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العامل الالحيوي :A/Biotic factor
يتعلق بأي ٍ من المكونات غير الحيوية في النظام البيئي مثل عوامل التربة
والمناخ والطبوغرافيا والماء.

A/biotic:
Pertaining to the non-living parts of an
ecosystem, such as soil particles bedrock,
air, and water.

التغير المفاجئ للمناخ
تغير واسعععع النطاق في النظام المناخي يحدث على مدى بضعععععة عأو و
قل ،ويسععععتمر ( و يتوق ن يسععععتمر) بضعععععة عأو على األقل ،وتنجم عنه
اضطرابات كبيرة في النظم البشرية والطبيعية.

شجرة الحراز :اسم العائلة :الأرضية (الطلحية( ()Mimosaceae
وصففم تصت ففر :شععجرة شععوكية سععنجابية اللون يفععل ا ت اع ا إلى
مععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععتععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععر.
30
األزهار :لون ا بيض كريمي وعطرية الرائحة.
االنتشععا ن نبات بري واس ع االنتشععا في الس ع وض المن ضععة وبطوض
األن ا والو يان وينمو حيث األمطا بين  600 – 250ملم/سعععععععنة.
وهو كثر نجاحا ً بطوض مجرى المياه الموسععععمية بغرس السععععو ان في
ا فو
توسم اإلزهار :نوفمبر – يناير
االستصداتات  :عأاقير  ،غابات ز اعية  ،ثما  ،علف
Acacia melliferaشجرة ال ِكتِر

Abrupt climate change
A large-scale change in the climate system
that takes place over a few decades or less,
persists (or is anticipated to persist) for at
least a few decades, and causes substantial
disruptions in human and natural systems.
Acacia albida Del/ Faidherbia albida
(Del )Applering Acacia

)Acacia mellifera (Kitir, tree

( الأرضعععععععيعة (الطلح ية:شفففففففجرة ال فففففففن (الأرض) :اسعععععععم الععائلعة
)(Mimosaceae
وصفم تصت فر :شعجرة شعوكية ل ا لحاء سعو متشعأق يفعل هول ا
إلى  15متر ل ا نو ة كروية و زها ها ذات لون ذهبي صععععع ر فاق .
االنتشففار :نبات بري ينمو في شععماض ووسععس السععو ان .تواد غابات
سعععععععنس كثيرة في السعععععععو ان وهي غابات هامة ويواد تح النو
 pubescensعلى شععععععواهل النيل األز ق وفروعه (الدند والرهد)
بينما يتوااد تح النو  niloticaوهو األكثر شععيوعا ً على شععواهل
النيععل األبيض وحتى الجبلين .مععا تحع النو  astringensفيتوااععد
على شعععععواهل ال يران الموسعععععمية في كر فان (خو بو ابل) وفي
ا فو  .وقد تم ز اعة  43.50فدان مرب بأشععجا السععنس في عدة
مععععنععععاهععععق بععععواليععععات الععععجعععع يععععرة والععععنععععيععععل األز ق والععععدنععععد .
توسفففففففم الت هير :يوليو – سعععععععبتمبر ولكن ال هو قعععد تبأى حتى
ما س .االسععععت داماتن إنتاج العسعععععل ،حطق الوقو  ،فحم ،يسعععععت دم
خشعععععبه إلنتاج فلنكات السعععععكة حديد وبعض المعدات ال اعية ،ثما ،
صباغ ،علف.

( Acacia nilotica )Egyptian thorn

ال شاس شجا
شعععععجرة ال شعععععاس (علوبة(ن اسعععععم العائلة :الأرضعععععية (الطلحية(
()Mimosaceae

Acacia Senegal
Acacia Senegal (Gum Arabic, Three)thorned acacia
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Family name: Hashab tree (Alluba): Family
name: Al-Qardiya (Talhia) (Mimosaceae)
Brief description: A shrub or small thorn
tree up to 8 meters high and famous for its
gum arabic, has fissured yellowish or graywhite (squirrel) bark. The inflorescence
consists of pivotal spikes of a yellowish
white color with aromatic scent.
Areas where the Hashab tree predominates:
An endemic plant that spreads in central
Sudan in areas of low-rainfall savanna
forest and is found in two main areas:
- On sandy lands where the amount of rain
is 280 mm / year, and therefore it
dominates the forests of North Kordofan
and Darfur.
- On the cracked black clay soils where the
annual rainfall is 500 mm / year or more in
the Gedaref, Blue Nile and Upper Nile
regions. Hashab forests of 124.35 acres
have been planted in the states of
Kordofan, Darfur, White Nile, Blue Nile
and Kassala.
Flowering season: after the rainy season
from November to February
Uses: gum, honey, fuel, medicine, fodder,
agricultural forests
Acacia Senegal (Hashab, tree)

شععجيرة و شععجرة شععوكية صععغيرة يفععل: وصععف م تفععر
 ل ا لحاء متشأق، متا وتشت ر بالفمغ العربي8 ا ت اع ا إلى
 تتكون النو ة من سنبالت.)م ف ر و ما ي ِمبيض ( سنجابي
.محو ية ذات لون بيض مف ر عطرية الرائحة
نبات مسععتوهن ينتشععر في وسععس السععو ان في مناهق: االنتشععا
:غابات السافنا قليلة األمطا ويتوااد في منطأتين ئيسيتين
سعععععنة/ ملم280  على األ اضعععععي الرملية حيث كمية األمطا. وعليه ف و يتسيد غابات شماض كر فان و ا فو
 على التربة الطينية السععو اء المتشععأأة حيث األمطا السععنويةسععععععنة فأكثر في مناهق الأضعععععععا ل والنيل األز ق/ ملم500
 وقعد تمع ز اععة غعابعات هشعععععععاس بمسعععععععاحعة.و ععالي النيعل
 فعدان في واليعات كر فعان و ا فو والنيعل األبيض2124.35
.واألز ق وكسال
 فبراير- بعععد موسععععععم األمطععا من نوفمبر: موسععععععم الت هير
 غابات،  علف،  عأاقير،  وقو،  عسععل،  صععمغ:االسععت دامات
ز اعية

Acacia Seyal
Acacia Seyal ) Thirsty Thorn(
Acacia Seyal: Family name: Al-Qardiya
(Mimosaceae)
Brief description: A thorny tree up to 10
meters high and can be distinguished from
great distances by its thin reddish-brown
bark. Flowers have yellow globular heads
and have a fragrance.

شجا الطلح
( الأرضعععععععيعععة (الطلحيعععة:شعععععععجرة الطلحن اسعععععععم الععععائلعععة
)Mimosaceae(
 متا10 شععجرة شععوكية يفععل ا ت اع ا إلى: وصععف م تفععر
ويمكن تميي ها من مسعععععععافات بعيدة بلحائ ا الرقيق ذي اللون
. األزها ل ا ؤوس كروية ص راء ول ا عطر.البني المحمر
شععجرة سععائدة في التربة الطينية المتشععأأة وتواد في: االنتشععا
 كما.سععععنة/ ملم1000 – 500 غابات نأية حيث األمطا ما بين
تواد يضععا ً في مناهق محفععو ة في المرت عات الفععغيرة في
 تواد يضعا غابات هلح فأس في.مناهق ال يض في عالي النيل

Acacia Senegal شجرة ال شاس
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منطأة انوس الضعين (شماض شرق نياال ).موسم الت هير :بعد
مععععععععن نععععععععوفععععععععمععععععععبععععععععر  -بععععععععريععععععععل
األمععععععععطععععععععا
االست دامات :عسل ،خشق ،باغة ،صمغ ،واء ،خان

Areas where the acacia Seyal tree
 It is a predominant tree inنpredominates
cracked clay soil and found in pristine
forests where the rainfall ranges between
500 - 1000 mm / year. It is also found in
areas confined to small heights in the flood
areas of the Upper Nile. There are also
Talh forests only in South Ad Daein
(northeast of Nyala).
Flowering season: after rains, from
November to April
Uses: honey, wood, tanning, gum,
medicine, Talh wood incense (women
traditional sauna).
)Acacia Seyal subsp. Seyal (Talh, tree

شعععععععجرة الكو ن اسعععععععم الععععائلعععة :الأرضعععععععيعععة (الطلحيعععة(
()Mimosaceae
وصععف م تفععر :شععجرة كبيرة ل ا تاج مسععطح و غير منتظم
لحاءها ما ي و مفععع ر وسعععاق ا خشعععن .اإلزها ن في ؤوس
كروية لون ا بيض كريمي وعطرية الرائحة.
االنتشععا :تنتشععر في وسععس وانوس السععو ان ،ومناهق تواادها
الرئيسععية على الطمي على ض ع ال األن ا ومجرى المياه تح
مطا  500ملم/سنة فأكثر .تكون ح مة يفل حيانا ً عرض ا
 1كم بطوض النيل األبيض انوبا ً حتى مدينة اوبا .يضعععععا ً تواد
في هرال الطمي في منطأة ال يضععان .وفي الوالية االسععتوائية
تواد في منحد ات الو يان .وهي شععععائعة االنتشععععا في انوس
كر فان و ا فو والنيل األز ق.
موسم اإلزها ن كتوبر – يناير
االسعععت داماتن خشعععق ،وقو  ،علف ،صعععمغ ،عأاقير ،صعععباغ،
تثبي النترواين في التربة.
إمكانية الحفوض على الموا والتحكم في ا

Acacia Sieberana

Access and control over resources

الحفوض على الغذاء
حد مكو نات األمن ال غذائي األسعععععععاسعععععع ية الثال ثة ،والمكونعان
اآلخران هما توافر الغذاء واسعععت دامه .ويتوقف الحفعععوض على
الغذاء على ( )1الأد ة المالية على الحفععععععوض على الغذاء ي
واو خل و موا خرى لدى األش ع ا يمكن ن يحفععلوا
على الغذاء في مأابل ا ( )2التوزي المرضععععععي اخل األسععععععرة
المعيشععععععية و المجتم و ( )3الت ضععععععيل ( ي ما يسععععععتسععععععيغه

Access to food
One of the three components underpinning
food security, the other two being
availability and utilization. Access to food
is dependent on (1) the affordability of
food (i.e., people have income or other
)resources to exchange for food); (2

شعععععععععععععععجعععععععععرة

العععععععععطعععععععععلعععععععععح

seyal

Acacia
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satisfactory allocation within the household - وهو مر تحكمه األعرال االاتماعية،األشعععععع ا من هعام
)الثأافية
or society; and (3) preference (i.e., it is
what people want to eat, influenced by
socio-cultural norms).
الوصوض إلى العدالة
Access to justice
Acclimatization
A change in functional or morphological
traits occurring once or repeatedly (e.g.,
seasonally) during the lifetime of an
individual organism in its natural
environment. Through acclimatization, the
individual maintains performance across a
range of environmental conditions. For a
clear differentiation between findings in
laboratory and field studies, the term
acclimation is used in ecophysiology for
the respective phenomena when observed
in well-defined experimental settings. The
term (adaptive) plasticity characterizes the
generally limited scope of changes in
phenotype that an individual can reach
through the process of acclimatization.
Accountability

التأقلم
تغيّر في ال فعععععععائف الووي يععة و المو فولويععة يحععدث مرة
واحدة و بفعععو ة متكر ة ففعععليا ً على سعععبيل المثاض ُ ثناء مدة
 ويحافظ الكائن ال ر ي خالض.عمر كائن حي في بيئته الطبيعية
.التععأقلم على ائعه في وعل هعائ ععة متنوععة من األحواض البيئيععة
وللتميي الواضح بين ما يُكتشف في الم تبرات وبين الد اسات
 في ال سعععععيولواياacclimation  يُسعععععت دم مفعععععطلح،الحألية
اإليكولوايععة فيمععا يتعلق بععالظواهر المعنيععة عنععد مالحظت ععا في
adaptive  معععا مفععععععطلح.ً بيئعععات تجريبيعععة محعععد ة ايعععدا
) وتعني مرونة التكيف ف و يفف محدو ية نطاقplasticity)
لتغيرات في المظ ر المو وث الذي يمكن ن يفععععععل إليه كائن
.فر ي خالض عملية التأقلم

المساءلة
خشم النسيبة

Achryanthe saspera
Adaptation
The process of adjustment to actual or
expected climate and its effects. In human
systems, adaptation seeks to moderate or
avoid harm or exploit beneficial
opportunities. In some natural systems,
human intervention may facilitate
adjustment to expected climate and its
effects.
Incremental adaptation

التكيم
 وفي النظم.عملية التكيّف م المناخ ال علي و المتوق وتأثيراته
 ت ست دل عملية التكيف الت يف من ال ضر و تجنبه،الب شرية
 قععد، وفي بعض النظم الطبيعيععة.و اسععععععتغالض ال ر الم يععدة
.ييسر التدخل البشري التكيف م المناخ المتوق وتأثيراته
)التكيّف المتنامي (التراكمي
إاراءات التكيّف التي يكون هعدف عا المحو ي هو الح عاو على
.اوهر وسالمة نظام و عملية على نطاق معيّن
التكيّم التحولي
هو ذلك التكيّف الذي يغيّر ال فعععععائف األسعععععاسعععععية لنظام ما
.استجابة للمناخ وتأثيراته
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Adaptation actions where the central aim
is to maintain the essence and integrity of a
system or process at a given scale.
Transformational adaptation
Adaptation that changes the fundamental
attributes of a system in response to climate
and its effects
Aerva javanica
Afforestation:
The establishment of a forest or stand in
areas where the preceding vegetation or
land use was not forest.

اس الشايق
Afforestation:التشجير الجديد
إنشاء غابة و مشجرات في مناهق لم يشمل غطاؤها النباتي و
.است دام األ اضي السابق في ا على غابات

منتدى الشراكة للتمكين االقتفا ي والجند ي في إفريأيا

Africa Partnership Forum, Gender and
Economic
Empowerment in Africa
Agreed conclusions
Agritourism
Agro-forestry:
A collective name for land-use systems
and practices in which trees and shrubs are
deliberately integrated with non-woody
crops and (or) animals on the same land
area for ecological and economic purposes.
Agro-silvo-pasture
Amaranthacea graecizans

االستنتااات المت ق علي ا
السياحة ال اعية
:Agroforestry التشجير ال راعي
ُ اسعععععم اام لنظام اسعععععتغالال األ اضعععععي ت
فيه األشعععععجا
والشعععجيرات ال شعععبية المعمرة م محاصعععيل حألية و عوية و
م تربيععة الحيوان على شععععععكععل و ات مكععانيععة و زمععانيعععة
.لألغراض البيئية واالقتفا ية

األنشععععععطة ال اعية الم تلطة التي تجم بين الغابة والنباتات
العل ية والحيوان
لسان الطير
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شجرة الف قن اسم العائلة :ال بيلية ()Combretaceae
وصعععف م تفعععرن شعععجرة قد يفعععل ا ت اع ا إلى  20متر ول ا
لحاء ما ي مبيض.
اإلزهعععععععا :فعععععععي نعععععععو ات كعععععععرويعععععععة صعععععععععععع عععععععراء
االنتشععا :من نباتات السععافنا الغنية غ يرة األمطا  .يتوااد في
السععععععو ان في انوس كر فععان (ابععاض النوبععة) وانوس ا فو
ح يث األم طا كثر من  600ملم/سعععععع نة والتربة ال ي ة .ك ما
يواد يضا ً في مناهق النيل األز ق وبحر الغ اض واالستوائية.
موسعععععععم اإلزهعععا ن خالض ففعععععععععل ال ريف حتى كتوبر
االست دامات :خشق ،عأاقير

Anogeissus leiocarpus / A. schimperi

شجرة الف ق Anogeissus leiocarpus.

)Anogeissus leiocarpus. (Sahab, tree

االنبعاثات بشرية المنشأ
انبعععاثععات غععازات االحتبععاس الحرا ي ،وسععععععالئف غععازات
االحت باس الحرا ي ،واأله باء الجو ية ال ناا مة عن األنشعععععع طة
البشعععرية .وتشعععمل هذه النشعععطة حرق الوقو األح و ي ،وإزالة
الغابات ،والتغيرات في است دام األ اضي ،واإلنتاج الحيواني،
والتسميد ،وإ ا ة الن ايات ،والعمليات الفناعية.

المرك العربي لد اسات المناهق الجافة واأل اضي الأاحلة
س(الأوز) والأر و (
التربة الرملية) تُعرل محليا ً ِ
م االال
تأييم تأثيرات تغير المناخ وعمليات التكيف معه

Anthropogenic emissions
Emissions of greenhouse gases,
greenhouse gas precursors, and aerosols
caused by human activities. These activities
include the burning of fossil fuels,
deforestation, land use changes, livestock
production, fertilization, waste
management, and industrial processes.
Arab Center for the Study of Arid Zones
)and Dry Lands (ACSAD
Arenosols soils
Aristolochia bracteolate
Assessment of Impacts and Adaptations to
)Climate Change (AIACC
Autonomy

الحكم الذاتي
إذكاء /ف التوعية

Awareness raising

شجرة النيمن اسم العائلة :النيمية ()Meliaceae
وصععععف م تفععععر :شععععجرة ن اضععععة ائمة ال ضععععرة ا ت اع ا
األقفععى  20متر  ،ل ا لحاء مشععأق لونه بني م ضععر .زها ها
تنتظم في عناقيد مت رعة صععغيرة كريمية اللون ذات شععذى (ل ا
ائحة العسل).
االنتشعا ن موهن ا األصعلي ال ند ،وقد انتشعرت وتأقلم في كل
نحاء المناهق المدا ية بما في ذلك السععو ان حيث خل ألوض
كأشععععععجا ولية وعلى اانبي الطرقات
مرة عام  . 1916ت
وهي واسعة االنتشا في امي نحاء السو ان وتتحمل الج ال.
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Azadirachta indica (Margosa, Indian lilac,
) Neem
Neem tree: Family name: Neem
)(Meliaceae
Brief description: An evergreen deciduous
tree, maximum height of 20 meters, has a
fissured bark of greenish-brown color. Its
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موسم اإلزها ن ما س -سبتمبر
االسعععت داماتن ول ،خشعععق ،مبيدات ،غابات ز اعية ،عسعععل،
عأاقير

flowers are arranged in small, creamy,
scented bunches (smell of honey).
Areas where the Neem tree predominates:
It is native to India, and it has spread and
adapted in all parts of the tropics, including
Sudan, where it was first introduced in
1916. It is planted as shade trees and on
both sides of roads. It is widespread
throughout Sudan and is drought tolerant.
Flowering season: March - September
Uses: shade, wood, pesticides, forestry,
honey, drugs
;Balanites aegyptiaca (Soapberry tree
)Desert Date

شععععععع جرة ا ل ج ل ي (ا لال لوس)ن اسعععععععم ا لععععا ئلعععة :ا لال لو بيعععة
()Balanitaceae
وصعععف م تفعععر :شعععجرة صعععغيرة و متوسعععطة الحجم يفعععل
ا ت ععاع ععا إلى  10متععا وينععد ن ت يععد عن  15متر .ائمععة
ال ضععععععرة وال تسععععععأس و اق ا إال عند ا اف ا تماماً .وهي من
شجا السافنا الشوكية .األزها متجمعة في نو ات ول ا ائحة
التوابل.
االنتشععا :نبات بري واسعع االنتشععا في امي نحاء السععو ان
حتى الحدو الشمالية ،فيواد في الس وض المن ضة في األقاليم
شبه الفحراء ،السافنا قليلة األمطا والمستنأعات.
موسم اإلزها ن نوفمبر – بريل
االست دامات :خشق  ،ثما  ،عأاقير  ،مبيدات  ،علف.
شجا ال جلي
خس األساس /المرا
خس اإلسعععاس ( و المرا ) هو الحالة التي يأاس التغيّر مأابل ا.
وفترة اإلسععععاس ُحسععععق حاالت الشععععذوذ بالنسععععبة ل ا .والتركي
األسععاسععي للغاز هي ال ترة التي ت الن هو التركي الذي قيس
في موض لم يتأثر بانبعاثات محلية بشرية المنشأ.

إعالن ومن اج عمل بكين
التنوع البيولوجي الثقافي
يعتبر التنو البيولواي الثأععافي بمثععابععة تنو بيولواي وثأععافي
والفالت بين ما .ويستند التنو البيولواي الثأافي هذا التعريف
إلى ف م معرفة المجتمعات األصععععلية والمحلية التي يتم إنشععععائ ا
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Balanitis aegyptiaca
Baseline/reference
The baseline (or reference) is the state
against which change is measured. A
baseline period is the period relative to
which anomalies are computed. The
baseline concentration of a trace gas is that
measured at a location not influenced by
local anthropogenic emissions.
Beijing Declaration and Platform for
Action
Biocultural diversity:
Biocultural diversity is considered as
biological and cultural diversity and the
links between them. This definition is
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based on an understanding of indigenous
and local community knowledge that is
produced and maintained in individual and
collective ways at the interface between
biological and cultural diversity.
Manifestations of indigenous and local
community knowledge are evident in many
social and ecological systems.
Biocultural heritage:
Biocultural heritage reflects the holistic
approach of many indigenous peoples and
local communities. This holistic and
collective conceptual approach also
recognizes knowledge as “heritage”,
thereby reflecting its custodial and
intergenerational character. Biocultural
diversity has a heritage value building on
the links between biological and cultural
diversity. The cultural landscapes inscribed
under the World Heritage Convention are
examples of biocultural heritage.
Traditional knowledge, or indigenous and
local knowledge, is at the interface between
biological and cultural diversity. It is
maintained and produced in individual and
collective ways. Manifestations of
indigenous and local knowledge are
evident in many social and ecological
systems.
Bioenergy and Carbon Dioxide Capture
and Storage (BECCS)
The application of Carbon Dioxide
Capture and Storage (CCS) technology to
bioenergy conversion processes.
Depending on the total lifecycle emissions,
including total marginal consequential
effects (from indirect land-use change
(ILUC) and other processes), BECCS has

والمحععافظععة علي ععا بطرق فر يععة وامععاعيععة عنععد الت ععاعععل بين
 وتظ ر مظعععاهر مععععا ل.التنو البيولواي والتنو الثأعععافي
المجتمعات األصععععععلية والمحلية في كثير من النظم االاتماعية
.واإليكولواية

التراث البيولوجي الثقافي
يعكس التراث البيولواي الثأعععافي الن الشعععععععععامعععل لكثير من
الشعععععععوس األصععععععليععة والمجتمعععات التراث البيولواي الثأععافي
 ويعترل هذا الن الم اهيمي ال شامل والجماعي ي ضا.المحلية
 مما يعكس هابع ا الحاضععععععن والمتعد،"بالمعرفة بأن ا "تراث
 والتنو البيولواي الثأععافي لعه قيمععة تراثيععة بنععاء على.األايععاض
 والمنعععاور.الروابس بين التنو البيولواي والتنو الثأعععافي
الطبيعية الثأافية المد اة في ات اقية التراث العالمي هي مثلة
 و المععا ل،كمعا ن المععا ل التأليعديعة. على التراث الثأعافي
.األصعععلية والمحلية تربس بين التنو البيولواي والتنو الثأافي
 وتظ ر.ويتم الح او علي ا وإنشعععععععائ ا بطرق فر ية واماعية
مظعععاهر المععععا ل األصععععععليعععة والمحليعععة في كثير من النظم
.االاتماعية واإليكولواية

الطاقة الحيوية واحتجاز ثاني كسيد الكربون وت ينه
اسععععععت دام تكنولوايا احتجاز ثاني كسععععععيد الكربون وت ينه
) في عمليات تحويل ً تبعا ً لالنبعاثات الكلية على امتداCCS(
. بما في ذلك التأثيرات ال امشععععععية الطاقة الحيوية،و ة العمر
وتبعا ال امشععععععية الكلية الناتجة عن التغير غير المباشععععععر في
 تنطوي الطاقة،) وعمليات خرىILUC( اسععععت دام األ اضععععي
الحيوية واحتجاز ثاني كسععععععيد الكربون وت ينه على ً إمكانية
.إحداث إزالة صافية لثاني كسيد الكربون من الغالل الجوي
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العاتل الحيوي : Biotic factor
عكس تأثيرات العوامل الالحيوية ،فإنه يشععععمل المكونات الحية
المؤثرة في النظام البيئي (مثل ثر ول األشجا و الماشية).

)the potential for net carbon dioxide (CO2
removal from the atmosphere.
Biotic factor:
Any environmental influence of living
organisms (e.g., shading by trees, damage
by animals) in contrast to inanimate (i.e.,
abiotic) influences.

ارتفاع الجذعBole height :
Bole height:
يُشععير إلى ا ت ا السععاق التجا ي الأابل للتسععويق والذي يُعرل
Bole height refers to merchantable height
بأنه المسعععافة من قاعدة الشعععجرة إلى وض نأطة على قمة السعععاق that is defined as the distance from the base
الرئيسي ال يمكن استغالل ا.
of the tree to the first occurrence of the
lowest point on the main stem, above the
stump, where utilization of the stem is
limited by branching or other defect.
شجرة اللبانن اسم العائلةن البيرسيرية ()Burseraceae
وصععف م تفععر :شععجرة صععغيرة حاتة يفععل ا ت اع ا إلى 10
متا  .اللحاء هو الف ة الممي ة التي تجعل التعرل علي ا س الً
لكونه بني ُمفعع ر اللون ملس و قي ينسععلف في شععكل شععرهة
قيأة ،وعند ارح اللحاء يظ ر السعععععطح الذي تحته بلون حمر
ويسعععيل منه اتن  .األزها عنأو ية مت رعة لون ا بين األبيض
واألص ر الشاحق.
االنتشععععععا :من األ شععععععجا المعروفة في السععععععو ان حيث ت يد
األمطا عن  400ملم/سععععععنة ،تواد غالبا ً على التربة الحجرية
الضعععحلة والمناهق الفععع رية والمنحد ات الجبلية في واسعععس
وانوس ال سو ان .فتواد في النيل األز ق (ابل قري) وانوس
كر فان (اباض النوبة) وانوس ا فو (زالنجي ،الر وم وابل
مرة) و يضا ً في ام و ية انوس السو ان.
موسم اإلزها ن ما س – بريل
االسععععععت داماتن حطق وقو  ،فحم ،خشعععععععق ،ب و  ،عأاقير.
اعتبا ات خرىن تتناقف عدا هذه الشععععععجرة بالتد ي وحتما ً
ست وض بسبق االستغالض الجائر ألغراض النجا ة.
م كويعات
العائل/المعيل

Boswellia papyrifera (Del.) Hochst
( )Frankincense tree, elephant tree

Brachiaria eruciformis
Breadwinner

ارتفاع عند ت توى ال در:
ا ت ا الشجرة عند مستوى الفد بمأدا 1.3متر من مستوي
سعععععطح األ ض و من مسعععععتوي سعععععطح األ ض في حاض تعذ
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Breast height:
Breast height is the height of 1.3 m from
the ground level, or if the ground level
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تحديده ( اا الم يد من الت سععععععيرات والحاالت ال اصععععععة في
الأسم بعنوان قياسات قطر األشجا ).

cannot be defined, from the seeding point.
See more explanations and special cases in
the section Tree diameter measurements.

حرق الحشائش إلى اانق الأش

)Burning of weeds along with hay (Harig

سير األمو على النحو المعتا
تسععععععتند إسععععععأاهات العمل على النحو المعتا إلى افتراض بأاء
المما سعات والسعياسعات التشعغيلية كما هي في الوق الحاضعر.
وم ن سعععععينا يوهات خس األسعععععاس يمكن ن تتضعععععمن بعض
السعععمات المحد ة لسعععينا يوهات سعععير األمو كالمعتا ) ً مثاض،
واو حظر م روض على تكنولوايا محد ة) ،فإن ً عدم واو
ي مما سععات ً سععينا يوهات سععير األمو كالمعتا تعني ضععمنا ً
و سياسات غير المما سات والسياسات الحالية المواو ة.

البرنام الشامل للتنمية ال اعية في فريأيا
تربة الكامبيسوض ""Cambisols
تربة الكامبيسعععععوض هي صعععععغر مجموعة تربة (نحو  2مليون
هكتا ) وم ذلك قد تكون من بين التُربات األكثر إنتااية في
البال وتأ هذه التربة على هوض المرت عات اإلثيوبية المتمواة
في ول ورول مناخية اافة و هبة وشعععبه هبة ولذلك ف ي
عرضة للتعرية المائية.

عاة اإلبل الرحل

)Business As Usual (BAU
Business as usual projections are based on
the assumption that operating practices and
policies remain as they are at present.
Although baseline scenarios could
incorporate some specific features of BAU
scenarios (e.g., a ban on a specific
technology), BAU scenarios imply that no
practices or policies other than the current
ones are in place.
CAADP /Comprehensive Africa
Agriculture Development Program
Cambisols soils
Cambisols is the smallest soil group (about
2 million ha) but could be among the most
productive soils in the country. These soils
lie along the undulating Ethiopian
Highlands under dry and moist sub-humid
conditions, and thus are prone to water
erosion.
)Camel herding nomads (Abbala

تعهدات كانكون
خالض عام  ،2010قدم بلدان كثيرة خطط ا الأائمة لوضعععععع
حد النبعاثات غازات االحتباس الحرا ي إلى األمانة المعنية
بتغير المناخ وقد صعععععبح هذه المأترحات معترفا ً ب ا سعععععميا ً
اآلن بمواق ات اقية األمم المتحدة اإلها ية بشععععأن تغير المناخ
وقد قدم البلدان المتأدمة النمو خطط ا في شععععكل هدال على
نطاق االقتفعععا للحد من االنبعاثات ،سعععاسعععا ً حتى عام ،2020
بينما اقترح البلدان النامية سععبالً للحد من نمو االنبعاثات لدي ا
في شكل خطس عمل.
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Cancún Pledges
During 2010, many countries submitted
their existing plans for controlling
greenhouse gas (GHG) emissions to the
Climate Change Secretariat and these
proposals have now been formally
acknowledged under the United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC). Developed countries presented
their plans in the shape of economy-wide
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targets to reduce emissions, mainly up to
2020, while developing countries proposed
ways to limit their growth of emissions in
the shape of plans of action.
Capacity development

تطوير الأد ات
بناء الأد ات

Capacity-building
Carbon cycle
The term used to describe the flow of
carbon (in various forms, e.g., as carbon
dioxide (CO2)) through the atmosphere,
ocean, terrestrial and marine biosphere and
lithosphere. In this report, the reference
unit for the global carbon cycle is GtCO2
or GtC (Gigatonne of carbon = 1 GtC =
1015 grams of carbon. This corresponds to
3.667 GtCO2).
Carbon dioxide (CO2) fertilization
The enhancement of the growth of plants as
a result of increased atmospheric carbon
dioxide (CO2) concentration.
Carbon Dioxide Capture and Storage
(CCS)
A process, in which a relatively pure
stream of carbon dioxide (CO2) from
industrial and energy-related sources is
separated (captured), conditioned,
compressed, and transported to a storage
location for long-term isolation from the
atmosphere.
Carbon Dioxide Removal (CDR)
Carbon Dioxide Removal methods refer to
a set of techniques that aim to remove CO2
directly from the atmosphere by either (1)
increasing natural sinks for carbon or (2)
using chemical engineering to remove the
CO2, with the intent of reducing the
atmospheric CO2 concentration. CDR

دورة الكربون
،ُُ مفععطلح يسععت دم لوصععف تدفق الكربون (بأشععكاله الم تل ة
، والمحيطات،مثل ثاني كسععععععيد الكربون( عبر الغالل الجوي
. والغالل الفععععععع ري،والغالل الحيوي البري والبحري
والوحدة المراعية لدو ة الكربون العالمية المسعععععت دمة في هذا
التأرير هي الجيجاهن من ثاني كسيد الكربون و الغيغاهن من
الكربون (الجي جاهن الواحد من الكربون = اي جاهن واحد من
667.3  وهعععذا يكعععافل. غرام من الكربون1015 = الكربون
(.ايجاهن من ثاني كسيد الكربون

التص يب بثاني أك يد الكربون
تع ي نمو النباتات نتيجة ل يا ة تركي ثاني كسععععععيد الكربون
.) في الغالل الجويCO2(

احتجاز الكربون وتص ينه
عملية تأضععععععي ب فععععععل ثاني كسععععععيد الكربون عن المفععععععا
 وع له، ونأله إلى موق ت ين،الفعععععناعية والمرتبطة بالطاقة
ع الً هويل األال عن الغالل الجوي

إزالة ثاني أك يد الكربون
تشععععععير هرائق إزالة ثاني كسععععععيد الكربون إلى مجموعة من
التأنيات التي تسععععت دل إزالة ثاني كسععععيد الكربون من الغالل
) زيا ة المفا ل1( الجوي مباشرة بإحدى الطريأتين التاليتين
) اسععععععت دام ال ندسعععععععة2(  و،(البالوعات) الطبيعية للكربون
 من ال خ ض تركي،الكيميائية إلزالة ثاني كسععععععيد الكربون
 تسعععت دم هرائق إزالة.ثاني كسعععيد الكربون في الغالل الجوي
 بما في، واليابسة والنُظم ال نية،ثاني كسيد الكربون بالمحيطات
 وز اعة الغابات على،ذلك هرائق مثل الت فععععععيق بالحديد
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نطاق واسععععع  ،واالحتجاز المباشعععععر لثاني كسعععععيد الكربون من
الغالل الجوي باسعععععت دام وسعععععائل هندسعععععية كيميائية .وتند ج
بعض هرائق إزالة ثاني كسععععععيد الكربون تح فئة ال ندسععععععة
األ ضععععععية ،وإن كان ذلك قد ال ينطبق على الطرائق األخرى،
ويسععتند التميي هنا إلى شععدة ونطاق وتأثير نشععطة معينة إلزالة
ثاني كسعععععيد الكربون .وال رق بين إزالة ثاني كسعععععيد الكربون
والت يف غير واضععععععح وقععد يكون هنععا بعض التععداخععل بين
التعري ين الحاليين.

methods involve the ocean, land and
technical systems, including such methods
as iron fertilization, large-scale
afforestation and direct capture of CO2
from the atmosphere using engineered
chemical means. Some CDR methods fall
under the category of geoengineering,
though this may not be the case for others,
with the distinction being based on the
magnitude, scale and impact of the
particular CDR activities. The boundary
between CDR and mitigation is not clear
and there could be some overlap between
the two given current definitions .
Carbon market
A popular term for a trading system
through which countries may buy or sell
units of greenhouse gas emissions in an
effort to meeting their national limits on
emissions, either under the Kyoto Protocol
or under other agreements.

سوق الكربون
مفعطلح شعائ لنظام التداوض الذي عن هريأه قد تشعتري الدوض
و تبي وحععدات من انبعععاثععات غععازات االحتبععاس الحرا ي في
محاوض لتطبيق قيو ها الوهنية بشععععععأن االنبعاثات ،إما في إها
بروتوكوض كيوتو و بمواق ات اقات خرى.

عباء الرعاية

Care burdens

اقتفا توفير الرعاية

Care economy

برام النأد مأابل العمل

Cash-for-work programs

عاة األبأا الرحل (قبيلة البأا ة)
تأرير مواز الت اقية إن اء امي شكاض التميي ضد المر ة

)Cattle herding nomads/tribes (Baggara
CEDAW Shadow report

ضنق الكلق

Celosil argentea

الحسكني

Cenchrus ciliaris

وحدة خفض االنبعاثات المعتمدة

تعا ض هنا ً واحدا ً (هنا ً مترياً) من انبعاثات ثاني كسععيد الكربون
المكافل الم ّضعة و المنحّاة في إها مشعرو يتب يلية التنمية
النظي ة ،وتُحسعععععق باسعععععت دام إمكانية االحترا العالمي .وبغية
اإلشععا ة إلى إمكانية عدم اسععتدامة نشععاهات مشععا ي التشععجير
وإعا ة التشععععجير ،تأر اسععععت دام إفا ات مؤقتة إلزالة صععععافي
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Certified Emission Reduction Unit
)(CER
Equal to one metric tonne of CO2equivalent emissions reduced or of carbon
dioxide (CO2) removed from the

English

Arabic

atmosphere through the Clean
Development Mechanism (CDM) (defined
in Article 12 of the Kyoto Protocol)
project, calculated using Global Warming
Potentials (GWP)

.  بمواق مؤتمر األهرال التاسعع،غاز الدفيئة البشععري المنشععأ
.نظر يضا ً وحدات خ ض االنبعاثات

Civil Transactions Act, (1984)
:1984 قانون المعاتالت المدنية ل نة
The Civil Transactions Act 1984: The 1984 1970  قانون األ اضي غير المسجلة لسنة1984 لغي قانون
ولكنه كثر شموالً ويعطي بعض الت اصيل والمبا ئ التواي ية
Act repeals the 1970 Unregistered Land
 حافظ الأانون على المبا ئ األسعععاسعععية لحأوق.للتطبيق العملي
Act but is more comprehensive giving
some details and guidelines for its practical االنت ععا ولكنععه يعترل بععأن حأوق االنت ععا الأبلي و ال ر ي
.المسعععجلة تتسعععاوى في المكانة التي تتمت ب ا الملكية المسعععجلة
implementation. The Act maintains the
وينظر الأانون يض عا ً في المسععائل التالية ال امة لضععمان حيازة
basic principles of usufruct rights but
: األ اضي
recognizes that registered tribal or
 نأل ملكية األ ض وحأوق تو يث ا
individual usufruct rights are of equal
 التعويض عن األ اضي التي خففت ا الدولة
status to registered ownership. The Act also
 منح عأو إيجعععا األ اضععععععي لل يئعععات التععععاونيعععة
considers the following issues that are
والمجتمعية
important to securing land tenure:
 شروه الحفوض على حأوق االنت ا
 Transfer and inheritance of rights
/  إم كان ية تسععععععج يل حأوق اال ت اق (حأوق المرو
 Compensation for land appropriated by
.)الطريق
the state
 Granting of land leases to cooperative
bodies and communities
 Conditions for obtaining usufruct rights
 Possibility of registering easement
rights (rights of way)
Climate feedback
An interaction in which a perturbation in
one climate quantity causes a change in a
second and the change in the second
quantity ultimately leads to an additional
change in the first. A negative feedback is
one in which the initial perturbation is
weakened by the changes it causes; a
positive feedback is one in which the initial
perturbation is enhanced. In the Fifth
Assessment Report, a somewhat narrower

التأثير التفاعلي للمناخ
 ت اعل يسععععبق فيه حدوث اضععععطراس في إحدى،في كمية ثانية
الكميات المناخية ّ تغيرا ويؤ ي فيه التغير في الكمية الثانية في
 وال تأثير.ن اية الم طال إلى تغير إضعععععععافي في الكم ية األولى
الت اعلي السععلبي هو ذلك الذي يضعععف فيه االضععطراس األولي
نتيجة للتغيرات التي تسععععععبق في ا ما التأثير الت اعلي اإليجابي
 وفي تأرير التأييم.ف و ذلك الذي يتع ز فيه االضطراس األولي
 كثيرا ً يسععت دم تعريف ضععيق نوعا ً ما تكون فيه كمية،ال امس
المناخ التي تضععععععطرس هي المتوسععععععس العالمي لد اة الحرا ة
 مما يتسعععععبق بدو ه في حدوث تغيرات في مي انية،السعععععطحية
 إمعععا ن يكون، وفي ي من الحعععالتين.اإلشععععععععععا الععععالمي
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االضععطراس األولي نتيجة لأسععر خا اي و ن ينشععأ كج ء من
تألبات اخلية.

definition is often used in which the
climate quantity that is perturbed is the
global mean surface temperature, which in
turn causes changes in the global radiation
budget. In either case, the initial
perturbation can either be externally forced
or arise as part of internal variability.
Climate governance
Purposeful mechanisms and measures
aimed at steering social systems towards
preventing, mitigating, or adapting to the
risks posed by climate change (Jagers and
Stripple, 2003).
Climate projection
A climate projection is the simulated
response of the climate system to a
scenario of future emission or
)concentration of greenhouse gases (GHGs
and aerosols, generally derived using
climate models. Climate projections are
distinguished from climate predictions by
their dependence on the emission/
concentration/ radioactive forcing scenario
used, which is in turn based on
assumptions concerning, for example,
future socio-economic and technological
developments that may or may not be
realized
Climate Sensitivity

حوكمة المناخ
يليات وتدابير ها فة ترمي إلى توايه النظم االاتماعية صعوس
الحيلولة ون الم اهر التي يمثل ا تغيّر المناخ و الت يف من ا
و التكيّف مع ا (Jagers and Stripple, 2003).

اإلسقاط المناخي
اإلسأاه المناخي هو محاكاة الستجابة النظام المناخي لسينا يو
انبعععاثععات و تركي ات غععازات االحتبععاس الحرا ي ()GHGs
واألهباء الجوية في المسععععععتأبل ،يجري إعدا ها بفعععععع ة عامة
باسععععععت دام نماذج مناخية .وتتمي اإلسععععععأاهات المناخية عن
التنبؤات المنععاخيععة بععاعتمععا هععا على سععععععينععا يو االنبعععاثععات/
التركي ات /الأ سر اإل شعاعي الم ست دم ،الذي ي ستند بدو ه إلى
افتراضعععععععات تتعلق على سععععععبيععل المثععاض بتطو ات ااتمععاعيععة
واقتفا ية وتكنولواية مستأبلية قد تتحأق و ال تتحأق.

ح اسية المناخ
في تأا ير ال يئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ ،ت شير
«حسععععاسععععية المناخ» إلى التغيّر ال ُمحدث للتوازن في المتوسععععس
السععععععنوي العالمي لد اة الحرا ة السععععععطحية ،بعد تضععععععاعف
تركي ات ثاني كسيد الكربون المكافل في الغالل الجوي .ويعدّ
تأييم حسععععععاسععععععية المناخ المحدثة للتوازن مكل ا ً اداً ،وغالبا ً ما
تحوض ونه العوائق الحاسعععععوبية .وتعتبر الحسعععععاسعععععية المناخية
ال اعلة مأياسعععععا ً ذا عالقة باألمر ،يت ا ى المشعععععكلة الحاسعععععوبية
بت ا يه متطلبات التوازن .وتُأيّم انطالقا ً من م راات النماذج
المرتبطععة بظرول عععدم التوازن النععاشععععععئععة .وهي قيععاس لأوة
التععأثيرات الت ععاعليععة في المنععاخ خالض فترة زمنيععة محععد ة في

14

In IPCC reports, equilibrium climate
sensitivity refers to the equilibrium (steady
state) change in the annual global mean
surface
temperature following a doubling of the
atmospheric equivalent carbon dioxide
(CO2 ) concentration. Owing to
computational constraints, the equilibrium
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climate sensitivity in a climate model is
sometimes estimated by running an
atmospheric general circulation model
coupled to a mixed-layer ocean model,
because equilibrium climate sensitivity is
largely determined by atmospheric
processes. Efficient models can be run to
equilibrium with a dynamic ocean. The
climate sensitivity parameter (units: °C (W
m–2)–1) refers to the equilibrium change in
the annual global mean surface temperature
following a unit change in radioactive
forcing.
The effective climate sensitivity is an
estimate of the global mean surface
temperature response to doubled CO2
concentration that is evaluated from model
output or observations for evolving nonequilibrium conditions. It is a measure of
the strengths of the climate feedbacks at a
particular time and may vary with forcing
history and climate state and therefore may
differ from equilibrium climate sensitivity.
The transient climate response is the
change in the global mean surface
temperature, averaged over a 20-year
period, cantered at the time of atmospheric
CO2 doubling, in a climate model
simulation in which CO2 increases at
1%/yr. It is a measure of the strength and
rapidity of the surface temperature
response to greenhouse gas (GHG) forcing.

 وقد تتباين تبعا ً لتباين ماضععععععي التأثير،ورول عدم التوازن
 ما با امتر حسععاسععية المناخ فيدض على التغيّر في.وحالة المناخ
التوازن على مسععععععتوى المتوسععععععس السععععععنوي لد اات الحرا ة
السععععععطحيععة العععالميععة نتيجععة تغيّر في إحععدى وحععدات التععأثير
 ما االسععععتجابة المناخية العابرة ف ي.)C/Wm-2( اإلشعععععاعي
تغيّر في اات الحرا ة السععععععطحية العالمية يتم تأديره خالض
 وهي تتمرك عند تضعععاعف ثاني كسعععيد،ً سعععنة تأريبا٢٠ فترة
ّ
مرك عق
 في،٧٠  ي في السععععععنععة،الكربون في الغالل الجوي
 مما ي يد التجا س المعتمدة، للسنة الواحدة%١ يفل إلى نسبة
 وهي مأياس لأوة اسعععععتجابة اات.على نموذج مناخي مأترن
الحرا ة السطحية وسرعت ا تجاه تأثير غازات الدفيئة

Climate system
The climate system is the highly complex
system consisting of five major
components: the atmosphere, the
hydrosphere, the cryosphere, the

النظام المناخي
النظام المناخي هو النظام المعأد للغاية المؤلف من خمسعععععععة
، والغالل المعععائي،مكونعععات ئيسععععععيعععة هين الغالل الجوي
 وما، والغالل الحيوي، والغالل الفععع ري،والغالل الجليدي
 ويتطو النظام المناخي بمضعي الوق تح.بين ا من ت اعالت
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lithosphere and the biosphere and the
interactions between them. The climate
system evolves in time under the influence
of its own internal dynamics and because
of external forcings such as volcanic
eruptions, solar variations and
anthropogenic forcings such as the
changing composition of the atmosphere
and land-use change
Climate-resilient agriculture

تأثير يناميته الداخلية وبسعععععبق عوامل قسعععععر خا اية من قبيل
 ّ وعوامل الأسر البشرية، والتغيرات الشمسية،ثو ات البراكين
المنشعععععععأ من قبيل التغير في تركيق الغالل الجوي والتغير في
.است دام األ اضي

Climate-resilient pathways
Iterative processes for managing change
within complex systems in order to reduce
disruptions and enhance opportunities
associated with climate change.
Close gender bias

المسعععععا ات التي تتيح التعافي من تغير المناخ ّ عمليات متكر ة
إل ا ة التغير ا لذي يحعدث ا خل نظم معأعدة من ال الحعد من
االضطرابات وتع ي ال ر المرتبطة بتغير المناخ

ال اعة المتكي ة م المناخ

الحد من التحي للنو االاتماعي
الجند/الحد من ال جوة الأائمة على النو االاتماعي

Closing the gender gap
Cloud seeding
Cloud seeding is a type of weather
modification that aims to change the
amount or type of precipitation that falls
from clouds by dispersing substances into
the air that serve as cloud
condensation or ice nuclei, which alter the
microphysical processes within the cloud.
The usual intent is to increase precipitation
(rain or snow)
Co-benefits
The positive effects that a policy or
measure aimed at one objective might have
on other objectives, irrespective of the net
effect on overall social welfare. Co-benefits
are often subject to uncertainty and depend
on local circumstances and implementation
practices, among other factors. Co-benefits
are also referred to as ancillary benefits

)االستمطار (تلقيح ال حب
االسععتمطا الفععناعي هو عملية تعديل الطأس عن هريق تلأيح
السععععععحق والتي ت دل إلى تغيير كمية و نو هطوض األمطا
الذي يسأس من السحق عن هريق تشتي موا في ال واء )يو يد
 مما يغير،ال ضعععععععة) التي تعمل كمكث ة للغيوم و كنواة اليدية
ال فعععائف ال ي يائية الدقيأة اخل السعععحابة وتح ي ها لسعععأوه
 حيث ن الأفععععععد المعتا هو زيا ة هطوض األمطا و. األمطا
.الثلوج

المنافع المشتركة

ُُ التأثيرات اإليجابية التي يمكن ن ت ُحدث ا سياسة تدبير موا ة
 بفععععععرل النظر عن التأثير،إلى هدل واحد و هدال خرى
 وكثيرا ً ما تكون.الفعععععععافي على الرفاه االاتماعي بواه عام
المناف المشععععععتركة موضعععععع عدم يأين وتتوقف على الظرول
 وتسععمى المناف. بين عوامل خرى،المحلية ومما سععات التن يذ
.المشتركة يضا ً المناف اإلضافية
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Combatting human trafficking
communal usufructuary rights
Community protocols:
Covers a broad array of expressions,
articulations, rules and practices generated
by communities to set out how they expect
other stakeholders to engage with them.
They may reference customary as well as
national or international laws to affirm their
rights to be approached according to a
certain set of standards. Articulating
information, relevant factors, and details of
customary laws and traditional authorities
helps other stakeholders to better
understand the community’s values and
customary laws. Community protocols
provide communities an opportunity to
focus on their development aspirations visà-vis their rights and to articulate for
themselves and for users their
understanding of their biocultural heritage
and therefore on what basis they will
engage with a variety of stakeholders. By
considering the interconnections of their
land rights, current socioeconomic
situation, environmental concerns,
customary laws and traditional knowledge,
communities are better placed to determine
for themselves how to negotiate with a
variety of actors.
Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women
(CEDAW)

حأوق االنت ا الشعبية

البروتوكوالت المجتمعية
 والأواعععد، والمبعا ئ،تغطي مجموععة واسععععععععة من التعبيرات
والمما سات التي تولدها المجتمعات المحلية لتحديد كيف تتوق
المجتمعات المحلية من صعععحاس المفعععلحة اآلخرين لالن راه
 ويجوز ل ععذه المجتمعععات المحليععة الراو إلى الأوانين.مع م
العرف ية وكذلك الأوانين الوهن ية و الدول ية ل تأك يد حأوق ا في
 إن توضععععععيح.التعامل مع ا وفأا لمجموعة معينة من المعايير
المعلومات والعوامل ذات الفععععععلة وت اصععععععيل الأوانين العرفية
والسلطات التأليدية يساعد صحاس المفلحة اآلخرين على ف م
 وتوفر.قيم المجتم والأوانين العرفيعععة بشععععععكعععل فضعععععععععل
البروتوكوالت المجتمعية للمجتمعات المحلية فرصععععععة للتركي
 و ن توضععععععح لن سعععععع عا،على تطلععات عا التنمو ية تجعاه حأوق عا
وللم ست دمين ف م ا لتراث ا الثأافي البيولواي وبالتالي تو ضيح
 ومن.هريأة عمل ا م مجموعة متنوعة من صحاس المفلحة
خالض النظر في الترابس بين حأوق م في األ اضععععععي والحععالععة
االاتماعية واالقتفعععععا ية الراهنة والشعععععواغل البيئية والأوانين
 فإن المجتمعات المحلية في وضعععع،العرفية والمعا ل التأليدية
فضععل لتحديد كي ية ت اوض ع م م مجموعة متنوعة من الج ات
ال اعلة

ات اقية الأضاء على امي شكاض التميي ضد المر ة

يليات التأقلم

Coping mechanism
coppicing

قط الشعععجرة و الشعععجيرة إلى مسعععتوى األ ض بشعععكل و ي
لتح ي النمو

17

Arabic
ملوخية ال ال

English
Corchorus fusiliers Bengal Gazette

شجرة الأمبيلن اسم العائلةن Boraginaceae
وصععف م تفععر :شععجيرة و شععجرة صععغيرة ا ت اع ا 6 – 3
متا و حيانا ً يفل إلى  18متر .األزها حلوة الرائحة.
االنتشعععععا :تتوااد على ضععععع ال ال يران وتنتشعععععر في وسعععععس
وانوس السو ان ,فتواد في والية الأضا ل (الأالبات) والنيل
األز ق ( يسعععععععا ،الدمازين ،والكرمك) ،انوس كر فان (اباض
النوبعععة) ،ا فو (ابعععل مرة  ،زالنجي والر وم) وام و يعععة
انوس السو ان..
موسم اإلزها ن كتوبر  -يسمبر
االست دامات  :خشق ،غذاء.
تحأيق التكافؤ على المستوى المؤسسي
الممثل الأطري

Cordia africana (Lam( / C. abyssinica; C.
)holstii (Sudan Teak

Corporate parity
Country representative

العالقات الممتدة بين األاياض الم تل ة  /عبر األاياض

Cross-generational relationships

حأوق الكربون
منظمات المجتم المدني

تقييم أثر التراث الثقافي
هو عملية تأييم اآلثا المحتملة ،سعععععواء كان م يدة و سعععععلبية،
للتطوير المأترح على المظاهر الما ية للتراث الثأافي للمجتم
بما في ذلك المواق وال ياكل والبأايا األثرية و المعما ية و
التا ي ية و الدينية و الروحية و الثأافية و اإليكولواية و
الأيمة و األهمية الجمالية.

التراث الثقافي
يشععععععمل المظاهر الما ية) الملموسععععععة (و /و غير الما ية) غير
الملموسعععععة (للتراث الثأافي التراث الثأافي للشععععععوس األصعععععلية
والمجتمعات المحلية ،وفأا للميراث واالنتأاض التأليدي .ويشععععمل
التراث الثأافي الملموس ،على سبيل المثاض اض الحفر ،المناور
الطبيعيععة الثأععافيععة ،والمواق  ،وال يععاكععل ،والبأععايععا األثريععة و
المعمععا يععة و التععا ي يععة و الععدينيععة و الروحيععة و الثأععافيععة و
الجمالية و ذات األهمية .ويشمل التراث الثأافي غير الملموس،
على سعععبيل المثاض اض عدا الحفعععر ،المعا ل التأليدية ،بما في
ذلك الطق ،وإعدا األهعمة التأليدية والوابات الغذائية ،فضاض
عن إ ا ة األنوا والنظم اإليكولواية و شععععععكاض التعبير الثأافي
التأليدي ،بما في ذلك األغاني والرقفعععععععات والتعبيرات ال نية
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CRs /Carbon Rights
CSOs /Civil Society Organizations
Cultural heritage impact assessment:
Is a process of evaluating the likely
impacts, both beneficial and adverse, of a
proposed development on the physical
manifestations of a community’s cultural
heritage including sites, structures, and
remains of archaeological, architectural,
historical, religious, spiritual, cultural,
ecological or aesthetic value or
significance.
Cultural heritage:
Includes the physical (tangible) and/or nonphysical (intangible) manifestation of an
’indigenous peoples and local communities
cultural heritage, in accordance with the
traditional inheritance and transmission.
Tangible cultural heritage includes but is
not limited to cultural landscapes, sites,
structures, and remains of archaeological,
architectural, historical, religious, spiritual,
cultural, or aesthetic value or significance,
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human remains. Intangible cultural heritage
includes but is not limited to traditional
knowledge, including for medicine,
traditional food preparation and diets, as
well as species and ecosystem
management, and traditional cultural
expressions, including songs, dances,
artistic expressions, stories, beliefs,
relationships and associated values and
histories. The concept can also include
gender specific heritage values.
Cultural impact assessment:
Is a process of evaluating the likely impacts
of a proposed development on the way of
life of a particular group or community of
people, with full involvement of this group
or community of people and possibly
undertaken by this group or community of
people: a cultural impact assessment will
generally address the impacts, both
beneficial and adverse, of a proposed
development that may affect, for example,
the values, belief systems, customary laws,
language(s), customs, economy,
relationships with the local environment
and particular species, social organization
and traditions of the affected community.
Cumulative Impact Assessment
Cumulative Impact Assessment is an
instrument to consider cumulative impacts
of the project in combination with impacts
from other relevant past, present and
reasonably foreseeable developments as
well as unplanned but predictable activities
enabled by the project that may occur later
or at a different location.
Customary law
Customary law:

والأفععععععف والمعتأععدات والعععالأععات ومععا يرتبس ب ععا من الأيم
ويمكن ن يشععععععمل الم وم يضععععععا قيم تراثية محد ة. والتا يف
.حسق النو االاتماعي

تقييم األثر الثقافي
هو عملية تأييم اآلثا المحتملة للتطوير المأترح بشععععععأن هريأة
 م المشععععععا كة الكاملة،حياة مجموعة معينة و مجتم سععععععكان
ل ذه المجموعة و مجتم ال سكان و بما من قبل هذه المجموعة
و مجتم السععكانن سععيعال تأييم تأثير ثأافي عموما يثا التنمية
 ونظم، على الأيم، على سععععععبيل المثاض،المأترحة التي قد تؤثر
،  والجمععا،( واللغععة) اللغععات، والأوانين العرفيععة،المعتأععدات
، والعالأات م البيئة المحلية واألنوا ال اصععععععة، واالقتفععععععا
. والتنظيم االاتماعي والتأاليد للمجتم المتضر

تقييم األثر التراكمي
يُععععد تأييم األثر التراكمي اة لمراععععاة اآلثعععا التراكميعععة
 باإلضافة إلى يثا ناتجة من تطو ات سابأة وحالية، للمشرو
 فضععععالً عن نشععععطة غير،ذات صععععلة ومتوقعة بشععععكل معأوض
 الذي، م طس ل ا ولكن ا متوقعة ويتم تمكين ا بواسطة المشرو
.قد يتم الحأًا و في موق م تلف

الأانون العُرفي

الأانون العرفي
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Law consisting of customs that are
accepted as legal requirements or
obligatory rules of conduct; practices and
beliefs that are so vital and intrinsic a part
of a social and economic system that they
are treated as if they were laws.
customary usufruct rights
Cymbopogon nervatus

هو الأانون الذي يتألف من الجما المأبولة كمتطلبات قانونية
و قواعد إل امية للسععلو والمما سععات والمعتأدات التي تتسععم
بأهمية حيوية وا ء اض يتج من نظام ااتماعي واقتفععععععا ي
.التي يتم التعامل مع ا كما لو كان قوانين

Day care

الرعاية الن ا ية اليومية لأله اض في سععععن الحضععععانة (المرحلة
)التأهيلية ما قبل التعليم األساسي
Dead tree الشجرة الميتة
 تُعتبر الشععععععجرة بمثععابععة شععععععجرة ميتععة في حععالععة موت امي:
 ما األشععجا التي مات اض على قيد الحياة فتعتبر ميتة.غفععان ا
إذا لحأ ب ا ضععععععرا فا حة بالأد الذي ال تمكن ا من النمو
خالض موسععم التالي (شععأن ا في ذلك شععأن األشععجا التي اقتلعت ا
.)العواصف

Dead tree:
A tree is regarded as dead tree if it does
not have any living branches. Trees that are
alive but so badly damaged that cannot
grow in the next growing season (e.g. trees
felled by storm) are regarded as dead trees.
Decarbonization
The process by which countries or other
entities aim to achieve a low-carbon
economy, or by which individuals aim to
reduce their consumption of carbon
Decent work

حأوق االنت ا العرفي
قش الناض

إزالة الكربون
عملية ترمي ب ا البلدان و كيانات خرى إلى تحأيق اقتفععععععا
 و يرمي ب ا األفرا إلى الحد من است الك م،من ض الكربون
.للكربون
العمل الالئق
عملية صن الأرا

Decision-making process

شجرة الجوغان

Diospyrusmespliformes Diospyros
mespiliformis (Joghan, tree)
Disarmament, demobilization and
reintegration
Disaster
Severe alterations in the normal
functioning of a community or a society
due to hazardous physical events
interacting with vulnerable social
conditions, leading to widespread adverse
human, material, economic or
environmental effects that require
immediate emergency response to satisfy

السالح وتسريح الجنو وإعا ة الدم

ن

الكارثة
تغيرات شععععديدة في األ اء المعتا لمجتم محلي و مجتم عام
،نتيجة لت اعل وواهر في يائية خطرة م حواض ااتماعية ه شة
مما ي ضعععي إلى تأثيرات بشعععرية و ما ية و اقتفعععا ية و بيئية
معاكسعععة واسععععة النطاق تأتضعععي اسعععتجابة ها ئة فو ية لتلبية
احتيااات بشرية بالغة األهمية وقد تأتضي الحفوض على عم
.خا اي من ال التعافي
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critical human needs and that may require
external support for recovery
Discrimination against women/Genderbased
discrimination
Disempowerment
of women

التميي الأائم على النو االاتماعي/ التميي ضد المر ة
إضعال مكانة المر ة

Domestic violence

العنف المن لي

Domestic work

العمل المن لي

Dried meat (Sharmout)

اللحم المج ف
زواج الأاصرين

Early child marriage

)الطريق/ حأوق اال ت اق (حأوق المرو

Easement rights (rights of way)

تمر الغنم

Eclipta alba
Ecolabelling
The environmental management practice of
marking products or services with a
distinctive label so that consumers know
that their manufacture conforms to
recognized environmental standards
Ecotourism
The United Nations defines ecotourism as a
kind of sustainable tourism that contributes
to the preservation of natural and cultural
heritage.
Over the past two decades, the concept of
ecotourism has evolved significantly,
targeting travelers looking for tours with a
minimal negative impact on the
environment. According to international
studies, ecotourism currently accounts for
over 20 percent of total tourism activities
around the world.
The significance of ecotourism lies in its
environmental benefits, as it focuses on
environmental protection, eco-friendliness
and environmental sustainability. In
addition, it helps preserve biodiversity,
accelerates the transition to a green

العالتة البيئية
إحدى وات اإل ا ة البيئية الرامية لتميي المنتجات و ال دمات
بعالمة ممي ة بحيث يعرل المست لكون ن تفنيع ا يتوافق م
.المعايير البيئية المعترل ب ا

ال ياحة البيئية

 بأن ا حد نوا، وفأا ً لألمم المتحدة،تُعرل السععععععياحة البيئية
السياحة المستدامة التي تساهم في الح او على التراث الطبيعي
.والثأافي
،ًخالض العأدين األخيرين شع د م وم السععياحة البيئية نموا ً كبيرا
كونه يسعت دل فئة السعائحين الذين يبحثون عن حالت سعياحية
تسععاهم في تسععليس الضععوء على همية المحافظة على البيئة قد
 وتمكن هذا الم وم من االسععععععتحواذ على ما يتجاوز،اإلمكان
 من إامالي حركة السياحة حوض العالم بحسق إحفاءات%20
.و اسات عالمية مت ففة
وترا همية تبني ي ولة لم وم السياحة البيئية إلى ما يحمله
من فوائد ومكاسععق متعد ة ومن ا الأطا البيئي حيث يسععاهم في
الح او على البيئة عبر إقرا منظومة تشععععريعية وقانونية تع ز
،مواهن التنو البيولواي
من استدامة الموا الطبيعية وحماية
ِ
 ويع ز،كما تدعم تحأيق منظومة االسععععععتدامة في قطاعات عدة
 ويحد من معدالت،عمليات التحوض نحو االقتفععععععا األخضععععععر
 باإل ضافة إلى تع ي النات المحلي الم ستدام،الت فحر والتلوث
.للدوض
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economy, minimizes desertification and
pollution, and contributes to the national
GDP.

السياحة البيئية

Ecotourism

يتعلق بالتربة: Edaphic.
تُشععير م ر ة ) (edaphicفي علم البيئة إلى المجتمعات النباتية
التي تتمي وتتشكل بعوامل التربة بدالً من المناخ

تأييم األثر البيئي
عاية المسنين

Edaphic:
In ecology edaphic refers to plant
communities that are distinguished by soil
conditions rather than by the climate.
EIA /Environmental Impact Assessment
Elderly care

خطس التأهق للطوا ئ

Emergency preparedness plans

خطة االستجابة للطوا ئ

اإلتجار باالنبعاثات ( تداول االنبعاثات):
من قائم على السععععععوق في تحأيق األهدال البيئية يتيح ألولئك
الذين ي ضععععععون انبعاثات غازات الدفيئة إلى ما ون سععععععأف
االنبعاثات ،اسععععععت دام الت يضععععععات ال ائضععععععة و اإلتجا ب ا
للتعويض عن االنبعاثات في مفد يخر اخل البلد و خا اه.
وعموماً ،يمكن ن ي حدث اإلت جا ما بين الشععععععركات و على
المسعععععتويين المحلي والدولي .يتم تأسعععععيم سعععععأف االنبعاثات إلى
تراخيف االنبعاثات الأابلة للتداوض والتي يتم ت فععيفعع ا  -إما
عن هريق الم ا و التوزي مجععانً عا (اإلع ععاء) إلى الكيععانععات
ال اضععععة للوالية الأضعععائية لنظام تداوض الحفعععف (اإلتجا ).
تحتاج الكيانات إلى تسععععععليم تراخيف انبعاثات مسععععععاوية لكمية
انبعاثات ا (على سععبيل المثاض ،هنان من ثاني كسععيد الكربون).
يجوز للكيان بي فائض التراخيف .قد يتم تطبيق نظام التداوض
على مستوى الشركة و المستوى المحلي و الدولي لتشمل ثاني
كسعيد الكربون ) (CO2و غازات الدفيئة األخرى ) (GHGsو
موا خرى( .اإلتجععا بععاالنبعععاثععات بمأتضععععععى المععا ة  ١٧من
بروتوكوض كيوتو هو نظام للحفعععف الأابلة للتداوض يعتمد على
الكميات الم ففة التي تُحسق بناء على االلت امات المد اة
في المرفق باء من البروتوكوض ،وال اصععععععة ب ض االنبعاثات
والحد من ا).
فلنمكن المر ة كي نمكن اإلنسععععععانية ،اعمل معناي ،تمكين المر ة
(تفو ذلك)
لإلنسانية ،ف ِكر!
خطةتمكين
هو
واالاتماعي
االلت ام البيئي

)Emergency Response Plan (ERP
Emissions trading
Emissions trading is a market-based
instrument used to limit emissions. The
environmental objective or sum of total
allowed emissions is expressed as an
emissions cap. The cap is divided in
tradable emission permits that are
allocated—either by auctioning or handing
out for free (grandfathering)—to entities
within the jurisdiction of the trading
scheme. Entities need to surrender
emission permits equal to the amount of
their emissions (e.g., tonnes of carbon
dioxide). An entity may sell excess
permits. Trading schemes may occur at the
intra-company, domestic, or international
level and may apply to carbon dioxide
(CO2), other greenhouse gases (GHGs), or
other substances
Empowering Women, Empowering
Humanity:
Picture
Environmental
!andit
Social Commitment
)Plan (ESCP
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Environmental and Social Impact
Assessment (ESIA)
Environmental and social impact
assessment
(ESIA) is an instrument to identify and
assess
the potential environmental and social
impacts
of a proposed project, evaluate alternatives,
and design appropriate mitigation,
management, and monitoring measures.
Environmental and Social Management
Framework (ESMF)
Environmental and social management
framework (ESMF) is an instrument that
examines the risks and impacts when a
project consists of a program and/or series
of subprojects, and the risks and impacts
cannot be determined until the program or
subproject details have been identified. The
ESMF sets out the principles, rules,
guidelines and procedures to assess the
environmental and social risks and impacts.
It contains measures and plans to reduce,
mitigate and/or offset adverse risks and
impacts, provisions for estimating and
budgeting the costs of such measures, and
information on the agency or agencies
responsible for addressing project risks and
impacts, including on its capacity to
manage environmental and social risks and
impacts. It includes adequate information
on the area in which subprojects are
expected to be sited, including any
potential environmental and social
vulnerabilities of the area; and on the
potential impacts that may occur and

Arabic
)ESIA( تقييم األثر البيئي واالجتماعي
يعععد تأييم األثر البيئي واالاتمععاعي اة لتحععديععد وتأييم اآلثععا
،البيئيعة واالاتمعاعيعة المحتملعة أل حد المشععععععرو عات المأتر حة
 ووضعععععع تعدابير الت يف واإل ا ة والرصعععععععد،وتأييم البعدائعل
.المالئمة

إطار اإلدارة البيئية واالجتماعية
يُعد إها اإل ا ة البيئية واالاتماعية اة لد اسعععععععة الم اهر
 و سلسلة من/واآلثا في حالة اشتماض المشرو على برنام و
المشععععععروعات ال رعية وتعذ تحديد هذه الم اهر واآلثا إلى
.حين تحديد ت اصععيل هذا البرنام و تلك المشععروعات ال رعية
ويوضععععععح إ ها اإل ا ة البيئية واالاتماعية المبا ئ والأواعد
والمبععا ئ التواي يععة واإلاراءات ال ععاصععععععععة بتأييم الم ععاهر
 كما نه يتضععععععمن التدابير وال طس.واآلثا البيئية واالاتماعية
 و التعويض عن تلععك الم ععاهر/ و ت يف و/المعنيععة بتأليععل و
واآلثا السععلبية فضععالً عن األحكام ال اصععة بتأدير تكاليف تلك
 وتأعععديم معلومعععات عن ال يئعععة و،التعععدابير وإععععدا مي انيت عععا
ال يئات المسعععععؤولة عن التفعععععدي للم اهر واآلثا الناتجة عن
المشرو بما في ذلك قد ت ا على إ ا ة الم اهر واآلثا البيئية
 ويشععععععتمل على معلومات كافية عن المنطأة التي.واالاتماعية
 بما في ذلك ي اوانق،من المتوق قيام المشععا ي ال رعية في ا
هشعععاشعععة بيئية وااتماعية محتملة للمنطأة وعن اآلثا المحتملة
.التي قد تحدث وإاراءات الحد من الم اهر المتوق ات اذها
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mitigation measures that might be expected
to be used.
Environmental and Social Management
Plan (ESMP)
Environmental and social management plan
(ESMP) is an instrument that details (a) the
measures to be taken during the
implementation and operation of a project
to eliminate or offset adverse
environmental and social impacts or to
reduce them to acceptable levels; and
(b) the actions needed to implement these
measures.
Environmental and Social Management
System (ESMS)
Environmental and Social Standards (ESS)
Environmental Impact Assessment
Environmental impact assessment:
Is a process of evaluating the likely
environmental impacts of, and proposing
appropriate mitigation measures for, a
proposed development, taking into account
interrelated socioeconomic, cultural and
human health impacts, both beneficial and
adverse.
Environmentally Sound Management
Defined as taking all practicable steps to
ensure that hazardous waste or other wastes
are managed in a manner which will
protect human health and the environment
against adverse effects which may result
from such wastes, in terms of the Basel
Convention

Arabic

خطة اإلدارة البيئية واالجتماعية
تعد خطة اإل ا ة البيئية واالاتماعية اة يتم من خالل ا تحديد
ما يلي بفعععو ة م فعععلةن ( ) التدابير التي سعععيتم ات اذها خالض
فترة تن يذ المشعععرو وتشعععغيله بغية الأضعععاء على اآلثا البيئية
 و تأليل ا إلى مستويات،واالاتماعية السلبية و التعويض عن ا
.مأبولة و(س) اإلاراءات الالزمة لتن يذ تلك التدابير

نظام اإل ا ة البيئية واالاتماعية
المعايير البيئية واالاتماعية
تأييم األثر البيئي

تقييم األثر البيئي
 واقتراح تدابير الت يف،هو عملية تأييم اآلثا البيئية المحتملة
 م األخذ في االعتبا اآلثا،المناسعععععبة من ال تطوير مأترح
 الم يدة،االاتماعية واالقتفعععا ية والثأافية والبشعععرية المترابطة
.والضا ة على حد سواء

اإلدارة ال ليمة بيئيا
ات اذ امي ال طوات العملية لضععمان إ ا ة الن ايات ال طرة و
الن ايات األخرى بطريأة تحمي الفععععععحة البشععععععرية والبيئة من
 في إها حكام،اآلثا الضععععععا ة التي قد تنجم عن هذه الن ايات
.ات اقية بازض

برام خ ض االنبعاثات
اإلها البيئي واالاتماعي

ERPs /Emission Reduction Programs
ESFM /Environmental and Social
Framework
24
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ESMF
ESS1 Assessment and Management of
Environmental and Social Risks and
Impacts sets out the Borrower’s
responsibilities for assessing, managing
and monitoring environmental and social
risks and impacts associated with each
stage of a project supported by the Bank
through Investment Project Financing
(IPF), in order to achieve environmental
and social outcomes consistent with the
Environmental and Social Standards
(ESSs).
ESS10: Stakeholder Engagement and
Information Disclosure recognizes the
importance of open and transparent
engagement between the Borrower and
project stakeholders as an essential element
of good international practice. Effective
stakeholder engagement can improve the
environmental and social sustainability of
projects, enhance project acceptance, and
make a significant contribution to
successful project design and
implementation.
ESS2 Labor and Working
Conditions recognizes the importance of
employment creation and income
generation in the pursuit of poverty
reduction and inclusive economic growth.
Borrowers can promote sound workermanagement relationships and enhance the
development benefits of a project by
treating workers in the project fairly and
providing safe and healthy working
conditions.
ESS3 Resource Efficiency and Pollution
Prevention and Management recognizes

Arabic
إها اإل ا ة البيئية واالاتماعية
( تأييم وإ ا ةESS1): 1 يحفففدّد المعيفففار البيئي واالجتمفففاعي
الم اهر والتأثيرات البيئية واالاتماعية مسعععععؤوليات المأترض
في تأييم وإ ا ة ومراقبة الم اهر واآلثا البيئية واالاتماعية
المرتبطة بكل مرحلة من المشعععععرو المدعوم من قِبل البنك من
 وذلك من ال تحأيق،خالض تمويل المشعععععععا ي االسععععععتثما ية
النتعععائ البيئيعععة واالاتمعععاعيعععة المتوافأعععة م المععععايير البيئيعععة
.واالاتماعية

( مشععععععا كةESS10): 10 يدرك المعيار البيئي واالجتماعي
صعععحاس المفعععلحة والكشعععف عن المعلومات همية المشعععا كة
الفععععريحة والشعععع افة بين المأترض و صععععحاس المفععععلحة في
 وقد.المشعععرو كعنفعععر سعععاسعععي في المما سعععة الدولية الجيدة
تؤ ي المشععععععا كة ال عالة ألصععععععحاس المفععععععلحة إلى تحسععععععين
،االسععععععتعدا مة البيئيعة واالاتمعاعيعة للمشعععععععا ي وتع ي قبول عا
.والمساهمة في تفميم المشرو وتن يذه بنجاح

( العمعععالعععةESS2): 2 يفففدرك المعيفففار البيئي واالجتمفففاعي
وورول العمععل هميععة خلق فر عمععل وتوليععد الععدخععل في
 يستطي.السعي للحد من ال أر وتحأيق النمو االقتفا ي الشامل
المأترضععععون تشععععجي بناء عالقات سععععليمة بين اإل ا ة والعماض
وتع ي ال وائد اإلنمائية للمشعععرو من خالض التعامل العا ض م
العماض وتوفير ورول عمل يمنة

( فععععاليعععةESS3): 3 يفففدرك المعيفففار البيئي واالجتمفففاعي
الموا ومن التلوث وإ ا تعه نعه ععا ة معا ينت عن النشعععععععاه
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االقتفعععا ي والتوسععع المدني تلوث لل واء ،والمياه ،واأل ض،
واست ال للموا المحدو ة بطريأة قد ت د الشعوس ،وخدمات
النظام اإليكولواي والبيئة على المسععتويات المحلية ،واإلقليمية،
والعععدوليعععة .يحعععد هعععذا المعيعععا البيئي واالاتمعععاعي )(ESS
المتطلبات لمعالجة فعالية الموا ومن التلوث وإ ا ته هواض
و ة حياة المشرو .

that economic activity and urbanization
often generate pollution to air, water, and
land, and consume finite resources that
may threaten people, ecosystem services
and the environment at the local, regional,
and global levels. This ESS sets out the
requirements to address resource efficiency
and pollution prevention and management
throughout the project life cycle.
ESS4: Community Health and
Safety addresses the health, safety, and
security risks and impacts on projectaffected communities and the
corresponding responsibility of Borrowers
to avoid or minimize such risks and
impacts, with particular attention to people
who, because of their particular
circumstances, may be vulnerable.
ESS5: Land Acquisition, Restrictions on
 Land Use and Involuntary Resettlementinvoluntary resettlement should be avoided.
Where involuntary resettlement is
unavoidable, it will be minimized and
appropriate measures to mitigate adverse
impacts on displaced persons (and on host
)communities receiving displaced persons
will be carefully planned and implemented.
ESS6: Biodiversity Conservation and
Sustainable Management of Living Natural
Resources recognizes that protecting and
conserving biodiversity and sustainably
managing living natural resources are
fundamental to sustainable development
and it recognizes the importance of
maintaining core ecological functions of
habitats, including forests, and the
biodiversity they support. ESS6 also
addresses sustainable management of

يعال المعيا البيئي واالاتماعي  (ESS4): 4الفحة والسالمة
في المجتم م اهر ويثا الفعععععحة والسعععععالمة واألمن الواقعة
على المجتمعات المتأثرة بالمشععععرو ومسععععؤولية المأترضععععين
المأعابلعة في تجنعق هعذه الم عاهر واآلثعا و التأليعل من عا ،م
إيالء اهتمعام خعا لألشعععععع عا العذين قعد يععدون من ال ئعات
الضعي ة (حلأة ال شاشة األضعف) ،بسبق وروف م ال اصة.

المعيار البيئي واالجتماعي  (ESS5): 5حيازة األ اضععععععي
والأيو الم روضععععة على اسععععت دام األ اضععععي وإعا ة التوهين
الأسععععععري -يجق تجنق إعا ة التوهين الأسععععععري .عندما تكون
عملية إعا ة التوهين الأسععري مرا ً ال م ر منه ،سععيتم الحد من ا
وسععيتم الت طيس لتدابير مناسععبة للت يف من اآلثا السععلبية على
النازحين (وعلى المجتمعات المضععععي ة التي تسععععتأبل النازحين)
وتن يذها بعناية.

يدرك المعيار البيئي واالجتماعي  (ESS6): 6ح ظ التنو
البيولواي واإل ا ة المسععتدامة للموا الطبيعية الحية ن حماية
وح ظ التنو البيولواي وإ ا ة الموا الطبيعيععة الحيععة على
نحو مستدام يُعد مرا ً ساسيا ً لتحأيق التنمية المستدامة كما يد
همية الح او على الووائف األساسية البيئية للمواهن الطبيعية،
بما في ذلك الغابات ،والتنو البيولواي الذي تدعمه .كما ن
المعيععا البيئي واالاتمععاعي  (ESS6) 6يعععال كععذلععك اإل ا ة
المسععتدامة لإلنتاج األولي وحفععا الموا الطبيعية الحية ،كما
يأر بالحااة إلى مراعاة سععبل كسععق العيش للمجتمعات المتأثرة
بالمشععععععرو بما في ذلك الشعععععععوس األصععععععلية ،التي قد يؤثر
المشععععععرو على وصععععععول عا إلى التنو البيولواي و الموا
الطبيعية الحية و است دام ا ل ا
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primary production and harvesting of living
natural resources, and recognizes the need
to consider the livelihood of projectaffected parties, including Indigenous
Peoples, whose access to, or use of,
biodiversity or living natural resources may
be affected by a project.
ESS7: Indigenous Peoples/Sub-Saharan
African Historically Underserved
Traditional Local Communities ensures
that the development process fosters full
respect for the human rights, dignity,
aspirations, identity, culture, and natural
resource-based livelihoods of Indigenous
Peoples/Sub-Saharan African Historically
Underserved Traditional Local
Communities. ESS7 is also meant to avoid
adverse impacts of projects on Indigenous
Peoples/Sub-Saharan African Historically
Underserved Traditional Local
Communities, or when avoidance is not
possible, to minimize, mitigate and/or
compensate for such impacts.
ESS8: Cultural Heritage recognizes that
cultural heritage provides continuity in
tangible and intangible forms between the
past, present and future. ESS8 sets out
measures designed to protect cultural
heritage throughout the project life cycle.
ESS9: Financial Intermediaries (FIs)
recognizes that strong domestic capital and
financial markets and access to finance are
important for economic development,
growth and poverty reduction. FIs are
required to monitor and manage the
environmental and social risks and impacts
of their portfolio and FI subprojects, and
monitor portfolio risk, as appropriate to the

Arabic

( الشععععععوسESS7): 7 يضففففففمي المعيار البيئي واالجتماعي
 مجتمعععات فريأيععا انوس الفععععععحراء التأليععديععة/ األصععععععليععة
المحرومة تا ي يا ً التأكد من ن عملية التنمية تع ز االحترام
الكامل لحأوق اإلنسععععععان والكرامة والتطلعات وال وية والثأافة
/ وسععبل العيش الأائمة على الموا الطبيعية للشعععوس األصععلية
.ًمجتمعات فريأيا انوس الفعععحراء التأليدية المحرومة تا ي يا
 كذلك إلى تجنق اآلثا7 كما ي دل المعيا البيئي واالاتماعي
 مجتمعات فريأيا/ السعععلبية للمشعععا ي على الشععععوس األصعععلية
 و عند تعذ،ًانوس الفععععععحراء التأليدية المحرومة تا ي يا
.  و التعويض عن تلك اآلثا/ و ت يف و/ الحد من و،التجنق

( ا ل تراثESS8): 8 ي أر ا ل م عيففففار ا ل ب ي ئي واالج تمففففاعي
الثأافي بأن التراث الثأافي يوفر االسععععععتمرا ية بأشععععععكاض ما ية
 يحد المعيا. والمستأبل، والحاضر،وغير ما ية بين الماضي
( اإلاراءات المفععععععممة لحمايةESS 8) 8 البيئي واالاتماعي
. التراث الثأافي هواض و ة حياة المشرو
( الوسععععععطعععاءESS9): 9 يأر المعيفففار البيئي واالجتمفففاعي
( بعأهميعة س المعاض المحلي واألسععععععواق المعاليععةFI) المعاليون
الأوية والوصعععوض إلى التمويل للتنمية االقتفعععا ية والنمو والحد
( بمراقبععة وإ ا ةFI)  ويطععالععق الوسععععععطععاء المععاليين.من ال أر
الم اهر واآلثا البيئية واالاتماعية لمح ظة المشا ي ال اصة
 كما هو، ومراقبة م اهر المح ظة،ب م والمشعععععععا ي ال رعية
 وستت ذ الطريأة التي سيدير ب ا.مالئم لطبيعة التمويل الوسيس
 وذلك تبعا ً لعد من،( مح ظته شكاالً م تل ةFI) الوسيس المالي

27

Arabic

English

االعتبا ات ،بما في ذلك قد ة الوسععععععيس المالي ) (FIوهبي عة
ونطاق التمويل الذي سيأدمه هذا الوسيس

nature of intermediated financing. The way
in which the FI will manage its portfolio
will take various forms, depending on a
number of considerations, including the
capacity of the FI and the nature and scope
of the funding to be provided by the FI.
)Eucalyptus spp. (Coolabah, Flooded box

شجرة البان ( الكافو )ن اسم العائلة)Myrtaceae ( :
وصف م تفر :شجرة متوسطة الحجم يفل ا ت اع ا إلى 20
متر .ائمة ال ضعععععرة .تظ ر زها ها في مجموعات صعععععغيرة
ععععععععععععديعععععععععععدة ععععععععععععنعععععععععععد قعععععععععععواععععععععععععد األو اق.
االنتشععا :الموهن األصععلي الماليو الشععرقية واسععتراليا .خل
بعض األنوا منه إلى السو ان وتست دم في االست ا الغابي.
وقععد تمعع ز اعتععه في السعععععع وض الطينيععة المرويععة كنبععاتععات
غابية و ح مة مفعععدات في مناهق ال رهوم والج يرة وخشعععم
الأربة و يضا ً في مناهق النيل األز ق وكسال .وقد صبح اآلن
واس االنتشا .
موسم اإلزها ن يناير – بريل
االست دامات  :خشق  ،ح مة واقية  ،حطق وقو
كل ساعة تفن فرقًاي ،كل ساعة ت رقي ،كل ساعة ت م!
سياسات مرتك ة على األ لة

Every Hour Matters
Evidence-based policies

الق ر الصارجي
يشعععير مفعععطلح الأسعععر ال ا اي إلى عامل قسعععر خا ج النظام
المناخي ّ يسععععبق تغيرا ً في النظام المناخي .فالثو ات البركانية،
والتألبات الشمسية ،والتغيرات التي تسبب ا األنشطة البشرية في
تركيق الغالل الجوي ،والتغير في اسععععععت دام األ اضععععععي هي
عوامل قسر خا اية .والأسر المدا ي يضا ً قسر خا اي ألن
األشعععععة الشععععمسععععية تتغير م المرك ية البا امترات المدا ية،
والميل ،و قة االعتدالين.

مريسة الطير
قا ة مؤمنون بالأضية

External forcing
External forcing refers to a forcing agent
outside the climate system causing a
change in the climate system. Volcanic
eruptions, solar variations and
anthropogenic changes in the composition
of the atmosphere and land-use change are
external forcings. Orbital forcing is also an
external forcing as the insolation changes
with orbital parameters eccentricity, tilt and
precession of the equinox.
Fagonia cretica
Faith-based leaders

ختان اإلناث/تشويه األعضاء التناسلية لإلناث

Female genital mutilation

تشويه و بتر األعضاء التناسلية لإلناث

Female genital mutilation/cutting (FGM/C
)Feminization of poverty

فا بالنساء)
تأنيث ال أر (اعل ال أر م ت ً
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Ferrasols soils
Ferrasols (about 30 million ha) are the soils
of the dry sub-humid areas. The low
natural fertility and very low nutrient
retention capacity are serious limitations of
these soils. Their great depth, high
permeability and stable microstructure
make them less susceptible to erosion than
many soils in the country, other than the
Vertisols
Ferrasols soils
Ferrasols (about 30 million ha) are the soils
of the dry sub-humid areas. The low
natural fertility and very low nutrient
retention capacity are serious limitations of
these soils. Their great depth, high
permeability and stable microstructure
make them less susceptible to erosion than
many soils in the country, other than the
Vertisols
FGRM /Grievance Redress Mechanism
First-generation manufactured biofuel
First-generation manufactured biofuel is
derived from grains, oilseeds, animal fats,
and waste vegetable oils with mature
conversion technologies.
Flagship Program

التربة الحديدية
)التربعععة الحعععديعععديعععة (وهي تربعععة غنيعععة بعععأكعععاسععععععيعععد الحعععديعععد
 مليون هكتا ) هي تربة المناهق30 "(حواليFerrasols"
الجافة شبه الرهبة

التربة الحديدية
30 " تغطي حواليFerrasols" تربة غنية بأكاسعععععيد الحديد
مليون هكتا ف ي تربة المناهق الجافة شبه الرهبة والتي تتمي
ً بان اض ال فععوبة والأد ة على االحت او بكميات ضععئيلة ادا
 كما ـن ا.من المغذيات مما تشكل قيو ا ً خطيرة على هذه التربة
ذات ن اذية عالية وبنية صعععغيرة ادا ً اعلت ا قل عرضعععة للتآكل
مأعا نعة بعالععديعد من نوا التربعة في البال بعاسععععععتثنعاء التربعة
.المألوبة

يلية المظالم وابر الضر
الوقو الحيوي المنت من الجيل األوض
يُسعععععتمد الوقو الحيوي المفعععععن من الجيل األوض من الحبوس
وال بذو ال يت ية وا لدهون الحيوان ية وم ل ات ال يوت الن باتيعة
.باست دام تكنولوايات تحويل ناضجة
البرام الرائدة
 النأطة المحو ية/ نأطة اال تكاز/نأطة االتفاض

Focal point

األمن الغذائي

Food security

ال واج باإلكراه

Forced marriage
Forked tree:
If the forking point is below the breast
height (1.3 m), the tree is recorded by
giving a unique stem number for each fork,

: Forked tree الشجرة المت رعة
 متر) فإن1.3( إذا كان نأطة الت ر سعععع ل مسععععتوى الفععععد
الشععععععجرة يتم تسععععععجيل ا بإعطاء قم ممي لجذ كل فر حيث
 ما إذا كان نأطة.تحفل امي ال رو على ن س قم الشجرة
. فيتم تسجيل الشجرة كجذ واحد، الت ر فوق مستوى الفد
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and all stems get the same tree number. If
the forking point is above the breast height,
a tree is recorded as one stem.

التأييم العالمي لحالة موا

الغابات (من قبل ال او)

FRA /Global Forests Resources
Assessments
Free, prior and informed consent

م وم الموافأة الحرة المسبأة عن علم
الموافأة الحرة والمسبأة والمستنيرة
المسععععععتوى المراعي النبعاثات الغابات  /المسععععععتوى المراعي
للغابات
شجرة بو قوية ( بو قوي)ن اسم العائلةن Rubiaceae
وصف م تفر  :شجيرة و شجرة صغيرة يفل ا ت اع ا إلى
 5متا وهي ملساء خالية من الشعر او النتوءات لون ا خضر
ِمبيض .النو ات حا ية من ر ة واألزها ل ا ائحة عطرية.
يض عا ً على ض ع ال ال يران.
االنتشععا :يواد هبيعيا ً كما ي
ينتشععععر في واسععععس وانوس السععععو ان فيواد في ا فو (ابل
مرة) وانوس كر فعان (ابعاض النوبعة) وبحر الغ اض كمعا يواعد
يضا ً في منطأة الأضا ل.
موسم اإلزها ن كتوبر – بريل
االست دامات  :عأاقير
مرفق البيئة العالمية
عاة المساواة بين الجنسين
المي انية المراعية لمنظو النوعي االاتماعي

)Free, Prior and Informed Consent (FPIC
FREL / FRL
Gardenia Lutea (Fresen)/ Gardenia
thunbergia

GEF /Global Environment Facility
Gender advocate
Gender budgeting

مؤشر التنمية حسق النو االاتماعي

Gender Development Index

عالم تسو ه المساواة بين الجنسين

Gender equal world

ال جوة الأائمة على النو االاتماعي/ال جوة الجنسانية

Gender gap

إها السياسات العامة المستجيبة لأضايا النو االاتماعي

Gender Responsive Policy Framework

األ وا االاتماعية المحد ة لكل نو ااتماعي

Gender roles

استيعاس فروقات النو االاتماعي /مراعاة فروق النو

مرا ٍ لالعتبا ات الجنسانيةGender sensitive
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Gender-blind

التحليالت المبنية على النو االاتماعي

Gendered analysis

مؤشر التنمية المتعلق بالنو االاتماعي

Gender-related development index

االضط ا الأائم على نو الجنس/الجند

Gender-related persecution

مؤشرات هدال التنمية المستدامة المتعلأة بالنو االاتماعي

Gender-related SDGs indicators

مي انية تستجيق العتبا ات النو االاتماعي

Gender-responsive budgeting

اإلاراءات المناخية المستجيبة لالعتبا ات النو االاتماعي

gender-responsive climate actions

النمو االقتفا ي المستدام المراعي لالعتبا ات الجنسانية

Gender-responsive sustainable economic
growth

م تبر يناميكيات السوائل الجيوفي يائية
ايجا هن من مكافل ثاني كسيد الكربون
مبا ة الجدا األخضر العظيم مام الفحراء الكبرى والساحل
المراقبة العالمية للغابات
المراقبة العالمية للغابات عبا ة عن نظام ت اعلي شعبكي للرصعد
واإلنذا بشععأن الغابات يسععت دم هائ ة من مفععا االسععتشعععا
عن بعد وغيرها من مفعععا البيانات المكانية لتوفير معلومات
عن حالة المناور الطبيعية للغابات في نحاء العالم بما في ذلك
اإلنععذا ات قرس الوق ع الحأيأي تبين المواق المشععععععتبععه في ععا
ال اصعة بتجا ة الغطاء الشعجري التي حدث مؤخرا .والمراقبة
العالمية للغابات مجان ية ويمكن الوصععععععوض إلي ا من خالض خس
مشععععععتر شععععععبكي بسععععععيس حيث يمكن االهال على عد من
مجمو عات البيعا نات المكعانيعة ذات الفععععععلعة بالغعا بات .ويمكن
لل ائرين إنشععععععاء خرائس امركية وتحليل االتجاهات الحراية،
واإلسعععع ام في اإلنذا ات و تحميل البيانات عن منطأة معينة و
العالم بأسره.
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GFDL /Geophysical Fluid Dynamics
Laboratory
GgCO2e /Gigaton of Carbon Dioxide
Equivalent
& GGWSS /Great Green Wall of Sahara
Sahel
)Global Forest Watch (GFW
Global Forest Watch is an interactive
online forest monitoring and alert system
which uses a range of remote-sensing and
other sources of spatial data to provide
information about the status of forest
landscapes worldwide, including near-realtime alerts showing suspected locations of
recent tree cover loss. Global Forest Watch
is free and accessible through a simple web
interface where a number of forest-related
spatial data sets can be consulted. Users
can also create custom maps, analyze forest
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trends, subscribe to alerts, or download
data for a given area or the entire world.
Global value chain

سلسلة الأيمة العالمية
الرصد العالمي من ال البيئة واألمن

GMES /Global Monitoring for
Environment and Security
)Good International Industry Practice (GIIP
Goodwill Ambassador

المما سات الدولية الجيدة في الفناعات
س ير النوايا الحسنة
االقتفا المراعي للبيئة (االقتفا األخضر)

Green economy

ائرة المظالم وابر الضر
شععععععععجععرة غععبععيععش ( بععيععش)ن اسععععععععم الععععععائععلعععة :ال ع ععبععيععلععيعععة
()Combretaceae
وصعف م تفعر :شعجيرة صعغيرة يفعل ا ت اع ا إلى  3متا .
األغفان واألو اق مشعرة قليالً ،ويمكن التعرل على الشجيرة
من الغد السععععععو اء على الجانق السعععععع لي من الو قة .اإلزها
مسعععععععتعععديرة صععععععع راء م ضعععععععرة اللون والنو ات كثي عععة.
االنتشعا :يواد في شعرق السعاحل في السعو ان .كما يواد غالبا ً
على السعع وض الرملية المن ضععة حيث ينمو ال شععاس في وسععس
السو ان .فيواد في األا اء الوسطى والجنوبية لجنوس ا فو
وكر فان كما يواد في ايوس مع ولة في الحدو الشععععععمالية
الغربية لشماض ا فو حيث األمطا بين  600 – 450ملم/سنة
و يضعععععععععا ً يواعععد في ععععالي النيعععل وشععععععمعععاض بحر الغ اض.
موسم اإلزها ن سبتمبر – يناير
االست دامات :علف ،عأاقير ،خشق
نموذج البيئة العالمية لمرك ها لي
برام المجلس األعلى لتنسععععععيق مكافحة الج ال والتفععععععحر
)(HCCDDCP
حملة "الرال نفير المر ة" (مبا ة" هو من ال ا هي")

س األسرة

)Grievance Redress Service (GRS
Guiera senegalensis

HADGEM /Hadley Centre Global
Environment Model
HCCDDCP
He For She campaign

Heads of households

ؤساء الدوض والحكومات

Heads of State and Government

الناورن ف مسؤوض هلي/قبلي

Highest ranking native/tribal administrator
)(Nazir/Nazir
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High-Level Independent Panel on United
Nations Peace Operations

ال ريق المسععععتأل في المسععععتوى لعمليات السععععالم التابعة لألمم
المتحدة
ال ريق في المستوى من الش فيات البا زة

High-level Panel of Eminent Persons
High-level Panel of Eminent Persons on
the Post-2015 Development Agenda

فريق الش فيات البا زة فيعة المستوى المعني ب طة التنمية
2015 لما بعد عام
ال ريق الرفي المستوى المعني بالتمكين االقتفا ي للمر ة

High-Level Panel on Women’s Economic
Empowerment

ن أات األسرة

Household expenditures
Human trafficking

اإلتجا بالبشر

Humanitarian action

العمل اإلنساني
المساعدة اإلنسانية

Humanitarian aid

االنأسام فيما بين المساعدة اإلنسانية والتنمية

Humanitarian-development divide

)المرك الدولي لبحوث التشجير ال اعي (ال اعة الغابية

ICRAF /International Centre for Research
in Agroforestry
IIED
Impunity

المع د الدولي للبيئة والتنمية
اإلفالت من العأوبة
األنشطة المد ة للدخل

Income-generating activities

الدهاسير

Indigofera oblongifolia
Initial policy guidelines on Women in
Development (WID)

المبا ئ التواي ية للسعععععياسعععععة العامة ال اصعععععة بدو المر ة في
التنمية

International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (1966/1976)

بالحأوق االقتفا ية واالاتماعية والثأافية

الع د الدولي ال ا
)1976/1966(

اليوم العالمي للمر ة الري ية

International Day for Rural Women
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International Day for the Elimination of
Violence
against
International
legalWomen
instruments

الفكو الأانونية الدولية
الفعععكو الأانونية الدولية والدعم في مجاض حأوق اإلنسعععان في
امتال األ ض
محكمة ولية

International legal instruments and human
rights lending support to land rights
International tribunal

مرك المنبر النسائي الدولي

International Women’s Tribune Centre
)(IWTC

العنف من تجاه الشريك الحميم

)Intimate partner violence (IPV

قانون تشجي االستثما لسنة 1976
عنف الشريك الحميم/عنف العشير

Investment Encouragement Act, 1976
IPV Intimate partner violence

ال اعة المروية
هذه شكل من شكاض األنشطة ال اعية التجا ية بف ة ساسية
في ح ام يأ وسعععععس البال يمتد على بعد حوالي  1100كلم من
الشععععرق إلى الغرس بين خطي العرض  °10و °14شععععماالً في
منطأة السعععععععافنا ال أيرة .يغطي الأطا المروي في السععععععو ان
حوالي  3,5مليون فدان ويشععععععمل فئتين ئيسععععععيتينن ( )1الري
إلنتاج المحاصعععععيل ( )2ز اعة قفعععععق السعععععكر .ويأ الأطا
المروي إلنتاج المحاصعععيل في السعععو ان على نطاق واسععع في
الري التأليدي على هوض ن ر النيل و وافده الرئيسععععععية ز اعة
الجرول ) )gerif cultivationوالري الحديث على سععععععاس
المشععععععا ي ال اعية .وم ذلك ،فإن حوالي  %90من المنطأة
المروية تأ ت ح الن ظام ال حديث الذي ي تألف من ثالث ف ئات
ئيسعععية هي الري االنسعععيابي (ب عل الجاذبية األ ضعععية) والري
بالطلمبات والري بالرشاش المحو ي هذا باإلضافة إلى بعض
األحواض الفعععغيرة على هوض ن ر النيل الرئيسعععي في شعععماض
السو ان .وعلى الرغم من ن الري ال يغطي سوى حوالي %7
من المسعععععاحة الم وعة ،فإنه يسعععععتأثر بأكثر من نفعععععف غلة
المحاصععععيل (برنام األمم المتحدة للبيئة )UNEP2007وكان
مشععععا ي الري واسعععععة النطاق هي االسععععتثما ات االقتفععععا ية
الرائدة في السععععععو ان والعمو ال أري لالقتفععععععا الوهني حتى
واخر سنة 1990عندما بد ت صا ات الن س في سنة .1998

Irrigated agriculture
This is essentially a commercial form of
agricultural activities mostly concentrating
in a belt across the center of the country
extending for approximately 1100 km
from east to west between latitudes 10° and
14° north, in the arid and semi-arid dry
savannah zone1. The irrigated sector in
Sudan covers approximately 3.5 million
feddan and involves two main categories:
)(i) irrigation for crop production; and (ii
sugar plantation. The irrigated sector for
crop production in the Sudan broadly falls
into traditional irrigation along the Nile and
its main tributaries (gerif cultivation) and
modern irrigation based on scheme
cultivation. However, approximately 90
percent of the irrigated area falls under the
modern system which comprises the three
main categories of gravity, pump and flush
irrigation; this is in addition to some small
UNP, Sudan Post Conflict Assessment, 2007
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basins along the main Nile in north Sudan.
Although irrigation only covers about 7 per
cent of the cultivated area, it accounts for
more than half of the crop yields (UNEP
2007). Large-scale irrigation schemes were
Sudan’s leading economic investment and
backbone of national economy till the late
1990 when oil exports started in 1998.
المرك الدولي للمراا والمعلومات المتعلأة بالتربة
االستجابة السريعة للعدالة

ISRIC
Justice Rapid Response
Khaya senegalensis (Senegal mahogany,
African mahogany)
Mahogany tree: Family name: Meliaceae
Brief description: It is deciduous tree of
20-30 meters high. It is characterized by a
stalk devoid of twigs and a huge round
crown. The flowers are found in branching,
axial, creamy clusters.
Areas where the mahogany tree
predominates: It is wild plant found in the
Darfur states in western Sudan (Jebel
Marra, Radom, along the Arabian Sea). It
has also been cultivated in several parts of
Sudan along rivers and seasonal streams.
Flowering season: February - March.

)Meliaceae(  النيمية:شجرة الم وقنين اسم العائلة
 متر ويمكن30-20 شعععجرة حاتة ا ت اع ا: وصعععف م تفعععر
تميي ها من سعععععاق ا الذي ي لو من األغفعععععان وتاا ا الضععععع م
 األزها تتوااد في عناقيد مت رعة محو ية لون ا.المسععععععتدير
.بيض كريمى
االنتشعععا ن نبات بري يواد في واليات ا فو بغرس السعععو ان
 كما تم ز اعته في، ) بطوض بحر العرس، الر وم،(ابل مرة
.ا اء عدة في السو ان بطوض األن ا والجداوض الموسمية
 ما س- فبراير: موسم الت هير
،  حطق وقو، ) نح (زينة،  عسعععل،  خشعععق:االسعععت دامات
عأاقير

Uses: wood, honey, carving (decorations),
firewood and medicine
Kyoto Protocol
The Kyoto Protocol’s quantified emission
limitation or reduction commitments on
various greenhouse gas (GHG) emissions
such as carbon dioxide (CO2), methane
(CH4), nitrous oxide (N2O), and other
greenhouse gases consisting of

بروتوكول كيوتو

وفأا ً للمرفق ( ) من بروتوكوض كيوتو فإن غازات الدفيئة تشععمل
ثاني كسععععععيد الكربون والميثان و كسععععععيد النيتروز والمركبات
الكربونية ال لو ية ال يد واينية والمركبات الكربونية ال لو ية
المشععبعة وسععا س فلو يد الكبري التي تنبعث من عدة قطاعات
من ا الطاقة والنأل والفناعة وال اعة والن ايات
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hydrofluorocarbons (HFCs),
perfluorocarbons (PFCs), and sulfur
hexafluoride (SF6). These GHG emissions
are considered to be the main source of
global warming issues,
Kyoto Protocol
The Kyoto Protocol to the United Nations
Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) was adopted in 1997 in Kyoto,
Japan, at the Third Session of the
Conference of the Parties (COP) to the
UNFCCC. It contains legally binding
commitments, in addition to those included
in the UNFCCC. Countries included in
Annex B of the Protocol (most
Organization for Economic Cooperation
and Development countries and countries
with economies in transition) agreed to
reduce their anthropogenic greenhouse gas
(GHG) emissions (carbon dioxide (CO2),
methane (CH4), nitrous oxide (N2O),
hydrofluorocarbons (HFCs),
perfluorocarbons (PFCs), and sulphur
hexafluoride (SF6)) by at least 5% below
1990 levels in the commitment period
2008–2012. The Kyoto Protocol entered
into force on 16 February 2005

Arabic

بروتوكول كيوتو
تم اعت ما بروتوكوض كيوتو الملحق بات اقية األمم المت حدة
( في الدو ةUNFCCC) اإلها ية بشعععععععأن تغيّر المناخ
 في العععام،الثععالثععة لمؤتمر األهرال الععذي عأععد في كيوتو
،ً ويشعععععععمعععل البروتوكوض تع عععدات مل معععة قعععانونعععا.١٩٩٧
بعععاإلضعععععععععافعععة إلى تلعععك التع عععدات الوا ة في االت عععاقيعععة
( ووافأ البلدان المند اة في المرفق باءUNFCCC).
الملحق بالبروتوكوض (معظم بلدان منظمة التعاون والتنمية
في الميدان االقتفعععععععا ي والبلدان التي تمر اقتفعععععععا ات ا
بمرحلة انتأالية) على ت يض انبعاثات ا من غازات الدفيئة
البشععععرية المنشععععأ (ثاني كسععععيد الكربون والميثان و كسععععيد
النيتروز والمر ّكبععات الكربونيععة ال لو يععة ال يععد ولواينيععة
والمر ّكبات الكربونية ال لو ية المشععععععبّعة وسععععععا س فلو يد
 كحد نى على األقل ون المستويات%٥ الكبري ) بنسبة
 خالض فترة االلت ام الممتدة من١٩٩٠ السعععععععائدة في العام
 و خععل بروتوكوض كيوتو.٢٠١٢  إلى العععام٢٠٠٨ العععام
.٢٠٠٥  فبراير/  شباه١٦ حي التن يذ في

Land Acquisition Ordinance, (1903)
:  (حجج األراضي1903 قانون ن ع تلكية األراضي ل نة
It gives the government, powers to acquire
(
land for irrigation schemes and other public الحكومة1903 يمنح قانون ن ملكية األ اضععععي لسععععنة
purposes.
سعععععلطات حيازة األ اضعععععي لمشعععععا ي الري وغيرها من
.األغراض العامة
Land Acquisition Ordinance, (1930)
1930 ترسوم حيازة األراضي ل نة
The Land Acquisition Ordinance, 1930,
 الطريق1930 م د مرسععععععوم حيازة األ اضععععععي لسععععععنة
paved further the way for government to
للحكومة للحفوض على ي " ض خاضعة لحأوق الأرية
acquire any “land subject to village or
و الحأوق الأبلية “عندما يبدو نه من المحتمل ن تكون
tribal rights” when it “appears that it is
.مطلوبة بشكل ائم و مؤق ألي غرض عام
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likely to be required permanently or
temporarily for any public purpose”.
Land allocated for a person/family
(Hakura)
Land governance
Land governance refers to the policy, legal
and institutional frameworks for land
administration and natural resource
management. This involves addressing the
laws, norms and regulatory frameworks
governing the management of land and
natural resources, and in particular how
these are interpreted and implemented.
Land governance and administration
Land Settlement and Registration
Ordinance, (1925)
The 1925 Land Settlement and Registration
Ordinance: to enable anybody that claims
title or right on land to be recognized and
registered. Title to land as tainted by the
common law principles was classified into
either free hold or lease holds ownership,
which is individual rather than the
traditional tribal ownership system. The
Ordinance which still in force to date:
Land Settlement Ordinance, (1905)
The 1905 Land Settlement Ordinance made
general provision for the settlement and
registration of claims to lands which were,
or which were alleged to be waste, forest or
unoccupied and added the important
provision that all such land should be
deemed the property of the government
unless claims to the contrary were proved.

األسرة/األ ض الم ففة للش ف
حوكمة األ اضي
تشعير حوكمة األ اضعي إلى األهر السعياسعاتية والأانونية
ويشععمل. والمؤسععسععية إل ا ة األ اضععي والموا الطبيعية
ذلك معالجة الأوانين والأواعد واألهر التنظيمية الحاكمة
إل ا ة األ اضعععععععي والموا الطبيعية وال سعععععععيما كي ية
.ت سيرها وتن يذها

حوكمة األ اضي وإ ا ت ا
:1925 قانون ت وية األراضي وت جيلها ل نة
لتمكين ي شعععععع ف يطالق بالحق في الملكية و الحق في
 ما ملكية األ ض التي. األ ض من االعترال به وتسععععععجيله
تشوب ا مبا ئ الأانون العام فتفنف كملك حر لرقبة األ ض و
الح ِكر) وهو حق االنت ا بالعين وهو نظام فر ي
ِ ( باإلاا ة
ً  الأانون الذي ال ي اض سعععععا يا.بدالً من الملكية الأبلية التأليدية
حتى اآلن

1905 قانون ت وية األراضي ل نة
 على حكام عامة1905 نف قانون تسعععوية األ اضعععي لسعععنة
لتسععوية وتسععجيل األ اضععي والذي يعتبر كل األ اضععي البو
والغابات واأل اضعععي غير المشعععغولة ملكا ً للحكومة حتى يثب
.العكس
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Land tenure in Sudan Interim
قانون حيازة األراضي في دستور ال ودان االنتقالي ل نة
Constitution, (2005)
2005
The Sudan Interim Constitution includes
 حكاما ً تتفععل2005 يتضععمن سععتو السععو ان االنتأالي لسععنة
provisions that relate directly to land and
:مباشرة بإ ا ة األ اضي والموا الطبيعية
natural resource management:
) تكون حيفففازة األرض واسفففففففتغاللهفففا1( :186 المفففادة
Article: 186.
(1) The regulation of
وتمارسة الحقوق عليها
land tenure, usage and exercise of rights
 يتولى.صععالحية مشععتركة تما س على مسععتوى الحكم المعني
مما سة الحأوق
thereon shall be a concurrent competence,
على األ اضعععي التي تملك ا حكومة السعععو ان مسعععتوى الحكم
exercised at the appropriate level of
.المعني و المكلف بذلك
government.
وتعديل
لتطوير
يجية
تد
عملية
بدء
الحكم
على كل مسععععتويات
Rights in land owned by the Government
الأوانين ذات
of the Sudan shall be exercised through the
الفعععععلة باأل ض لتتضعععععمن المما سعععععات والأوانين العرفية
appropriate or designated level of
.والتراث المحلي والتوا ات والمما سات الدولية
Government.
:190 المادة
All levels of government shall institute a
) التشاو م صحاس الحأوق في األ اضي و خذ ي ائ م1(
process to progressively develop and
في االعتبا عند ات اذ الأرا ات المتعلأة باسععععتثما موا
amend the relevant laws to incorporate
بعععاهن األ ض في المنعععاهق التي ل م في عععا حأوق والتي
customary laws, practices, local heritage
.ي ترض انت اع م من استثما ها
and international trends and practices.
) التعويض العا ض للذين يسععععععتمتعون بحأوق الملكية في2(
Article 190
األ اضي التي يتم االستحواذ علي ا و استثما ها الست راج
I. Persons enjoying rights in land, shall be
الموا الطبيعية في باهن األ ض وذلك عن المنطأة التي
consulted and their views shall duly be
.ل م في ا حأوق
taken into account in respect of decisions
) إشعرا المجتمعات التي تباشعر في اضعي ا تنمية موا3(
to develop subterranean natural
 عبر واليات م في م اوضععععععات،هبيعية في باهن األ ض
resources from the area in which they
. التعاقد على استغالض تلك الموا
have rights. They shall share in the
 من195  تنف الما ة،) عند تحديد موا الدخل للواليات4(
benefits of that development,
ن يجوز للواليات2005 سعععععتو السعععععو ان االنتأالي لسعععععنة
II. Persons enjoying rights in land are
إصدا التشريعات لتحفيل الموا من المفا المذكو ة
entitled to equitable compensation on
:ناه و فرض الضرائق علي ا
( ) عوائد الضرائق الوالئية وعأا ات ا
just terms arising from acquisition or
.(س) الضرائق ال اعية
development of land for the extraction of
subterranean natural resources from the
area in respect of which they have rights,
III. The communities in whose areas
development of subterranean natural
resources occurs have the right to
participate, through their respective
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states, in the negotiation of contracts for
the development of those resources,
In setting out the sources of States revenue
Article 195 stipulates the entitlement of the
States for raising revenue or collecting
taxes from different sources including: (a)
state land and property tax and royalties;
(b) agricultural taxes
Land use and land-use change
Land use refers to the total of
arrangements, activities and inputs
undertaken in a certain land cover type (a
set of human actions). The term land use is
also used in the sense of the social and
economic purposes for which land is
managed (e.g., grazing, timber extraction
and conservation). In urban settlements it is
related to land uses within cities and their
hinterlands. Urban land use has
implications on city management, structure
and form and thus on energy demand,
greenhouse gas (GHG) emissions and
mobility, among other aspects.
Leave no one behind

Arabic

استصدام األراضي والتغير في استصدام األراضي
يشععععير مفععععطلح اسععععت دام األ اضععععي إلى مجمو الترتيبات
واألنشععععععطعععة والمعععدخالت التي تتعلق بنو معين من الغطعععاء
ً  ُ ويسعععععتعمل.( األ ضعععععي) مجموعة من اإلاراءات البشعععععرية
بمعنى األغراض االاتماعية واالقتفعععا ية المنشعععو ة مفعععطلح
است دام األ اضي يضا من إ ا ة األ اضي) مثل الرعي وقط
 وهو يتعلق في المسععععتوهنات.(  وح ظ األ اضععععي،األخشععععاس
.الحضعععرية باسعععت دامات األ اضعععي اخل المدن وعند هراف ا
،ولالسععععععت دام الحضععععععري لأل اضععععععي يثا على إ ا ة المدن
 وانبعاثات،وهياكل ا و شععععكال ا ومن ثم على الطلق على الطاقة
 )والتنأل بين اوانق خرى،GHGغازات الدفيئة

حد مت لّ ا ً عن المسيرة

عدم تر/عدم إغ اض ي حد
التعد ية الأانونية

Legal pluralism

Leptosols soil
التربة ال صرية
ابل
من
اء
ا
و
األحمر
البحر
لتالض
رية
الفعع
تشععكل التربة
The rocky soils of the Red Sea Hills and
 " حواليLeptosols" وت ُفعععنّف على ن ا تربة حجرية،مرة
parts of Marra mountains, classified as
تتمي تربة تالض البحر األحمر بأن ا ضععحلة. مليون هكتا18
Leptosols, constitute about 18 million ha.
،وت تأر للعناصر المغذية وتحتوي على كمية كبيرة من الحفى
The Red Sea Hills soils are shallow and
تربة ابل مرة هي تربة بركانية غنية نسععععبيا ً نظرا ً لمحدو ية
poor in nutrients and with high gravel
 فععإن تلععك التُربععات،عمق التربععة وهبيعععة األ ض المنحععد ة
content. The Marra mountain soils are
عرضة للتعرية ب عل المياه
relatively rich volcanic soils. Because of
the limited soils depth and sloping terrain
these soils are liable to erosion by water
Livestock resting grounds along the Murhal
سوانين نأاه استراحة الماشية على هوض المرحاض
(Sawani)
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الضغس السياسي المشتر

Lobbying

Local Government Act, (1998)
.1998 قانون الحكم المحلي ل نة
The Local Government Act 1998 was an
 بمثابة محاولة1998 كان قانون الحكم المحلي لسعععععععنة
attempt to restore the land administration
الستعا ة ال راغ اإل ا ي لأل اضي على المستوى المحلي
vacuum at the local level created by the
1971.الذي نجم عن تفعع ية نظام اإل ا ة األهلية في سععنة
abolition of the Native Administration
يمنح الأانون مسعععععععؤوليات هامة إلى الواليات والمحليات
system in 1971. The Act confers important
: ويدعو إلى ما يلي
responsibilities to the States and localities
 تحديد مناهق الوالية الأضععععععائية التي تعكس الواق
(mahaliyya) and calls for:
الري ي م إمكععانيععة تحععديععد منععاهق الحكم المحلي التي
 Identification of territories of
.تتوافق م مناهق اإل ا ة العرفية لأل اضي
jurisdiction that reflect rural reality with
. تحديد لجان إ ا ة األ اضي وسير عمل ا
the possibility of identifying territories of  وضع اللوائح المحلية الرامية لتنظيم إ ا ة األ اضععي
.بما في ذلك األ اضي الرعوية والمسا ات والمراحيل
local governance that coincide with
 المشععععععا كة النشععععععطة والأانونية للسععععععلطات العرفية
customary land management territories;
.ومست دمي األ اضي في إ ا ة األ اضي
 Setting and functioning of land
 المساءلة عن اإل ا ة السليمة لأل اضي
management committees
 Development of local bylaws for
regulation of land management,
including grazing lands and
transhumance routes
 Active and legal involvement of
customary authorities and land users in
land management
 Accountability for proper land
management
Low literacy populations
LULUCF /Land use Land use Change and

األوسعععععععاه السعععععععكانية التي يأل في ا معدض اإللمام بالأراءة
والكتابة األ اضي وتغيير است دام األ اضي والغابات
است دام

Forests
عرق المحبة

Maerua oblongifolia

اتجاه سائد

Mainstream

م مش

Marginalized

التشريد الجماعي للسكاني

Mass displacements of population

صحة األم

Maternal health
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وفيات األم ات

Maternal mortality
Maternal, newborn and child health

صحة األم والرض واأله اض

Mechanized Farming Authority (MFA) in
1968
Mechanized Farming Corporation (MFC)
in 1975
Millennium Declaration

1968 هيئة ال اعة اآللية في
المؤسسة العامة لل اعة اآللية
إعالن األل ية
هدال التنمية األل ية

Millennium Development Goals (MDG)
MRV
Multiplier effect

 الرصد واإلبالغ والتحأق------- الأياس واإلبالغ والتحأق
تأثير مضاعف
ال دمات متعد ة الأطاعات

Multi-sectoral services

مجموعات صحاس المفلحة المتعد ين

Multi-stakeholder groups

الغابات

NAFORMA

الرصد والتأييم الأومي لموا
خطة العمل الوهنية

National action plan
National Action Plan to Combat
Desertification 2006
The Plan document provided a description
and analysis of the scale and magnitude of
desertification in the country and proposed
actions to be undertaken besides proposing
the establishment of a national council to
combat desertification with a general
secretariat at federal level, councils at state
level with monitoring and coordination
units and local committees at the level of
implementation.

2006 خطة العمل القوتية لمكافحة الت حر
قدم وثيأة ال طة وص ا ً وتحليالً لنطاق وحجم التفحر
في البال واقترح اإلاراءات الوااق ات اذها إلى اانق
اقتراح إنشععععاء مجلس قومي لمكافحة التفععععحر م مانة
عامة على المسعععععتوى االتحا ي ومجالس على مسعععععتوى
الواليات م وحدات الرصععععد والتنسععععيق واللجان المحلية
.على مستوى التن يذ

National parks and protected areas
A significant number of areas throughout
Sudan have been gazetted or listed as
having some form of legal protection. In
practice, however, the level of protection
afforded to these areas has ranged from
slight to negligible, and many exist only on

الحظائر الأومية والمناهق المحمية
تم إ اج عد كبير من المناهق في امي نحاء ال سو ان
في الجريدة الرسعععمية على ن ا تتمت بشعععكل من شعععكاض
 غير ن مسعععتوى الحماية الممنوحة ل ذه.الحماية الأانونية
المناهق تراوح من الناحية العملية بين الأليل والضعععععئيل
 وتغطي الحظععائر.وال يواععد الكثير من ععا إال على الو ق
)  كلم مرب150,963( %8.1 والمناهق المحمية الأومية
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paper. National parks and areas designated
as protected areas cover 8.1% (150,963
km2) of the country’s total area. The three
sites of Wadi Howar (100,000 km2),
Radom (12,500 km) and Dindir (10,000)
accounting for a large portion .

 تسعععععتأثر المواق الثالثة في. من المسعععععاحة اإلامالية للبال
 كلم12,500(  كلم مرب ) والر وم100,000( وا ي هو
)  كلم مرب10,000( مرب ) وفي الدند

National Strategies for the Development of
Statistics
(NSDS) at village level
Native administrator

االستراتيجيات الوهنية لتطوير اإلحفاء
مسؤوض اإل ا ة األهلية على مستوى الأرية

(Sheikh)
Native administrator in a locality (Omda)
Native Disposition of Lands Restrictions
Ordinance, 1918
Native Disposition of Lands Restrictions
Ordinance, 1918, by which the colonial
government sought the ‘protection’ of the
native private landowners from
dispossession by expatriates.

العمدةن زعيم اإل ا ة األهلية في المحلية
قانون تقييد ت ففففرفات ال ففففودانييي في األراضففففي ل ففففنة
،1918
سعععع الحكومة االسعععتعما ية بمواق قانون تأييد تفعععرفات
 إلى “حماية" صعحاس،1918 السعو انيين في األ اضعي لسعنة
.األ اضي السو انيين من ن ملكية اضي م لفالح األاانق

الطبيعية

Natural resource scarcity
NDDCU
Nomadic pastoralism
Nomadic pastoralism has been of the two
main livelihoods and land use systems of
Sudan dry lands. The other system is
traditional rain-fed agriculture. At present,
Sudan is the home to one of the largest
concentrations of traditional pastoralism in
sub-Saharan Africa.
Non-violent protection of civilians

ند ة الموا

تشعععععععك يل الو حدة الأومية لم كاف حة الج ال والتفعععععععحر
(NDDCU)والتنسيق والرصد
)النظام الرعوي البدوي (المتنقل
وععل الرعي البععدوي (المتنأععل) حععد مفعععععععععد ي الرزق
الرئيسعععيين ونظم اسعععت دام األ اضعععي في األ اضعععي الجافة
. والنظام اآلخر هو ال اعة المطرية التأليدية.في ال سو ان
 يُعد السعععععععو ان موهنا ً ألحد كبر،وفي الوق الحاضعععععععر
تجمعععات الرعي التأليععدي في فريأيععا انوس الفعععععععحراء
.الكبرى
حماية المواهنين بطرق سلمية

NPSA
NRS /National REDD+ Strategy

الوكالة الوهنية لسالمة المرضى
)REDD+( + االستراتيجية الأومية لبرنام الر

NRSC /National REDD Steering

)REDD+( + لجنة التسيير الأومية لبرنام الر

Committee
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االستراتيجية الوهنية للتنمية المستدامة
منتجات الغابات غير ال شبية

NSDS
NWFPs /Non-wood Forest Products

يحان ال ال

Ocimum basiclicum sida alba Linn

فوز واحد يؤ ى إلى يخر

One win leads to another

نظام البناء والتملك والتشغيل
ت عيل مبد تكافؤ ال ر

Operate Own Build (BOO)
Operating on a level playing field

الجريمة المنظمة

Organized crime
out-grower’s system

نظام ال اعة التعاقدية

Own account workers

عاملون لحساب م ال ا
ضنق األ نق

Pandiaka heudeltii

منظومة م اهيم

Paradigm

ات اقية با يس للتغير المناخي

Paris Agreement on climate change

يمأراهية تكافؤية

Parity democracy

بناء السالم والمفالحة

Peace building and reconciliation

 بعثات ح ظ السالم/ عمليات

Peacekeeping missions/operations

إها تأييم األ اء

Performance Assessment Framework

مرتكق الجريمة/الجاني

Perpetrator

اإل ا ة التشا كية للغابات

PFM /Participatory Forest Management

البو

Phragmites australis
Planting of forest trees by landless farmers
(Taungya)
Plural legal systems/settings

التونجيا = ز اعة شعععععععجا الغابات بواسعععععععطة الم ا عين
النظم ال
الذين
ضة
يملكونالمتعد
الأانونية
سياسة المساواة بين الجنسين

Policy on gender equality

التمكين السياسي

Political empowerment

الرالة

Portulaca oleracea

التعافي من يثا الكوا ث

Post-Disaster Recovery

العالج الوقائي بعد التعرض لل يروس

Post-exposure prophylaxis
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الأضاء على ال أر

Poverty eradication
Prior and informed consent or “free,
prior and informed consent” or
“approval and involvement” (FPIC):
Free implies that indigenous peoples and
local communities are not pressured,
intimidated, manipulated or unduly
influenced and that their consent is given,
without coercion; Prior implies seeking
consent or approval sufficiently in advance
of any authorization to access traditional
knowledge respecting the customary
decision-making processes in accordance
with national legislation and time
requirements of indigenous peoples and
local communities; Informed implies that
information is provided that covers relevant
aspects, such as: the intended purpose of
the access; its duration and scope; a
preliminary assessment of the likely
economic, social, cultural and
environmental impacts, including potential
risks; personnel likely to be involved in the
execution of the access; procedures the
access may entail and benefit-sharing
arrangements; Consent or approval is the
agreement of the indigenous peoples and
local communities who are holders of
traditional knowledge or the competent
authorities of those indigenous peoples and
local communities, as appropriate, to grant
access to their traditional knowledge to a
potential user and includes the right not to
grant consent or approval; Involvement
refers to the full and effective participation
of indigenous peoples and local
communities, in decision-making processes
related to access to their traditional

"الموافقة الحرة والم فففففبقة والم فففففتنيرة "أو "الموافقة
"والمشاركة
تعني الموافأة الحرة ن الشعععععععوس األصععععععلية والمجتمعات
المحلية ال تتعرض للضعععععععغوه و الترهيق و التالعق و
 و ن موافأت ا تُبدى ون إكراه، التأثير بال مبر
تسعععععى الموافأة المسععععبأة للحفععععوض على موافأة و موافأة
كافية قبل ي ترخيف للوصوض إلى المعا ل التأليدية التي
تحترم عمليات صعععن الأرا العرفي وفأا للتشعععري الوهني
ومتطلبات الوق للشعوس األصلية والمجتمعات المحلية
تعني الموافأععة المسعععععععتنيرة نععه يتم توفير المعلومععات التي
الغرض المأفععععو من:  مثل،تغطي الجوانق ذات الفععععلة
الوصععععععوض ومدته ونطاقه تأييم ولي لآلثا االقتفععععععا ية
 بمععا في ذلععك،واالاتمععاعيععة والثأععافيععة والبيئيععة المحتملععة
الم اهر المحتم لة الموو ين المحت مل ن يشععععععععا كوا في
تن يذ الوصععوض اإلاراءات التي قد ينطوي علي ا الوصععوض
وترتي بات تأاسعععععععم المناف الموافأة و الأبوض هي موافأة
الشعععععوس األصععععلية والمجتمعات المحلية الحائ ة للمعا ل
التأليدية و السععععلطات الم تفععععة لتلك الشعععععوس األصععععلية
 على منح الوصوض، حسق االقتضاء،والمجتمعات المحلية
 ويشعععمل ذلك،إلى معا ف م التأليدية للمسعععتعملين المحتملين
الحق لمنح الموافأععة و الأبوض تشعععععععير المشعععععععععا كععة إلى
المشعععا كة الكاملة وال عالة للشععععوس األصعععلية والمجتمعات
المحلية في عمليات ات اذ المأر ات المتفعععععلة بالحفعععععوض
 وتشععععكل المشععععاو ات والمشععععا كة.على معا ف م التأليدية
الكاملة وال عالة للشععععععععوس األصعععععععلية والمجتمعات المحلية
عناصر حاسمة في عملية الموافأة و الأبوض
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knowledge. Consultation and full and
effective participation of indigenous
peoples and local communities are crucial
components of a consent or approval
;process
Productive assets

صوض منتجة
تأععدم نسععععععععاء العععالم في سعععععععنععة 2016-2015ن تحوض في
ععععععجرة وإ
االقتفا
للحأوقععععععم العائلة :الأرضعععععععية (الطلحية(
المسع اععععععكي ن اسع
شع
()Mimosaceae
وصععف م تفععر :شععجرة صععغيرة متوسععطة الحجم شععوكية
ائمععة ال ضعععععععرة ينععد ن تتجععاوز  8متععا ا ت ععاع عاً .في
الععععمععععواقعععع الععععجععععيععععدة قععععد تفععععععععععل إلععععى  15مععععتععععر.
األزهععا لون ععا صععععععع ر شععععععععاحععق إلى خضعععععععر كريمي.
االنتشعععععا :يعو صعععععله إلى مريكا الشعععععمالية وقد تأقلم في
ا ات عديدة من العالم .خل إلى السععو ان منذ عام 1950
ومن ثم انتشععععععر وتأقلم .وقد صععععععبح يفة في بعض المناهق
خاصععععة في المشععععا ي المروية .شععععائ االنتشععععا في والية
كسال بشرق السو ان و يضا ً شماض وسس السو ان.
موسم اإلزها ن هوض العام
االسعععععععت دامات :حطق وقو  ،فحم  ،ثما  ،تثبي الكثبان
الرملية ،غابات ز اعية ،ول ،ثما  ،علف
زمة /زمات ممتدة
و قات استراتيجية للحد من ال أر
األراضي الرعوية
كان الغابات واأل اضعععي الرعوية من نظمة اسعععت دام
األ اضعععي التي سعععبأ نشعععطة إنتاج المحاصعععيل .وكان
المناهق الم وعة حاليا ً في السعععابق ا ئيا ً إما غابات و
مراعي و عالل .غير نعععه تواعععد اختالفعععات كبيرة في
األ اضععععي المفععععن ة على ن ا مسععععت دمة بال عل و من
المحتمل است دام ا لرعي الماشية
المدفوعات الأائمة على النتائ

Progress of the World’s Women 20152016:
Transforming
(economics,Mesquite
realizing
Prosopis
chilensis )Algoroba,
rights Perpetrator

Protracted crisis/crises
PRSPs (Poverty Reduction Strategy
)Papers
Range lands
Forestry, range and pastures were land use
systems preceded crop production
activities. The areas that are currently
under cultivation were previously partially
either forests or range and pastures.
Substantial variations, however, exist in
land classified as actually used or
potentially usable for livestock grazing.
RBP /Results-based Payments

مأترح االستعدا والتأهق "الجاه ية "
م يم الائين

Readiness Preparation Proposal
Refugee camp

تقييم األثر البيئي واالجتماعي اإلقليمي

Regional ESIA
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يُعنى تأييم األثر البيئي واالاتمعععاعي اإلقليمي بعععد اسعععععععععة
الم اهر واألثا والمسعععائل البيئية واالاتماعية المفعععاحبة
ألي اسععتراتيجية و سععياسععة و خطة و برنام و سععلسععلة
مشعععروعات معينة على مسعععتوى منطأة بعين ا (مثل منطأة
حضععرية ،و مسععتجم مياه ،و منطأة سععاحلية) فض عالً عن
تأييم اآلثععا ومأععا نت ععا م تلععك المترتبععة على ال يععا ات
البديلة وتأييم النواحي الأانونية والمؤسععععسععععية ذات الفععععلة
بالم اهر واآلثا والمسعععععائل والتوصعععععية بوضععععع تدابير
واسععععععععة النطاق لتع ي اإل ا ة البيئية واالاتماعية اخل
المنط أة .كما يولي تأييم األثر البيئي واالاتماعي اإلقليمي
عاصععععععععا بععالم ععاهر واآلثععا التراكميععة المحتملععة
عامعا خع ً
اهتمع ً
الناامة عن عدة نشطة اخل المنطأة ،غير نه قد ال يشمل
التحليالت ال اصععة بالموق لمشععرو معين ،ومن ثم يتعين
على المأترض في هذه الحالة إعدا معلومات تكميلية.

Regional ESIA examines environmental
and
social risks and impacts, and issues,
associated
with a particular strategy, policy, plan, or
program, or with a series of projects, for a
particular region (e.g., an urban area, a
watershed, or a coastal zone); evaluates and
compares the impacts against those of
alternative options; assesses legal and
institutional aspects relevant to the risks,
impacts and issues; and recommends broad
measures to strengthen environmental and
social management in the region. Regional
ESIA pays particular attention to potential
cumulative risks and impacts of multiple
activities in a region but may not include
the site-specific analyses of a specific
project, in which case the Borrower must
develop supplemental information.
Regulatory barriers

العوائق التنظيمية
الفحة اإلنجابية

Reproductive health

القدرة على التعافي
قععد ة النظععام االاتمععاعي و االقتفععععععععا ي و البيئي على
التعععايش م وععاهرة خطرة و اتجععاه تغير و اضعععععععطراس
خطر ،بحيث يسعععتجيق و يعيد تنظيم ن سعععه بطرائق تحافظ
على ووي ته األسعععاسعععية ،وهويته وهيكله م الح او يضعععا ً
على الأد ة على التكيف والتعلم والتحوض.

المرونة /الأد ة على التأقلم /الفمو
تأييم األخطا والم اهر
السبق الجذ ي

Resilience
The capacity of social, economic and
environmental systems to cope with a
hazardous event or trend or disturbance,
responding or reorganizing in ways that
maintain their essential function, identity
and structure, while also maintaining the
capacity for adaptation, learning and
transformation
Resilience
)Risk Hazard Assessment (RHA
Root cause

ات اقية وتر ام المتعلأـععـععة بتطبيـععـععق إاـععـععراء الموافأـععـععة
المس ـ ـبأة ع ـ ـن عل ـ ـم عل ـ ـى م ـ ـوا كيميائي ـ ـة ومبي ـ ـدات
يفــات معينــة خطــرة متداولــة التجــا ة الدوليــة
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Hazardous Chemicals and Pesticides in
International Trade

توقع تقدس
قد يشعععير إلى موق  ،و شعععيء ،و هيكل ،و منطأة و مي ة
هبيع ية و منطأة ،تأ ت ح ملكية الحكو مات الوهنية و
مجتمعات السكان األصليين وتكون ذات همية خاصة وفأا
لعا ات مجتم صعععلي و محلي بسعععبق هميته الدينية و /و
الروحية.
األنواع المقدسة
هي نبعات و حيوان يكون ذو هميعة خعاصععععععععة للشععععععععوس
األصعععععععلية والمجتمعات المحلية وفأا ً للتأاليد و /و األعرال
بسبق هميته الدينية و الروحية.
شففففففففجففرة الففحففمففيففض :اسععععععععم العععععععائععلععععةن االنععكععععا يععععة
()Anacardiaceae
وصفففففم تصت فففففر :شعععععجرة ملسعععععاء ن اضعععععة ما ية اللون
ا ت اع ا بين  15 - 10متر .األزها وحيدة الجنس ثنائية
المسعععععععكن حلوة الرائحة ولون ا صععععععع ر و حمر .األزها
الذكرية حلوة الرائحة سعععععععنبلية هرفية والمؤنثة إبطية في
مجموعات  3 – 2زهرة.
االنتشففففففار :نبات بري ينمو في وسععععععس وانوس السععععععو ان
خاصة في مناهق الغابات غ يرة األمطا  .فيواد في النيل
األز ق (ا لد مازين ،األنأسعععععععنا ،غابة سعععععععحلوض) وانوس
كر فععععان (منطأععععة ابععععاض النوبععععة) انوس ا فو (برام،
الضعين ،الر وم) وام و ية انوس السو ان.
توسم اإلزهار :يناير – ما س
االست دامات  :عأاقير  ،خشق  ،وقو  ،غذاء  ،علف
الوقود الحيوي المنتج تي الجيل الثاني
يسعععععععت دم الوقو الحيوي المنت من الجيل الثاني عمليات
تحويل كيميائية بيولواية وكيميائية حرا ية غير تأليدية
ومععوا ولععيععععة مسععععععععتععمععععدة فععي معععععظععم ع ععععا مععن األاع اء
اللينجوسععيلولوزية من م ل ات ال اعة والغابات والن ايات
البلدية الفلبة إلف.
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Sacred site:
May refer to a site, object, structure, area or
natural feature or area, held by national
Governments or indigenous communities
to be of particular importance in
accordance with the customs of an
indigenous or local community because of
its religious and/or spiritual significance.
Sacred species:
A plant or animal that indigenous peoples
and local communities deem to be of
particular importance in accordance with
the traditions and/or customs because of its
religious or spiritual significance.
(Sclerocarya birrea (A. Rich
(Sclerocarya caffra (sond

Second-generation biofuel
Second-generation biofuel uses
nontraditional biochemical and
thermochemical conversion processes and
feedstock mostly derived from the
lignocellulosic fractions of, for example,

Arabic

تقييم األثر البيئي واالجتماعي القطاعي
يععد س تأييم األثر البيئي واالاتمععاعي الأطععاعي الم ععاهر
واآلثا والمسعععععععائل البيئية واالاتماعية المرتبطة بأطا
معين في حد المناهق و في نحاء إحدى الدوض فض عالً عن
تأييم اآلثععا ومأععا نت ععا م تلععك النععاامععة عن ال يععا ات
البديلة وتأييم النواحي الأانونية والمؤسععععسععععية ذات الفععععلة
بالم اهر واآلثا والتوصية بوض تدابير وا سعة النطاق
لتع ي اإل ا ة البيئيععة واالاتمععاعيععة اخععل المنطأععة .كمععا
ععامعععا
يولي تأييم األثر البيئي واالاتمعععاعي الأطعععاعي اهتمع ً
خاصعععععععا بالم اهر واآلثا التراكمية المحتملة الناامة عن
ً
عدة نشععععععطة .وقد يسععععععتل م تأييم األثر البيئي واالاتماعي
الأ طاعي ع مه بمعلو مات خاصعععععععة ب كل من المشعععععععرو
والموق .

الت يض االنتأائي غير الح ي
التأييم البيئي واالاتماعي االستراتيجي
االعتداء الجنسي
االستغالض واالعتداء الجنسي

English
agricultural and forestry residues,
municipal solid waste, etc.
Sectoral ESIA
Sectoral ESIA examines environmental and
social risks and impacts, and issues,
associated
with a particular sector in a region or across
a
nation; evaluates and compares the impacts
;against those of alternative options
assesses
legal and institutional aspects relevant to
the
risks and impacts; and recommends broad
measures to strengthen environmental and
social management in the region. Sectoral
ESIA also pays particular attention to
potential
cumulative risks and impacts of multiple
activities. A Sectoral ESIA may need to be
supplemented with project- and sitespecific
information.
)Selective noncatalytic reduction (SNCR
SESA
Sexual assault
Sexual exploitation and abuse

التحرش الجنسي

Sexual harassment

األمراض المنأولة انسيًا

)Sexually Transmitted Disease (STD

العدوى المنأولة انسيًا

)Sexually Transmitted Infection (STI

نظم ال اعة الم تلطة بالغابات والمراعي
نظام معلومات الضمانات

Silvopasture
SIS /Safeguards Information System

ال اعة المطرية شبه اآللية

SMRF
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اإل ا ة المستدامة للموا

الطبيعية

English
SNRM /Sustainable Natural Resources
Management

التحليل االجتماعي وتحليل الن اعات
يُعد التحليل االاتماعي وتحليل الن اعات اة من شعععععععأن ا
تأييم إلى ي مدى قد يعمل المشععرو علىن ( ) التسععبق في
ت اقم حدة التوترات وعدم المسععععاواة اخل المجتم (سععععواء
اخل المجتمعات المتضعععععععر ة من المشعععععععرو و بين هذه
المجتمعععععات وغيرهععععا) (س) تر األثر السعععععععلبي على
االسعععععتأرا واألمن البشعععععري (ج) التأثر سعععععلبًا بالتوترات
والن اعات وحالة عدم االسععععععتأرا الأائمة ،وال سععععععيما في
ورول الحرس والتمر واالضطرابات المدنية.

تكلفة الكربون االجتماعية
صعععععععافي الأيمة الحالية للتغيرات المناخية (م التعبير عن
األضععععععرا المؤذية بعد مواق( الناتجة عن إضععععععافة هن
واحد من الكربون في شكل ثاني كسيد الكربون () ،)CO2
المرهون بمسا لالنبعاثات العالمية م مرو الوق .
تأييم األثر االاتماعي
هو عمليععة تأييم اآلثععا المحتملععة ،سعععععععواء كععانع م يععدة و
سعععععععلبية ،على التنمية المأترحة التي قد تؤثر على الحأوق،
التي ل ا بعد اقتفا ي وااتماعي وثأافي ومدني وسياسي،
فضعععععععاض عن الرفاه والحيوية والأد ة على البأاء ،لمجتم
متضعععععععر  -ي نوعيععة حيععاة المجتم التي تأععاس بم تلف
المؤشععععععرات االاتماعية واالقتفععععععا ية مثل توزي الدخل،
والسععالمة البدنية واالاتماعية ،وحماية ال را والمجتمعات،
ومسععتويات وفر العمل ،والفععحة والرعاية االاتماعية
 ،والتعليم ،وال ر  ،ومععايير السعععععععكن واإلقعامعة ،والبنيعة
التحتية ،وال دمات.
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Social and Conflict Analysis
Social and conflict analysis is an
instrument
that assesses the degree to which the
project
may (a) exacerbate existing tensions and
inequality within society (both within the
communities affected by the project and
)between these communities and others); (b
have a negative effect on stability and
;human security
(c) be negatively affected by existing
tensions,
conflict and instability, particularly in
circumstances of war, insurrection and civil
unrest.
Social cost of carbon
The net present value of climate damages
(with harmful damages expressed as a
positive number) from one more tonne of
carbon in the form of carbon dioxide
(CO2), conditional on a global emissions
trajectory over time.
Social impact assessment:
Is a process of evaluating the likely
impacts, both beneficial and adverse, of a
proposed development that may affect the
rights, which have an economic, social,
cultural, civic and political dimension, as
well as the well-being, vitality and
viability, of an affected community – that
is, the quality of life of a community as
measured in terms of various
socioeconomic indicators, such as income
distribution, physical and social integrity

English

Arabic

and protection of individuals and
communities, employment levels and
opportunities, health and welfare,
education, and availability and standards of
housing and accommodation,
infrastructure, services.
Solanum dubium fresen

ال ُجبين

Sonchus comutus

الموليتا
العدا

Sorghum halepense

مأر خا

Special rapporteur

خطة مشا كة صحاس المفلحة
والي الوالية

Stakeholder Engagement Plan (SEP)
State Governor (Wali )

)عديمو الجنسية (البدون

Stateless

خطوة لألمام ألال المساواة بين الجنسين

Step It Up for Gender Equality
Strategic Environmental and Social
Assessment (SESA)
Strategic environmental and social
assessment (SESA) is a systematic
examination of environmental and social
risks and impacts, and issues, associated
with a policy, plan or program, typically at
the national level but also in smaller areas.
The examination of environmental and
social risks and impacts will include
consideration of the full range of
environmental and social risks and impacts
incorporated in ESS1 through 10. SESAs
are typically not location-specific. They are
therefore prepared in conjunction with
project and site-specific studies that assess
the risks and impacts of the project.
Strategic Environmental and Social
Assessment (SESA)

التقييم االستراتيجي للجوانب البيئية واالجتماعية
التقييم البيئي واالجتماعي االستراتيجي
======================
)SESA( يُععععد التأييم البيئي واالاتمعععاعي االسعععععععتراتيجي
اسععععععععة من جيععة للم ععاهر واآلثععا والمسععععععععائععل البيئيععة
، واالاتماعية المفعععاحبة ألية سعععياسعععة و خطة و برنام
.يضعععععا
ليس فأس على المسعععععتوى الوهني بل في المناهأي
ً
وتشععمل اسععة الم اهر واآلثا البيئية واالاتماعية تناوض
المجموعععة الكععاملععة للم ععاهر واآلثععا البيئيععة واالاتمععاعيعة
.10  إلى1 المتضعععععمنة في المعايير البيئية واالاتماعية من
ال تعد التأييمات البيئية واالاتماعية االسععتراتيجية بطبيعت ا
 ومن ثم فإن ا تُعد م الد اسعععععععات،خاصعععععععة بأماكن محد ة
 والتي تأيم الم اهر واآلثا، ال اصعععة بالمشعععرو والموق
. المرتبطة بالمشرو

التأييم البيئي واالاتماعي االستراتيجي
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Strategic environmental assessment:
Is a process of evaluating the likely
environmental impacts of proposed
policies, plans or programmes to ensure
that they are fully included and addressed
at an early stage of decision-making,
together with economic, social and cultural
considerations.
Sudan’s Second Communication Report

التقييم البيئي االستراتيجي
هو عملية تأييم اآلثا البيئية المحتملة للسعياسعات و ال طس
و البرام المأترحععة لضعععععععمععان إ اا ععا بشعععععععكععل كععامععل
 إلى اانق، ومعالجت ا في مرحلة مبكرة من ات اذ الأرا
.االعتبا ات االقتفا ية واالاتماعية والثأافية

تأرير االتفاض الثاني للسو ان
الجمعية السو انية لحماية البيئة

Sudanese Environment Conservation
Society (SECS)
Supporting capacity building
Sustainability
A dynamic process that guarantees the
persistence of natural and human systems
in an equitable manner.
Sustainable development (SD):
Development that meets the needs of the
present without compromising the ability
of future generations to meet their own
needs (
Sustainable Development Goals

عم بناء الأد ات
االستداتة
هي عمليعععة ينعععاميكيعععة تك عععل اسعععععععتمرا النظم الطبيعيعععة
والبشرية بطريأة عا لة
التنمية الم تداتة هي التنمية التي تلبي احتيااات الحاضر
ون المسععععععاس بأد ة األاياض الأا مة على تلبية احتيااات م
.ال اصة
هدال التنمية المستدامة
سبل كسق العيش المستدامة

Sustainable livelihoods

السالم المستدام

Sustainable peace
Sustainable use
Use in a way and at a rate that does not
lead to the long-term degradation of the
environment, thereby maintaining its
potential to meet the needs and aspirations
of present and future generations
Team of Experts on the Rule of
Law/Sexual Violence in Conflict

االست دام المستدام
االسعععععت دام بطريأة وبمعدض ال يؤ يان إلى تدهو البيئة في
 ما يحافظ على قد ت ا على تلبية احتيااات،األال الطويل
.وتطلعات األاياض الحاضرة والمأبلة
العنف الجنسعععععي في/فريق ال براء المعني بسعععععيا ة الأانون
حاالت الن ا
تدابير خاصة مؤقتة

Temporary special measures
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Arabic
وت ،صععبا ية) :اسععم العائلة:

شففجرة الشففا (صععباغ ،
ال بيلية ()Combretaceae
وصم تصت ر :شجرة يفل ا ت اع ا إلى  10متا  .لحاء
األفر حديثة النمو ملس ولونه بيض بينما لحاء الشعععععجرة
المعمرة خشععععععن الملمس .النو ات سععععععنبلة إبطية واألزها
لون ا بيض كريمي عطرية الرائحة.
االنتشففار :واسع االنتشععا ويتوااد في الس ع وض المن ضععة
في انوس ا فو وكر فان والنيل األز ق وكسعععععععال وفي
السعععععععععععععععععععععععععععععععععو ان.
اععععععععععععععععععععععععععنععععععععععععععععععععععععععوس
توسم اإلزهار :فبراير – يونيو
االسفففففتصداتات  :يسعععععت دم السعععععاق واألفر كدخان لعالج
الرهوبة ويالم الظ ر
االختفاصات (الشروه المراعية)
اندة التنمية المستدامة لعام 2030
آلية التنمية النظيفة
هي واحعععدة من اآلليعععات المرنعععة المحعععد ة في بروتوكوض
كيوتو) ]1[، (2007وفأعععا ً للتعريف الوا في المعععا ة 12
من بروتوكوض كيوتو ،ت دل يلية التنمية النظي ة إلى بلوغ
هدفين هما:




 .1مسعععععاعدة األهرال غير المد اة في المرفق األوض
في تحأيق التنمية المسععععتدامة ،وفي اإلسعععع ام في تحأيق
ال دل الن ائي لالت اقية.
 .2مسعععععععاعدة األهرال المد اة في المرفق األوض في
االمتثاض اللت امات ا بتحديد كميات االنبعاثات وخ ض ا.
ويمكن ن تضعععععععيف األهرال المد اة في المرفق باء
للمسعععععععتثمر (الحكومة و الفعععععععناعة) وحدات ال ض
المعتمدة لالنبعاثات في مشعععروعات يلية التنمية النظي ة
التي تن ععذ في البلععدان غير المععد اععة في المرفق األوض
والتي تحععد و ت ض من انبعععاثععات غععازات الععدفيئععة،
ع ند ما تعت مد ها كيانات التشعععععععغ يل التي يعين ا مؤتمر
األهرال /ااتمععععا األهرال .ويسعععععععت ععععدم ا ء من
عععائععدات نشعععععععطععة المشعععععععععا ي المعتمععدة في تغطيععة
المفععا يف اإل ا ية فضععال عن مسععاعدة األهرال من
البلدان النامية المعرضععععة بفععععو ة خاصععععة آلثا تغير
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English
(Terminalia brownii (Fresen

Terms of Reference
The 2030 Agenda for Sustainable
Development
The Clean Development Mechanism
(CDM) is one of the flexibility
mechanisms defined in the Kyoto Protocol
(IPCC, 2007) that provides for emissions
reduction projects which generate Certified
Emission Reduction units which may be
traded in emissions trading schemes - in
detail: Defined in Article 12 of the Kyoto
Protocol, the clean development
mechanism is intended to meet two
objectives: (1) to assist Parties not included
in Annex I in achieving sustainable
development and in contributing to the
ultimate objective of the convention; and
(2) to assist Parties included in Annex I in
achieving compliance with their quantified
emission limitation and reduction
commitments. Certified emission
reductions from Clean Development
Mechanism projects undertaken in nonAnnex I countries that limit or reduce
greenhouse gas emissions, when certified
by operational entities designated by

Arabic
المناخ الضعععععا ة في تغطية تكاليف التكيف (المفعععععد ن
)UNFCCC Climate Change 2001

English
Conference of the Parties/Meeting of the
Parties, can be accrued to the investor
(government or industry) from Parties in
Annex B. A share of the proceeds from the
certified project activities is used to cover
administrative expenses as well as to assist
developing country Parties that are
particularly vulnerable to the adverse
effects of climate change to meet the costs
of adaptation (Source: UNFCCC Climate
)Change 2001
The Global Assessment of Soil
Degradation
)(GLASOD
The International
Financial Institutions
)GLASOD

التأييم العالمي لتدهو التربة
مؤسسات التمويل الدولية
بوابة المعرفة

The knowledge Gateway

بعد اكتشال الحأائق العلمية التي ثبت عالقة بعض الموا
الكيميائية المفنعة باستن ال هبأة األوزون  ،فأد ت ايدت
الج و الداعية إلى ضرو ة إيجا حل مناسق ل ذه المشكلة
التي ت د امي شعععععكاض الحياة على كوكق األ ض  ،ونت
عن تلك الج و إبرام ات اقية فيينا لحماية هبأة األوزون في
عععام 1985م  ،والتي ات أ ع من خالل ععا الععدوض األهرال
على ضعععععععرو ة التعععاون من اععل حمععايععة هبأععة األوزون
ووقف اسعععععععتن اف ا  ،وكذلك التأكيد على ضعععععععرو ة إيجا
بروتوكوض يحد الت امات الدوض بشعععععععأن إنتاج واسعععععععت دام
الموا المسعععععععتن ععدة لطبأععة األوزون  ،وقععد توا ع الج و
العالمية في هذا الشععععأن بإقرا بروتوكوض مونترياض بشععععأن
الموا المسععععععتن دة لطبأة األوزون في عام 1987م  ،والذي
خل حي التن يذ في يناير من عام 1989م .
الموضوعات ذات األولوية

The Vienna Convention for the Protection of
the Ozone Layer & Montreal Protocol

Thematic Priorities/ Priority topics

الوقود الحيوي المنتج تي الجيل الثالث
سيُستمد الوقو الحيوي من الجيل الثالث من موا ولية من
قبيل الطحالق ومحاصععيل الطاقة باسععت دام عمليات متأدمة
ما زال قيد التطوير.
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Third-generation biofuel
Third-generation biofuel would be derived
from feedstocks such as algae and energy
crops by advanced processes still under
development.

English

Arabic

These second- and third-generation
biofuels produced through new processes
are also referred to as next-generation or
advanced biofuels, or advanced biofuel
technologies.
Time poverty

هععذا الوقو الحيوي من الجيلين الثععاني والثععالععث الععذي يُنت
من خالض عمليات اديدة يُشا إليه ً بأنه الوقو الحيوي من
ً الجيل المأبل و الوقو الحيوي اديدة كما يُشعععا إليه يضعععا
. و تأنيات الوقو الحيوي المتطو ة، بالمتطو

Tons of Oil Equivalent (TOE)
Town/Village Planning Act (1961)
Traditional custodian:
The group, clan or community of people, or
an individual who is recognized by a
group, clan or community of people, in
whom the custody or protection of the
expressions of culture are entrusted in
accordance with the customary law and
practices of that group, clan or community.
Traditional resources:
Biological assets used traditionally by
indigenous peoples and local communities.
Transforming our world: the 2030 Agenda
for Sustainable Development

هن ن س مكافل
1961الأرى لسنة/ قانون ت طيس المدن
الحارس التقليدي
اماعة و عشعععععععيرة و مجموعة من السعععععععكان و األفرا
المعترل ب م من قبل اماعة و عشعععععععيرة و مجموعة من
 الذين يع د إلي م بحضععانة و حماية شععكاض التعبير،السععكان
 و،الثأافي وفأا للأانون العرفي ومما سعععععععات تلك الجماعة
.العشيرة و المجتم المحلي

االفتأا إلى الوق

الموارد التقليدية
األصععععوض البيولواية المسععععت دمة تأليديا من قبل الشعععععوس
.األصلية والمجتمعات المحلية
 للتنمية المستدامة2030 تحويل عالمنان اندة

Transhumance passage of the nomads
(Murhal)

مسا اال تحاض الموسمي للأبائل الرعوية بحثا ً عن/مرحاض
الكأل

Transitional justice/transitional justice
mechanisms

يليات العدالة االنتأالية/العدالة االنتأالية

Tribulus terrestris

الضريسة

Truth commission

لجنة استجالء الحأائق

Truth seeking

السعي نحو الحأيأة

UN Member States

الدوض األعضاء بمنظمة األمم المتحدة
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UN Standing Committee on Women, Peace
and Security
UN Working Group on Enforced or
Involuntary Disappearances
Uncertainty
A cognitive state of incomplete knowledge
that can result from a lack of information or
from disagreement about what is known or
even knowable. It may have many types of
sources, from imprecision in the data to
ambiguously defined concepts or
terminology, or uncertain projections of
human behavior. Uncertainty can therefore
be represented by quantitative measures.

اللجنة الدائمة المعنية بالمر ة والسالم واألمن
فريق األمم المتحعععدة الععععامعععل المعني بحعععاالت االخت عععاء
الأسري و غير الطوعي
عدم اليأين
تعبير يسععت دم للداللة على اة عدم معرفة قيمة ما (حالة
 ويمكن ن ينت عدم.)ً مثال،النظام المناخي في المسعععععععتأبل
اليأين عن نأف المعلومععات و عععدم التوافق حوض مععا هو
ً  وقد تكثر مفعععا ه بدءا.معرول و حتى ما تمكن معرفته
 وصععععوالً إلى،من األخطاء الأابلة للتأييم الك ّمي في البيانات
التعريف الغامض للم اهيم و المفعععععطلحات و إسعععععأاهات
 يمكن تجسععيد عدم اليأين، لذا.غير مؤكدة للسععلو البشععري
.بمأاييس ك ّمية

Undernourished people
UNDP Human Development Report Gender Inequality Index (GII)

بسوء التغذية/المفابون بنأف
- تأرير التنمية البشعععععععرية لبرنام األمم المتحدة اإلنمائي
ليل ال وا ق بين الجنسين

Unequal access to economic resources

االقتفا ية

Unequal pay

سبل الحفوض على الموا
ُ عدم تكافؤ
عدم المساواة في األاو

United Nations Framework Convention on
Climate Change
United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC)

ات اقية األمم المتحدة اإلها ية بشأن تغير المناخ

Unregistered Land Act, (1970)
The 1970 Unregistered Land Act: It was in
1970 when the first substantive national
legislation on natural resources, the
Unregistered Lands Act, was introduced
and implemented indiscriminately all over

:1970 قانون األراضي غير الم جلة ل نة
 عندما تم تطبيق وض قانون وهني1970 كان ذلك في سنة
موضععوعي بشععأن الموا الطبيعية وهو قانون األ اضععي
غير المسععجلة ونُ ِّذ بدون تميي في امي نحاء البال حتى

ات اقية األمم المتحدة اإلها ية بشأن تغير المناخ
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the country, even in places that have or had
no previous system of land registration.
Article 4 (1) states that:
All land of any kind whether waste, forest,
occupied or unoccupied, which is not
registered before the commencement of
this Act shall, on such commencement, be
the property of the Government and shall
be deemed to have been registered as such,
as if the provisions of the Land Settlement
and Registration Act, 1925, have been duly
complied with
Unregistered Land Act, 1970
Urban development plan

في األماكن التي لدي ا و لم يكن لدي ا نظام سععابق لتسععجيل
:( على ما يلي1) 4 وتنف الما ة.األ اضي
تكون امي األ اضععععي من ي نو سععععواء كان بو و
اض مشععغولة و غير مشععغولة وغير مسععجلة
غابات و
ٍ
قبل بدء هذا الأانون ملكا ً للحكومة وتعتبر مسععجلة على هذا
النحو كما لو كان حكام قانون تسوية األ اضي وتسجيل ا
1925لسنة

1970 قانون األ اضي غير المسجلة لسنة
خطة التنمية الحضرية

Urban Planning and land Dispossession قانون الت طيس العمراني والتفعععرل في األ اضعععي لسعععنة
Act, (1994)
1994
Recognizing the 1925 Land Settlement and ،1925 إقرا ا ً بأانون تسععوية األ اضععي وتسععجيل ا لسععنة
Registration Ordinance the Act provides
ينف الأانون على إاراءات التفععععععرل في األ اضععععععي
procedures for land dispossession, land
 وعلى.وتعويض األ اضععععي وتنظيم اسععععت دام األ اضععععي
compensation and regulation of land use.
الرغم من ن الأانون يبدو نه يتناوض سععععاسععععا ً األ اضععععي
Although the Act seems to deal principally الحضعععععععرية ولكنه هُبِق على امي ما يسعععععععميه الأانون
with urban land but it has been applied to
"األ اضععي الحكومية" وتشععمل اضععي التنأيق عن الن س
all of what the Act calls “government land” واالسعععععععت عدامعات المععدنيعة األخرى وكعذلعك األ اضعععععععي
including lands under oil and other mineral  كما.الم فععفععة بمواق قوانين االسععتثما في السععو ان
uses as well as lands allocated under Sudan يمنح الأانون الحكو مة الحق في ن ملكية األ اضعععععععي
investment laws. The Act also gives
المناسعبة للمفعلحة العامة على النحو المنفعو عليه في
government the right to appropriate land
1930.قانون سنة
for public interests as provided for in the
1930 law.
Vernonia paucifolia
الطأطاق
“Vertisols" التربة المقلوبة
Vertisols soils
Vertisols (about 70 million ha) have
 مليون هكتا ) ذات70( تأد مسعععععععاحة التربة المألوبة
considerable agricultural potential in the
إمكانيات ز اعية كبيرة في المناهق شعععععععبه الأاحلة في
semi-arid zone of the Sudan. They form the السععو ان وهي تشععكل الس ع وض الطينية الوسععطى التي تمتد
central clay plains extending southwards to
.انوبا ً إلى الج ء الشرقي من الس وض ال يضية
the eastern part of the flood plains
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مجلس كبا ااض الأرى/المعسكرات المعني بالتوسس بين
المت اصمين لحل ال الل بالحسنى

)Village/Camp elder council (Ajaweed

اسة استأفائية حوض العنف ضد األه اض

Violence Against Children Surveys
)(VACS

مرك من و صد مما سة العنف

Violence Prevention and Monitoring
Centres

الفرا العنيف

violent conflict

اإلس امات الطوعية

Voluntary contributions

الم با ئ التواي ية الطوعية بشععععععععأن الحق في ال غذاء التي
اعتمعدهعا مجلس منظمعة األغعذيعة وال اععة لألمم المتحعدة
(ال او) في 2004
الهشاشة أو سرعة التأثر
تشععععععمل ال شععععععاشععععععة هائ ة متنوعة من الم اهيم ً الميل و
الن و إلى التأثر تأثرا ً سلبيا ً .تشمل ال شاشة هائ ة متنوعة
من الم اهيم والعناصر من بين ا الحساسية و الأابلية للتأثر
بأذى وانعدام الأد ة على التأقلم وعلى التكيف.
شديد ال شاشة
عمالة هشة

Voluntary Guidelines on the right to Food
adopted by FAO Council in 2004
Vulnerability
The propensity or predisposition to be
adversely affected. Vulnerability
encompasses a variety of concepts and
elements including sensitivity or
susceptibility to harm and lack of capacity
to cope and adapt.
Vulnerable
Vulnerable employment

ائدات األعماض في مجاض ال اعة

Women agricultural entrepreneurs

ال ُم ا ِ عات صحاس الحيازات الفغيرة

Women small holder farmers
Women’s advancement

الن وض بالمر ة

Women’s contribution to sustainable
economic growth

مساهمة المر ة في النمو االقتفا ي المستدام

Women’s economic empowerment

التمكين االقتفا ي للمر ة
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Women’s economic leadership

الأيا ة االقتفا ية للمر ة

Women’s economic literacy

المعرفة االقتفا ية للمر ة

Women’s economic outcomes

النات االقتفا ي للمر ة

Women’s entrepreneurial training

تد يق المر ة على يا ة األعماض

Women’s equal participation

المشا كة المتكافئة للمر ة

Women’s equal participation in the
economy

المشا كة المتكافئة للمر ة في االقتفا

Women’s equal participation with men

المشا كة المتكافئة للمر ة م الرااض

Women’s rights to land and inheritance

حأوق المر ة في حيازة األ ض واإل ث

Women’s social safety nets

شبكة األمان االاتماعي للمر ة

Women’s well-being

فاه المر ة

Women's cooperatives

تعاونيات نسائية

Women's machineries

اآلليات الوهنية المعنية بشؤون المر ة

World Association of Girl Guides and Girl
Scouts (WAGGGS)

الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

World Bank Group Environmental, Health
and Safety Guidelines (EHSGs)
World humanitarian summit

إ شععععععا ات مجموعة البنك الدولي بشععععععأن البيئة والفععععععحة
والسالمة
الأمة العالمية للعمل اإلنساني

Xanthium brasilicum

الرانتو
التربة شديدة الجفا
 مليون78 نحو- ً الأاحلة ادا- التر بة شعععععععديدة الج ال
هكتا والتي تضعععم ا ءا ً من الفعععحراء الكبرى وتتكون

Xerosol soils
Xerosol soils of the hyper-arid area (about
78 million ha) comprising part of the
Sahara Desert composed of superficial
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من واسععععق سععععطحية من الرمل م الحطام الفعععع ري
العا ي والكثبان المتحركة والكثبان المتماسكة.
الأضاء على الجو

deposits of sand with bare rock debris,
shifting dunes and consolidated dunes
Zero Hunger

شفففجرة ال فففدر (النبق) :اسعععم العائلة :الرامنسعععية (النبأية)
Rhamnaceae
وصم تصت ر  :شجيرات و شجا صغيرة شوكية يفل
ا ت اع ا إلى  10متا ول ا لحاء متشعععععأق لونه بني غامق.
األزها مف رة اللون في نو ات غير محدو ة.
االنتشففففار :نبات بري واسعععع االنتشععععا في شععععماض ووسععععس
السعععععو ان في السععععع وض المن ضعععععة كما يتوااد في مناهق
السافنا قفيرة الحشائش و على شواهل األن ا والو يان
والجداوض .وهو ي ضععععل التربة عالية الملوحة ولكنه يضععععا ً
ينمو على التربة الطينية حيث تتوفر المياه ( مطا – 50
 300ملم/سنة).
توسم اإلزهار :غسطس – يسمبر
االستصداتات :ثما  ،وقو  ،خشق ،عأاقير ،سوا  ،علف.
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Ziziphus spina-christi

