation d'eau

هي مكسب الكربون يف عملية التمثيل الضوئي لكل وحدة مياه
مفقودة يف التبخر بكفاءة استخدام املياه. وميكن التعبري عنها على
أساس قصري األجل بنسبة الربح يف كربون التمثيل الضوئي لكل

وحدة من فقدان املياه عن طريق التبخر، أو على أساس مومسي كنسبة
صايف اإلنتاج األويل أو احملاصيل الزراعية إيل كمية املياه املتاحة.

كفاءة استخدام املياه

Wassernutzungseffizienz
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7481 water vapor

vapeur d'eau

أكثر الغازات الدفيئة وفرة، هو املاء املوجود يف الغالف اجلوي يف
شكل غازي. خبار املاء هو جزء مهم من ظاهرة االحتباس احلراري
الطبيعي. رغم أن تركزه ال يتزايد بشكل ملحوظ بسبب النشاط
البشري (بشكل مباشر)، فإنه يساهم يف ظاهرة االحتباس احلراري

املعزز بسبب تأثري ارتفاع درجة حرارة سطح األرض الذي يؤدي إىل
ردود الفعل اإلجيابية لبخار املاء. باإلضافة إىل دوره بوصفه غاز ديفء
طبيعي فإن خبار املاء يلعب دورا هاما يف تنظيم درجة حرارة كوكب
األرض بسبب تشكل الغيوم عندما يتكثف خبار املاء الزائد يف اجلو

لتشكيل اجلليد وقطرات املاء وهطول األمطار.

خبار املاء

Wasserdampf

7482 Water, ingress

venue d'eau

تسرب املياه إىل املكب.

دخول املاء

Eindringen von Wasser

7483 Water, perched

nappe suspendue

منطقة مشبعة باملياه، ومنعت هذه املياه من التحرك وصوال إىل املياه
اجلوفية بطبقة منيعة على شكل صحن أو انسداد داخل طبقة تربة
قابلة لالختراق. وميكن أيضا العثور على ماء طايف داخل النفايات

نفسها فوق نفايات كتيمة مودعة سابقا أو فوق طبقات غطاء وسيطة
من مادة مثل الطني أو الطمي.

ماء، طايف

Grundwasserlinse

7484 Watercourse

cours d'eau

ر، جدول، تيار أو سلسلة من الربك، سواء كانت معدلة بشكل
مصطنع أم ال، حيث تتدفق املياه، إما بشكل مستمر أو متقطع، يف

سرير حمدد أو قناة.

جمرى مائي

Wasserlauf

7485 Water-Holding 
Capacity

capacité de rétention d'eau

قدرة التربة على االحتفاظ باملاء. وهي عند التربة الرملية عادة
منخفضة يف حني أا عند التربة الطينية عالية.

قدرة على االحتفاظ باملاء

Wasserhaltekapazität

7486 Waterlogging

engorgement hydrique

واقع األراضي حيث منسوب املياه اجلوفية عند أو بالقرب من السطح
وهو ما يؤدى إىل اخنفاض العائد من احملاصيل. عموما ال ميكن وضعها
حيز االستخدام العادي بسبب املياه اجلوفية العالية. ميكن استخدام

التصريف السطحي عرب خنادق بعمق مناسب حلل املشكلة.

تغدق مائي

Staunässe

7487 Watershed 
management

gestion des bassins versants

استخدام وتنظيم ومعاجلة املياه واألراضي يف جمال األحواض املائية
إلجناز األهداف املعلنة.

إدارة مستجمعات املياه

Einzugsgebietsmanagement

7488 Watershed services

services des bassins versants

الفوائد اليت حيصل عليها اإلنسان من النظم اإليكولوجية ضمن
مستجمعات املياه.

خدمات مستجمعات املياه

Dienste der Wasserscheide

7489 Watershed/ Drainage 
Basin

bassin versant / bassin de drainage

حوض الصرف هو مساحة األرض حيث جتري مياه األمطار يف
اجلداول واألار حنو البحريات واخلزانات أو أار أخرى (أكرب) أو
البحر. ميزة املنطقة اليت ميكن حتديدها عن طريق تتبع خط يسري أعلى
االرتفاعات بني جمالني على اخلريطة، يف كثري من األحيان سلسلة من

التالل. أحواض الصرف الكبرية، مثل منطقة جتميع مياه ر
امليسيسييب حتتوي على اآلالف من أحواض الصرف الصغرية.

مستجمع مياه / حوض صرف

Wasserscheide / Einzugsgebiet

7490 wave cyclone

cyclone d'onde

إعصار يتشكل ويتحرك على طول جبهة، ويتسبب دورانه يف تشويه
شبه موجي للجبهة.

موجة إعصار

Zyklonwellen
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7491 WeADAPT

weadapt

weADAPT هي عبارة عن تنظيم تعاوين للتكيف مع املناخ،
والذي يظم جمموعة واسعة من الشركاء من أجل تبادل اخلربات
واألدوات ودراسات احلالة إلنشاء جمتمع ديناميكي وقاعدة معرفة

.للتكيف

تعاونية تكيف (حنن نتكيف)

WeADAPT

7492 Weak Sun Paradox

faible paradoxe solaire

تدل على معطى: هو أن مشسنا، ورمبا ازداد ملعاا خالل عمرها
االفتراضي (حوايل 3.5 مليار سنة). ويستند هذا االفتراض على

مالحظات من الفيزياء الفلكية اليت ختص العديد من النجوم األخرى.
أفضل االستنتاجات العلمية هي أنه عندما كانت مشسنا يف شباا كان
هلا ملعان (االنبعاث الكلي للطاقة) يصل حوايل 70 إىل 80 ٪ من

قيمته احلالية. ومع ذلك، فقد كان هناك بشكل واضح (اعتمادا على
املعطيات اجليولوجية واألدلة على املدى الطويل بوجود املاء السائل)

تقريبا نفس درجة حرارة سطح الكواكب ملدة طويلة (حوايل 15
درجة مئوية، كمتوسط على نطاق الكوكب) بدال من درجات

حرارة سابقة أبرد تتلوها درجات حرارة سطحية دافئة. وتشري هذه
املفارقة إىل أن درجة حرارة سطح الكوكب قد متت السيطرة عليها
من قبل الغازات اجلوية اليت اختلفت تركيزاا على مر الزمن مع
احلفاظ (عرب ظاهرة االحتباس احلراري) على درجة حرارة السطح

ثابتة نسبيا (انظر فرضية غايا).

مفارقة مشسية ضعيفة

Schwaches Sonnenparadoxon

7493 Wealth

richesse

قيمة املخزون من السلع؛ قد تكون تلك السلع ملموسة أو غري
ملموسة.

ثروة

Reichtum

7494 weather

météo

احلالة اجلوية يف وقت معني أو مكان حمدد. مقارنة مع املناخ.

طقس

Wetter

7495 Weathering

désagrégation

تفكك و/أو حتلل الصخور يف املوقع وتكون طبقة من نفايات
الصخور (ثرى). التجوية ميكن أن تكون كيميائية أو ميكانيكية،
وغالبا ما تكون هناك مساعدة من عوامل بيولوجية مثل جذور

النباتات.

جتوية

Verwitterung

7496 Weathering 
(contaminants)

altération (contaminants)

تغري يف التكوين والتواجد البيولوجي مع الوقت من حيث العالقة
بالعمليات الطبيعية مبا يف ذلك الرياح والشمس واملطر والتطاير،

والتنقل التفاضلي، والتحلل البيولوجي وحتقيق االستقرار.

جتوية (ملوثات)

Verwitterung (Verunreinigungen)

7497 Weathering (soil)

altération (sol)

تدهور، تفكك، حتول وحتلل فيزيائي وكيميائي للصخور واملعادن
على أو بالقرب من سطح األرض عن طريق عوامل من الغالف

اجلوي.

جتوية (التربة)

Verwitterung (Boden)

7498 Weed

mauvaise herbe

نباتات تنمو يف مواقع هي غري مطلوبة فيها. آفات نباتية.

عشب ضار

Unkraut

7499 Weeding

désherbage

عملية تقنية أو يدوية إلزالة غري املرغوب يف منوه من النباتات العشبية
من احلديقة أو من األراضي الزراعية.

إزالة األعشاب الضارة

Jäten

7500 weed-killer

herbicide

مواد كيماوية مصنعة متنع أو حتد من منو النباتات الطفيلية والضارة.

مبيد األعشاب الضارة

Unkraut - Killer
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7501 weed-killer

herbicide

مواد كيماوية مصنعة متنع أو حتد من منو النباتات الطفيلية والضارة.

مبيد األعشاب الضارة

Unkraut - Killer

7502 Weigh Scales

balances

أو جسر وزن. وسيلة للتوصل إىل تقدير دقيق لكمية النفايات اليت
تدخل موقع التخلص أو موقع نقل كبري. هذه املوازين هي كبرية مبا

يكفي الستيعاب املركبات من مجيع األحجام القادمة إىل املوقع.

ميزان

Waage

7503 Weighbridge

pont à bascule

بنية آلية تستخدم لوزن األجسام الكبرية مثل الشاحنات. تستخدم
لوزن كمية النفايات اليت تلقى يف منشأة النفايات.

ميزان جسري

Bodenwaage

7504 Well-stocked

bien approvisionné

وضع موقع للغابات الذي حيتوي على أشجار متباعدة مبا فيه الكفاية
ملنع املنافسة ومتقاربة مبا فيه الكفاية لالستفادة من املوقع بأكمله.

كثافة جيدة

Gut bestückt

7505 Wet air oxidation

procédé d'oxydation en milieu humide

عملية تدهور للتلوث العضوي يف النفايات املائية تعتمد على تفاعل
املواد العضوية مع البخار واهلواء حتت ظروف درجات احلرارة العالية

والضغط املرتفع لتحقيق أكسدة كاملة.

أكسدة واء رطب

Nasslufttoxidation

7506 Wet deduster

dépoussiereur hydraulique

إلزالة الغبار من اهلواء يتم مترير هذا األخري عرب املياه وعرب منطقة
للرش. يترسب ويتجمع الغبار املبلل على شكل محأة.

إزالة الغبار بالتبليل

Nassentstauber

7507 Wet Deposition

dépôt humide

ترسب مواد ذائبة، مثل جسيمات عالقة يف اهلواء وجزيئات غازية،
مع هطول األمطار. اجلسيمات العالقة يف اجلو واجلزيئات الغازية يف

الغالف اجلوي (والقابلة للذوبان يف املاء) متتصها قطرات املاء
املتساقطة عرب اهلواء (مطر وثلج). هذه املواد الذائبة أو العلقة يف
قطرات املاء ميكن أن تترسب على األسطح اليت تتالمس مع مياه

األمطار.

ترسب رطب

nasse Abscheidung

7508 Wet Scrubber

laveur (lavage) humide

جهاز للوقاية من التلوث، حيث يتم حقن وحل اجلري (جري جاف
ممزوج باملاء) يف تيار غاز املداخن إلزالة الغازات احلمضية

واجلسيمات.

تنظيف رطب

Nasswäscher

7509 Wet separation

tri hydraulique

فصل مكونات نفايات عالقة يف سائل. أمثلة من الفصل الرطب هي
التعومي، الترسيب، والفصل بالترسيب والتعومي بالتوازي.

فصل رطب

Nassabscheidung

7510 Wet/Dry Collection 
Systems

systèmes de collecte humide / sec

نظام مجع يسمح بفصل مواد عضوية رطبة عن مكونات جافة
بالنفايات الصلبة البلدية. املواد العضوية الرطبة مناسبة للتحويل إىل

مساد، يف حني أن املواد اجلافة غري العضوية ميكن أن تشتمل على مواد
قابلة للتدوير.

نظم مجع رطب / جاف

Feucht/trocken Sammelsysteme

7511 Wet/dry deposition

dépôt humide / sec

إزالة مادة من الغالف اجلوي إما عن طريق إزالتها بغسلها كما هو
احلال عندما يسقط املطر (الترسيب الرطب) أو من خالل ترسب

مباشر على سطح (الترسيب اجلاف).

ترسيب رطب / جاف

Nass- / Trockenabscheidung
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7512 Wetlands

zones humides

منطقة وجود تربة رطبة ومياه جوفية خبصائص هيدرولوجية حمددة
تدعم أو قادرة على دعم الغطاء النبايت ذه األراضي.

أراضي رطبة

Feuchtgebiete

7513 WGH (WGII) LESS 
scenario

scénario wgii less (système d'approvisionnement 
de faibles émissions)

سيناريوهات وضعت يف إطار تقرير التقييم الثاين من طرف فريق
العمل الثاين لتقييم نظم إمداد للعامل تتسبب يف انبعاثات منخفضة من

.CO2

فريق العمل الثاين، سيناريو النظام
األقل انبعاثات

WGII LESS Szenario (Versorgungssystem mit 
niedriger Emissionen)

7514 Wheel Cleaning

nettoyage de roue

العملية اليت تتم ا إزالة التراب والطني والنفايات العالقة بعجالت
اآلليات اليت تعمل يف موقع املكب، قبل أن تغادره إىل الطرق العامة.

تنظيف العجالت

Radreinigung

7515 Wheeled bin

conteneur à déchets roulant

وعاء جلمع النفايات، متوسط احلجم بني سلة أو كيس مهمالت أو
نفايات واحلاويات الكبرية. يوضع قرب جتمع بعدد حمدود من
املساكن أو بإنتاج حمدود للنفايات، توضع فيه نفايات املوقع وله

عجالت ويتم تفريغه دوريا بواسطة شاحنات خاصة.

حاوية بعجالت

Mülltonne mit Rädern

7516 When" and "where" 
flexibility

flexibilité "quand" et "où"

القدرة على اختيار الوقت (مىت) أو املوقع (أين) لتطبيق خيار
التخفيف أو نظام التكيف من أجل احلد من التكاليف املرتبطة بتغري

املناخ.

مرونة "مىت" و "أين"

"Wann" und "Wo" Flexibilität

7517 Whip

fouet

شجرة رقيقة مع تاج صغري جدا تصل إىل املظلة العليا. يستخدم
املصطلح أيضا للداللة على شجرة رقيقة شبيهة بالسوط عريضة

األوراق باملقارنة مع 'معيار' أو عموم أغراس الغابات.

سوط

Peitsche

7518 White Goods

produits blancs

آالت كهربائية مرتلية كبرية مثل الثالجات واملواقد و / أو الغساالت
(انظر نفايات كبرية احلجم).

سلع بيضاء

Weiße Ware

7519 White Ledger

livre blanc

يدل على ورقة بيضاء (معاجلة مبادة سلفيت أو كربيتات) مطبوعة أو
غري مطبوعة أو دفتر، أو سندات، أو ورق كتابة، ومجيع األوراق

األخرى اليت تتكون من ألياف مماثلة.

كتاب أبيض

Weißbuch

7520 Whole farm planning

planification globale de la ferme

عملية التخطيط اليت تعترب كل موارد رأس املال الطبيعي وكل ميزات
املزرعة.

ختطيط شامل ملزرعة

Gesamtplanung der Farm

7521 Wholesale Price 
Index

indice des prix de gros

مقياس للتغريات يف أسعار السلع على مستوى البيع باجلملة، وال سيما
تلك السلع اليت يتم تبادهلا بني الشركات.

مؤشر أسعار اجلملة

Großhandelspreis-Index

7522 Whorl

verticille

ثالثة هياكل، أو أكثر، مثل الرباعم واألوراق الناشئة يف وقت واحد
يف مجيع االجتاهات من اجلذع ويف نفس النقطة.

فلكة املغزل

Quirl
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7523 Wild collection

cueillette sauvagex

النباتات اليت يتم مجعها تنمو بشكل طبيعي يف املنطقة، واليت مل تتم
معاجلتها مبدخالت حمظورة (وفقا لالئحة املنظمة للمنتجات الطبيعية)
ملدة 3 سنوات على األقل. أراضي مجع النباتات ليست يف حوزة
الشركة نفسها (أراضي امللك العام) و/أو ذات املساحة الشاسعة.

جيب أن تنمو وتتجدد النباتات، اليت مت مجعها، بشكل طبيعي دون أية
تدابري زراعية. النباتات املعتمدة هي اليت منت يف منطقة حاصلة على
املوافقة (شهادة مسلمة من طرف خبري معتمد). ال يتم اعتماد املنطقة
(األرض) نفسها. عموما، ال ميكن اعتبار املزارع القدمية املهملة من
النباتات املعمرة مثل البساتني اخل على أا برية باعتبار أن ملكيتها

عادة حمددة بوضوح والنباتات ال تنمو بشكل عفوي.

مجع بري

Wildsammlung

7524 Wild fauna

faune sauvage

أنواع احليوانات بالربية واليت تعيش وختضع لعمليات االنتقاء الطبيعي،
ويتم تطورها حبرية. وتشمل اموعات الصغرية اليت هي حتت سيطرة

اإلنسان، وكذلك احليوانات املرتلية اليت رجعت إىل الربية نتيجة
لتخلي مالكيها عنها.

حيوانات برية

Wildlebende Tiere

7525 wild flower strip

bande de fleurs sauvages

أزهار برية تشري إىل األنواع العشبية من النباتات اليت هي قادرة على
النمو، التكاثر وتصبح مستقرة دون زراعة فعلية. شرائط األزهار
الربية املتامخة للحقول املزروعة تساهم يف تعزيز مكافحة اآلفات.

شريط أزهار برية

Wildblumenstreifen

7526 Wild Harvest

prélèvements dans la nature

مجع بذور أصلية قابلة للحياة من نباتات أصلية تنمو دون عوائق.

حصاد بري

wilde Ernte

7527 Wild Population

population sauvage

إمجايل عدد األفراد األحرار الذين يعيشون من النوع داخل منطقة
انتشاره.

ساكنة برية

Wildpopulation

7528 Wildfire

feu de forêt

حريق واسعة النطاق وغري متحكم فيه، والذي اشتعل ألسباب طبيعية
أو بفعل البشر، ميكن أن يدمر مناطق واسعة من الغطاء النبايت.

حريق الغابة

Waldbrand

7529 Wildlife

vie sauvage

تشمل جممل الكائنات احلية غري البشر وغري املستأنسة (الداجنة).

حياة برية

Tierwelt

7530 Wildlife corridor

couloir de la faune

مساحة نباتات (عموما أصلية) اليت ميكن أن تسمح حبركة احلياة الربية
بني مناطق أوسع للنباتات (مثل الغطاء النبايت على طول األسوار

والطرق واألار).

ممر للحياة الربية

Wildtierkorridor

7531 Willingness to Accept 
(WTA)

disposition à accepter

احلد األدىن من املال الذي يقبل عنده شخص بالتخلي عن بعض
السلع أو لتحمل بعض الضرر.

استعداد للقبول

Bereitschaft zu akzeptieren

7532 Willingness to Pay 
(WTP)

disposition à payer

احلد األقصى ملقدار املال املقبول دفعه لشراء بعض السلع.

استعداد للدفع

Zahlungsbereitschaft

7533 wilt disease

flétrissure

مرض يتسبب يف ذبول أغصان النباتات وأوراقها، ينتج عن هجمات
الفطريات والبكترييا والديدان اخليطية، أساسا على اجلدور.

ذبول

Welkekrankheit
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7534 wind

vent

حركة طبيعية يف اهلواء، وخاصة ما نشعر به من حركة التيارات
اجلوية يف اجتاهات موازية لسطح األرض. تتكون الرياح عن طريق

التسخني والتربيد غري املتكافئ لسطح األرض واجلو، بسبب امتصاص
اإلشعاع الشمسي الوارد واألشعة حتت احلمراء املنبعثة من األرض إىل
الفضاء. وكما يتم تعديل الريح من قبل عوامل مثل قوة كوريوليس،

وتكثف خبار املاء، وتشكل الغيوم، و تفاعل كتل اهلواء وأنظمة
اجلبهات، واالحتكاك على األرض واملياه، اخل.

ريح

Wind

7535 wind chill

refroidissement éolien

الرياح ميكن أن تقلل بشكل كبري من كمية من حرارة اليت حيتويها
اجلسم. الرسم البياين التايل للتربيد الرحيي (؟) ال يأخذ بعني االعتبار
متغريات مثل نوع املالبس اليت يرتديها، ونسبة اجلسم املكشوفة،

واحلالة املادية لكل ما من شأنه أن يغري حرارة اجلسم.

تربيد رحيي

Windkühle

7536 wind dispersal

dispersion par le vent

مصطلح يستعمل أساسا لداللة على انتشار البذور اخلفيفة بفعل
الرياح من مكان إىل آخر، وهي عملية طبيعية النتشار وتشتت البذور
والتكاثر النبايت بفعل الرياح. يف جمال البيئة يدل على انتشار ملوثات

غازية أو غبار من موقع انبعاثه بفعل الرياح.

انتشار بالريح

Verteilung durch Wind

7537 Wind Erosion

érosion éolienne

التعرية هي عملية جتوية ونقل للمواد الصلبة (جزيئات رواسب وتربة
وصخور ومصادر األخرى) يف البيئة الطبيعية أو مصدرها وترسيبها يف
أماكن أخرى. عندما حيدث هذا نتيجة للنقل بواسطة الرياح يسمى

التعرية الرحيية.

تعرية رحيية

Winderosion

7538 wind velocity

vitesse du vent

موجهات تضم كال من القيمة املطلقة لسرعة الرياح واجتاه الرياح.

سرعة الرياح

Windgeschwindigkeit

7539 Windbreak

brise-vent

صف أو عدد من الصفوف أو جمموعات من الشجريات واألشجار
املزروعة عموديا على اجتاه الرياح السائدة للحد من سرعتها ومحاية

النباتات على اجلانب اآلخر.

حاجز رياح

Windschirm

7540 Windbreaks

pares-vent

شاشة، حاجز أو شبكة بتصميم وتركيب رأسي، ملنع انتشار القمامة
اليت قد حتملها الرياح من موقع لطمر النفايات يف اجتاه األرض

ااورة.

مصدات الرياح

Windschutz

7541 Windrow Composting

compostage en andains

طريقة لتسميد النفايات البلدية الصلبة عن طريق وضعها يف مساحة
كبرية على شكل أكوام ممدود واليت يتم حتويلها يدويا لتحسني

التهوية.

تسميد بالتكومي

Mietenkompostierung

7542 Windthrow

chablis

شجرة أسقطتها الرياح. اإلسقاط الرحيي، املعروف أيضا باسم
التصريف السريع، شائع بني األنواع الضحلة اجلذور ويف املناطق اليت

خفض فيها القطع من الكثافة الشجرية.

إسقاط رحيي

Windwurf

7543 Winter

hiver

فصل الشتاء هو أبرد فصول السنة يف املناخات املعتدلة، ويقع بني
اخلريف والربيع. يف االنقالب الشتوي، يكون أقصر ار وأطول ليل،

مع تقدم املوسم بعد االنقالب يأخذ النهار يف االستطالة.

شتاء

Winter
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7544 Winter Thermal Cover

couverture thermique d'hiver

عموما، مساحة مشجرة (10 هكتارات على األقل) وتوجد  ا
صنوبريات مظلة ال يقل علوها عن 10 أمتار، مع 70٪ على األقل

من تكاثف قمم األشجار وحد أدىن للعرض من 200 متر،
مستخدمة من قبل احليوانات للمساعدة يف تنظيم درجة حرارة

أجسامها أثناء فصل الشتاء.

غالف شتوي حراري

thermale Winterabdeckung

7545 Wolf

loup

شجرة مشوهة، أكرب من متوسط ما هو مهيمن يف احملصول. تعترب
إزالتها شيء مثايل خالل التخفيف األول.

ذئب

Wolf

7546 Wood

bois

مجيع األخشاب املستديرة من األشجار املقطوعة أو اليت مت حصادها
بطرق أخرى أو إزالتها. ويضم كل اخلشب الذي مت احلصول عليه
من عمليات اإلزالة، أي الكميات من األشجار اليت متت إزالتها من

الغابات أو من خارج الغابات، مبا يف ذلك اخلشب الذي متت
استعادته من اخلسائر الطبيعية، ومن قطع األشجار خالل السنة

التقوميية أو السنة الغابوية. ويشمل مجيع األخشاب اليت متت إزالتها
مع أو بدون اللحاء، مبا يف ذلك اخلشب الذي متت إزالته يف شكله
الدائري، أو مت تقسيمه، إىل أرباع تقريبا أو تقسيمه يف شكل آخر
(على سبيل املثال: فروع وجذوع وجذور وأورام (عندما يتم

حصادها) واخلشب امللتوي تقريبا أو املدبب . ويشمل أيضا جمموع
خشب الوقود، مبا يف ذلك خشب الفحم واألخشاب املستديرة

الصناعية (اخلشب اخلام). ويتم قياسه باملتر املكعب حجم صلب حتت
اللحاء (أي باستثناء اللحاء).

خشب

Holz

7547 wood charcoal

charbon de bois

خشب متفحم نتيجة الحتراق جزئي أو لتأثري احلرارة من مصادر
خارجية.

فحم اخلشب

Holzkohle

7548 Wood consumption

consommation de bois

استخدام األخشاب يف العديد من ااالت مبا يف ذلك احلرق إلنتاج
احلرارة.

استهالك اخلشب

Holzverbrauch

7549 Wood fuel  (including 
wood for charcoal)

bois de feu (y compris le bois pour le charbon 
de bois)

األخشاب املستديرة اليت سيتم استخدامها كوقود ألغراض مثل الطهي
والتدفئة أو إنتاج الطاقة. ويشمل اخلشب احملصل عليه من اجلذوع
والفروع وأجزاء أخرى من األشجار (حيث يتم حصادها للحصول
على الوقود) واخلشب اليت سيتم استخدامه إلنتاج الفحم (لألفران
القارة واحملمولة). ويقدر حجم األخشاب املستديرة املستخدمة يف

إنتاج الفحم النبايت باستخدام عامل 6.0 لتحويل الوزن (طن متري)
من الفحم احملصل عليه إىل احلجم الصلب (متر مكعب) لألخشاب
املستديرة اليت استخدمت يف اإلنتاج. ويشمل أيضا رقائق وقطع

اخلشب من األخشاب املستديرة واليت تستخدم كوقود مباشرة (أي
يف الغابة). يستثىن فحم اخلشب. ويتم قياسه باملتر املكعب حجم

صلب حتت اللحاء (أي باستثناء اللحاء).

خشب الوقود (مبا يف ذلك خشب
فحم اخلشب)

Brennholz (einschließlich Holz für Holzkohle)

7550 Wood Packaging

emballage en bois

منتجات خشبية مثل املنصات، والصناديق، والربميل. يستثين من ذلك
األثاث واملنتجات اخلشبية األخرى اليت ال تستعمل للتعبئة والتغليف.
أمثلة إلعادة التدوير: حتويل األخشاب إىل منتجات جديدة (نشارة

ومساد).

تغليف خشيب

Holzverpackungen
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7551 wood pellets

granulés de bois

كتل يتم حتضريها من منتجات ثانوية أو جانبية (مثل نشارة املقاطع،
ونشارة اخلشب أو الرقائق) للصناعات امليكانيكية والتحويلية
للخشب، مثل معامل صناعة األثاث أو أنشطة حتويلية أخرى

للخشب. ويتم إنتاج هذه الكتل إما مباشرة عن طريق الضغط أو
بإضافة مادة تربط بني احلبيبات بنسبة ال تتجاوز 3٪ وزنا. هذه

اجلسيمات، تكون عموما أسطوانية الشكل، وال يتجاوز قطرها 25
مم وطوهلا ال يتجاوز 100 ملم.

جسيمات خشبية مضغوطة، عكل

Holzpellets

7552 wood pulp

pâte de bois

مادة ليفية أعدت من خشب العجائن، رقائق اخلشب، أو من
جسيمات أو خملفات خشبية، بواسطة عملية ميكانيكية و/أو كيميائية
لالستعمال يف صناعة الورق أو الورق املقوى، أو األلواح الليفية أو

منتجات السليلوز أخرى.

عجينة اخلشب

Holzzellstoff

7553 Wood raw material 
equivalent

bois brut équivalent de matériau

حجم األشجار املطلوبة إلنتاج املنتجات اخلشبية. وميكن قياس احلجم
مع احتساب أو عدم احتساب اللحاء.

خشب خام مكافئ للمادة املصنعة

Rohholz Materialäquivalent

7554 Wood residues

résidus de bois

حجم األخشاب املستديرة اليت خلفتها العمليات الصناعية إلنتاج
منتجات الغابات (أي خملفات تصنيع املواد الغابوية) واليت مل يتم

حتويلها إىل قطع أو جسيمات. وتشمل بقايا وحدات نشر وتقسيم
اجلذوع واأللواح، واحلواف وبقايا الزركشة، والنوى (بقايا عملية

إنتاج قشرة التصفيح)، وبقايا قشرة التصفيح، ونشارة اخلشب، وبقايا
النجارة والعمليات املرتبطة، وما إىل ذلك. وتستثىن رقائق اخلشب اليت

مت إنتاجها إما مباشرة (أي يف الغابة) من األخشاب املستديرة أو
املصنوعة من بقايا (أي اليت تعد كخشب عجائن، خشب مستدير
وقطع أو رقائق خشب وجزيئات). وتستعمل وحدة القياس املتر

املكعب حجم صلب باستثناء اللحاء.

بقايا اخلشب

Holzreste

7555 Wood resources

ressources de bois

تعرف بأا جمموع خشب الوقود والرقائق واجلزيئات.

موارد اخلشب

Holzressourcen

7556 Woodchips

copeaux de bois

اخلشب الذي مت تقطيعه وتقسيمه إىل قطع صغرية.

رقائق اخلشب

Holzhackschnitzel

7557 Woodfuel removals

extraction de bois de feu

استخراج األخشاب ألغراض إنتاج الطاقة، بغض النظر عما إذا كان
لالستخدام الصناعي، التجاري أو املرتيل.

استخراج خشب الوقود

Gewinnung von Brennholz

7558 Woody biomass

biomasse ligneuse

كتلة األجزاء اخلشبية (اخلشب واللحاء والفروع واألغصان واجلذوع
واجلذور) من األشجار، حية وميتة، والشجريات واألمجات اخلشبية،

ويقاس إىل حد دىن من القطر XX ملم (عند مستوى الصدر).
وتستثين: أوراق الشجر.

كتلة حيوية خشبية

holzige Biomasse

7559 Woody debris

débris ligneux

مجيع املواد اخلشبية، أيا كان مصدرها، ميتة وملقاة على أرض الغابة.

حطام خشيب

holzige Trümmer

7560 Woody plants

plantes ligneuses

تقابل النباتات العشبية. النباتات اخلشبية لديها بنية حياة على مدار
السنة بالنسبة للجدع والفروع واألغصان، وهذه األجزاء اخلشبية

يزيد قطرها كل عام. وتشمل كال من األشجار والشجريات الدائمة
اخلضرة والنافضة لألوراق، حىت تلك الصغرية اليت قد تبدو وكأا

نباتات عشبية.

نباتات خشبية

Holzpflanzen
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7561 Worked Ivory

ivoire travaillé

العاج الذي مت حنته، أو تشكيله أو معاجلته، إما كليا أو جزئيا. ال
يشمل هذا التعبري أنياب كاملة بأي شكل من األشكال، ما مل يكن

قد مت حنت السطح بأكمله.

عاج مصنع

bearbeiteter Elfenbein

7562 Working Face

surface de travail

قسم من مكب النفايات حيث يتم تفريغ ناقالت النفايات من
حمتوياا.

مساحة العمل

Arbeitsfläche

7563 Working Group

groupe de travail

فريق مسؤول عن إعداد خطة استراتيجية إلدارة النفايات الصلبة
البلدية. جيب على الفريق تطوير عالقات وثيقة مع اللجنة التوجيهية
(انظر التعريف)، ألن من مهامه ترمجة متطلبات واقتراحات هذه
اللجنة إىل تدابري عملية قابلة للتطبيق، ويف نفس الوقت،عليه إبالغ
اللجنة التوجيهية باألمور التقنية والقضايا واإلجراءات املنهجية اليت

سوف تؤثر على جممل اخلطة.

فريق عمل

Arbeitsgruppe

7564 Working Group under 
the auspices of the 
UNEP/Society of 
Toxicology and 
Chemistry (SETAC) 
Life Cycle Initiative

groupe de travail sous les auspices du pnue / 
société de toxicologie et chimie (setac) initiative 
cycle de vie

شراكة لتمكني املستخدمني يف مجيع أحناء العامل من وضع مفهوم
دورة احلياة يف املمارسة الفعلية.

فريق العامل حتت رعاية برنامج
األمم املتحدة للبيئة / مجعية علوم

(SETAC) السموم والكيمياء
مبادرة دورة احلياة

Arbeitsgruppe unter der Schirmherrschaft des UNEP / 
Gesellschaft für Toxikologie und Chemie (SETAC) Life 
Cycle Initiative

7565 Working plan

plan d'aménagement d'un site, plan opérationnel

خطة تبني مراحل املمارسة العملية وتطوير موقع املكب فيما يتعلق
باألشغال اهلندسية (األولية، واملتابعة، والصيانة، والترميم).

خطة عمل

Betriebsplan

7566 Working Poor

mauvais emploi

عمل ال حيقق لصاحبه كفاية الدخل وفقا للمعايري اليت وضعتها
احلكومة لتحديد الفقر.

وظيفة سيئة

schlechter Job

7567 World Business 
Council for 
Sustainable 

 Development(WBCS
D)

conseil mondial des entreprises pour le 
développement durable (wbcsd)

رابطة عاملية تسريها الرئاسة التنفيذية حلوايل 200 شركة اليت تنشط
حصريا يف جمال األعمال التجارية والتنمية املستدامة.

جملس األعمال العاملي للتنمية
(WBCSD) املستدامة

Weltunternehmerrat für Nachhaltige Entwicklung 
(WBCSD)

7568 World city

ville mondiale

املدينة اليت تعمل كمركز رئيسي للتمويل والتجارة واألعمال
والسياسة والثقافة اخل وهذه املدن لديها تأثري كبري على نطاق عاملي
وهلا قوة جتارية يف مجيع أحناء العامل. تتموقع نيويورك ولندن وطوكيو

على قمة هرم املدن العاملية.

مدينة عاملية

Weltstadt

7569 World Day to Combat 
 Desertificationand 

Drought

journée mondiale de la lutte contre la 
désertification et la sécheresse

يف عام 1994، أنشأت األمم املتحدة اليوم العاملي ملكافحة التصحر
واجلفاف (17 يونية) الذي يهدف إىل تعزيز الوعي العام من خالل
نشر وتوزيع األفالم الوثائقية وتنظيم مؤمترات واجتماعات وموائد
مستديرة وندوات ومعارض متعلقة بالتعاون الدويل وتنفيذ اتفاقية

مكافحة التصحر وآثار اجلفاف.

(ال) يوم العاملي ملكافحة التصحر
واجلفاف

Welttag für die Bekämpfung von Wüstenbildung und 
Dürre
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7570 World Heritage

patrimoine mondial

املواقع الطبيعية والثقافية املدرجة يف اتفاقية التراث العاملي لليونسكو
خلصائصها االستثنائية من ناحية األمهية العلمية أو الثقافية أو اجلمالية

حبيث ميكن (تستحق) احلفاظ عليها للبشرية.

تراث عاملي

Weltkulturerbe

7571 World Heritage Area

aire de patrimoine mondial

أراضي بأمهية ثقافية و/أو طبيعية مدرجة على قائمة التراث العاملي.

جمال تراث عاملي

Weltkulturerbebereich

7572 World Heritage 
Convention

convention du patrimoine mondial

االتفاقية املتعلقة حبماية التراث العاملي الثقايف والطبيعي. امليزة األكثر
أمهية التفاقية التراث العاملي لعام 1972 هي أا تربط يف وثيقة

واحدة مفاهيم محاية الطبيعة واحلفاظ على املمتلكات الثقافية معا.
وتعترف االتفاقية بالطريقة اليت يتعامل ا الناس مع الطبيعة، واحلاجة
األساسية للحفاظ على التوازن بني االثنني. وتعرف االتفاقية هذا

النوع من املواقع الطبيعية والثقافية اليت ميكن إدراجها يف قائمة التراث
العاملي.

اتفاقية التراث العاملي

Welterbe-Konvention

7573 world heritage site

site du patrimoine mondial

موقع حمدد من قبل اليونسكو باعتبار أن له خاصية تارخيية، ثقافية أو
طبيعية مهمة.

موقع تراث عاملي

Weltkulturerbeort

7574 World Intellectual 
Property 
Organization (WIPO)

organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (ompi)

وكالة متخصصة تابعة لألمم املتحدة مكرسة لتطوير نظام متوازن
ومفتوح (ميكن الوصول إليه) دوليا للملكية الفكرية (IP)، نظام

يكافئ اإلبداع وحيفز االبتكار ويساهم يف التنمية االقتصادية ويصون
املصلحة العامة؛ تأسست (الويبو WIPO) مبوجب اتفاقية الويبو يف

عام 1967 بتفويض من الدول األعضاء الرامية إىل تعزيز محاية
امللكية الفكرية يف مجيع أحناء العامل من خالل التعاون بني الدول،

والتعاون مع املنظمات الدولية األخرى. مقرها يف جنيف، سويسرا.

منظمة عاملية للملكية الفكرية

Weltorganisation für geistiges Eigentum

7575 World Meteorological 
Organization (WMO)

organisation météorologique mondiale (omm)

وكالة تابعة لألمم املتحدة، تشجع البحث العلمي والدراسات
والتحاليل املتعلقة بتغري املناخ، وتعمل على تعزيز  التبادل العاملي

لبيانات األرصاد اجلوية.

املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
(WMO)

Weltorganisation für Meteorologie

7576 World Resources 
Institute (WRI)

world resources institute (wri)

معهد املوارد العاملية هي مؤسسة حبثية تركز على تقاطع البيئة والتنمية
االجتماعية واالقتصادية، وتذهب أبعد من البحوث بوضع األفكار
موضع التنفيذ، والعمل على الصعيد العاملي مع احلكومات وقطاع

األعمال، واتمع املدين لبناء احللول اليت حتمي األرض وحتسن حياة
الناس.

(WRI) معهد املوارد العاملية

World Resources Institute (WRI)

7577 World Trade 
Organization (WTO)

organisation mondiale du commerce (omc)

املنظمة الدولية العاملية اليت حتدد وتفرض قواعد سلوك للسياسات
التجارية الدولية وتعمل كمنتدى للمفاوضات خلفض احلواجز أمام
التجارة. شكلت يف عام 1995 خلفا لالتفاقية العامة للتعريفات

اجلمركية والتجارة (GATT)، وتشمل 155 بلدا عضوا اعتبارا
من أغسطس 2012.

منظمة التجارة العاملية

Welthandelsorganisation
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7578 Worst-Case (risk)

le pire des cas (risque)

مصطلح شبه كمي يدل على أقصى قدر ممكن من التعرض، اجلرعة
أو املخاطر اليت ميكن  تصور حدوثها، سواء كان هذا التعرض،

اجلرعة أو خطر حيدث يف الواقع أو لوحظ يف جمموعة سكانية حمددة
أم ال. إنه يشري إىل حالة افتراضية حيث كل شيء ميكن أن حيدث
بشكل معقول لتحقيق أقصى قدر من التعرض، اجلرعة أو اخلطر.

أسوأ حالة (خطر)

Ungünstigster Fall (Risiko)

7579 Wrack

varech

أوراق أعشاب حبرية منفصلة، اليت تتجمع معا وتسبح على سطح
املياه أو جرفتها األمواج على الشاطئ.

حطام

Wrack

7580 WRE Profiles

profils wre

مسارات لتركيز ثاين أكسيد الكربون ميكن أن تؤدي إىل استقراره من
Wigley, Richels, and) اقتراح (يغلي وريتشيلز، وادموندز
1996) (Edmonds)).  للحصول على أي مستوى تثبيت معني
لتركيز ثاين أكسيد الكربون، تقدم هذه املسارات جمموعة واسعة من

االحتماالت.

WRE-Profile

7581 WWF Ecoregions

écorégions du wwf

املناطق اإليكولوجية هي املناطق اليت ميكن أن حيقق احلفاظ عليها
اهلدف من توفري جمموعة متنوعة واسعة من النظم والعمليات
االيكولوجية لألرض. يعرف الصندوق العاملي للطبيعة منطقة

ايكولوجية بأا "وحدة واسعة من األراضي أو املياه اليت حتتوي على
جمموعة متميزة جغرافيا من األنواع واتمعات الطبيعية والظروف

البيئية". وتشمل هذه املناطق اإليكولوجية املناطق اليت لديها مستويات
استثنائية من التنوع البيولوجي، مثل ثراء مرتفع لألنواع أو التوطن، أو

اليت لديها ظواهر بيئية أو تطورية غري عادية.

مناطق ايكولوجية للصندوق العاملي
للطبيعة

WWF Ökoregionen
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7582 X-Chromosome

chromosome x

كروموسوم اجلنس ويوجد يف جرعتني عند إناث الثدييات والعديد
من األنواع األخرى.

X - كروموسوم

X-Chromosom

7583 Xenobiotic

xénobiotique

مادة كيميائية ليست من املكونات الطبيعية للكائن الذي يتعرض هلا.

دخيلة بيولوجية

xenobiotisch

7584 xenogamy

fécondation croisée

تلقيح بعناصر من اللقاح اخلاص بنباتات خمتلفة. هذا النوع من التلقيح
ينتج عنه أنواع خمتلفة وراثيا.

تلقيح خمتلط

Xenogamie

7585 Xeriscaping

xéropaysagisme

شكل حديقة ومناظر طبيعية صديقة للبيئة، تستخدم جمموعة متنوعة
من نباتات وشجريات، ونباتات تغطي التربة، حملية متكيفة وتتحمل
اجلفاف. معروفة أيضا باسم حديققة ذكية، واملناظر الطبيعية اليت

تتحمل اجلفاف، وحديقة صفر سقي.

حديقة جافة

trockentoleranten Landschaftsgestaltung

7586 Xerophilous

xérophiles

كائن له القدرة على احلياة واالزدهار يف البيئات اجلافة.

كائن بيئة جافة

xerophilen

7587 xerophilous

xérophyle

نبات أو حيوان متكيف مع املناخ اجلاف، أو قادر على العيش يف
ظروف حيث الرطوبة نادرة.

أليف اجلفاف

xerophilen

7588 xerophytes

xérophytes

نباتات تكيفت مع الظروف اجلافة أو موطن جاف، متتلك جذور
عميقة، وهلا قدرة على ختزين املاء املتاح واحلد من فقدانه.

نباتات جفافية، نباتات صحراوية

Xerophyten

7589 X-ray crystallography

cristallographie aux rayons x

طريقة لرؤية الفريوسات من خالل حتويلها إىل بلورات، وتعريض
البلورات حلزم أشعة سينية، مث تسجيل الصورة على الفيلم.

دراسة البلورات باألشعة السينية

Röntgenkristallographie

7590 Xylem

xylème

أنسجة النباتات اليت تقوم بنقل املياه واملغذيات (من اجلذور إىل الربعم
واألوراق)، ويتألف من اخلاليا املتمددة السميكة اجلدران، واألوعية،
وخاليا املنت، واأللياف. خاليا النسيج اخلشيب امليتة تشكل اخلشب.

نسيج اخلشب

Xylem
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7591 Yard Waste (Yard 
Trimmings)

déchets de jardin (résidus de jardin)

جزء من النفايات البلدية الصلبة يتألف من قصاصات العشب
واألوراق واألغصان والفروع، وخملفات احلديقة.

نفايات الساحات أو احلدائق

Garten Abfälle (Garten Garnituren)

7592 Y-Chromosome

chromosome -y

كروموسوم اجلنس ويوجد يف جرعة واحدة عند ذكور الثدييات
والعديد من األنواع األخرى.

Y - كروموسوم

Y-Chromosom

7593 yeast

levure

كل فطر من عدد من الفطريات، وحيدة اخللية واليت تكسر السكر
إىل كحول وثاين أكسيد الكربون.

مخرية

Hefe

7594 Yield

rendement, volume de production; Rendement,

كمية النفايات الصلبة املتولدة لكل فرد من السكان يف وحدة الزمن.

مردود/إنتاجية

Anfall

7595 Yield class

catégorie de rendement

تصنيف على أساس ارتفاع النمو، ويستخدم لتقييم حجم اإلنتاج يف
املوقع. يعكس اإلنتاجية احملتملة يف املوقع ألنواع األشجار اليت تنمو

باملوقع.

مستوى العائد

Ertragsklasse

7596 Yield regulation

régulation du rendement

تقنيات حلساب والسيطرة على مستوى اإلنتاجية لضمان احترام
وحتقيق اإلنتاجية املستدامة.

تنظيم اإلنتاجية

Ertragsregulierung

7597 Younger Dryas Period

période plus jeune du dryas

االنتقال من العصر اجلليدي األخري إىل الفترة الدافئة (بينجليدية)
احلالية مع عودة قصرية ومكثفة لظروف الربد منذ حوايل 10900
سنة. ويعتقد العلماء هذا قد حدث بسبب التغريات يف دورة الغالف

اجلوي الناجتة عن تدفقات كبرية من مياه ذوبان األار اجلليدية.

فترة درِياس حديثة

Jüngere Dryas Periode
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7598 zero tillage; no till of 
soil; no tillage

culture sans labour; sans labour du sol; sans 
labour

هي التقنية البسيطة املتمثلة يف حفر التربة ووضع
 

البذور بدون يئة األرض مسبقًا أو بعد القليل من
 

التهيئة. وهي مكون تقين يستخدم يف "الزراعة
 

احملافظة على املوارد"، ولكن ليس آل من يزرع
 

دون حراثة ميارس زراعة حمافظة على املوارد.

دون حرث. بال حرث للتربة؛ ال
حرث

Null-Bodenbearbeitung; ohne Bodenbearbeitung; 
keine Bodenbearbeitung

7599 zero waste

zéro déchet

هدف من تطوير املنتجات واخلدمات، وإدارة استخدامها ونشر
وخلق أنظمة إعادة التدوير.

صفر نفايات

Null-Abfall

7600 Zerschneidung

fragmentation

تقسيم منشأه نشاط بشري للمجاالت مثل املوائل احليوية عن طريق
تدخالت تنتج خطوط تقسيم (مثل الطرق والسكك احلديدية

وخطوط الكهرباء، واملباين).

تقسيم

Zerschneidung

7601 Zersiedelung

expansion urbaine

ينتج عن النشاط االستيطاين البشري تغلغل فسيفسائي يف منطقة
املشهد الطبيعي املتماسك (مثال عن طريق املستوطنات واألراضي

املستعملة والبنيات التحتية).

انتشار حضري

Zersiedelung

7602 Zone, saturated

zone de saturation

طبقة جيولوجية متت تعبئة كل الفراغات بني مكوناا الصلبة باملاء.

منطقة، مشبعة

Sättigungszone

7603 Zone, unsaturated

zone non saturée

طبقات تربة تقع فوق منسوب املياه اجلوفية واليت مل تتشبع الفراغات
بني مكوناا الصلبة باملاء.

منطقة، غري مشبعة

Ungesättigte Zone

7604 Zoning

zonage

تصنيف األراضي يف اتمع إىل مناطق وأحياء خمتلفة. التقسيم هو
العملية التشريعية اليت تنظم أبعاد العمران، والكثافة، والتصاميم

واملواقع واستخدامها داخل كل منطقة.

تقسيم

Bebauungsplan

7605 Zoonoses

zoonoses

األمراض والعدوى اليت تنتقل بشكل طبيعي بني احليوانات الفقارية
والبشر.

أمراض حيوانية املنشأ

Zoonosen

7606 zooplankton

zooplancton

حيوانات مائية عاشبة صغرية، تطفو على املاء أو تنجرف بالقرب من
سطح النظم املائية وتتغذى على العوالق النباتية (العوالق النباتية

والعوالق الدقيقة).

عوالق حيوانية

Zooplankton

7607 Zygote

zygote

اخللية اليت تنتج عن اندماج بويضة وحيوان منوي.

بويضة ملقحة

Zygote
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