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  والمحررون والخبراء  المشارآونرؤساءال

 اجتماع فریق الخبراء المعني باالنبعاثات من الطاقة في الرئيسان المشارآان 

 )تنزانيا(نزي يرهاني نيوب) اليابان(شي ي تاآا هيرا

 محرر المراجعة

 )فرنسا (ه مارك جيلي

 مؤلف ورقة الخلفية 

 )هولندا(وس بولوس ن تيو)  للطاقةالوآالة الدولية(ن ماير ي جيرو

 فریق الخبراء المعني بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت

 الرئيسان المشارآان

 )يةجمهورية التشيكال(ي شميلوس تي؛ )المملكة المتحدة(تيم سيمونز 

 مؤلف ورقة الخلفية

 )المملكة المتحدة( تيم سيمونز 

 المشارآون

يونو عدى      يا  ( آغوس آاه اندر   ؛  )إندونيس يكا ش ريكية      (امون تحدة األم واليات الم ا ن     ؛  )ال تراليا (يل  وسال ايم ر يبي-جان   ؛  )اس

يل    ا (فونت و   ؛  )فرنس يل ف ورية التشيك    (طباف ندا (رونفورس  غ اري  ؛ آ  )يةجمه تمار آوش    ؛  )فنل يا ( دي ريد آيبونديا  ؛ )ألمان ويلف

زانيا( وتا ؛ )تن يرجيو الم يا(س رمان ؛ )إيطال يوت ليب ريكيةا(ال تحدة األم واليات الم نا م؛ )ل وفا اآاتاري ية (ريك ئة الحكوم الهي
ناخ        ر الم ية بتغي ية المعن أمانة اتفاقية األمم المتحدة    (روبرتو اآوستا   ؛  ) في الميدان االقتصادي   منظمة التعاون والتنمية  /)الدول

ناخ        ر الم ة بشأن تغي يوتن باسيورنك     ؛  )اإلطاري رازيل (ن نوس بولوس    ؛  )الب ساره ؛  )الدانمرك(ريك راسموسن   يا؛  )هولندا(تي

باك  ويد(ري و؛ )الس لوفينيا(ان رود يب كي ؛ )س ر ريبنس ريكية (أرث تحدة األم واليات الم ا؛ )ال رينتون رآ ية (ن ت وآالة الدول ال

 ) في الميدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية(ستيفان ويليمز ؛ )للطاقة

  ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت غيررى فریق الخبراء المعني بانبعاثات الغازات األخ

 الرئيسان المشارآان

 )السويد(استريد اولسون  و)تونس(موس ا سمير ع
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 مؤلف ورقة الخلفية 

 )تونس(موس ا سمير ع

 المشارآون

ين إ از حس نغالديش(عج و اد؛ )ب يس ري ين(غوم ارت ميروسالف ؛ )األرجنت وريةال(مارآف يك جمه رو؛ )يةالتش ر يجي ن ماي

ة     ( ية للطاق وآالة الدول يابان (ميشيرو أوي    ؛  )ال نام     ؛  )ال ا راجاراث ند (اوم ين     ؛  )اله ندا (سامي طوآان يم جان   ؛  )فنل الواليات  (غج

 )لمتحدة األمريكيةا

 النقل البري : فریق الخبراء المعني باالحتراق المتحرك 

  الرئيسان المشارآان

 )مصر(في سمير موا؛ )الواليات المتحدة األمريكية( مايكل ولش 

 مؤلف ورقة الخلفية 

 )المملكة المتحدة(لستون غسيمون اي

 المشارآون

نا     ب خا ر ح يا (يي نجيب ؛ )تنزانيا(نزي يبرهاني ني؛ )اليابان(شي يتاآا هيرا ؛  )ألمانيا( هيرولد   هأنك؛  )آندا(نيتزيرفرانك  ؛  )بوليف

ثمان  ونس(ع يمون اي؛ )ت تون غس تحدة(لس ة الم يد اد؛ )المملك تحدةالممل(رين غف ة الم ز ؛ )ك ندي جاآوب تحدة (س واليات الم ال

 )الواليات المتحدة األمريكية(جين برينان ؛ )األمريكية

 البحريالنقل : فریق الخبراء المعني باالحتراق المتحرك

 الرئيس

 )الواليات المتحدة األمريكية (ربوراي بلواي

 مؤلفو ورقة الخلفية

 بول يون؛ رتلينووجمايكل ؛ ربوراي بل واي

 مشارآونال

ي      ي دوب وس اروبرت هوب؛  )الواليات المتحدةاألمريكية (مايكل جلينووتر   ؛  )المملكة المتحدة (روبرت فالك    ؛  )سويسرا ( ليون

ناخ      ( ر الم ية بتغي ية المعن ئة الحكوميةالدول ية   / الهي تعاون والتنم نظمة ال يدان االقتصادي   م رت ؛ ) في الم تا  وروب أمانة ( اآوس

  )النرويج(ل دآريستين ريبا؛ )المملكة المتحدة(جليان رينولدز ؛ )ارية بشأن تغير المناخاتفاقية األمم المتحدة اإلط
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 الطيران: فریق الخبراء المعني باالحتراق المتحرك

 الرئيس

 آريستين ريبدال

 مؤلف ورقة الخلفية

 آريستين ريبدال

 المشارآون

ي ب ور اوايل ريكية  (رب تحدة األم واليات الم ي  ؛ )ال ي دوب ا(ليون ك  ؛ )إيات رت فال تحدة (روب ة الم ر  ؛ )المملك ل جلينووت مايك

ريكية     ( تحدة األم واليات الم وب   ؛  )ال ئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ      (وس  اروبرت ه  منظمة التعاون والتنمية   / الهي

 )في الميدان االقتصادي

 الفحم استخراج ونقل فریق الخبراء المعني باالنبعاثات المتسربة من 

 المشارآانالرئيسان 

 )روسيا(تيالآوف  غلي؛ أو)استراليا( دافيد ويليامز 

 مؤلفا ورقة الخلفية

 )روسيا( ووأوليغ تيالآوف )الواليات المتحدة األمريكية(وليام إرفنغ 

  المشارآون

 )الصين( شينشو غهوان؛ )الواليات المتحدة األمريكية (غرفنإ مويليا

 والغاز الطبيعيبالنفط ة من األنشطة المتصلة فریق الخبراء المعني باالنبعاثات المتسرب

  الرئيسان المشارآان

 )البرازيل (سوز ميجيغخوسيه دومن؛ )آندا( دافيد بيكار 

  مؤلف ورقة الخلفية

 )آندا( دافيد بيكار 
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  المشارآون

ارك د ا(راس ا م رالد ؛ )فرنس يف جي رويج(ايل ريكية (ر غا آروندي؛ )الن تحدة األم واليات الم رت؛ )ال وروب واليات  (ط ل ال

يكوفا     ؛ )المتحدة األمريكية  نا مال ية بتغير المناخ         (آاتاري ية المعن ية الدول ئة الحكوم  في الميدان  منظمة التعاون والتنمية   / الهي

 )هولندا(ان سباآمان ؛ ي)الواليات المتحدة األمريكية(مارك فيليبس ؛ )االقتصادي
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 المحتویات

 الطاقة ٢ 
 .............................................................يد الكربون من االحتراق الثابتانبعاثات ثاني أآس ١-٢ ٨
 ..................................................................................المسائل المنهجية ١-١-٢ ٨
 ..................................................................................التقارير والوثائق ٢-١-٢ ١٨
 ........................................حصرال  عملية حصر الغازاتضمان ومراقبة جودة ٣-١-٢ ١٩

 
٢١ 

يل    الغ عن انبعاثات الجزئيات الكربونية من الوقود    ١-١-٢التذي التوجيهية  للخطوط  وفقااألحفورياإلب
 .............................................................................................١٩٩٦لة لعام  المعدللهيئة

٢ 
٢٢ 

يل  محتوى ومعهد البترول األمريكي الثقل لأسلوب تقدير محتوى الكربون باستخدام مقياس    ٢-١-٢ التذي
 ..................................................................................................................الكبريت

 ...........................١٩٩٠ وفقا ألرقام عام الخاصة بالبلدانالقيمة الحرارية الصافية  ٣-١-٢ التذييل ٢٨
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 .......................................................................البريوسائط النقل : االحتراق المتحرك  ٣-٢ ٥٠
 .................................................................................المسائل المنهجية ١-٣-٢ ٥٠
 .................................................................................التقارير والوثائق ٢-٣-٢ ٥٨
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 ............................................................................ المائيةالمالحة: االحتراق المتحرك  ٤-٢ ٦١
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 ..................................................................حصرالضمان ومراقبة جودة  ٣-٤-٢ ٦٨
 ..................................................................................الطائرات: االحتراق المتحرك  ٥-٢ ٧٠
 .................................................................................المسائل المنهجية ١-٥-٢ ٧٠
 ..................................................................................التقارير والوثائق ٢-٥-٢ ٧٩
 ..................................................................حصرالضمان ومراقبة جودة  ٣-٥-٢ ٨٠
 .................... ألنواع نموذجية من الطائراتاستخدام الوقود ومتوسط مسافة القطاع ١– ٥-٢ التذييل ٨٢
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 .........................................................استخراج ونقل الفحماالنبعاثات المتسربة من عمليات  ٦-٢ ٨٧
 .................................................................................المسائل المنهجية ١-٦-٢ ٨٧
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 .................................................................والغازبالنفط االنبعاثات المتسربة من العمليات  ٧-٢ ١٠٠
 .................................................................................المسائل المنهجية ١-٧-٢ ١٠٠
 .................................................................................التقارير والوثائق ٢-٧-٢ ١١٦
 ...................................................................حصرالضمان ومراقبة جودة  ٣-٧-٢ ١١٧
 ..................................................................................................................المراجع ١١٩

 

 األشكال التوضيحية
 

جرة  ١٠ يار  ش أن اخت رارات بش راق     ق ن االحت ربون م يد الك ي أآس بعاثات ثان ر الن ريقة التقدي ط
 ...........................................................................................................ابتالث

 ١-٢الشكل 

 ٢-٢الشكل  ............................انبعاث الكربون  معامالت والقيم الحراريةقرارات بشأن اختيار شجرة  ١٣
 

٤٢ 
جرة  بعاثا  ش أن ان رارات بش ر   ق رى غي ازات األخ ن     ت الغ ناجمة ع ربون ال يد الك ي أآس ثان

 ...............................................................................................االحتراق الثابت
 ٣-٢الشكل 

 ٤-٢الشكل  ....................البريوسائط النقل  النبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عنقرارات شجرة  ٥١
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 ١٢-٢الشكل  .................................................................شجرة قرارات بشأن نظم الغاز الطبيعي ١٠٢
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 ١٤-٢الشكل  .......................................................الخامالنفط ة قرارات بشأن تكرير وتحسين شجر ١٠٤

 

 الجداول
 

 
٢١ 

للخطوط التوجيهية األحفوري وفقا المحتوية على الكربون انبعاثات الجزيئات اإلبالغ عن 
 ...............................................................................١٩٩٦ والمعدلة لعام للهيئة

 ١-٢الجدول 

 
٢٣ 

ياس  وذج مق ي  نم توى الكبريت ثقل والمح تلف ال ام  لمخ نفط الخ واع ال د  (أن ياس معه ب مق حس
 .........................................................................................)البترول األمريكي

 ٢-٢ل الجدو

 
 

٢٧ 

ط ياسمتوس ي       مق ة ف بلدان المدرج ي بعض ال تورد ف نفط المس ي لل توى الكبريت ثقل والمح  ال
ر       أن تغي ة بش تحدة اإلطاري م الم ية األم ن اتفاق ي م ق الثان الملح

 ..........................................................................................................المناخ

 ٣-٢الجدول 

 ٤-٢الجدول  .......................................١٩٩٠عام ل وفقا انالقيمة الحرارية الصافية على مستوى البلد ٢٨
 ٥-٢الجدول  ................التقديرات المرجعية لنسبة عدم التيقن في معامالت االنبعاث من االحتراق الثابت ٤٦
 ٦-٢الجدول  ...........................................تعلق ببيانات أنشطة االحتراق الثابتمستوى عدم التيقن الم ٤٧
 ٧-٢الجدول  ............................... المحدثة للمرآبات األمريكية التي تعمل بالبنزيناتاالنبعاثمعامالت  ٥٥
 ٨-٢الجدول  .............................................................معايير تحديد النقل البحري الدولي والمحلي ٦٥
 ٩-٢الجدول  ...........................................................التمييز بين رحالت الطيران المحلية والدولية ٧٦
 ١٠-٢الجدول  .............................ألنواع نموذجية من الطائراتاستخدام الوقود ومتوسط مسافة القطاع  ٨٢
 ١١-٢الجدول  ...................................أنواع الطائرات األخرى والنموذجيةالطائرات أنواع مقارنة بين  ٨٤
 ١٢-٢الجدول  ..........................................................في الطيران الحربيمعامالت استهالك الوقود  ٨٦

 
٨٦ 

ل س ود لك نوي للوق تهالك الس تحدة امتوسط االس واليات الم ران العسكري بال ران للطي عة طي
 ................................................................المنخرط في عمليات التدريب وقت السلم

 ١٣-٢الجدول 

 ١٤-٢الجدول  ..........................م الفحممعامالت انبعاث الميثان من مناجالمرجحة في حاالت عدم التيقن  ٩٧
 ١٥-٢الجدول  .........................................................في صناعة النفط والغازالثانوية الفئات الرئيسة والفئات  ١٠٥

 
١٠٨ 

بعاث حسب المستوى          امالت االن بعاثات المتسربة من عمليات             ١مع نقح بالنسبة لالن النفط  الم
 ................................................................استنادا إلى بيانات أمريكا الشمالية والغاز

 ١٦-٢الجدول 

 
١١٢ 

 المطلوبة في آل نهج لتقدير االنبعاثات المتسربة من عمليات النفط والغازاألنشطة بيانات 
 ...........................................................................على حسب فئة المصدر األولي

 ١٧-٢الجدول 

 
١١٤ 

في بعض أنواع مرافق  منخفضة أو متوسطة أو مرتفعةآميات الغاز المفقودة إلى تصنيف 
 ................................................................................................الطبيعي الغاز

 ١٨-٢الجدول 
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  الطاقة - ٢

  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت ١-٢

  مسائل المنهجية ال١-١-٢ 

يجة انطالق الكربون الذي يحتوي عليه الوقود أثناء عملية                ثابت نت راق ال ربون من االحت يد الك ي أآس بعاثات غاز ثان ي ان تأت

راق  ي أ       .االحت بعاثات ثان توقف ان أثناء عملية االحتراق ينبعث القدر األآبر   . آسيد الكربون على المحتوى الكربوني للوقود     وت

ور في شكل ثاني أآسيد الكربون، إال أن بعض الكربـون ينطلق على شكل غاز أول أآسيد الكربون أو                        ى الف ربون عل من الك

رآبات            ى شكل م ثان أو عل ة غاز المي نبعاثات آلها تتحول بفعل األآسدة في الجو وهذه اال.  غير الميثان أخرى عضويةغازي

ام إلى اثنتي عشرة سنة                       راوح من بضعة أي رة تت ربون خالل فت يد الك ي أآس ى ثان للخطوط التوجيهية للهيئة المعدلة  ووفقا. إل
ام  باس الحراري١٩٩٦لع ازات االحت بعاثات غ ية لحصر ان وائم الوطن يةالخطوط  ( بشأن الق ئةالتوجيه ة ، تعامل آاف) للهي

بعاثات لغاز ثاني أآسيد الكربون            بارها ان ربونية باعت بعاثات الك آما أن الغازات األخرى المحتوية على الكربون تخضع    . االن

ر والتسجيل بشكل منفصل          دورها للتقدي ية     وتشتمل   . ب ") عرض مجمل "في الفصل المعنون    (المشار إليها    الخطوط التوجيه

ذا االزد            نة وراء ه ى عرض لألسباب الكام تعمد في التسجيل     عل أما الكربون غير المؤآسد، والذي يكون على شكل . واج الم

 . أو رماد، فإنه يستبعد من التقديرات اإلجمالية للغازات المنبعثة نتيجة االحتباس الحراريهبابمواد دقيقة أو على شكل 

  اختيار الطریقة١-١-١-٢

نون       ي الفصل األول المع ر واردة ف ناك ثالث طرق للتقدي ةا"ه يةالخطوط  " لطاق ئة التوجيه ذه الطرق   للهي بارة عن  ، وه ع

 طريقة تفصيلية يوه( ٣أو المستوى  ٢واحد من المستوى  ونهج  ) القطاعيوالنهج  المرجعي  النهج  ( ١من المستوى     نهجين   

 ").النهج الصعودي"تعتمد على التكنولوجيا، وتسمى أيضا 

 :سيد الكربون من احتراق الوقود في عدة خطوات على النحو التالي المرجعي، يتم تقدير انبعاثات ثاني أآللنهج ووفقا 

 ).االستهالك الظاهر( إلى البلد األحفوريتقدير تدفق الوقود  •

 . إلى وحدات آربونيةهتحويل •

 . آمية الكربون الموجودة في المواد المعمرة المصنعة من آربون الوقودهيطرح من •

 .آمية الكربون غير المؤآسديضرب الناتج في معامل لألآسدة بغرض طرح  •

 .يحول الناتج إلى ثاني أآسيد الكربون وتجمع محصلة هذه الخطوات بعد تطبيقها على آافة أنواع الوقودثم  •

توى   ن المس ية م ريقة القطاع ي الط ود    ١وف واع الوق يع أن ي جم ربون ف يد الك ي أآس ية لثان يات اإلجمال ع الكم ، تجم

، فيتم جمع ٣ أو المستوى ٢ القطاعات، أما في الطريقة الصعودية من المستوى        وفي جميع ) باستثناء الكتلة الحيوية  (

ى        افة إل ات باإلض يع القطاع ود وجم واع الوق يع أن ي جم ربون ف يد الك ي أآس ية لثان يات اإلجمال يع الكم يات جم تقن

راق  ثل مصادر(االحت راقم رآة اإلحت تة والمتح رات ).  الثاب ن التقدي زيد م روج بم ن الخ بعاثات لةالمفصويمك  لالن

 . المزيد من البياناتهماباستخدام هاتين الطريقتين، ولكن يلزم

تاحة عن                             يانات الم ى درجة التفصيل في الب د وعل ى الظروف الخاصة بكل بل يار الطريقة عل تمد اخت آما هو األنشطة  ويع
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نون    ١-٢موضح في الشكل        رارات   شجرة   "المع  أآسيد الكربون من االحتراق     بشأن اختيار طريقة التقدير النبعاثات ثاني      ق

ثابت  ى درجة معقولة من                                . "ال يانات عل نها ب ر ع ي تتواف دول الت ة بالنسبة لل ر دق إن الطريقة الصعودية هي األآث وما ف وعم

بذل آل جهد ممكن الستخدام هذه الطريقة   حصر الغازات   وبالتالي يتعين على وآاالت     . ١بشأن استهالك الطاقة فيها   االستيفاء  

 .البيانات متوافرةإذا آانت 

وبا بسبب ما يوفره من دقة متزايدة،                        را مطل د أم رغم من أن الرصد المتواصل يع ى ال  اقتصر إذا ه ال يمكن تبرير    ولكن وعل

ربون،            يد الك ي أآس ى ثان ط عل اع   فق زيد من الدقة في رصد ثاني أآسيد                 بسبب ارتف ي الم ا ال تعن بيا فضال عن أنه تكلفة نس  ال

 لقياس معامالت التلويث األخرى، مثل      مرآبة رصدالإذا آانت أجهزة    المتواصل  قيام بعمليات الرصد    ولكن يمكن ال  . الكربون

 .٢ في نظام الرصدالتمديدثاني أآسيد الكبريت أو أآاسيد النتروجين، حيث يتم رصد ثاني أآسيد الكربون باعتباره غاز 

رجعية  ريقة الم بعاثات عل  الط ية لالن رات إجمال ى  ال تعطي سوى تقدي ود األول ين الوق ز ب ع التميي ود، م وع الوق ى حسب ن

ادر       ئة المص ب ف ى حس بعاثات عل ذه االن ية ه ريقة القطاع دد الط نما تح ثانوي، بي ود ال ي  . والوق ع اإلجمال ع أن الطاب والواق

راق الثابت وتلك   يعني عدم إمكانية التمييز بين االنبعاثات الناتجة عن االحت         إنماللتقديرات المستخلصة من الطريقة المرجعية      

راق المتحرك ناتجة عن االحت ثل، . ال إنوبالم تلفة لمصادر ف ئات المخ ين الف ز ب ا من التميي ية ال تمكن دوم  الطريقة القطاع

بعاث في أي نشاط اقتصادي          مثل التمييز بين استخدام الغاز أو النفط للتدفئة أو في اآلليات التي يكون تشغيلها بعيدا عن                (االن

 ).ر ذلك من اآلليات المتحرآة في صناعة البناءالطرقات أو غي

وينبغي أن نالحظ أن تقديرات االنبعاثات المستخلصة باستخدام الطريقة المرجعية ال تتماثل تماما مع التقديرات المستخلصة                  

ية تخدام الطريقة القطاع ريفات م . باس ا لتع تلفة ووفق اط مخ ند نق بعاثات ع ياس االن تم ق ريقتين ي ين الط ي هات تلفة بعض فف خ

 . بين هاتين الطريقتين طفيفةبقى االختالفاتتولكن . الشيء

بعض البلدان قد تكون هناك فروق آبيرة               ه بالنسبة ل  في التقديرات المستخلصة من هاتين الطريقتين؛ وهذا في   ومنتظمةإال أن

ا           ناك نمط ي أن ه ادة يعن وفي مثل هذه الحاالت، . لطريقة أو تلك استهالك الطاقة بهذه اتقدير للنقص أو للزيادة في     منتظماالع

 والتماس النصح منها حول األسلوب األآمل واألدق في حساب    اإلحصاءينبغي التشاور مع السلطات الوطنية المسؤولة عن           

 .االستهالك اإلجمالي لكل نوع من أنواع الوقود، والعمل بالتالي على استخدام هذا األسلوب

                                                           
 .إذا آان الفرق صغيرا بين االستهالك الظاهر واالستهالك المسجل، فعندئذ يمكن القول إن البيانات الخاصة باستهالك الطاقة مكتملة بدرجة معقولة ١

ثة من بعض المصادر الصناعية لكان من الصعب التمييز بين االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود لو افترضنا وجود رصد مستديم للغازات المنبع ٢
 )آما في أفران األسمنت مثال(واالنبعاثات المقترنة بعمليات المعالجة الصناعية 
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 هل تتوافر إحصائيات
 ؟عن إمدادات الوقود

بيانات الحصول على 
لتنفيذ الطريقة المرجعية

االنبعاثات باستخدام الطريقة تقدر 
المرجعية، مع عمل التصحيح الالزم 

لكميات الوقود في المستودعات 
 نوالتغيرات في آميات المخزو
 ومخزون الكربون واألآسدة

 
 هل تتوافر البيانات

  عن احتراق الوقود على حسب 
 المصنع أو على حسب فئة المصدر

 ؟ أو على حسب االثنين معا
 

االنبعاثات باستخدام الطريقة تقدر 
 أو ٢صعودية من المستوى ال

 ٣ المستوى

 
 

 هل تتوافر إحصائيات
عن تسليم إمدادات الوقود على 

 حسب فئة المصدر؟

 
 هل تتوافر تقديرات عن الوقود 
 المحترق في المصادر الكبيرة؟

البيانات االنبعاثات باستخدام تقدر 
انع، معالمتاحة من القطاعات والمص

عمل التصحيح الالزم لألآسدة 
 والكربون المخزن

 ١الطريقة القطاعية من المستوى (
 )٣والمستوى 

هل هذا المصدر يمثل 
 ؟ رئيسية مصادرفئة

 )١الملحوظة (

اعتماد الطريقة
 المرجعية

 باستخدام يمكن تقدير االنبعاثات
البيانات المتاحة من القطاعات، مع 

عمل التصحيح الالزم لألآسدة 
 والكربون المخزن

)١الطريقة القطاعية من المستوى (

يمكن اعتماد أسلوبين للتقدير 
الطريقة المرجعية والنتائج التي يتم(

 )٤ و٣ و٢األطر التوصل إليها في 
 وينبغي مقارنة النتائج

 

 ال

نعم

١اإلطار 

ال

 نعم

٢اإلطار 

 ال

 نعم
٣اإلطار 

 ال

 نعم

 نعم

٤اإلطار 

 ال

ئة المصادر الرئيسية     : ١الملحوظة    وية في نظام  الحصر الو                   ف ئة التي تحظى بأول ك الف ى  مجموع الحصر الذي يجريه البلد النبعاثات غازات هي تل دة عل ر بش رها يؤث طني ألن تقدي
باس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما           من الفصل السابع" تحديد فئات المصادر الرئيسية الوطنية" المعنون ٢-٧أنظر القسم (االحت

 ").تيار المنهجي وإعادة الحساباالخ"المعنون 
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   والقيم الحراریةات اختيار معامالت االنبعاث٢-١-١-٢ 

يات احتراق الوقود األحفوري، تتوقف معامالت     وهذا . ثاني أآسيد الكربون على المحتوى الكربوني للوقودانبعاثات  في عمل

ود ذاته                       نة في الوق ية الكام ود هو أحد الخصائص الكيميائ ي للوق  أو آتلة من ذرات     جزءابمعنى أنه يمثل    (المحتوى الكربون

تلة ذرات أو الك ي لل م اإلجمال ى الك بة إل ربون بالنس بع وال) الك راق أو ظروف يت ية االحت ة . هاعمل إن محتوى الطاق ثل ف وبالم

ود    يمة الحرارية          (للوق نه بالق ر ع ا يعب إال أن . هو أيضا أحد الخصائص الكيميائية الكامنة في الوقود )  التسخين  قيمة  أو وهو م

تلفة للوقود تتفاوت بشكل آبير من حيث            واع المخ لى  الحرارية لكل منها، نظرا ألن القيمة الحرارية للوقود تتوقف ع         القيماألن

رآيبة     أو اًُحجم(وتمثل القيمة الحرارية الصافية آمية الحرارة الناتجة عن االحتراق الكامل لوحدة وقود    .  الكيميائية هروابط ت

اً  أما القيمة الحرارية   . ضائعة، على افتراض أن الماء الناتج عن االحتراق يبقى على شكل بخار وأن حرارة هذا البخار                 )وزن

ية ى خالف – اإلجمال رارية الصافية  وعل يمة الح رها –الق تم تقدي ترداد  في اء واس بخار الم ل ل يف الكام راض التكث ى افت  عل

بخار رارة ال ي . ح واردة ف ية ال يانات القياس ي الب تمدة ف رارية الصافية هي المع يمة الح ى أن الق ارة إل الخطوط  وتجدر اإلش
 .التوجيهية للهيئة

 بوحدة الطاقة وليس بوحدة الكتلة،      هايعبر عن فتجة عن احتراق الوقود األحفوري،      وبالنسبة النبعاثات ثاني أآسيد الكربون النا     

ر عنه بوحدة الطاقة                        ند التعبي ل ع ود يكون أق ي للوق تفاوت في المحتوى الكربون ك ألن ال  القيمة الحرارية لذالك تستعمل    .وذل

 .الطاقةات مبنية على وحدة الوزن إلى بيان أو جملح المنسوبة إلى وحدة االوقودلتحويل بيانات إستهالك 

ي باعتبارها االنبعاثات ال             توى الكربون يمة المح ريف ق ن تع  ، أو الكمية القصوى من الكربون المحتمل     كامنةويمك

ة تحول جميع الكربون الموجود في الوقود إلى ثاني أآسيد الكربون             ي حال و ف ي الج بعاثه ف ولما آانت عمليات . ان

نما إن الكفاءة، بمعنى أن بعض الكربون الموجود في الوقود ال ينطلق إلى الجو و  م% ١٠٠االحتراق ال تتم بنسبة     

ى شكل سخام أن مواد          ى عل  رماد، لذا يستخدم معامل األآسدة لتقدير هذا الجزء المتبقي من الكربون        و أ هبابيتبق

 .بعد االحتراق

ود      واع الوق بة ألن تجارية  وبالنس تخدام ،        ال ائعة االس ن    الش ة ال  م ليمة الممارس تم     س االستعالم من موردي هذه    أن ي

ن المحتوى الكربوني والقيمة الحرارية الصافية للوقود، مع استخدام القيم المحلية قدر اإلمكان        واع ع وإذا لم . األن

يمكن عندئذ استخدام القيم القياسية              تاحة ف يانات م ذه الب ن ه الختيار قرارات شجرة  " المعنون   ٢-٢وفي الشكل    .تك

 .يرد توضيح الختيار معامالت االنبعاث ،"رية ومعامالت انبعاث الكربونالقيم الحرا

وقد تكون هناك صعوبات أآبر في الحصول على البيانات الخاصة بالمحتوى الكربوني والقيمة الحرارية الصافية 

، أو أنواع   لبعض أنواع الوقود غير المطروحة في األسواق، مثل النفايات الصلبة التي تنتج على مستوى البلديات              

ى أساس المحتوى الحراري فيها، مثل النفط الخام                باع عل ي ال ت ود الت وفي مثل هذه الحاالت يمكن الحصول      . الوق

ى القيم     فبالنسبة للقيم المتصلة بالنفايات الصلبة على مستوى البلديات، يمكن الحصول . اللزوم عند  االفتراضيةعل

ؤولين              ريق االتصال بالمس ن ط يم ع ذه الق ى ه غيل المصانع التي تنتج الحرارة من حرق هذه النفايات            عل ن تش .  ع

راوح القيم   استنادا إلى معلومات مأخوذة من السويد (طن /  جول-اغ جي١٠٫٥ و٩٫٥بين   االفتراضية المقترحة    وتت

دانمارك  رد معلومات عن المحتوى الكربوني للنفايات في الفصل السادس   ).وال ي النفايات المحددة ف"  المعنون وت

ئة      ية للهي وط التوجيه ناك معلومات متوافرة عن العالقة بين المحتوى الكربوني               . "الخط ام، ه نفط الخ بة لل وبالنس

ام       نفط الخ ن ال تلفة م واع المخ ي لألن توى الكبريت ثافة والمح دول  . (والك ر الج أن  ٢-٢انظ توى  بش ثقل والمح ال
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لثقل والمحتوى الكبريتي لبعض البلدان المدرجة       حول متوسط ا   ٣-٢الكبريتي لبعض أنواع النفط الخام، والجدول       

ن          ي م ي الملحق الثان ناخ             ف ر الم أن تغي ة بش تحدة اإلطاری م الم ية األم ومات عن القيم الحرارية       ). اتفاق رد معل وت

والتنمية في الميدان االقتصادي  دول منظمـة التعـاون غيرالصافية لألنواع المختلفة من الفحم في البلدان األخرى 

ي ال   دول   ف أما القيم الحرارية   . ١٩٩٠ وفقا ألرقام عام     الخاصة بالبلد  الذي يوضح القيمة الحرارية الصافية       ٤-٢ج

ية ألغلب أنواع الوقود األخرى فترد في الدليل المرجعي              الجدول  انظر (للخطوط التوجيهية للهيئة  الصافية القياس

 ).، القيم الحرارية ألنواع الوقود األخرى٣-١

ة،      دة          وبصفة عام امالت األآس ول إن مع ن الق أما بالنسبة  . للغازات والزيوت معروفة بشكل دقيق    االفتراضية  يمك

ى الظروف التي تتم فيها عملية االحتراق مما قد يؤدي إلى تفاوت                 توقف عل دة ت امالت األآس إن مع م، ف صل يللفح

وعلى . مين المحليين للفحم ومنتجاتهمناقشة هذه العوامل مع المستخدالممارسة السليمة ومن . إلى عدة نقاط مئوية 

 . الخطوط التوجيهية للهيئةآل حال، فإن المعامالت االفتراضية ترد في
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 اختيار بيانات األنشطة ٣-١-١-٢ 

ل ال بة لك وعه بالنس ود المحروق ون ية الوق يانات األنشطة آم ثل ب تويات تم ن  . مس يانات م ذه الب ن تحصيل ه ا يمك با م وغال

ا من                         يعها مباشرة إم وم بتجم ة والتي تق ية المسؤولة عن إحصاءات الطاق وآاالت الوطن  المستهلكة للوقود أو من     المنشآتال

ود            راق الوق دات احت ا يمكن الحص    . األشخاص المسؤولين عن مع ول على هذه البيانات من موردي الوقود الذين يقومون         آم

م وهوية هؤالء العمالء طبقا للقوانين المنظمة للنشاط االقتصادي، أو               ى عمالئه ود المسلمة إل يات الوق ادة بتسجيل آم في الع

ذه المصادر  من تشكيلة يمكن الحصول    و     .  من ه يانات المتصلة باستهالك الوق يع المباشر للب د يحدث التجم د من خالل  وق

 من خالل التقارير التي – آما هو الحال في مصانع االحتراق الكبرى –دراسات استقصائية دورية لعينة من المؤسسات، أو      

دمها  وتحدد .  المؤسسات نفسها إلى الوآالة الوطنية المسؤولة عن إحصاءات الطاقة أو بموجب قوانين مراقبة االنبعاث               هذه تق

ود الغاز     يات الوق ة آم يد عن طريق عدادات الغاز ؛ وآذلك األمر بالنسبة للوقود الصلب         المس  ي تهلكين بشكل ج ى المس لمة إل

 .والسائل، وآالهما يوزع على المساآن وفي األسواق لصغار المستهلكين التجاريين

ليمة    ومن    صة بكميات استخدام اإلحصاءات الخاصة باحتراق الوقود إذا آانت متاحة بدال من اإلحصاءات الخاالممارسة الس

ود المسلمة للعمالء      وم بتجميع بيانات االنبعاث من الشرآات بموجب قواعد              ٣.الوق ي تق وآاالت الت ذا اإلطار يمكن لل وفي ه

ي أن تطلب البيانات الخاصة باحتراق الوقود       الغ البيئ إال أنه من النادر أن تكون هناك بيانات آاملة عن احتراق الوقود، . اإلب

ن ال   يس م ه ل را ألن اري      نظ كني أو تج در س ل مص راق لك بعاثات االحت ود أو ان تهالك الوق ياس اس ي ق إن  . عمل ي ف وبالتال

راق بالنسبة للمصادر األآبر                    يانات االحت زيج من ب ى م وم عل نهج تشتمل في العم ذا ال ي تستخدم ه ية الت اإلحصاءات الوطن

بة للمصادر األخرى ليم بالنس يانات التس ى . وب ازوينبغي عل ة حصر الغ ارس وآال ي ات أن تم ية ف الحذر لتجنب االزدواج

 .  أثناء تجميع البيانات من مصادر متعددةبعض االنبعاثاتالحساب أو إغفال حساب 

ؤدي في الغالب إلى                                     ية ي نقاش المباشر مع الشرآة المعن رى أن ال بار، ن يها السرية موضع اعت ي تكون ف وفي الحاالت الت

يانات   تخدام الب ي الحاالت. السماح باس ي ال يعط وف يانات    ى الت يع الب ا يكون تجم ادة م يانات، ع تخدام الب ذا اإلذن باس يها ه  ف

بعاثات           ود أو االن تابعة لهذه    الخاصة باستهالك الوق مع البيانات المتعلقة بشرآات أخرى آافيا إلخفاء هوية الشرآة          الشرآةال

 .بدون االضطرار إلى تسجيل بيانات عن االنبعاثات تقل عن الواقع

 الطريقة المرجعية وعندما ال يعمل حساب تفصيلي لذلك في      من أجل منتجات  اللضروري تقدير الكربون المخزون في      ومن ا  

يات الصناعية      للكربون المخزون عن طريق االتصال بمصانع معامالت الحصول على الممارسة السليمة  ومن   . قطاع العمل

رولية الصناعي            تقات البت ي تستخدم المش روآيماويات الت ية    ةالبت واد أول رد في     .  آم  قائمة بأنواع   الخطوط التوجيهية للهيئة   وت

زون      ربون المخ ية للك امالت افتراض ى مع افة إل زون باإلض ربون المخ ية الك كل غالب ي تش تجات الت ود والمن ي . الوق وينبغ

ناك معلومات أآثر تفصيال تخص البلد                 ومات إال إذا آانت ه ذه المعل ات عن أنواع الوقود وعندما تكون هناك بيان   . استخدام ه

                                                           
حروقة، وهذا االختالف يمثل الكميات التي      هناك اختالف بشكل عام بين الكميات المسلمة إلى المؤسسات من الوقود الصلب والسائل والكميات الم                 ٣

آما أن األرقام الخاصة بأرصدة المخزون على المستوى              .  تضاف إلى مخزون الوقود لدى المؤسسات أو الكميات التي تؤخذ من هذا المخزون                      
مثل مؤسسات  (ة معينة من فئات المصدر      الوطني قد ال تشمل الكميات المخزونة لدى المستهلكين النهائيين، أو قد تشمل فقط آميات المخزون لدى فئ                 

 .وآذلك فإن األرقام الخاصة بالكميات المسلمة قد تشمل الكميات المستخدمة في المصادر المتحرآة أو المشتقات البترولية الصناعية). إنتاج الكهرباء
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ربون المخزون  رات للك راء تقدي ى إج وة عل ه ينبغي التشجيع بق تجات األخرى، فإن ر ٤.والمن ي تقدي بالغة ف ا تحدث م  وربم

وت التشحيم بعد استعمالها غالبا ما تحرق للحصول                   وت التشحيم، ألن زي ربون المخزون في زي امالت االفتراضية للك المع

ة    ى الطاق االتصال بالمسؤولين عن تجميع زيوت التشحيم بعد استعمالها، حتى يمكن التعرف إلى    لسليمة  الممارسة ا  ومن   . عل

 .مدى يتم حرق الزيوت المستعملة على مستوى البلدأي 

ود                دادات الوق ند استخدام الطريقة المرجعية، ينبغي استخدام اإلحصاءات الخاصة بإم د  ٥وع مصدر ل يكون هناك خيار ، وق

يانات المتصلة با     تيراد والتصدير   للب ذا السياق، يمكن االستفادة من األرقام الرسمية لسلطات الجمارك أو األرقام              . الس وفي ه

والواقع أن القائمين على تجميع بيانات الطاقة على المستوى الوطني هم الذين يحددون هذا االختيار بناء  . الخاصة بالصناعة   

يامهم بإعداد         ناء ق يانات أث يمهم لنوعية الب ى تقي ود الوطنية   عل ولهذا .  على حسب نوع الوقودالخياروقد يختلف . أرصدة الوق

ه من      ليمة     فإن ة عند                الممارسة الس ية المسؤولة عن إحصاءات الطاق وآالة الوطن  بين إمدادات الطاقة االختيارالتشاور مع ال

يار         ي اخت وآالة ف تخدمها ال ي تس ر الت ى المعايي م عل نى الحك ى يتس ليم، حت اءات التس يها   وإحص ي وضعت عل األسس الت

ي     تخدام ف بة لالس ر مناس ذه المعايي ت ه ا إذا آان رفة م ود، ومع واع الوق ن أن وع م ل ن واردات والصادرات لك إحصاءات ال

 .الحصر

 ، ولكنها تعبر بدال من ذلك عن الكميات المسلمة          المحروقعن آميات الوقود    بيانات األنشطة   وفي الحاالت التي ال تعبر فيها       

ا    ى مؤسس ر عن الفئات ال          إل األساسية، تكون هناك مخاطر الوقوع في ازدواجية الحساب        ثانوية  ت النشاط االقتصادي، أو تعب

ناتجة عن العمليات الصناعية أو قطاع المذيبات أو قطاع النفايات              بعاثات ال والواقع أن اآتشاف االزدواجية في الحساب      . لالن

ات        يع األوق را سهال في جم يس أم ي بعض العم  . ل واع من الوقود قد تتولد عنها منتجات ثانوية     فف يات الصناعية تستخدم أن ل

ود لطرف ثالث                         باع آوق ع آخر بالمصنع أو ت ود في موق دورها آوق ازات المستخدمة في أفران الصهر          (تستخدم ب ثل الغ م

ربونية األخرى            فئات المصادر الثابتة تنسيق التقديرات بين الممارسة السليمة   ومن   ). والمستخرجة من الكوك واألشكال الك

ئات الصناعيـة ذات الصلــة، حتى يمكن تجنب االزدواجية                 ربون والف يد الك ي أآس از ثان وترد في .  في الحساب   أو اإلغفال  لغ

يل    ئات ال        ١-١-٢التذي ئات والف ة بالف يها والتي يمكن                   ثانوية   قائم وري ف ود األحف ربون الوق ي ينبغي تسجيل آ من حيث    -الت

 .فيها ازدواجية في حساب هذا الكربون أن تحدث -المبدأ

ئات المصادر      بعض ف راق في القطاع الزراع     (وبالنسبة ل ثل االحت ود         )يم ناك بعض الصعوبة في فصل الوق د تكون ه ، ق

ود المستخدم في اآلليات المتحرآة                تة عن الوق دات الثاب وبالنظر إلى اختالف معامالت االنبعاث للغازات      . المستخدم في المع

أن يتم استغالل البيانات غير المباشرة      الممارسة السليمة    ثاني أآسيد الكربون من هذين المصدرين، لذا فإنه من           رغياألخرى  

ياه               ( ياجات ضخ الم ثل عدد المضخات، ومتوسط االستهالك، واحت تنتاجات حول استخدامات الطاقة لهذين         ) م للخروج باس

 .البلدان األخرىالمعلومات المتاحة من من الخبراء وأحكام  من ةاإلفادوقد يكون من المناسب في هذا الصدد . المصدرين

                                                           
المأمول أن من و. لبتروآيماويات في عدد من البلدان صناعات اعبريقوم معهد فراون هوفر في ألمانيا في الوقت الحاضر بدراسة تدفقات الكربون          ٤

يسفر هذا العمل عن تقديرات أفضل للمشتقات البترولية في صناعة الكيماويات المخزونة داخل المنتجات المصنعة، ومن المقرر أن تستكمل هذه                             
 .٢٠٠٠الدراسة في منتصف عام 

. ألولي، والواردات والصادرات والتغيرات في المخزون االحتياطي لجميع أنواع الوقودهذه اإلحصائيات تشمل اإلنتاج الوطني من أنواع الوقود ا ٥
 .وتعامل الزيوت الموجودة في مستودعات سفن المالحة الدولية باعتبارها صادرات، ومن ثم تطرح حسابيا من اإلمدادات
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 االستيفاء ٤-١-١-٢

بعاثات من جميع أنواع الوقود وجميع فئات المصادر              ود االن راق الوق بعاثات من احت ة لالن رات الكامل ينبغي أن تغطي التقدي

ئة  المحددة في    ية للهي بعاثا    . الخطوط التوجيه ر ان م تقدي م أن يتس ربون  ومن المه يد الك ي أآس ى الطريقة الصعودية  ت ثان   عل

يانات األساسية لألنشطة، والتي تشكل بدورها المتطلبات الضرورية لحساب انبعاثات                      ثقة في الب زيد ال ه ي ة ألن بالجودة والدق

 .من المصادر الثابتة غاز الميثان وأآسيد النيتروز

ود المسلمة               يات الوق يع آم ناك تسجيل لجم ود،    وينبغي أن يكون ه  هناك مجال لظهور أخطاء حتىال يكون من منتجي الوق

 اإلحصاءات الخاصة بتسليم الوقود نتيجة للخطأ في   تصنيفوتزداد احتماالت األخطاء النظامية في      .  العينات ناتجة عن أخذ     

ين بالوقود                       تهلكين التجاري زويد المساآن وصغار المس يجة الستخدام الموزعين في ت ا توافرت  وإذ. تصنيف المؤسسات ونت

ه يمكن عندئذ مقارنة األرقام                  نة فإن ود في قطاعات اقتصادية معي ا عن استهالك الوق ي تعطي أرقام نة الت يانات مسح العي ب

ليم ا لمناظرة       يانات التس د بيانات                            . بب ة في تحدي ام وعمل التسوية الالزم ين األرق رق نظامي ب م ينبغي اآتشاف أي ف ومن ث

 .التسليم

ذلك تسجيل         د يحدث آ ل من الحقيقة إذا آان المستهلكون النهائيون هم الذين يستوردون      وق ائلة بأق ود الصلبة والس واع الوق أن

ود بشكل مباشر     م ينبغي أن يظهر في اإلحصاءات           . الوق ارك، ومن ث يانات الجم تيراد المباشر يسجل في ب وم أن االس ومعل

يس في اإلحصاءات الخاصة بتسليم الوق              ود ول دادات الوق وإذا آان االستيراد المباشر  . ود من الموردين الوطنيين   الخاصة بإم

إن الفارق اإلحصائي بين آميات اإلمداد وآميات التسليم سيوضح حج                 را بشكل ملحوظ ف ومرة أخرى، فإن . م هذا الفارق آبي

تهالك توضح     ح االس ي مس يها ف تم التوصل إل ي ي تائج الت ع الن ة م يالمقارن ن ه ية للمصادر ذات  م ئات الرئيس لة  الف  الص

 .باالستيراد المباشر

وقد أظهرت التجربة أن تغطية األنشطة التالية في السجالت القائمة قد ال تتم بشكل جيد ومن ثم ينبغي التأآد بشكل خاص من    

 :إدراجها

 .التغير في المخزون الموجود لدى المنتجين ألنواع الوقود األحفوري •

نفايات ألغراض الحصول على الطاقة        •  جب أن يسجل التخلص من النفايات بالحرق في فئة المصادر         والوا. حرق ال

 . بالطاقةةالخاص  بالنفايات، أما حرق النفايات ألغراض الطاقة فينبغي أن يسجل في فئة المصادرةالخاص

 .بمعامل توليد الطاقةاحتراق الوقود الخاص  •

 ).تخزين الكربون (ةاويبتروآيم الخاصة بصناعة البتروآيماويات إلى منتجات  األوليةدواتحويل الم •

ران والمالحة البحرية  • ية للطي ي األنشطة الدول ود ف راق الوق رجعية(احت ي الطريقة الم وب ف ذا مطل ويمكن ). وه

 . من هذا الفصل٣-١-٥-٢ و ٣-١-٤-٢اإلطــالع على مزيد من التوجيهات حول هذا الموضوع في القسمين 

فمن المعلوم أن إنتاج الحديد المصهور يتم . استخدام الكوك في أفران الصهراالهتمام بتسجيل االنبعاثات الناتجة عن   وينبغي   

ران الصهر باستخدام الكربون الموجود في فحم الكوك                د في أف ى أآسيدات الحدي زال الخامات المحتوية عل عن طريق اخت

زال أخرى         ( يانا باستخدام عوامل اخت زال في آن واحد           ) وأح ود وعامل االخت باره الوق ما آان الغرض األساسي من     ول. باعت

تاج الحديد المصهور، لذا ينبغي اعتبار االنبعاثات صادرة عن عملية صناعية عند عمل حساب تفصيلي                        أآسدة الكوك هو إن

بعاثات الصناعية   ل ناك ازدواجية في حساب الكربون الناتج عن استهالك الكوك أو أنواع الوقود                      . الن م أال تكون ه ومن المه
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ا األساس، إذا أدرجت هذه االنبعاثات في البيانات الخاصة بقطاع العمليات الصناعية فينبغي أال تدرج في                وعلى هذ . األخرى 

ة        يانات الخاصة بقطاع الطاق ي ال يتم فيها التعامل مع االنبعاثات الصناعية بشكل مفصل        . الب بلدان الت ناك بعض ال . إال أ ن ه

وفي جميع األحوال ينبغي عمل طرح حسابي       . بيانات الخاصة بقطاع الطاقة   وفي هذه الحاالت، ينبغي إدراج االنبعاثات في ال       

 .لكمية الكربون المخزون في المنتج النهائي من االنبعاثات الفعلية

 متسقةتسلسلة زمنية م وضع ٥-١-١-٢

ليمة   من    تارة في الشكل        الممارسة الس يانات باستخدام الطريقة المخ نون  ١-٢إعداد الب بشأن اختيار  قراراتشجرة  : " المع

بعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت            ر الن . بالنسبة لجميع السنوات المشمولة في المتسلسلة الزمنية " طريقة التقدي

يانات الناقصة في                               رات للب وقت، ينبغي إعداد تقدي يانات مع مرور ال ر الب ر الطريقة أو تغي ك بسبب تغي ندما يصعب ذل وع

ى زمنية عل لة ال يانات الحاالمتسلس تقراء العكسي للب ية أساس االس ن  . ل ريقة م ى ط رجعية إل ريقة الم ن الط تقال م ند االن وع

ى  ى، ينبغي عل ازات المستوى األعل االت حصر الغ نوات  وآ ى الس ك عل يق ذل ين الطريقتين وتطب ة واضحة ب اء عالق إنش

يانات ناقصة        ابقة إذا آانت الب -٢-٣-٧، يشتمل القسم " المنهجي وإعادة الحساب    االختيار"وفي الفصل السابـع المعنون     . الس

 .على توجيهات بشأن الطرق المختلفة التي يمكن استخدامها في هذه الحالة"  البديلةالحسابتقنيات إعادة " المعنون ٢

 عدم التيقن  تقييم ٦-١-١-٢

 بيانات األنشطة

التطبيق العملي "لموضحة في الفصل السادس المعنون يمكن استخدام المعلومات الواردة في هذا القسم باالقتران مع الطرق ا        

دار عدم التيقن       ياس مق ويوضح الفصل السادس آيفية اإلفادة     . ، بغرض تقييم النسب الكلية لعدم التيقن في البيانات الوطنية         "لق

 . بلدالخاصة بالمن البيانات التجريبية وتقديرات الخبراء لمعرفة نسبة عدم التيقن 

ي تحدي   ة ف ليم أو          إن الدق اءات التس ر إحص ى تواف يا عل تمد آل اد تع ية تك ريقة القطاع تخدام الط بعاثات باس رات االن د تقدي

 :وينتج عدم التيقن أساسا من . إحصاءات االحتراق للفئات الرئيسية من المصادر

 .آفاية التغطية اإلحصائية لجميع فئات المصادردرجة  •

 ). التجارية أو غيرالتجاريةء سوا(آفاية التغطية لجميع أنواع الوقود  درجة •

ر         ياس المباش ن الق وذة م رة والمأخ ادر الكبي ي المص روق ف ود المح ة بالوق اءات الخاص بة لإلحص ن اوبالنس جيل أو م لتس

ذه اإلحصاءات متفاوتة عن التقدير المرآزي بنسبة                 األرجح أن تكون ه أما بالنسبة للصناعات التي تعتمد  . ٦%٣اإللزامي، ف

ة بشك      ى الطاق أن يتم التشاور مع مصممي الممارسة السليمة ومن . ل مكثف، فاألرجح أن تكون بيانات االحتراق أآثر دقة    عل

ئات ال                 ود للف يقن في استهالك الوق ر عدم الت ند تقدي نة ع ك ألن حاالت عدم التيقن تعتمد على     ثانويةمسح العي ية، وذل  الرئيس

 .نوعية المسح وحجم العينة المستخدمة

ى      تظم     أي  وباإلضافة إل ز من ة الستهالك الوقود، تخضع بيانات األنشطة                   تحي ر الكامل يجة التغطية غي يانات األنشطة نت في ب

يانات تختلف من سنة ألخرى            يع الب والبلدان التي تتوفر فيها نظم جيدة لتجميع البيانات، بما . أيضا ألخطاء عشوائية في تجم
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% ٣ – ٢خطاء العشوائية في إجمالي االستخدام المسجل للطاقة عند نسبة   جودة البيانات، يتوقع منها إبقاء األ     مراقبة  في ذلك    

رقم السنوي      وتعكس هذه النسبة حدود الثقة الضمنية فيما يتصل بالطلب اإلجمالي على الطاقة، آما يشاهد في النماذج          . من ال

ة بالعوامل اال            ى الطاق ربط الطلب عل ة والتي ت يانات التاريخية للطاق ي تستخدم الب أما في حالة األنشطة الفردية . قتصاديةالت

 .الستخدام الطاقة فإن النسبة المئوية لألخطاء قد تكون أآبر بكثير

ية واألخطاء العشوائية        زيج من األخطاء النظام ه م يانات األنشطة هو في مجمل يقن في ب بلدان  . إن عدم الت وم أغلب ال وتق

داد   تقدمة بإع دةالم يات ا أرص ود والكم دادات الوق ذه   بإم لمة؛ وه دةلمس ية   األرص اء النظام ن األخط د م يلة للح ر وس .  توف

ا صغيرة                       ية في مجمله ذه الظروف أن تكون األخطاء النظام ثل ه عن الناتج ويعتقد الخبراء أن عدم التيقن   . واألرجح في م

د يكون في حدود          ذين النوعين من األخطاء ق ها النظم المسؤولة عن وبالنسبة للدول التي تتسم في. بالزيادة أو النقصان% ٥ه

ر بشكل ملحوظ، وربما يكون في حدود                   يقن أآب ل تطورا ، يمكن أن يكون عدم الت ا أق ة بأنه يانات الطاق بالزيادة أو % ١٠ب

ى                   . النقصان  يقن ليصل إل ادة عدم الت ى زي ر الرسمية إل ؤدي األنشطة غي في بعض القطاعات في بعض  % ٥٠ويمكن أن ت

بلدان  نون    ال ٦-٢انظر الجدول     . ال تعلق ببيانات أنشطة االحتراق الثابت           "مع يقن الم لالطالع على تقديرات   " مستوى عدم الت

 .أآثر تفصيال لعدم التيقن

 معامالت االنبعاث

تج عدم التيقن في معامالت االنبعاث والقيم الحرارية الصافية من عنصرين أساسيين، وهما       الدقة في قياس القيم، والتغير : ين

وريد ال       ود ونوعية اختيار العينات من اإلمدادات المتاحة    في مصدر ت وهناك آليات محدودة للتعامل مع األخطاء النظامية . وق

ذه الخواص        ياس ه بار األخطاء عشوائية بشكل رئيسي             . في ق ي يمكن اعت وبالنسبة ألنواع الوقود المطروحة للبيع،    . وبالتال

ل من               يقن أق رجح أن يكون عدم الت ا بالنسبة ألنوا  %. ٥ي ع الوقود غير المطروحة للبيع فإن عدم التيقن يكون بنسبة أعلى أم

 .وينتج في الغالب من التغير في ترآيب الوقود

ناك نطاقات قياسية لعدم التيقن بالنسبة           إال أنه من الواضح أن     . الكربون المخزون أو عوامل أآسدة الفحم     لمعامالت  وليست ه

ود آ           تهلكين المستخدمين للوق ام أو بسبب الخواص األخرى الكامنة فيه بخالف آونه وقودا هو أمر      التشاور مع المس ادة خ م

ربون المخزون يقة للك رات دق تمال . أساسي للخروج بتقدي ومات عن اآ م إعطاء معل تخدمي الفح بار مس ثل، يمكن لك وبالم

 .االحتراق في المعدات التي يستخدمونها بمختلف أنواعها

 التقاریر والوثائق ٢-١-٢

ليمة    الممارس من    االنبعاثات المختلفة لمقادير  آافة المعلومات التي يتم الحصول عليها للخروج بتقديرات         وأرشفة  توثيق  ة الس

 ". ضمان ومراقبة الجودة" من الفصل الثامن المعنون ١-١٠-٨على المستوى الوطني، آما هو موضح في القسم 

ي ر الوطن ي التقري ق ف ل الوثائ ي إدراج آ ن العمل يس م تخدمة ملخصات ل ينبغي أن يتضمن الحصرن إال أ. ول لطرق المس

بعاث، بحيث تكون تقديرات                يانات الخاصة بمصادر االن راجع الب  متسمة بالشفافية وتمكن من تتبع       في التقرير  النبعاثاتاوم

 .الخطوات المستخدمة في الحساب

                                                                                                                                                                                     
 حول% ٩٥ة من الخبراء تستهدف تقريب مستوى الثقة إلى نسبة تمثل النسب المئوية المذآورة في هذا القسم استطالعا غير رسمي آلراء مجموع ٦

 .التقدير المرآزي
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  اتر االنبعاثداوفيما يلي بعض األمثلة للوثائق والتقارير المحددة والتي لها صلة بفئة مص

 .مجموعة البياناتاستيفاء  والمالحظات على  المستخدمةمصادر بيانات الطاقة •

 .مصادر القيم الحرارية وتاريخ آخر تنقيح لها •

امالت   مصادر    • وفي حالة إجراء . االنبعاث وعوامل األآسدة وتاريخ آخر تنقيح لها وأية مراجعة للتأآد من دقتها     مع

ربون ينبغي ى مصادر تصحيح لتخزين الك ق عل تمل الوثائ امالت  أن تش ا المع م به ي ت ية الت ى توضيح للكيف وعل

 .الحصول على األرقام الخاصة بكميات الوقود المسلمة

 عملية حصر الغازاتجودة ومراقبة  ضمان ٣-١-٢

ن  ليمة م ة الس بارات الممارس راء اخت ودة إج راقبة الج نون   لم ثامن المع ي الفصل ال و موضح ف ا ه راقبة ضمان وم: "آم

نون    ١-٨، الجدول    "الجودة  راقبة جودة الحصر          " المع ة لم أحكام باإلضافة إلى اإلفادة من      ،")١المستوى  (اإلجراءات العام

بعاثات            رات الخاصة باالن راجعة التقدي راء في م الجودة آما هو موضح لمراقبة ويمكن آذلك تطبيق اختبارات إضافية   . الخب

واردة في ا     ٢في إجراءات المستوى        ثامن وإجراءات ضمان الجودة ؛ وخاصة إذا استخدمت طرق من مستويات           ال لفصل ال

ئة من مصادر االنبعاث                 ذه الف بعاثات من ه تحديد االن ى ل إلى استخدام مستوى   وآاالت حصر الغازات    ويفضل أن تعمد    . أعل

بة   ودة بالنس راقبة الج راءات ضمان وم ن إج ى م يةأعل ئات المصادر الرئيس ي  لف دد ف و مح ا ه نون آم ابع المع الفصل الس

 ".االختيار المنهجي وإعادة الحساب "

ى      اه بعض اإلجراءات المحددة المتصلة بهذه الفئة من مصادر         اإلرشادات   وباإلضافة إل رد أدن ثامن، ت واردة في الفصل ال ال

 .اتاالنبعاث

 مقارنة تقدیرات االنبعاث باستخدام نهج مختلفة

ازات     أن تحرص    ينبغي    ة حصر الغ ى وآال ي أآسيد الكربون من احتراق       عل بعاثات ثان رات الخاصة بان ين التقدي ة ب  المقارن

ي أعدت باستخدام الطريقة القطاعية من المستوى                  ود الت ي أعدت باستخدام الطريقة        مع    ٢ والمستوى    ١الوق رات الت التقدي

روق ملموسة          ة ف ذا التحليل المقارن، فإن االنبعاثات غير ا         . المرجعية، وتفسير أي لناتجة عن احتراق الوقود ينبغي أن    وفي ه

 ).١-١-٢انظر التذييل (تستـنزل من الطريقة المرجعية 

  تدقيق بيانات األنشطة

ازات             • ة حصر الغ وم وآال ية معبرا عنها بوحدات الكتلة ؛     أرصدة  بإنشاء ينبغي أن تق ة الوطن  الكتلة  وأرصدة الطاق

ود      راجعة المتسل      . لصناعات تحويل الوق بار وم روق اإلحصائية من أجل اآتشاف أية               وينبغي اخت زمنية للف لة ال س

ية      رات نظام ة باستمرار                   (تأثي ا نفس العالم ي تكون له روق الت ذا يتضح من الف تخلص من هذه         ) وه ا ينبغي ال آم

ان ذلك ممكنا        ا آ رات آلم  الوآالة الوطنية المسؤولة عن – أو بالتعاون مع -و ينبغي إنجاز هذا العمل بمعرفة. التأثي

 .ت الطاقةإحصاءا

ر               • ازات بتقدي ة حصر الغ وم وآال ة معب      األرصدة ينبغي أن تق ية من الطاق  وأرصدة، الطاقةرا عنها بوحدات  الوطن

ة ودالطاق روق اإلحصائية .  لصناعات تحويل الوق زمنية للف لة ال راجعة المتسلس بار وم ةوينبغي اخت يم ومقارن  الق

ية ل    وآالة الدول ن ال ددة م يم المح ع الق رارية م ة الح كل (لطاق ر الش جرة ٢-٢انظ رارات ، ش يم  ق يار الق أن اخت بش
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ربون        بعاث الك امالت ان يم حرارية مختلفة لنوع                     ). الحرارية ومع يق ق تم تطب ندما ي ا إال ع يمة له ذه الخطوة ال ق وه

ود   ن الوق ين م ثال(مع الفحم م ي  ) آ تلفة ف نود المخ ى الب زانيةعل وك،   (المي ران الك واردات، وأف تاج، وال ثل اإلن م

زلية    روق اإلحصائية التي تعكس تغيرا آبيرا سواء في المقدار أو في      ). واالستخدامات المنـ أن الف نويه ب وينبغي الت

 .العالمة بالمقارنة مع قيم الكتلة المناظرة تمثل دليال على وجود خطأ في القيم الحرارية

ة حصر الغازات إن اإلمدادات اإلجمالية للكربون في ا                  • ؤآد وآال اءمتها مع آربون ولطريقة المرجعية قد تمت م ينبغي أن ت

 . في البلدان التي يتوقع أن يكون لذلك أهمية فيهاغير الوقودالوقود األحفوري من صادرات أو واردات المواد 

 .ينبغي مقارنة إحصاءات الطاقة مع اإلحصاءات المقدمة إلى المنظمات الدولية حتى يمكن اآتشاف االختالفات •

 لإلحصاءات الخاصة باالنبعاثات واحتراق الوقود في مصانع االحتراق   ة تجميع روتيني  ك أعمال أن تكون هنا  يمكن   •

رى  تعلق  الكب راض ت ك ألغ ريعات  بوذل تلوثتش ن . ال ر–ويمك ك إذا تيس ازات   –  ذل ر الغ ة حص وم وآال  أن تق

 .نع للتأآد من صحة إحصاءات الطاقة الوطنيةاالمصالخاصة بباستخدام هذه البيانات 

 ر صحة معامالت االنبعاثاختبا

ر               • ازات بتقدي ة حصر الغ وم وآال را عنها بوحدات آربونية، وتقدير          األرصدة ينبغي أن تق ة معب ية من الطاق  الوطن

ود          ربونية لصناعات تحويل الوق بار المتسلسلة الزمنية للفروق اإلحصائية، مع مالحظة          . األرصدة الك وينبغي اخت

ر           ي تعكس تغي روق اإلحصائية الت دار أو في            أن الف را سواء في المق  بالمقارنة مع قيم الكتلة المناظرة     اإلشارةا آبي

 .تمثل دليال على وجود خطأ في المحتوى الكربوني

بار معامالت االنبعاث واألآسدة المستخدمة في                        • رى الخت راق الكب ادة من نظم الرصد في مصانع االحت يمكن اإلف

 .المصنع

 تقييم القياسات المباشرة 

يم إجراءات              ينبغي ا ن    • ازات بتقي ة حصر الغ وم وآال الجودة المقترنة بعمليات قياس الوقود على مستوى      مراقبة   تق

نه         ع بعي دة في موق بعاث واألآس امالت االن أة والتي جرى استخدامها في حساب مع وجد   . المنش ه ال ت ين أن وإذا تب

ية على الجودة فيما يتصل بعمليات القياس والتحليل المستخدم            ة آاف ة الستخالص معامالت االنبعاث واألآسدة     رقاب

 . المعامالتفينبغي عندئذ التشكيك في جدوى االستمرار في استخدام هذه
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يل  ود   ١-١-٢التذی ن الوق ربونية م زیئات الك بعاثات الج ن ان الغ ع ورياإلب ااألحف   وفق

ام     ة لع ئة المعدل ية للهي وط التوجيه بعاثات   ١٩٩٦للخط ر ان ية لحص وائم الوطن أن الق   بش
 .غازات االحتباس الحراري

ربون    ادر الك ي يوضح مص دول التال وريالج يانها األحف ي تب ي ينبغ ي   .  الت اعدة ف دول للمس تخدام الج ن اس ويمك

ا سبق توضيحه في القسم                  ويمكن أن يساعد هذا الجدول     . ٣-١-١-٢اآتشاف وتحاشي االزدواجية في الحساب آم

 .يقة المرجعية والطريقة القطاعية الطربين الحسابات فيآذلك في توضيح أي خالف 

 ١-٢لجدول ا

 ٧للخطوط التوجيهية للهيئةوفقا المحتویة على الكربون األحفوري انبعاثات الجزیئات اإلبالغ عن 
 األحفوريمن آربون الوقود  من أنواع الكربون األحفوري األخرى

 احتراق الوقود - ألف١ 
  اقاالحتر المستخدم في األحفوريجميع الكربون  
  االنبعاثات المتسربة- باء١ 
 من نقطة االستخراج األحفورياالنبعاثات المتسربة من تدفقات الكربون     

 وحتى األآسدة النهائية 
  العمليات الصناعية-٢  العمليات الصناعية– ٢

 النشادر األسمنت
 ونكآربيد السيلي إنتاج الجير

 آربيد الكالسيوم استخدام الحجر الجيري
 )كلستاالنبعاثات من عمليات ال(إنتاج رماد الصودا بطريقة سولفاي  )بالطريقة الطبيعية(ج رماد الصودا إنتا
 )االنبعاثات من عمليات الكلسنة( 

 الحديد والصلب والخلطات الحديدية استخدام رماد الصودا
 األلومنيوم 
ادن أخرى   ادن، ٢١-٢انظر الجدول (مع بعض المع تاج ل يات اإلن ، عمل

 )الخطوط التوجيهية للهيئة: الدليل المرجعي 
 الهلوجينيةإنتاج واستخدام الكربونات  
 تصنيع الكيماويات العضوية 
 تصنيع األسفلت واستخدامه 
 الحامض الدهني 
  المذيبات-٣ 
  النفايات-٤ 
بات   تعملة والمذي زيوت المس مل ال ي تش ر والت يرة العم نفايات القص ال

 ستيك المستعملالمستعملة والبال
ي تشمل البالستيك الداخل في رفع الحرارة               نفايات الطويلة العمر والت ال

تحلل في       تالف بال  واإل نفايات     حرق وال ر طمر ال المنتجات المصنعة (حف
 )قبل سنة إعداد البيانات

 

                                                           
 ، التعليمات الخاصة باإلبالغ، اإلطار الموحد الخطوط التوجيهية للهيئةاألرقام التي تظهر قبل فئات المصدر تتفق مع نظام الترقيم المستخدم في  ٧

 .لإلبالغ
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توطریقة  ر مح ياس ىتقدی ربون باستخدام مق ثقل ا الك رول لل د البت معه

 ت ومحتوى الكبری٨األمریكي

  ٢– ١-٢التذیيل 

 

تائج المستخلصة من تحليل               ى الن ية عل ة التال  عينة نفط خام، ويمكن استخدامها لتقدير المحتوى الكربوني       ١٨٢ترتكز المعادل

ام  نفط الخ در (لل ريكية : المص ة األم ة/ وزارة الطاق ومات الطاق رنت. إدارة معل ى اإلنت ع عل : الموق

http://www.eia.doe.gov/oiaf/1605/gg98rpt/appendixb.html.( 

 ١-٢المعادلة 
Carbon Content = 76.99 + (10.19 • SG) – (0.76 • Sulfur Content) 

 )الكبریتيالمحتوى  • ٠٫٧٦( –)  ث ن •١٠٫١٩ + (٧٦٫٩٩=  الكربوني ىالمحتو

 :حيث 

SG = الثقل النوعي للنفطث ن تعني 

 ئوية يقاس المحتوى الكربوني والكبريتي من الوزن آنسبة م

 :ويمكن حساب الثقل النوعي من أرقام التصنيف الخاصة بمعهد البترول األمريكي باستخدام المعادلة التالية 

 ٢-٢المعادلة 
SG = 141.5 / (API + 131.5) 

 )١٣١٫٥+ رقم التصنيف / (١٤١٫٥=  ث نالثقل النوعي

 

                                                           
رول األمريكي     ٨ د البت ياس معه نفط، أو النسبة بين وزن حجمين متساويين من النفط والماء       هو م :  APIمق ثقل النوعي لل تحديد ال ياس اصطالحي ل ق

رول                 ثقل النوعي في صناعة البت ياس المرجعي لل ذا هو المق ذين العاملين           . النقي ؛ وه د ه زم تحدي ذا يل ر بالحرارة والضغط، ل ان الحجم يتأث ا آ ولم
رين في الحجم      والضغط المعتبر هو )  درجة مئوية١٦( درجة فهرنهايت ٦٠دة األمريكية تعد درجة الحرارة المعتبرة هي     وفي الواليات المتح   . المؤث
يس هناك    ). ١٠١٫٣(ضغط جوي واحد        بما أو الثقل النوعي  بين  و -API  ووحداته هي درجات   – بين مقياس معهد البترول األمريكي       ة خطي تبعيةول

ه من خصائص        زوجة   (يتصل ب ثل خاصية الل ثقل النوعي تعطي      ؛ ) م رتفعة لل يم الم  هذه آما يظهر من API المقياسي يما منخفضة للثقل ق إذ أن الق
 :العالقة 

رارة   /١٤١٫٥( ة الح ي درج ي ف ثقل النوع نها  ٦٠ال روحا م رنهايت مط  فه
١٣١٫٥  

 =APIدرجات الثقل 

 )حسب مقياس المعهد(

ون و ندما يك اء  ع ي للم ثقل النوع ه ١ال إن ثقل ياس ال ف ا لمق و وفق د ه ات١٠معه ية    .  درج رة الخط مح بالمعاي ه يس د أن ياس المعه زات مق ن ممي وم
ياس الثقل النوعي            ي تستخدم في ق رات الت والذي ابتكره في األصل انطوان بوم لهذا الغرض، فقد وجد أنه ينطوي على             " بوم"أما مقياس   . للهيدرومت

ال يزال مستخدما في بعض مناطق أوروبا، وهو " بوم"إال أن مقياس . ١٩٢١عام أخطاء ومن ثم جاء مقياس معهد البترول األمريكي ليحل محله في 
 :نتيجة للعالقة التالية 

 =درجات الثقل  .١٣٠مطروحا منها )  فهرنهايت٦٠الثقل النوعي عند درجة حرارة /١٤٠(

 ")بوم"حسب مقياس (

 .دائرة المعارف البريطانية بتصرف: المصدر 
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يم ية والق ال النوع ى أساس األثق ري عل ي التقدي ي ويحسب المحتوى الكربون واردة ف رول األمريكي وال د البت  الخاصة بمعه

الفة الذآر                  ة الس ي باستخدام المعادل ين من الجدول التال ودين األول وتجدر اإلشارة إلى أن القيم التقديرية قد تختلف عن          . العم

 . المقاسةالقيم

 
 ٢-٢الجدول 

 )ول األمریكيحسب مقياس معهد البتر(أنواع النفط الخام لمختلف الثقل والمحتوى الكبریتي 
 

 المحتوى الكربوني
 )آنسبة مئویة من الوزن(

 المحتوي الكبریتي
 )آنسبة مئویة من الوزن(

 درجة الثقل

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة

 فئة
 النفط
 الخام

 

 شرق األوسطال       
 أبو ظبي موربان ٣٩٫٨  ٠٫٨  ٨٤٫٨ 
  أم شيف ٣٧٫٥  ١٫٤  ٨٤٫٥ 
  زآوم العالي ٣٤  ١٫٨  ٨٤٫٣ 
  زآوم المنخفض ٤٠  ١٫١  ٨٤٫٦ 
  فئات أخرى ٤٦٫٧  ٠٫٨  ٨٤٫٥ 

 دبي دبي ٣١ ٣٢ ١٫٩  ٨٤٫٤ ٨٤٫٤
 الشارقة  ٦٢٫٥  ٠٫١  ٨٤٫٣ 
 إیران  الخفيفاإليراني ٣٤  ١٫٤  ٨٤٫٦ 
  اإليراني الثقيل ٣١  ١٫٦  ٨٤٫٦ 
  فئات أخرى ٣٢٫٦  ٢٫١  ٨٤٫٢ 
 العراق البصرة الخفيف ٣٤  ٢٫١  ٨٤٫١ 
  آرآوك ٣٦  ٢  ٨٤٫١ 
  فئات أخرى ٣٦٫١  ٢  ٨٤٫١ 

 الكویت مزيج الكويت ٣٠ ٣١ ٢٫٥  ٨٤٫٠ ٨٤٫٠
 آبار بحرية ٢٨ ٣٣ ١٫٩ ٢٫٩ ٨٣٫٦ ٨٤٫٦

 )الخفجي والحوط(
 المنطقة المحایدة

  آبار برية ٢٣ ٢٥ ٣٫٣ ٣٫٩ ٨٣٫٢ ٨٣٫٨
 عمان عمان ٣٤  ٠٫٨  ٨٥٫١ 
 قطر قطر البحري ٣٦  ١٫٥  ٨٤٫٥ 
  قطر البري ٤١  ١٫٢  ٨٤٫٤ 

 السعودیة العربي الخفيف ٣٣ ٣٤ ١٫٧  ٨٤٫٤ ٨٤٫٥
  العربي المتوسط ٣٠ ٣١٫٥ ٢٫٣  ٨٤٫١ ٨٤٫٢
  العربي الثقيل ٢٧ ٢٨ ٢٫٨  ٨٣٫٩ ٨٤٫٠
  )خفيف جدا(بري ٣٧ ٣٨ ١٫١ ١٫٢ ٨٤٫٦ ٨٤٫٧

  فئات أخرى ٥٢٫٣  ٠٫٧  ٨٤٫٣ 
        
 سوریا الخفيف ٣٦  ٠٫٦  ٨٥٫١ 
  ةسويدي ٢٤  ٣٫٩  ٨٣٫٣ 
 اليمن مأرب الخفيف ٤٠  ٠٫١  ٨٥٫٣ 
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 ٢-٢الجدول ) تابع (

 )حسب مقياس معهد البترول األمریكي(أنواع النفط الخام لمختلف الثقل والمحتوى الكبریتي 
 

 المحتوى الكربوني
 )آنسبة مئویة من الوزن(

 المحتوي الكبریتي
 )آنسبة مئویة من الوزن(

 درجة الثقل

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة

 فئة
 النفط
 الخام

 

  مزيج مسيلة ٣٠ ٣١ ٠٫٦  ٨٥٫٤ ٨٥٫٥
   أخرى يمنيةفئات ٤١  ٠٫٤  ٨٥٫٠ 
 فئات أخرى من الشرق األوسط ٣١٫٧  ٢٫١  ٨٤٫٢ 
 أفریقيا       
 الجزائر مزيج صحارا  ٤٤  ٠٫١  ٨٥٫١ 
  فئات أخرى ٤٥٫١  ٠٫١  ٨٥٫١ 
 الكاميرون  ٣٢  ٠٫١٥  ٨٥٫٧ 
 الكونغو  ٣٧٫٤  ٠٫١  ٨٥٫٥ 
٣٠(خفيف  /متوسط ٣١٫١  ١٫٩  ٨٤٫٤ 

-٤٠( 
 مصر

  )٣٠من (ثقيل أقل ٢٧٫٩  ٢٫١  ٨٤٫٤ 
 الغابون رابي آونغا/رابي ٣٤  ٠٫١  ٨٥٫٦ 
  فئات أخرى ٣٢٫١  ٠٫٦  ٨٥٫٣ 
يف  ٤١٫٧  ٠٫٢  ٨٥٫٢  ن  (خف ر م أآث

بمقياس المعهد ٥ ٤٠
 )األمريكي

 ليبيـــا

  )٤٠o-٣٠(متوسط  ٣٧٫٢  ٠٫٣  ٨٥٫٣ 
  ٣٠أقل من (ثقيل  ٢٦٫٢  ١٫٧  ٨٤٫٨ 
ن  ( ٢٩٫٦  ٠٫٢  ٨٥٫٨  ل م ٣٣oأق

د   ياس المعه بمق
 األمريكي

 نيجيریا

يف  ٣٦٫٣  ٠٫٢  ٨٥٫٤   ٤٥o-٣٣(خف
د   ياس المعه بمق

 )األمريكي

 

يف  ٤٦٫١  ٠٫١  ٨٥٫٠  ن (آث ر م أآث
٤٥ o( 

 

 تونس  ٣٦٫١  ٠٫٦  ٨٥٫١ 
 زائير  ٣١  ٠٫٢  ٨٥٫٧ 
 فئات أخرى من إفریقيا ٢٩٫٧  ٠٫٢  ٨٥٫٨ 
 آسيــــا      
 بروناي سيريا الخفيف ٣٦  ٠٫١  ٨٥٫٥ 
  شامبيون ٢٥  ٠٫١  ٨٦٫١ 
 الصين دانج تاشينج ٣٣  ٠٫١  ٨٥٫٧ 
  شنجلي ٢٤  ١  ٨٥٫٥ 
  فئات أخرى ٣٢  ٠٫٢  ٨٥٫٧ 
 إندونيسيا ميناس ٣٤  ٠٫١  ٨٥٫٦ 
  سينتا ٣٣  ٠٫١  ٨٥٫٧ 
  هانديل ٣٣  ٠٫١  ٨٥٫٧ 
  دوري ٢٠  ٠٫٢  ٨٦٫٤ 
  آرون آثيف ٥٤  ٠٫٠٢  ٨٤٫٧ 
  فئات أخرى ٣٨  ٠٫١  ٨٥٫٤ 
 ماليزیا تابيس ٤٤  ٠٫١  ٨٥٫١ 
  البوان ٣٣  ٠٫١  ٨٥٫٧ 
  فئات أخرى ٣٨٫٩  ٠٫١  ٨٥٫٤ 



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٢٥-٢ 
 

 
 
 

 ٢-٢الجدول ) تابع(
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 المحتوى الكربوني

 )مئویة من الوزنآنسبة (
 المحتوي الكبریتي

 )آنسبة مئویة من الوزن(
 درجة الثقل

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة
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 فئات أخرى من آسيا ٥٢٫٦  ٠٫٠٤  ٨٤٫٨ 
 استراليا جيبس الند ٤٥  ٠٫١  ٨٥٫١ 
  فئات أخرى ٤١٫١  ٠٫١  ٨٥٫٣ 
 بابوا غينيا الجدیدة  ٤٤٫٣  ٠٫٠٤  ٨٥٫٢ 

 روسيا األورال ٣١ ٣٢٫٥ ١٫٢ ١٫٤ ٨٤٫٧ ٨٥٫٠
  فئات أخرى ٣٣٫٣  ١٫٢  ٨٤٫٨ 
 أذربيجان  ٤٧٫٧  ٠٫٠١  ٨٥٫٠ 
 قازاقستان  ٤٦٫٥  ٠٫٥  ٨٤٫٧ 
 أوآرانيا  ٤٠٫١  ٠٫٩  ٨٤٫٧ 
ن   ٤٤٫٦  ٠٫٢  ٨٥٫٠  رى م ئات أخ ف

وریات  الجمه
 السوفيتية السابقة

 أوروبا       
 الدانمرك  ٣٣ ٣٤٫٥ ٠٫٣  ٨٥٫٤ ٨٥٫٥
 النرویج ستراتفورد ٣٧٫٥ ٣٨ ٠٫٢٨  ٨٥٫٣ ٨٥٫٣
  جولفاآس ٢٩٫٣ ٢٩٫٨ ٠٫٤٤  ٨٥٫٦ ٨٥٫٦

  اوزبيرج ٣٤  ٠٫٣  ٨٥٫٥ 
  أآوفسك ٤٣٫٤  ٠٫١٤  ٨٥٫١ 
  أخرىفئات  ٣٢٫٣  ٠٫٣  ٨٥٫٦ 

 المملكة المتحدة مزيج برينت ٣٧ ٣٨ ٠٫٤  ٨٥٫٢ ٨٥٫٢
  فورتيز ٣٩ ٤٠ ٠٫٣٤  ٨٥٫١ ٨٥٫٢

  فلوتا ٣٤٫٧  ١  ٨٤٫٩ 
  فئات أخرى ٣١٫٨  ٠٫٥  ٨٥٫٤ 
 فئات أخرى من أوروبا ٣٥٫٩  ١٫٣  ٨٤٫٦ 
 أمریكا الشمالية      
الخفيف الحلو   ٣٦٫٦  ٠٫٢  ٨٥٫٤ 

)<٣٠o( 
 آندا

  )٣٠<(الثقيل  ٢٣٫٤  ال يوجد  
 الوالیات المتحدة االسكا ٣٠٫٢  ١٫١  ٨٥٫١ 
  فئات أخرى ٣٩٫٥  ٠٫٢  ٨٥٫٣ 
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 المحتوى الكربوني

 )آنسبة مئویة من الوزن(
 المحتوي الكبریتي

 )بة مئویة من الوزنآنس(
 درجة الثقل

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة

 القيمة
 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو

 المنخفضة
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 العليا

 القيمة
 الوسطى
 أو
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 أمریكا الالتينية      
 البرازیل  ٢٠٫٧  ٠٫٥  ٨٦٫١ 
 آولومبيا آانوليمون ٣٠  ٠٫٥  ٨٥٫٥ 
  فئات أخرى ٣٥٫٨     

 االآوادور اوينت ٢٨ ٢٩ ٠٫٩ ١٫٠ ٨٥٫٢ ٨٥٫٣
  فئات أخرى غير متوفر  غير متوفر   
 المكسيك مايا ٢٢٫٢  ٣٫٣  ٨٣٫٩ 
  ايتموس ٣٤٫٨  ١٫٥  ٨٤٫٥ 
  اولميكا ٣٩٫٨  ٠٫٨  ٨٤٫٨ 
 بيرو  ٢٠٫٢  ١٫٣  ٨٥٫٥ 
يف  ٣٢٫٦  ١٫١  ٨٤٫٩  ن  (خف ر م أآث

٣٠( 
 فنزویال

  )٣٠-٢٢(متوسط  ٢٧٫٧  ١٫٦  ٨٤٫٨ 
  )٢٢-١٧(ثقيل  ١٩٫٥  ٢٫٥  ٨٤٫٦ 
        
دا  ١٤٫٥  ٢٫٨  ٨٤٫٧  يل ج ن (تق ل م أق

١٧o( 
 

 .الوآالة الدولية للطاقة: المصدر بالنسبة للثقل والمحتوى الكبريتي حسب مقياس المعهد األمريكي 



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٢٧-٢ 
 

 

 ٣-٢الجدول 
تفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير الالثاني المرفق ام المستورد في بعض البلدان المدرجة في متوسط الثقل والمحتوى الكبریتي للنفط الخ

 المناخ
 المحتوي الكربوني التقدیري
 آنسبة مئویة من الوزن

 متوسط المحتوى الكبریتي
 آنسبة مئویة من الوزن

 الثقل
 حسب مقياس المعهد األمریكي

 

 أسبانيا ٣١٫٥ ١٫٣٦ ٨٤٫٨
 سترالياأ ٣٩٫٩ ٠٫٣٤ ٨٥٫١
 ألمانيا ٣٦٫٥ ٠٫٧٦ ٨٥٫٠
 إيطاليا ٣٤٫١ ١٫١٥ ٨٤٫٨
 ايرلندا ٣٦٫٩ ٠٫٢٥ ٨٥٫٤
 البرتغال ٣٣٫٢ ١٫٣٩ ٨٤٫٧
 بلجيكا ٣٢٫٨ ١٫٢٥ ٨٤٫٨
 ترآيا ٣٤٫٢ ١٫٤٨ ٨٤٫٦
 الدانمارك ٤٠٫٩ ٠٫٢٢ ٨٥٫٢
 السويد ٣٤٫٥ ٠٫٧٦ ٨٥٫١
 سويسرا ٣٩٫٤ ٠٫٤٦ ٨٥٫١
 فرنسا ٣٥٫٨ ١٫٠١ ٨٤٫٨
 فنلندا ٣٥٫٨ ٠٫٥٤ ٨٥٫٢
 آندا ٣٢٫٤ ٠٫٩٠ ٨٥٫١
 المملكة المتحدة ٣٥٫٩ ٠٫٦٤ ٨٥٫١
 النرويج ٣٣٫٣ ٠٫٣٩ ٨٥٫٤
 النمسا ٣٧٫٤ ٠٫٨٤ ٨٤٫٩
 نيوزيلندا ٣٤٫٤ ١٫٠١ ٨٤٫٩
 هولندا ٣٣٫٣ ١٫٤٥ ٨٤٫٦
 الواليات المتحدة ٣٠٫٣ غير متاح 
 اليابان ٣٤٫٨ ١٫٥١ ٨٤٫٥
 اليونان ٣٣٫٩ ١٫٦٥ ٨٤٫٥

م    ثقل والمحتوي الكبريتي من واردات البلدان المدرجة في الجدول لعام       ت ومن المتوقع أن تتغير هذه القيم بمرور الوقت مع التغيرات التي . ١٩٩٨احتساب متوسط ال
 . البلدآما يلزم أيضا أن يؤخذ في الحسبان أية آميات من النفط الخام المحلي تستهلك داخل. تطرأ على فئات النفط الخام المستورد

 
 .الوآالة الدولية للطاقة: المصدر بالنسبة للثقل والمحتوى الكبريتي 

 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٢٨-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 )أ( ١٩٩٠ وفقا ألرقام عام الخاصة بالبلدان القيمة الحراریة الصافية ٣-١-٢التذیيل 

تفصيال عن  ويشتمل هذا الجدول على معلومات أآثر       .  الخطوط التوجيهية للهيئة   الجدول التالي هو تحديث للجدول الوارد في       

 .وقد تم تنقيح بعض القيم بمعرفة الوآالة الدولية للطاقة. الفحم

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية  ٤-٢الجدول 

 
تيراجول لكل  ألبانيا الجزائر آابندا/والغان األرجنتين أرمينيا استراليا النمسا أذربيجان البحرین بنغالدیش بيالروس

 لف طنأ
 النفط

 النفط الخام ٤١٫٤٥ ٤٣٫٢٩ ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٢٩ - ٤٣٫٢١ ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٠٨ ٤٢٫٧١ ٤٢٫١٦ ٤٢٫٠٨
از  - ٤٣٫٢٩ - ٤٢٫٥٠ - ٤٥٫٢٢ ٤٥٫٢٢ ٤١٫٩١ ٤١٫٧١ ٤٢٫٧١ - وائل الغ س

 الطبيعي
تجات  - - - - - ٤٢٫٥٠ ٤٢٫٥٠ - - - - من

 بترولية
 الفحم

 فحم آوك           
 اإلنتاج - ٢٥٫٧٥ - - - ٢٨٫٣٤ - - - - -
 الواردات ٢٧٫٢١ ٢٥٫٧٥ - ٣٠٫١٤ - - ٢٨٫٠٠ - - - -
 الصادرات - - - - - ٢٨٫٢١ - - - - -

 )ج(الفحم البيتوميني وفحم االنثراسيت
 اإلنتاج - - - ٢٤٫٧٠ - ٢٤٫٣٩ - - - - -

 الواردات ٢٧٫٢١ - - - ١٨٫٥٨ - ٢٨٫٠٠ ١٨٫٥٨ - ٢٠٫٩٣ ٢٥٫٥٤
 الصادرات - - - ٢٤٫٧٠ - ٢٥٫٦٥ - - - - ٢٥٫٥٤

 الفحم شبه البيتوميني
 اإلنتاج - - - - - ١٧٫٨٧ - - - - -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 فحم اللجنایت
 اإلنتاج ٩٫٨٤ - - - - ٩٫٣١ ١٠٫٩٠ - - - -
 الواردات - - - - - - ١٠٫٩٠ - - - -
 الصادرات ٩٫٨٤ - - - - - ١٠٫٩٠ - - - -

 منتجات الفحم
ود  - - - - - - - - - - - الوق

 المسجل
٢١٫٠٠ ١٩٫٣٠ - - - ٨٫٣٧ - - - - - BKB 
وك   ٢٧٫٢١ ٢٧٫٢١ - ٢٨٫٤٦ - ٢٥٫٦٥ ٢٨٫٢٠ - - - ٢٥٫١٢ م آ فح

 األفران
م   - - - - - - - - - - - از فح غ

 الكوك 

 .١٩٩٦وغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية ي) أ(

 . الطاقةأرصدةالقيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب ) ب(

ع الفحم البي                    ) ج( دمج فحم االنثراسيت م ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا         وفق إن الق ي ف ي، وبالتال تومين

 .الدمج

منظمة التعاون .  الطاقة في البلدان غير األعضاء في المنظمة       أرصدة، وإحصاءات و  في الميدان االقتصادي   الطاقة في دول منظمة التعاون والتنمية        أرصدة: لمصدر  ا

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، ي في الميدان االقتصادوالتنمية 



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٢٩-٢ 
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
البوسنة  البرازیل بروناي بلغاریا الكاميرون آندا شيلي الصين

 والهرسك
تيراجول لكل  بلجيكا بنين بوليفيا

 ألف طن
 النفط

 النفط الخام ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٥٨ ٤٣٫٣٣ - ٤٥٫٦٤ ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٦٢ ٤٢٫٤٥ ٤٢٫٧٩ ٤٢٫٩١ ٤٢٫٦٢
از  - - ٤٣٫٣٣ - ٤٥٫٢٢ ٤٢٫٧٥ - - ٤٥٫٢٢ ٤٢٫٨٧ - وائل الغ س

 الطبيعي
 منتجات بترولية ٤٢٫٥٠ - - - - ٤١٫٨٧ - - - - -

 الفحم
 فحم آوك           

 اإلنتاج - - - - ٢٦٫٤٢ - - - ٢٨٫٧٨ - ٢٠٫٥٢
 الواردات ٢٩٫٣١ - - - ٣٠٫٦٩ - ٢٤٫٧٠ - ٢٧٫٥٥ ٢٨٫٤٣ ٢٠٫٥٢
 الصادرات - - - - - - - - ٢٨٫٧٨ - ٢٠٫٥٢

الفحم البيتوميني وفحم           
 )ج(االنثراسيت 

 اإلنتاج ٢٥٫٠٠ - - - ١٥٫٩٩ - ٢٤٫٧٠ - ٢٨٫٧٨ ٢٨٫٤٣ ٢٠٫٥٢
 الواردات ٢٥٫٠٠ - - - - - ٢٤٫٧٠ - ٢٧٫٥٥ ٢٨٫٤٣ ٢٠٫٥٢
 الصادرات ٢٥٫٠٠ - - - - - - - ٢٨٫٧٨ - ٢٠٫٥٢

به             م ش الفح
 البيتوميني

 اإلنتاج ١٨٫١٠ - - - - - - - ١٧٫٣٨ - -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات ١٨٫٢٠ - - - - - - - - - -

 فحم اللجنایت           
 اإلنتاج - - - ٨٫٨٩ - - ٧٫٠٣ - ١٤٫٢٥ ١٧٫١٧ -
 داتالوار ٢١٫٥٦ - - - - -  - - - -
 الصادرات - - - - - - - - ١٤٫٢٥ - -

 منتجات الفحم           
 الوقود المسجل ٢٩٫٣١ - - - - - - - - - -
- - - - ٢٠٫١٠ - - - - - ٢٠٫١٠ BKB 

وك   ٢٩٫٣١ - - - ٣٠٫٥٦ - ٢٧٫٢١ - ٢٧٫٣٩ ٢٨٫٤٣ ٢٨٫٤٧ م آ فح
 األفران

 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - - -

 .١٩٩٦لجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام بالنسبة ل) أ(

 . الطاقةأرصدةالقيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب ) ب(

ية للط        ) ج( وآالة الدول ا إلحصاءات ال يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا                     وفق إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين دمج فحم االنثراسيت م ة، ي اق

 .الدمج

ية             أرصدة : لمصدر   ا تعاون والتنم نظمة ال ة في دول م يدان االقتصادي      الطاق ر األعضاء في المنظمة       أرصدة  ، وإحصاءات و   في الم بلدان غي ة في ال مة منظ.  الطاق

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، في الميدان االقتصادي التعاون والتنمية 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٣٠-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
الكونغو  الدانمارك الدومينكان

 الدیمقراطية
جمهوریة 
 التشيك

تيراجول لكل ألف  ومبياآول الكونغو آوستاریكا آرواتيا آوبا قبرص
 طن

 النفط
 النفط الخام ٤٢٫٢٤ ٤٢٫٩١ ٤٢٫١٦ ٤٢٫٧٥ ٤١٫١٦ ٤٢٫٤٨ ٤١٫٧٨ ٤٢٫١٦ ٤٢٫٧١ ٤٢٫١٦

از  ٤١٫٨٧ - - ٤٥٫٢٢ - - - - - - وائل الغ س
 الطبيعي

 منتجات بترولية - - - - - - - - ٤٢٫٥٠ -
 الفحم

 فحم آوك          
 اإلنتاج ٢٧٫٢١ - - - - - ٤٢٫٤٠ - - -
 الواردات - - - - - - - - - -
 الصادرات ٢٧٫٢١ - - - - - ٢٧٫٤٦ - - -

الفحم البيتوميني وفحم          
 )ج(االنثراسيت 

 اإلنتاج ٢٧٫٢١ - - ٢٥٫١٢ - - ١٨٫١٩ ٢٥٫٢٣ - -
 الواردات - - ٢٥٫٧٥ ٢٩٫٣١ ٢٥٫٧٥ ٢٥٫٧٥ ١٨٫١٩ ٢٥٫٢٣ ٢٦٫٠٩ ٢٥٫٧٥

 الصادرات ٢٧٫٢١ - - - - - ١٨٫١٩ - ٢٦٫٠٩ -
به            م ش الفح

 البيتوميني
 اإلنتاج - - - - - - ١٢٫٢٩ - - -
 الواردات - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - ٢١٫٢٨ - - -

 فحم اللجنایت          
 اإلنتاج - - - - - - ١٢٫٢٩ - - -
 الواردات - - - ١٤٫٦٠ - - - - - -
 اتالصادر - - - - - - - - - -

 منتجات الفحم          
 الوقود المسجل - - - - - - - ٢٩٫٣١ - -
- ٢١٫٢٨ - ١٨٫٢٧ - - - - - - BKB 
 فحم آوك األفران ٢٠٫١٠ - ٢٧٫٢١ ٢٩٫٣١ ٢٧٫٢١ - ٢٧٫٠١ ٢٧٫٢١ ٣١٫٨٤ -
 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - -

 .١٩٩٦الفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوس) أ(

 . الطاقةأرصدةالقيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب ) ب(

ع الفحم البيتومي                    ) ج( دمج فحم االنثراسيت م ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا         وفق إن الق ي ف ي، وبالتال ن

 .الدمج

ية             أرصدة : لمصدر   ا تعاون والتنم نظمة ال ة في دول م يدان االقتصادي      الطاق ر األعضاء في المنظمة       أرصدة  ، وإحصاءات و   في الم بلدان غي ة في ال منظمة .  الطاق

 .١٩٩٨الوآالة الدولية للطاقة، باريس، وفي الميدان االقتصادي التعاون والتنمية 



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٣١-٢ 
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
یوغوسالف فرنسا

 یا
 السابقة

یوغوسالف فنلندا مقدونيا
 یا

 االتحادیة

آوریا  اآوادور مصر السلفادور استونيا إثيوبيا
الدیمقراطية 
 الشعبية

تيراجول لكل 
 ألف طن

 النفط
 النفط الخام ٤٢٫١٦ ٤١٫٨٧ ٤٢٫٥٤ ٤٢٫١٦ - ٤٢٫٦٢ ٤٢٫٧٥ ٤٤٫٠٣ ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٧٥
از   - ٤٢٫٤٥ ٤٢٫٥٤ - - - - - - - ٤٥٫٢٢ وائل الغ س

 الطبيعي
 منتجات بترولية - - - - - - - ٤٢٫٥٠ - - ٤٢٫٥٠

 الفحم
 فحم آوك           

 اإلنتاج ٢٥٫٧٥ - - - - - - - - - ٢٨٫٩١
 الواردات ٢٥٫٧٥ - ٢٥٫٧٥ - - - - ٢٦٫٣٨ ٣٠٫٦٩ ٣٠٫٦٩ ٣٠٫٥٠

 الصادرات - - - - - - - - ٣٠٫١٣ - -
الفحم البيتوميني وفحم           

 )ج(االنثراسيت 
 اإلنتاج ٢٥٫٧٥ - - - - - ٢٣٫٥٥ - - ٢٣٫٥٥ ٢٦٫٧١
 الواردات - - ٢٥٫٧٥ - ١٨٫٥٨ - ٣٠٫٦٩ ٢٦٫٣٨ ٣٠٫٦٩ - ٢٥٫٥٢
 الصادرات ٢٥٫٧٥ - - - ١٨٫٥٨ - - - - - ٢٦٫٤٣

به              م ش الفح
 البيتوميني

 اإلنتاج ١٧٫٥٨ - - - - - - - - - -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 فحم اللجنایت           
 اإلنتاج - - - - ٩٫٤٤ - ٨٫٨٩ - ٨٫٨٩ ٨٫٨٩ ١٧٫٩٤
 الواردات - - - - ٩٫٤٤ - - - ١٦٫٩١ ١٦٫٩١ ١٧٫٩٤

 الصادرات - - - - ٩٫٤٤ - - - ١٦٫٩٠ ١٦٫٩٠ -
 منتجات الفحم           

 الوقود المسجل - - - - - - - - - - ٣٠٫٠٧
٨٫٣٧ - - - - ٢٠٫١٠ ٢٠٫١٠ - - - - BKB 
وك  ٢٧٫٢١ - ٢٧٫٢١ - ٢٥٫١٢ - - ٢٨٫٨٩ - ٢٦٫٩٠ ٢٨٫٧١ م آ فح

 األفران
 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - - -

 .١٩٩٦بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام ) أ(

 . الطاقةأرصدةالقيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب ) ب(

يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا                             و) ج( إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين دمج فحم االنثراسيت م ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال فق

 .الدمج

ية             أرصدة : لمصدر   ا تعاون والتنم نظمة ال ة في دول م يدان االقتصادي      الطاق ب    أرصدة  ، وإحصاءات و   في الم ة في ال ر األعضاء في المنظمة    الطاق منظمة . لدان غي

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، في الميدان االقتصادي التعاون والتنمية 

 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٣٢-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
هونغ  هنغاریا ایسلندا

 آونغ،
 الصين

تيراجول لكل  الغابون جورجيا ألمانيا غانا اناليون غواتيماال هایتي هندوراس
 ألف طن

 النفط
 النفط الخام ٤٢٫٦٢ ٤٢٫٠٨ ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٦٢ ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٤٥ - ٤٢٫١٦ - ٤١٫٠٠ -
از  - - - - ٤٥٫٢٢ - - - - ٤٥٫١٨ - وائل الغ س

 الطبيعي
 منتجات بترولية - - ٤٢٫٥٠ - ٤٢٫٥٠ - - - - ٤٢٫٠٨ -

 الفحم
 فحم آوك

 اإلنتاج - - ٢٨٫٩٦ - - - - - - ٢٩٫٦١ -
 الواردات - - ٢٨٫٩٦ - - - - - - ٣٠٫٧٦ ٢٩٫٠١

 الصادرات - - ٢٨٫٩٦ - - - - - - - -
 )ج(الفحم البيتوميني وفحم االنثراسيت 

 اإلنتاج - ١٨٫٥٨ ٢٤٫٩٦ - - - - - - ١٣٫١٥ -
 الواردات - ١٨٫٥٨ ٢٦٫٥٢ ٢٥٫٧٥ ٢٧٫٢١ - ٢٥٫٧٥ - ٢٥٫٧٥ ٢١٫٥٠ ٢٩٫٠١

 الصادرات - ١٨٫٥٨ ٣١٫٧١ - - - - - - ٢٠٫١٥ -
 الفحم شبه البيتوميني

 اإلنتاج - - - - - - - - - - -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 فحم اللجنایت           
 اإلنتاج - - ٨٫٤١ - ٥٫٧٤ - - - - ٩٫١٧ -
 اتالوارد - - ١٤٫٨٨ - - - - - - ١٥٫٤٦ -
 الصادرات - - ٨٫٤٠ - - - - - - - -

 منتجات الفحم
 الوقود المسجل - - ٣١٫٤٠ - - - - - - ١٦٫٨٠ -
- ٢٠٫٥٨ - ١٥٫٢٨ - - - - ٢١٫٢٣ - - BKB 

وك   - - ٢٨٫٦٥ - ٢٩٫٣٠ - - ٢٧٫٢١ ٢٧٫٢١ ٢٧٫١٣ ٢٦٫٦٥ م آ فح
 األفران

 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - - 

 .١٩٩٦يات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام بالنسبة للجمهور) أ(

 . الطاقةأرصدةالقيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب ) ب(

ة، ي           ) ج( ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا                  وفق إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين دمج فحم االنثراسيت م

 .الدمج

ية             أرصدة : لمصدر   ا تعاون والتنم نظمة ال ة في دول م يدان االقتصادي      الطاق ر األعضاء في المنظمة       أرصدة  ، وإحصاءات و   في الم بلدان غي ة في ال منظمة .  الطاق

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، في الميدان االقتصادي عاون والتنمية الت



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٣٣-٢ 
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
ساحل  جامایكا اليابان األردن

 العاج
إندونيس إیران العراق ایرلندا إسرائيل إیطاليا

 یا
تيراجول لكل  الهند

 ف طنأل
 النفط

 النفط الخام ٤٢٫٧٩ ٤٢٫٦٦ ٤٢٫٦٦ ٤٢٫٨٣ ٤٢٫٨٣ ٤٢٫٥٤ ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٦٢ ٤٢٫١٦ ٤٢٫٦٢ ٤٢٫٥٨
از  ٤٣٫٠٠ ٤٢٫٧٧ ٤٢٫٥٤ ٤٢٫٨٣ - - ٤٥٫٢٢ - - ٤٦٫٠٥ - وائل الغ س

 الطبيعي
 منتجات بترولية - - - - ٤٢٫٥٠ - ٤٢٫٥٠ - - ٤٢٫٥٠ -

 الفحم
 فحم آوك           
 اإلنتاج ١٩٫٩٨ - ٢٥٫٧٥ - - - - - - ٣٠٫٦٣ -
 الواردات ٢٥٫٧٥ - ٢٥٫٧٥ - ٢٩٫١٠ - ٣٠٫٩٧ - - ٣٠٫٢٣ -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 )ج(الفحم البيتوميني وفحم االنثراسيت 
 اإلنتاج ١٩٫٩٨ ٢٥٫٧٥ ٢٥٫٧٥ - ٢٦٫١٣ - ٢٦٫١٦ - - ٢٣٫٠٧ -
 اتالوارد ٢٥٫٧٥ ٢٥٫٧٥ - - ٢٩٫٩٨ ٢٦٫٦٣ ٢٦٫١٦ - ٢٥٫٧٥ ٢٤٫٦٦ -
 الصادرات ١٩٫٩٨ ٢٥٫٧٥ - - ٢٦٫١٣ - - - - - -

 الفحم شبه البيتوميني
 اإلنتاج - - - - - - - - - - -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 فحم اللجنایت
 اإلنتاج ٩٫٨٠ - - - - ٤٫١٩ ١٠٫٤٧ - - - -
 اتالوارد - - - - ١٩٫٨٢ - ١٠٫٤٧ - - - -
 الصادرات - - - - ١٩٫٨٢ - - - - - -

 منتجات الفحم
 الوقود المسجل - - - - - - - - - ٢٧٫٠٥ -
- - - - - - ٢٠٫١٠ - - - ٢٠٫٩٨ BKB 
وك   ٢٧٫٢١ ٢٧٫٢١ ٢٧٫٢١ - ٣٢٫٦٦ - ٢٩٫٣٠ - - ٢٨٫٦٤ - م آ فح

 األفران
 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - ٢٨٫٦٤ -

 .١٩٩٦ت السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام بالنسبة للجمهوريا) أ(

 . الطاقةأرصدةالقيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب ) ب(

دم           ) ج( ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا                  وفق إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين ج فحم االنثراسيت م

 .الدمج

ية             أرصدة : لمصدر   ا تعاون والتنم نظمة ال ة في دول م يدان االقتصادي      الطاق ر األعضاء في المنظمة       أرصدة  ، وإحصاءات و   في الم بلدان غي ة في ال منظمة .  الطاق

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، في الميدان االقتصادي ون والتنمية التعا



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٣٤-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
يرغيزآ التفيا لبنان ليبيا ليتوانيا لوآمسبورغ ماليزیا

 یا
تيراجول لكل  ستانخازاآ آينيا آوریا الكویت

 ألف طن
 النفط

 النفط الخام ٤٢٫٠٨ ٤٢٫٠٨ ٤٢٫٧١ ٤٢٫٥٤ ٤٢٫٠٨ - ٤٢٫١٦ ٤٣٫٠٠ ٤٢٫٠٨ - ٤٢٫٧١
از   ٤١٫٩١ - - ٤٢٫٦٢ - - - ٤٣٫٠٠ - - ٤٣٫١٢ وائل الغ س

 الطبيعي
 منتجات بترولية - - - - - - - - ٤٤٫٨٠ - ٤٢٫٥٤

 الفحم
 فحم آوك

 اإلنتاج ١٨٫٥٨ - - - - - - - - - -
 الواردات ١٨٫٥٨ - ٢٧٫٢١ - - - - - - - -
 الصادرات ١٨٫٥٨ - - - - - - - - - -

 )ج(الفحم البيتوميني وفحم االنثراسيت 
 اإلنتاج ١٨٫٥٨ - ١٩٫٢٦ - ١٨٫٥٨ - - - - - ٢٥٫٧٥
 الواردات ١٨٫٥٨ ٢٥٫٧٥ ٢٧٫٢١ - ١٨٫٥٨ ١٨٫٥٨ - - ١٨٫٥٩ ٢٩٫٣٠ ٢٥٫٧٥
 الصادرات ١٨٫٥٨ - - - ١٨٫٥٨ ٢٥٫١٢ - - ١٨٫٥٩ - ٢٥٫٧٥

 الفحم شبه البيتوميني
 اإلنتاج - - - - - - - - - - -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 فحم اللجنایت
 اإلنتاج ١٤٫٦٥ - - - ١٤٫٦٥ - - - - - -
 الواردات ١٨٫٥٨ - - - ١٤٫٦٥ - - - - ٢٠٫٠٣ -
 الصادرات ١٨٫٥٨ - - - - - - - - - -

  الفحممنتجات
 الوقود المسجل - - - - - - - - - - -
- ٨٫٣٧ - - ٨٫٣٧ ٢٠٫١٠ - - - - - BKB 

وك  ٢٥٫١٢ - ٢٧٫٢١ - - ٢٥٫١٢ - - - ٢٨٫٥٠ ٢٧٫٢١ م آ فح
 األفران

 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - - -

 .١٩٩٦ن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أ) أ(

 . الطاقةأرصدةالقيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب ) ب(

يم                           ) ج( إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين دمج فحم االنثراسيت م ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال  الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا  وفق

 .الدمج

ية             أرصدة : لمصدر   ا تعاون والتنم نظمة ال ة في دول م يدان االقتصادي      الطاق ر األعضاء في المنظمة       أرصدة  ، وإحصاءات و   في الم بلدان غي ة في ال منظمة .  الطاق

 .١٩٩٨، باريس، والوآالة الدولية للطاقةفي الميدان االقتصادي التعاون والتنمية 



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٣٥-٢ 
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
جزر  نيوزیلندا انيكاراغو

 االنتيل
 الهولندیة

تيراجول لكل  مالطا المكسيك مولدوفا المغرب موزمبيق ميانمار نيبال هولندا
 ألف طن

 النفط
 النفط الخام - ٤٢٫٣٥ - ٣٨٫٩٤ - ٤٢٫٢٤ - ٤٢٫٧١ ٤٢٫١٦ ٤٥٫٩٣ ٤٢٫١٦

از  - ٤٦٫٨١ - - - ٤٢٫٧١ - ٤٥٫٢٢ - ٤٩٫٧٥ - وائل الغ س
 الطبيعي

 منتجات بترولية - - - - - - - - - ٤٧٫٢٢ -
 الفحم

 فحم آوك
 اإلنتاج - ٢٤٫٧٢ - - - - - - - ٢٨٫٠٠ -
 الواردات - ٣٠٫١٨ - - - - - ٢٨٫٧٠ - ٢٨٫٠٠ -
 الصادرات - ٢٢٫٤١ - - - - - - - ٢٨٫٠٠ -

 )ج(الفحم البيتوميني وفحم االنثراسيت 
 اإلنتاج - - - ٢٣٫٤٥ ٢٥٫٧٥ ٢٥٫٧٥ - - - ٢٦٫٠٠ -
 الواردات ٢٥٫٧٥ - ١٨٫٥٨ ٢٧٫٦٣ ٢٥٫٧٥ ٢٥٫٧٥ ٢٥٫١٢ ٢٦٫٦٠ - - -
 الصادرات - - - - - - - ٢٦٫٦٠ - - -

 الفحم شبه البيتوميني
 اإلنتاج - ١٨٫٢٠ - - - - - - - ٢١٫٣٠ -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 فحم اللجنایت
 اإلنتاج - - - - - ٨٫٣٧ - - - ١٤٫١٠ -
 الواردات - - - - - - - ٢٠٫٠٠ - - -
 الصادرات - - - - - - - ٢٠٫٠٠ - - -

 منتجات الفحم
 الوقود المسجل - - - - - - - ٢٩٫٣٠ - - -
- - - ٢٠٫٠٠ - - - - - - - BKB 
وك   - ٢٧٫٩٦ ٢٥٫١٢ ٢٧٫٢١ - ٢٧٫٢١ - ٢٨٫٥٠ - - - م آ فح

 األفران
 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - - -

 .١٩٩٦بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام ) أ(

 . الطاقةأرصدةالقيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب ) ب(

يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا                             ) ج( إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين دمج فحم االنثراسيت م ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال وفق

 .الدمج

ية             أرصدة : لمصدر   ا تعاون والتنم نظمة ال ة في دول م يدان االقتصادي        الطاق ر األعضاء في المنظمة     أرصدة ، وإحصاءات و   في الم بلدان غي ة في ال منظمة .  الطاق

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، في الميدان االقتصادي التعاون والتنمية 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٣٦-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام اصة بالبلدانالخالقيمة الحراریة الصافية 

 
تيراجول لكل  نيجيریا النرویج عمان باآستان بنما باراغواي بيرو الفلبين بولندا البرتغال قطر

 ألف طن
 النفط

 النفط الخام ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٩٦ ٤٢٫٧١ ٤٢٫٨٧ ٤٢٫١٦ ٤٢٫٥٤ ٤٢٫٧٥ ٤٢٫٥٨ ٤١٫٢٧ ٤٢٫٧١ ٤٢٫٨٧
از  ٤٢٫٧٥ ٤٥٫٢٢ ٤٢٫٧١ ٤٢٫٧٨ - - ٤٢٫٧٥ - - - ٤٣٫٠٠ وائل الغ س

 الطبيعي
 منتجات بترولية - ٤٢٫٥٠ - - - - - - ٤٤٫٨٠ ٤٢٫٥٠ -

 الفحم
 فحم آوك

 اإلنتاج - - - - - - - - - - -
 الواردات - - - ٢٧٫٥٤ - - ٢٩٫٣١ - - ٢٩٫٣٠ -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 )ج(الفحم البيتوميني وفحم االنثراسيت 
 اإلنتاج ٢٥٫٧٥ ٢٨٫١٠ - ١٨٫٧٣ - - ٢٩٫٣١ ٢٠٫١٠ ٢٢٫٩٥ - -
 الواردات - ٢٨٫١٠ - - ٢٥٫٧٥ - - ٢٠٫٥٢ ٢٩٫٤١ ٢٦٫٥٩ -
 الصادرات ٢٥٫٧٥ ٢٨٫١٠ - - - - - - ٢٥٫٠٩ - -

 الفحم شبه البيتوميني
 اإلنتاج - - - - - - - - - ١٧٫١٦ -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 حم اللجنایتف
 اإلنتاج - - - - - - - ٨٫٣٧ ٨٫٣٦ - -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - ٩٫٠٠ - -

 منتجات الفحم
 الوقود المسجل - - - - - - - - ٢٢٫٩٩ - -
- - ١٧٫٨٤ - - - - - - - - BKB 
م ٢٧٫٢١ ٢٨٫٥٠ - ٢٧٫٢١ - - ٢٧٫٢١ ٢٧٫٢١ ٢٧٫٨٥ ٢٨٫٠٥ - وك فح  آ

 األفران
 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - - -

 .١٩٩٦بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام ) أ(

 . الطاقةأرصدةلطاقة في حساب القيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية ل) ب(

يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا                             ) ج( إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين دمج فحم االنثراسيت م ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال وفق

 .الدمج

ية             أرصدة : لمصدر   ا تعاون والتنم نظمة ال ة في دول م يدان االقتصاد      الطاق ر األعضاء في المنظمة       أرصدة  ، وإحصاءات و   يفي الم بلدان غي ة في ال منظمة .  الطاق

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، في الميدان االقتصادي التعاون والتنمية 



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٣٧-٢ 
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
جنوب  إسبانيا سریالنكا السودان

 أفریقيا
تيراجول لكل  رومانيا روسيا السعودیة السنغال سنغافورة سلوفاآيا سلوفينيا

 ألف طن
 النفط

 النفط الخام ٤٠٫٦٥ ٤٢٫٠٨ ٤٢٫٥٤ ٤٢٫٦٢ ٤٢٫٧١ ٤١٫٧٨ ٤٢٫٧٥ ٣٨٫٢٧ ٤٢٫٦٦ ٤٢٫١٦ ٤٢٫٦٢
از  - - ٤٢٫٦٢ - - ٤٥٫١٨ - - ٤٥٫٢٢ - - وائل الغ س

 الطبيعي
 منتجات بترولية - - - - - - ٤٢٫٥٠ - ٤٢٫٥٠ - -

 الفحم
 فحم آوك

 اإلنتاج ١٦٫٣٣ ١٨٫٥٨ - - - - - ٣٠٫٩٩ ٢٩٫١٦ - -
 الواردات ٢٥٫١٢ ٢٥٫١٢ - - - ٢٣٫٩٢ ٣٠٫٦٩ - ٣٠٫١٤ - -
 الصادرات - ١٨٫٥٨ - - - - - ٣٠٫٩٩ - - -

 )ج(الفحم البيتوميني وفحم االنثراسيت 
 اإلنتاج ١٦٫٣٣ ١٨٫٥٨ - - - - - ٢٣٫٦٠ ٢١٫٠٧ - -
 الواردات ٢٥٫١٢ ١٨٫٥٨ - - - ٢٣٫٩٢ ٣٠٫٦٩ - ٢٥٫٥٤ ٢٥٫٧٥ -
 الصادرات - ١٨٫٥٨ - - - - - ٢٧٫٩٩ ٢٣٫٠٠ - -

 الفحم شبه البيتوميني
 اإلنتاج - - - - - - ٨٫٨٩ - ١١٫٣٥ - -
 الواردات - - - - - - ١٦٫٩١ - ١١٫٣٥ - -
 الصادرات - - - - - - ١٦٫٩٠ - - - -

 فحم اللجنایت
 اإلنتاج ٧٫٢٤ ١٤٫٦٥ - - - ١٢٫٢٦ ٨٫٨٩ - ٧٫٨٤ - -
 الواردات ٧٫٢٤ - - - ٩٫٦٧ ١٢٫٢٠ ١٦٫٩١ - - - -
 الصادرات - ١٤٫٦٥ - - - ١٥٫٢٦ ١٦٫٩٠ - - - -

 منتجات الفحم
 الوقود المسجل ١٤٫٦٥ - - - - - - - ٢٩٫٣٠ - -
- - ١٤٫٦٥ ٢٠٫١٠ - - - ٢١٫٢٨ - - ٢٠٫٢٢ BKB 
وك   ٢٠٫٨١ ٢٥٫١٢ - - ٢٧٫٢١ ٢٧٫٠١ ٢٦٫٩٠ ٢٧٫٨٨ ٣٠٫١٤ - - م آ فح

 األفران
 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - - -

 .١٩٩٦بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام ) أ(

 . الطاقةأرصدةم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب القيم الحرارية الصافية هي القي) ب(

يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا                             ) ج( إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين دمج فحم االنثراسيت م ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال وفق

 .الدمج

تع         أرصدة : لمصدر   ا نظمة ال ة في دول م ية     الطاق يدان االقتصادي     اون والتنم ر األعضاء في المنظمة       أرصدة  ، وإحصاءات و   في الم بلدان غي ة في ال منظمة .  الطاق

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، في الميدان االقتصادي التعاون والتنمية 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٣٨-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
ترینداد  تونس ترآيا ترآمنستان أوآرانيا

 وتوباغو
تيراجول لكل  السوید سویسرا سوریا طاجيكستان تنزانيا تایالند

 ألف طن
 النفط

 النفط الخام ٤٢٫٧٥ ٤٣٫٢٢ ٤٢٫٠٤ ٤٢٫٠٨ ٤٢٫٦٢ ٤٢٫٦٢ ٤٢٫٢٤ ٤٣٫١٢ ٤٢٫٧٩ ٤٢٫٠٨ ٤٢٫٠٨
از   - - - ٤١٫٩١ - ٤٦٫٨٥ - ٤٣٫١٢ - ٤١٫٩١ - وائل الغ س

 يالطبيع
 منتجات بترولية ٤٢٫٥٠ ٤٣٫٧٠ - - - - - - ٤٢٫٥٠ - -

 الفحم
 فحم آوك

 اإلنتاج - - - - ٢٥٫٧٥ - - - ٣٢٫٥٦ - ٢١٫٥٩
 الواردات ٣٠٫٠٠ - - - - - - - ٣٣٫٥٤ - -

 الصادرات - - - - - - - - - - ٢١٫٥٩
 )ج(الفحم البيتوميني وفحم االنثراسيت 

 اإلنتاج ١٤٫٢٤ - - - ٢٥٫٧٥ - - - ٣٠٫٠٤ - ٢١٫٥٩
 الواردات ٢٦٫٩٨ ٢٨٫٠٥ - ١٨٫٥٨ - ٢٦٫٣٨ - ٢٥٫٧٥ ٢٧٫٨٩ ١٨٫٥٨ ٢٥٫٥٤
 الصادرات ٢٦٫٩٨ ٢٨٫٠٥ - - - - - - - - ٢١٫٥٩

 الفحم شبه البيتوميني
 اإلنتاج - - - ١٤٫٦٥ - - - - ١٨٫٠٠ - -
 الواردات - - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - - - -

 لجنایتفحم ال
 اإلنتاج - - - - - ١٢٫١٤ - - ٩٫٦٣ - ١٤٫٦٥
 الواردات ٨٫٣٧ - - - - - - - ١٢٫٥٦ - ١٤٫٦٥
 الصادرات - - - - - - - - - - ١٤٫٦٥

 منتجات الفحم
 الوقود المسجل - ٢٨٫٠٥ - - - - - - - - ٢٩٫٣١

- - ٢٠٫١٠ ٢٠٫١٠ - - - - - - ٢٠٫٩٣ BKB 
وك  ٢٨٫٠٥ ٢٨٫٠٥ - - ٢٧٫٢١ ٢٧٫٢١ - ٢٧٫٢١ ٢٩٫٣١ - ٢٥٫١٢ م آ فح

 األفران
 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - ٢٧٫٢١ - -

 .١٩٩٦بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام ) أ(

 . الطاقةأرصدةمستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب القيم الحرارية الصافية هي القيم ال) ب(

يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا                             ) ج( إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين دمج فحم االنثراسيت م ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال وفق

 .الدمج

تعاون            : لمصدر   ا نظمة ال ة في دول م ية   أرصدة الطاق يدان االقتصادي       والتنم ر األعضاء في المنظمة          في الم بلدان غي ة في ال منظمة . ، وإحصاءات وأرصدة الطاق

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، في الميدان االقتصادي التعاون والتنمية 



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٣٩-٢ 
 

 تابع) ٤-٢(الجدول 

 )ب( ١٩٩٠ وفقا ألرقام الخاصة بالبلدانالقيمة الحراریة الصافية 

 
الوالیات  أوروغواي أوزبكستان فنزویال فيتنام اليمن زامبيا مبابويزی

 المتحدة
المملكة 
 المتحدة

اإلمارات 
 العربية

تيراجول لكل ألف 
 طن

 النفط
 النفط الخام ٤٢٫٦٢ ٤٣٫٤٠ ٤٣٫١٢ ٤٢٫٧١ ٤٢٫٠٨ ٤٢٫٠٦ ٤٢٫٦١ ٤٣٫٠٠ ٤٢٫١٦ -
از  ٤٢٫٦٢ ٤٦٫٨٩ ٤٧٫٦٩ - ٤١٫٩١ ٤١٫٩٩ - - - - وائل الغ س

 يعيالطب
 منتجات بترولية - ٤٢٫٥٠ ٤٣٫٣٦ - ٤٤٫٨٠ - - - - -

 الفحم
 فحم آوك

 اإلنتاج - ٢٩٫٢٧ ٢٩٫٦٨ - - - - - ٢٤٫٧١ ٢٥٫٧٥
 الواردات - ٣٠٫٠٧ - - - - - - - -
 الصادرات - ٢٩٫٢٧ ٢٩٫٦٨ - - - - - - -

 )ج(الفحم البيتوميني وفحم االنثراسيت 
 اإلنتاج - ٢٤٫١١ ٢٦٫٦٦ - ١٨٫٥٨ ٢٥٫٧٥ ٢٠٫٩١ - ٢٤٫٧١ ٢٥٫٧٥
 الواردات - ٢٦٫٣١ ٢٧٫٦٩ - ١٨٫٥٨ - - - - ٢٥٫٧٥
 الصادرات - ٢٧٫٥٣ ٢٨٫٠٩ - - ٢٥٫٧٥ ٢٠٫٩١ - ٢٤٫٧١ ٢٥٫٧٥

 الفحم شبه البيتوميني
 اإلنتاج - - ١٩٫٤٣ - - - - - - -
 الواردات - - - - - - - - - -
 الصادرات - - - - - - - - - -

 فحم اللجنایت
 اإلنتاج - - ١٤٫١٩ - ١٤٫٦٥ - - - - -
 الواردات - - - - ١٤٫٦٥ - - - - -
 الصادرات - - ١٤٫١٩ - ١٤٫٦٥ - - - - -

 منتجات الفحم
 الوقود المسجل - ٢٦٫٢٦ - - ٢٩٫٣١ - - - - -
- - - - - - - - - - BKB 

 فحم آوك ألفران - ٢٦٫٥٤ ٢٧٫٤٧ ٢٧٫٢١ - - ٢٧٫٢١ - ٢٧٫٢١ ٢٧٫٢١
 غاز فحم الكوك  - - - - - - - - - -

 .١٩٩٦بالنسبة للجمهوريات السوفيتية السابقة وجمهورية يوغوسالفيا السابقة، يالحظ أن األرقام الواردة في هذا الجدول هي األرقام الخاصة بعام ) أ(

 .اقةالقيم الحرارية الصافية هي القيم المستخدمة في الوآالة الدولية للطاقة في حساب أرصدة الط) ب(

يم الحرارية الصافية الواردة في هذا الجدول تعكس هذا                             ) ج( إن الق ي ف ي، وبالتال ع الفحم البيتومين دمج فحم االنثراسيت م ة، ي ية للطاق وآالة الدول ا إلحصاءات ال وفق

 .الدمج

منظمة التعاون . قة في البلدان غير األعضاء في المنظمة      ، وإحصاءات وأرصدة الطا   في الميدان االقتصادي  أرصدة الطاقة في دول منظمة التعاون والتنمية        : لمصدر  ا

 .١٩٩٨والوآالة الدولية للطاقة، باريس، في الميدان االقتصادي والتنمية 

 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٤٠-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 

 ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن االحتراق الثابت انبعاثات الغازات األخرى غير ٢-٢

 المسائل المنهجية ١-٢-٢

تج عن المصادر  تةين ربون    بعض االالثاب يد الك ثان وأول أآس از المي ثل غ ربون، م يد الك ي أآس ر ثان بعاثات األخرى غي ن

ك جراء              ية وذل ر الميثان رة غي رآبات العضوية المتطاي راق غير الكامل للوقود والم  الخطوط التوجيهية للهيئةوتتناول . االحت

بعاثات غازات االحتباس الحراري األخرى غير ثاني أآسيد الكربون الناجمة             خمسة قطاعات هي عن االحتراق الثابت في    ان

ية والقطاع التجاري            ( ة وقطاع الصناعات التحويل وصيد والحراجة  المؤسسي والقطاع السكني وقطاع الزراعة      /قطاع الطاق

 .وأآسيد النيتروزالميثان : انبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرةويقتصر هذا القسم على معالجة ). األسماك

واع الوقود      والخصائص    زة ألن بما في ذلك تلك الخاصة     ( المستخدمة   اونوعية التكنولوجي ) بما في ذلك القيمة الحرارية    (الممي

راق ونظام التشغيل والصيانة وحجم وعمر األجهزة المستخدمة           ووسائل الرقابة على االنبعاثات تشكل في مجموعها    ) باالحت

د معدالت انبعاثات غاز            آما أن المحتوى من الرطوبة  .  من المصادر الثابتة   ثان وأآسيد النيتروز   المي عوامل رئيسة في تحدي

 . والمحتوى الكربوني وآفاءات االحتراق تشكل عوامل مهمة ينبغي أخذها بعين االعتبار

 ار الطریقةي اخت١-١-٢-٢

ل واحد من غازات االحتباس      الطريقة العامة لتقدير االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود لك         الخطوط التوجيهية للهيئة  تصف  

 :وفقًا للمعادلة التاليةالحراري وآل واحدة من فئات المصادر الثانوية 

٣-٢المعادلة   

Emissions = ∑ (Emission Factorabc • Fuel Consumptionabc) 

 ) الوقود المستهلك•معامل االنبعاث (مجموع أنواع الوقود والقطاعات والتكنولوجيات = االنبعاثات

 :حيث

a = نوع الوقود 

b = نشاط القطاع 

c= نوع التكنولوجيا 

الممارسة وبالنظر إلى اعتماد االنبعاثات على الظروف الفريدة لعملية االحتراق وعلى السِّمات األخرى المميزة، فإن من                         
. لخاصة بتلك الفئات  استهالك الوقود إلى فئات أصغر وأآثر تجانسًا إن توفرت البيانات ومعامالت االنبعاث ا                تجزئةالسليمة  

 في بلد ما على أنها طرق للتقدير من                  تقدير االنبعاثات  التفصيلية ل  طرق   ال عموما إلى       الخطوط التوجيهية للهيئة    وتشير   

 منو.  ١المستوى  على أنها طرق للتقدير من       إلى طرق التقدير التي تعتمد على تقديرات أآثر إجماال            يشار، فيما   ٢المستوى  

 . الطاقة المتاحة في البلد إحصاءات  التفصيل في مننمكمستوى مأعلى  ماستخدا الممارسات السليمة

شجرة قرارات بشأن االنبعاثات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن االحتراق                    " المعنون    ٣-٢ويلخص الشكل    



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٤١-٢ 
 

 مستقلة على آل فئة من فئات          وينبغي تطبيق الطريقة بصورة    .   فيما يتصل باالختيار المنهجي      الممارسات السليمة "  الثابت

وبالتالي النتائج   ( ألن توافر بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث               ،المصادر الثانوية لكل غاز له انبعاث في البلد المعني                

 .ةختلف آثيرا فيما بين فئات المصادر الثانويتقد ) ةمن الطريقة المختارالمستخلصة 

بع       ياس المستمر لالن رغم من أن الق ى ال تعارض هو اآلخر مع     وعل ليمة   اثات ال ي يس الممارسة الس ياس     فل رر ق ا يب ناك م ه

بعاثات     وحدهما وبصورة مستمرة، نظرًا لالرتفاع النسبي لتكلفة مثل هذا اإلجراء من جهة، ولعدم              الميثان وأآسيد النيتروز  ان

ية                  ة ثان ياس المستمر من جه ية الق ر نظم عمل قيقة بالقدر الكافي من خالل إجراء      ويمكن الحصول على نتائج د      . سهولة تواف

بعاثات        ة الن روز    قياسات دوريَّ يد النيت ثان وأآس . ، وهي قياسات من شأنها المساعدة على تحسين معامالت االنبعاثغاز المي

 .  ات معدالت التدفقمثلالمفيدة بعض المعالم وفر أجهزة مراقبة لقياس الملوثات األخرى، فإنها قد تبالفعل وإذا ما آانت هناك 
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لى مجموع الحصر الذي يجريه البلد  هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة عفئة المصادر الرئيسية: ١الملحوظة 
تحديد فئات المصادر " المعنون ٢-٧أنظر القسم (النبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما 

 .")االختيار المنهجي وإعادة الحساب"من الفصل السابع المعنون " الرئيسية الوطنية
 

 . وأآسيد النيتروز آل على حدةيثان على انبعاثات غاز المفئة المصادر الرئيسيةينبغي تطبيق شجرة القرارات وتحديد : ٢الملحوظة 

 

تطلب االستخدام الصحيح لش       و رار  جي لبيانات األنشطة تقوم مسبقًا بإجراء مسٍح شامل   لحصر الغازات    وجود وآالة    اترة الق

يانات م       تاحة وب ية الم ية          الوطن ية أو اإلقليم بعاثات الوطن امالت االن ئ   ع وقلما تتوافر بيانات   .  الصلة تالمصادر ذا  اتبحسب ف

ثانوية                  ئات المصادر ال بعاثات في بعض ف امالت االن سين جودة ح في هذه الحالة ت    الممارسة السليمة ومن  . عن األنشطة ومع
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ى إسهام آبير                 يانات إذا آانت طريقة الحساب االفتراضية تشير إل  في مجموع االنبعاثات الوطنية أو ارتفاع مستوى عدم         الب

 . التيقن

يا،    وع التكنولوج يها بحسب ن ة إل ع اإلحال بعاثات الضمنية، م امالت االن الغ عن مع إن اإلب رة ف رت قياسات مباش وإذا تواف

 .سيكون مفيدًا، إذ قد تساعد هذه المعلومات اآلخرين على تقدير االنبعاثات على المستوى الوطني

  اختيار معامالت االنبعاثات٢-١-٢-٢

ليمة        يا محددة وبلد محدد، وبخاصة معامالت               من الممارسة الس رتبطة بتكنولوج بعاثات التفصيلية الم امالت االن استخدام مع

تقة من قياسات مباشرة مأخوذة من مختلف مصادر االحتراق الثابتة         بعاثات المش  تكون هناك ٢وباستخدام نهج المستوى . االن

 :ة أنواع ممكنة لمعامالت االنبعاث، هيثالث

ية      • بعاث الوطن امالت االن د يتم تحديد هذه المعامالت من خالل البرامج الوطنية التي تقيس بالفعل              ٩.مع  وق

ربون          يد الك روجين وأول أآس يد النيت ثل أآاس رة، م ر المباش راري غي باس الح ازات االحت بعاثات غ ان

 .ثانية للوقوف على نوعية الهواء على المستوى المحليوالمرآبات العضوية المتطايرة غير المي

 ١٠.اإلقليميةمعامالت االنبعاثات  •

ن   • ددة م بعاثات االفتراضية المح امالت االن ئةمع ع  الهي دم تعارضها م ة ع ة لكفال راجعتها بدق  بشرط م

 .وقد تستخدم المعامالت االفتراضية في حالة عدم توافر أي معلومات أخرى. ظروف البلد

م توى   وإذا ل تخدام المس ن اس ين م ي للتمك در الكاف زأة بالق ية مج طة الوطن يانات األنش ن ب توى ٢ تك يق المس ي تطب  ٢، فينبغ

 . تكون أآثر تمثيًال لظروف االحتراق في البلدمحققة المراجعلمعامالت االنبعاثات اإلجمالية بشرط عدم توافر بيانات 

ع وقود الكتلة الحيوية بنفس الدقة التي تحدد بها معامالت االنبعاثات الناتجة            آما ال تحدد معامالت االنبعاثات الناتجة عن أنوا       

وري        ود األحف واع الوق ية التي خلص إليها أحد مشاريع البحوث الدولية بشأن معامالت انبعاثات                . عن أن تائج األول وتظهر الن

ية            بلدان النام تلة الحيوية في ال يا والصين      (الك ند وآين ثل اله االنبعاثات في األجهزة الصغيرة الخاصة بحرق      أن معامالت   ) م

تل الحيوية وتحويلها إلى فحم تختلف عن المعامالت االفتراضية المحدد      وبالنظر إلى أهمية الكتلة الحيوية في . الهيئة من ةالك

ناية                    ثها بع تم بح دة ي بعاث جدي امالت ان اذ مع ية اتخ بلدان المعن راء ال وم خب رح أن يق بلدان، يقت ر من ال  ودقة حالما تنشر الكثي

ميث وآخرون، ١٩٩٩؛ سميث وآخرون، ١٩٩٣سميث وآخرون، ( غ وآخرون، ٢٠٠٠؛ س غ وآخرون ج؛ ١٩٩٩؛ جان انـ

٢٠٠٠ .( 

  اختيار بيانات األنشطة٣-١-٢-٢

ر  ازات األخ ّون الغ ين تك باط ب را لالرت ى   ىنظ ر إل تاج األم يا، يح ن التكنولوج ددة م واع مح ربون بأن يد الك ي أآس ر ثان  غي

بعاث  إحصا يقة لالن رات دق ى تقدي دف الحصول عل ود به ي حرق الوق تخدمة ف يا المس أن التكنولوج ن . ءات تفصيلية بش وم
                                                           

قن المرتبطة بذلك تعتمد على األجهزة المستخدمة في القياس وعلى تكرار عمليات القياس، فإنه يتعين وصف نطاقات حيث أن نطاقات عدم التيو ٩
 .عدم التيقن هذه واإلبالغ عنها
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ليمة    در من التفاصيل الممكنة بحسب                          الممارسة الس ر ق ود المستخدم، ووضع أآب وحدات الوق ًا ل يانات األنشطة وفق يع ب  تجم

ود المستخدمة في أنواع التكنولوجيات الرئيسة     ويمكن إجراء هذا التقسيم من خالل استقصاء صعودي الستهالك . حصة الوق

ي ود وتكنولوج ائية   االوق نة اإلحص راء والمعاي ام الخب ى أحك تنادا إل زولية اس توزيعات الن د ال الل تحدي ن خ راق، أو م .  االحت

ويمكن تيسير . ات بانتظاموتتولى عمومًا المكاتب اإلحصائية المتخصصة أو اإلدارات الوزارية المعنية تجميع ومعالجة البيان    

 .الحصول على بيانات األنشطة المالئمة عن طريق إشراك ممثلين من هذه اإلدارات في عملية الرصد

ثل  ليمة وتتم رباء الممارسات الس ي للكه تاج الذات يما يتصل باإلن ي(ف يد الذات ئات ) التول ئة من ف بعاثات لكل ف د االن ي تحدي ف

في أماآن توليدها، آما تتمثل في تحديد هذه االنبعاثات بصورة مستقلة عن ) صادر الثانويةأو لكل فئة من فئات الم    (المصادر  

وتتوافر في معظم البلدان اإلحصاءات     . تلك االنبعاثات الناتجة عن االستعماالت النهائية األخرى، مثل عمليات انتاج الحرارة          

تاج ال     تعلقة باإلن ثها بصورة منتظم        ذات الم تم تحدي رباء وي  فإن بيانات األنشطة ال تمثل عائقًا خطيرًا أمام تقدير          بذلكو. ةي للكه

 .انبعاثات الغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون في هذه البلدان

ئات المصدر            بعض ف تعلق ب يما ي زراعة         (وف ة في ال ثل استخدام الطاق د تكون هناك بعض الصعوبات في فصل الوقود    )م ، ق

وإذا أخذنا في الحسبان مختلف معامالت االنبعاثات .  الوقود المستخدم في اآلالت المتحرآة المستخدم في المعدات الثابتة عن      

ذين المصدرين فمن          ليمة   في ه ة المستخدمة في آل واحد من هذين المصدرين باستخدام                 الممارسة الس دار الطاق تقاق مق  اش

ر المباشرة        يانات غي ثل عدد المضخات ومتوسط االستهالك واالحتياجات      (الب وقد يكون من المالئم ).  المطلوبة لضخ المياه  م

 . أيضا الحصول على أحكام الخبراء والمعلومات المتاحة من البلدان األخرى

  االستيفاء٤-١-٢-٢

تيفاء العمل من خالل              يق االس ى فئات المصادر المستخدم    المرجعيَّة   ت  اإلحاال ينبغي لتحق  في اإلبالغ عن انبعاثات ثاني      ةإل

ربون      يد الك راق الثابت      أآس ناتجة عن االحت وينبغي استخدام نفس فئات المصادر في الحاالت التي يمكن فيها االختيار من       . ال

ين مصادر مختلفة       مثل اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن فحم الكوك المستخدم في أفران الصَّهر إما في إطار االنبعاثات         (ب

راق ا ناجمة عن االحت بعاثات ال م الصناعية أو االن ي القس و موضح ف ا ه ية آم بعا للظروف الوطن ثابت، ت ي ٣-١-١-٢ل  وف

اه      واردة أدن ام ال ئات ثاني أآسيد الكربون ال تغطي بالضرورة         ). األقس ى ف  الغازات األخرى الناجمة عن  انبعاثاتواإلشارة إل

ود الك  ناتجة وق ربون ال يد الك ي أآس بعاثات ثان الغ عن ان تم اإلب يوية حيث ي تلة الح ود الك تم وق نود ي ي شكل ب يوية ف تلة الح

ية      بعاثات الوطن وع االن ي مجم بعاثات ف ذه االن تم تضمين ه يريَّة وال ي رات تفس ي مذآَّ مينها ف ارة  . تض ي استش ذلك ينبغ ول

ة بشأن استخدام وقود الكتلة الحيوية، بما في ذلك استشارتها بشأن إمكانية                ية المسؤولة عن إحصاءات الطاق وآاالت الوطن ال

ر تجاري            استخدام    ذي هو غي تلة الحيوية ال ود الك وتتسم المسائل المتعلقة بالكتلة الحيوية بأهمية خاصة في تحسين جودة          . وق

وائم حصر الغازات في البلدان النامية        ويتطلب األمر من خبراء البلد المعني جهودًا آبيرة لتحسين تقديرات ما يتصل بذلك    . ق

 .  ثاني أآسيد الكربونعن مستويات انبعاثات الغازات األخرى غير

ويتم في العادة إنتاج خام الحديد   . وينبغي االهتمام باإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن استخدام فحم الكوك في األفران العالية             

وأحيانًا باستخدام أنواع   (خامات أآسيد الحديد في الفرن العالي باستخدام الكربون الموجود في فحم الكوك             اختزال  عن طريق   

وحيث أن الهدف الرئيسي ألآسدة فحم الكوك هو إنتاج       . لهذه الخامات في آن واحد    عامل اختزال   آوقود وآ ) خرى من الوقود  أ
                                                                                                                                                                                     

 .ينبغي توثيق معامالت االنبعاث اإلقليمية واإلبالغ عن نطاقات عدم التيقن ١٠
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بارها ناتجة عن العمليات الصناعية إذا آان الغرض هو إجراء حساب                     بعاثات باعت ذه االن ى ه ل، ينبغي النظر إل د الغف الحدي

بعاثات الصناعيَّة      ل لالن راق فحم الكوك                 ومن المه   . مفصَّ ناجم عن احت ربون ال رار احتساب الك  ينبغي عدم   لذلكو. م عدم تك

ة إذا آان قد سبق إدراجها تحت قطاع العمليات الصناعية                        ية تحت قطاع الطاق رة ثان بعاثات م ذه االن على أن هناك   . إدراج ه

يها االنبعاثات الصناعية بالتفصيل          الج ف دان ال تع ومن . اج هذه االنبعاثات ضمن قطاع الطاقة     وينبغي في هذه الحاالت إدر    . بل

ليمة    الممارسة  ي أآسيد الكربون قد ُأدرَجْت تحت قطاع الطاقة أم             الس ر ثان بعاثات من غي ا إن آانت االن أن يحدد بوضوح م

 .تحت قطاع العمليات الصناعية لإلشارة إلى عدم حدوث ازدواجية في الحساب

ي ال      زم النظر بصفة خاصة في الحاالت الت توزيع القطاعي       ويل رات وال ر في التقدي د تؤثِّ ثل ( تخضع للسيطرة، والتي ق م

وتشجَّع وآاالت حصر الغازات على تقديم أفضل التفسيرات الممكنة بشأن    ). حاالت اختالف اإلحصاءات أو حاالت السرقة        

 . االنبعاثات ذات الصلة

  وضع متسلسلة زمنية متسقة٥-١-٢-٢

الت االنبعاث وطرق تقدير االنبعاثات مع مرور الوقت، فإن تحديد مقادير االنبعاثات في             وفي ظل تحسن عملية تحديد معام        

بعاثات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن االحتراق الثابت              يسنة األساس      ر االن ة بالنسبة لتقدي ألة مهم ر مس . عتب

ابع المعنون    ويتضمن الفصل      تقنيات إعادة الحساب   "، المعنون   ٢-٢-٣-٧ القسم   في" االختيار المنهجي وإعادة الحساب   "الس

  . لكفالة اتساق المتسلسلة الزمنية وتحديد مستويات االنبعاثات في سنة األساسإرشادات الممارسة السليمة، "البديلة

نوية  راء استقصاءات س نها، بإج ية م رة، وبخاصة النام دان آثي وم بل يان. وال تق يها ب ر ف ي ال تتواف االت الت ي الح ات عن وف

بعاثات في إحدى سنوات الحصر فق            يانات األنشطة من خالل استقراء السنة الجارية أو                  داالن ر ب  يكون من الضروري تقدي

ين السنوات        يما ب تكمالها ف وتتطلب عمليات استقراء واستكمال البيانات التحقق المنتظم بمقارنتها ببيانات االستقصاء التي . اس

يعها  تم تجم رة ي الث م ل ث ىآ ى  خإل نوات عل لاألمس س م . ق نون ٢-٢-٣-٧ويتضمن القس اب "، المع ادة الحس يات إع تقن

 . وصفا تفصيليا لطرق إجراء هذه الحسابات" إعادة الحسابواالختيار المنهجي "، في الفصل السابع المعنون "البديلة

تعلقة ب                      يانات الم توفية، وبخاصة الب تلة الحيوية مس يانات الخاصة بالك د ال تكون الب وإذا آانت . أجهزة االحتراق الصغيرةوق

ناك    يانات ناقصة   ه ا      ب يانات على ضوء االتجاهات السابقة، أو استنباطها                    في سنة م ذه الب تقراء ه وآالة الحصر اس  فينبغي ل

ابع  ي الفصـل الس تخدام الطرق الموضحة فـ ع   . ١١باس رات م ارض التقدي دم تع ة ع بارات إضافية لكفال راء اخت ي إج وينبغ

 ).مثل إمكانية إنتاج األخشاب من الغابات واإلنتاج السنوي من الرَّوث(ت الصلة المتاحة سنويا البيانات ذا

                                                           
ة          ١١ ية للطاق وآالة الدول دا مؤخرا في ال يانات الطاقة للكتلة الحيوية وتنظيمها وفقًا لنموذج       في اجتماعين عق تعلقة بجمع ب ائل الم جرى مناقشة المس

ين  ي . مع يها ف م التوصل إل ي ت تائج الت د نشرت الن يوية ) ١(وق تلة الح ة الك وية: طاق ائل والحاجات ذات األول ية . المس وآالة الدول ر، ال ع المؤتم وقائ
ة  تعاون /للطاق نظمة ال ية  م يدوالتنم ي الم ا، ان االقتصادي ف اريس، فرنس ر / شباط ٥-٣، ب يوية ) ٢(؛ ١٩٩٧فبراي تلة الح ة الك يل : طاق يانات والتحل الب

 .١٩٩٨مارس / آذار٢٤-٢٣، باريس، فرنسا، في الميدان االقتصاديوالتنمية  منظمة التعاون/وقائع المؤتمر، الوآالة الدولية للطاقة. واالتجاهات

 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٤٦-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

  تقييم عدم التيقن٦-١-٢-٢

ئة     ال تتضمن     ية للهي ات عدم التيقن االفتراضية المتعلقة باالنبعاثات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون      الخطوط التوجيه  نطاق

ثابت        راق ال ناجمة عن االحت ليمة   من   و. ال يقن في نتائج الحصر بغض النظر عن مستوى           الممارسة الس دار عدم الت د مق  تحدي

 . الطريقة المستخدمة

 عدم التيقن في معامالت االنبعاثات

يقن الموضحة في الجدول               ر عدم الت  والمشتقة من التقييمات الواردة في دليل حصر االنبعاثات في ٥-٢يمكن استخدام مقادي

 .في حالة عدم توافر تقديرات خاصة بالبلد) EMEP/CORINAIR, 1999(الغالف الجوي 

 

 ٥-٢الجدول 

 معامالت انبعاثات االحتراق الثابتفي تقدیرات عدم التيقن االفتراضية 

 القطاع الميثان غاز  أآيد النيتروز

 )أ(رتبة القيمة العشرية 

 رتبة القيمة العشرية

 رتبة القيمة العشرية

١٥٠-٥٠% 

١٥٠-٥٠% 

١٥٠-٥٠% 

  العامة ومحطات التوليد المشترك ومرافق التدفئة المحليةالطاقةشبكات 

 االحتراق في القطاعات التجارية والمؤسسية والسكنية

 االحتراق الصناعي

 قطاع الزراعة والغابات وصيد األسماك لم يبلغ عنها لم يبلغ عنها

 .ط القيمة أي أن مقدار عدم التيقن يتراوح بين عشر وعشرة أضعاف متوس)أ(

 ).الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء ؛ االحتراق الثابت: انظر( الخبراء فريقأحكام : المصدر

 

سواء أآانت   (وعلى الرغم من إمكان استخدام مقادير عدم التيقن االفتراضية مع معامالت االنبعاثات القائمة                           

فقد يكون هناك مقدار إضافي من عدم التيقن المقترن ، )الخطوط التوجيهية للهيئةخاصة ببلد معين أو مأخوذة من 

الحصول على   السليمة     الممارسةومن   .  بتطبيق معامالت االنبعاثات التي ال تمّثل ظروف االحتراق في البالد                  

مقادير عدم التيقن من الخبراء الوطنيين، مع مراعاة اإلرشادات بشأن أحكام الخبراء الواردة في الفصل السادس                  

 "التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"المعنون 

 بيانات األنشطةفي عدم التيقن 

وهناك قدر أآبر . يتم في العادة إجراء تقدير دقيق للبيانات اإلجمالية المرتبطة باستهالك الطاقة حسب نوع الوقود

 ترتفع عموما درجة عدم       آما.  من عدم التيقن في االنبعاثات الناجمة عن الكتلة الحيوية وأنواع الوقود التقليدية                  

االستقصاء (الستهالك الوقود وتتفاوت تبعا للنهج المتبع       )  أو القطاعي الفرعي  (التيقن المتعلقة بالتوزيع القطاعي     

 . ، وآذلك تبعا للنظم اإلحصائية التي ينفرد بها آل بلد)أو االستقراء



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٤٧-٢ 
 

الممارسة ومن . الغ عن مستويات عدم التيقن عند اإلب٦-٢ويمكن استخدام نطاقات عدم التيقن المبينة في الجدول     
 أن تقوم وآاالت حصر الغازات، إن أمكن، بتحديد مستويات عدم التيقن الخاصة بالبلدان باستخدام أحكام                  السليمة

 . الخبراء والتحليل اإلحصائي

 

 ٦-٢الجدول 

 االحتراق الثابت  الخاصة بأنشطة بياناتال فيمستوى عدم التيقن 

 القطاع النظم اإلحصائية المتطورة ية األقل تطوراالنظم اإلحصائ

  االستقصاء االستقراء االستقصاء االستقراء

 العامة ومحطات التوليد المشترك ومرافق لطاقةشبكات ا  %١أقل من  %٥-٣ %٢-١ %١٠-٥
 التدفئة المحلية

 االحتراق التجاري والمؤسسي والخاص بالمساآن %٥-٣ %١٠-٥ %١٥-١٠ %٢٥-١٥

 )الصناعات آثيفة االستخدام للطاقة(االحتراق الصناعي  %٣-٢ %٥-٣ %٣-٢ %١٠-٥

 )قطاعات أخرى(االحتراق الصناعي  %٥-٣ %١٠-٥ %١٥-١٠ %٢٠-١٥

 الكتلة الحيوية من مصادر صغيرة %٣٠-١٠ %٤٠-٢٠ %٦٠-٣٠ %١٠٠-٦٠

 . الوطنية بصورة أفضليتعين أن تحدد وآالة الحصر أي نوع من النظم اإلحصائية المذآورة يصف ظروفها

 ).الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء ؛ االحتراق الثابت: أنظر( الخبراء فريقأحكام : المصدر

 

  التقاریر والوثائق٢-٢-٢

ليمةمن  و الممارسة الس ا ه بعاثات، آم ية الخاصة باالن رات الوطن تاج التقدي وبة إلن ومات المطل يع المعل فة جم يق وأرش  توث

 .". الجودةةضمان ومراقب" المعنون من الفصل الثامن ١-١٠-٨لقسم موضح في ا

ي   ر الحصر الوطن ي تقري ق ف يع الوثائ ي إدراج جم ر العمل ن غي تخدمة  . وم ي إدراج ملخصات للطرق المس ه ينبغ ى أن عل

رجعية   ارات الم ىواإلش ن إع      إل ن م نها ويمك بلغ ع بعاثات الم رات االن فافية تقدي ق ش ا يحق ادر بم يانات المص ب  ب ادة تعق

 .الخطوات التي اتبعت في حسابها

ن    دد م اري المح ر الج ق التقاري ق نس ئةويحق ية  (الهي داول اإلجمال ية والج وحات الجدول فافية  ) الل ب الش ين مطل توازن ب ال

بذله بشكل واقعي                   وآالة الحصر أن ت ذي يمكن ل د ال ود اإلضافية لتحقيق      الممارسات السليمة   وتشمل   . ومستوى الجه  الجه

وينبغي على وجه الخصوص إعداد جداول إضافية تبين بيانات األنشطة المقترنة مباشرة           . لشفافية على الوجه األآمل   مطلب ا 

 ).أو نهج تفصيلي (٢بمعامالت االنبعاثات في حالة استخدام نهج المستوى 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٤٨-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

ريَّة   ة س تعلقة بالطاق م اإلحصاءات الم ر معظ وم  . وال تعتب ازات ال تق االت حصر الغ ت وآ يانات  وإذا آان ن الب اإلبالغ ع  ب

ق من تعريض سرِّيتها للخطر، فمن                  ليمة    الممارسة التفصيليَّة بسبب القل توضيح أسباب ذلك واإلبالغ عن البيانات في         الس

 .شكل أآثر إجمالية

د يلزم االستشهاد بالعدي                           تة فق ناجمة عن المصادر الثاب ربون ال يد الك ي أآس ر ثان بعاثات األخرى غي زيادة تجزئة االن د من ول

راجع أو الوثائق     اإلشارة إلى هذه المراجع، وبخاصة إذا آانت تصف التطورات المنهجية الجديدة الممارسة السليمةمن  و. الم

 .أو معامالت االنبعاث الخاصة بالتكنولوجيات أو الظروف الوطنية

أو (سيد الكربون الناتجة عن الكوك       اإلشارة بوضوح إلى ما إن آانت االنبعاثات األخرى غير ثاني أآ           السليمة الممارسةومن  

ود األخرى      واع الوق المستخدمة في إنتاج الحديد الخام قد ُأدرجت ضمن قطاع الطاقة أو ضمن قطاع العمليات الصناعية                 ) أن

بات  دم إلث ية ع ابحدوث ازدواج ي الحس تويات  . ف ع مس ربون م يد الك ي أآس بعاثات ثان تويات ان ارض مس دم تع وينبغي ع

 ). ٤-١-١-٢انظر القسم (ات األخرى الناتجة عن األفران العالية وغيرها من العمليات الصناعية انبعاثات الغاز

  ضمان ومراقبة جودة الحصر ٣-٢-٢

ليمة   من    راقبة الجودة آما هو مبين في الجدول              الممارسة الس بارات لم  من الفصل الثامن، ومراجعة الخبراء ١-٨ إجراء اخت

بعاثات    رات االن و   . لتقدي د يك بارات إضافية لضمان الجودة آما هو مبين في القسم      وق م أيضا إجراء اخت  من ٧-٨ن من المالئ

باع إجراءات ضمان الجودة، والسيما إذا استعملت طرق المستويات العليا لتحديد االنبعاثات الناجمة عن                     ثامن، وات الفصل ال

ذا المصدر ى. ه تعمال المستوى األعل ى اس ازات عل االت حصر الغ ي ضمانوتشجع وآ تعلقة / ف راقبة الجودة الم ئات م بف
 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب" آما هو محدد في الفصل السابع المعنون المصادر الرئيسية

واردة في الفصل الثامن، نوجز فيما يلي مجموعة من اإلجراءات المحددة ذات األهمية بالنسبة                       ى اإلرشادات ال وباإلضافة إل

 .لفئة المصادر هذه

 ارنة تقدیرات االنبعاثات باستخدام نهج مختلفةمق

ند استخدام نهج من     •  مع معامالت االنبعاث الخاصة ببلد محدد، ينبغي أن تقوم وآاالت حصر الغازات             ٢ المستوى   ع

تخدام نهج المستوى          ند اس بعاثات المحسوبة ع يجة مع االن ة النت امالت االفتراضية المحددة من     ١بمقارن  مع المع

ئة د . الهي توى        وق بعاثات المس يع ان ة تجم ن المقارن نوع م ذا ال تطلب ه اع    ٢ي س القط ى نف افتها إل  وإض

توى      ج المس ة نه ي حال ثلما ف ود م واع الوق وعات أن ن أي    . ١ومجم تحقق م نهج وال ذا ال يق ه ي توث وينبغ

 .تضارب

يات الحساب المتعلقة بالحد األقص                  • اق عمل ة اتس ن، بمقارن ة الحصر، إن أمك وم وآال ي أن تق وى حتى للمينبغ

ي في أنواع الوقود التي يتم حرقها من مصادر ثابتة           وينبغي االحتفاظ باألرصدة المتوقعة للكربون     . الكربون

ي أآسيد الكربون مع                 از ثان ر غ بعاثات األخرى غي رات االن ناقض تقدي راق، وأال تت ات االحت ل قطاع ي آ ف

 .ي في أنواع الوقودالكميات النظرية القصوى المستندة إلى مجموع المحتوى الكربون



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٤٩-٢ 
 

 مراجعة معامالت االنبعاث

تخدام    • ند اس وم وآالة حصر الغازات بمقارنتها بالقيم                ع ي أن تق دد، ينبغ بلد مح بعاث الخاصة ب امالت االن  مع

 . وتوضيح االختالفات وتوثيقهاالهيئةاالفتراضية المحددة من 

ا                 • تخدمة بالمع بعاث المس امالت االن ة الحصر مع ارن وآال ي أن تق مالت األخرى على مستوى الموقع أو  ينبغ

وحدة الصناعيَّة، إن وجدت      نوع من المقارنة مؤشرًا إلى مدى المعقولية والشمول التمثيلي    . ال ذا ال ر ه ويوف

 .الوطنياالنبعاث في معامل 

 مراجعة القياسات المباشرة

ند استخدام   • قياسات وفقا للممارسات السليمة     القياسات المباشرة، ينبغي أن تكفل وآالة حصر الغازات إجراء هذه ال           ع

ا في ذلك اإلجراءات المالئمة لضمان                بعة في أخذ القياسات، بم وينبغي مقارنة نتائج القياسات    . مراقبة الجودة /المت

 . الهيئةالمباشرة بالنتائج المستمدة من استخدام المعامالت االفتراضية المحددة من 

 التحقق من بيانات األنشطة

ارن وآ      • زودها المنظمات الدولية لتحديد أية                    ينبغي أن تق ي ت ة باإلحصاءات الت ازات إحصاءات الطاق ة حصر الغ ال

 .اختالفات تحتاج إلى تفسير

ند  • يق هذه                               ع ة تطب ى آفال ة الحصر عل ية، ينبغي أن تعمل وآال نظمات الوطن ة من الم وية مقدم يانات ثان  استخدام ب

 . ةمراقبة الجود/المنظمات لبرامج مناسبة لضمان 

 راجعة الخارجيةالم

وم وآالة حصر الغازات بإجراء مراجعة يشترك فيه الخبراء الوطنيون وغيرهم من أصحاب المصلحة               • ينبغي أن تق

يادين ذات الصلة باالنبعاثات من المصادر الثابتة، مثل إحصاءات الطاقة، وآفاءة عمليات                    ين في مختلف الم العامل

ومن األهمية البالغة إجراء .  واستخدام الوقود والرقابة على التلوث  االحتراق في مختلف القطاعات وأنواع المعدات     

 .مراجعة من الخبراء لالنبعاثات الناتجة عن الكتلة الحيوية



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٥٠-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 

 البريالنقل :  الحتراق المتحرك٣-٢

  المسائل المنهجية١-٣-٢

من   د النيتروز باإلضافـة إلى عـدد      ينبعث من وسائل النقل آميـات آبيـرة من غـازات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسي                  

الملوِّثات األخـرى، مثـل أول أآسـيد الكربـون والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثانية وثاني أآسيد الكبريت والمواد                      

 هذا  ويتناول.  ، التي تسبب أو تسهم في مشكالت تلوث الهواء على المستوى المحلي أو اإلقليمي                وجينالدقائقية وأآاسيد النتر  

 .ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النيتروز: لتقدير انبعاثات غازات االحتباس المباشرة الممارسات السليمة الفصل

  اختيار الطریقة١-١-٣-٢

من أفضل طرق حساب مقدار انبعاثات ثاني أآسيد الكربون هي تلك التي تتم على أساس آمية ونوعية الوقود المحترق                                

أما عملية حساب االنبعاثات من غـاز الميثان وأآسيد النيتروز بصورة دقيقة فإنها أآثر تعقيدًا، ذلك أن                      .  يومحتواه الكربون 

بيانات األنشطة المحددة على       نويالحظ أ .  معامالت االنبعاث تعتمد على تكنولوجيا السيارات وخصائص الوقود والتشغيل            

والبيانات المجزأة المتعلقة باستهالك الوقود قد تكون         )  عتها المرآبة أي عدد الكيلومترات التي قط     (أساس المسافة المقطوعة     

 . أقل بكثير من حيث درجة التيقن من البيانات المتعلقة بإجمالي استهالك الوقود

، شجرة  ٥-٢والشكل  ،  السياراتثاني أآسيد الكربون الناجمة عن          انبعاثات غاز      بشأن، شجرة قرارات      ٤-٢ويبين الشكل    

 عملية حساب االنبعاثات الناتجة عن قطاع       ،السيارات الناجمة عن    زالنيتروالميثان وغاز أآسيد    انبعاثات غاز     بشأنقرارات  

ويمكن اتباع نهجين بديلين، أحدهما يستند إلى عدد الكيلومترات التي تقطعها المرآبة، فيما يستند اآلخر إلى آمية                              .  النقل

. ن تختار إحدى هاتين الطريقتين على أساس توافر البيانات ونوعيتها                   وينبغي لوآالة حصر الغازات أ        .  استهالك الوقود  

ومن .  والشفافية، ذلك أنَّ إجراءات الحساب مثبتة في البرنامج الحاسوبي                  االتساق    ضمان     فينماذج   ويمكن أن تسهم ال      

 . يتم توثيق أي تعديالت ُتجرى على النماذج النمطيَّة توثيقا واضحان أالسليمة الممارسة
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  شجرة قرارات بشأن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن السيارات٤-٢ل الشك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هل تتوافر بيانات

 عن احتراق الوقود في وسائل 
 النقل؟

تجمع البيانات عن 
 وداستهالك الوق

 
 هل تتوافر معامالت 
 االنبعاث الخاصة بالبلد؟

تقدر االنبعاثات باستخدام 
معامالت االنبعاث 

 االفتراضية

 
تقدر االنبعاثات باستخدام 

معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد

 ١اإلطار

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 ٢اإلطار 
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 الناجمة عن النقل البري زالنيتروأآسيد وغاز الميثان  غاز بشأن انبعاثات شجرة قرارات ٥-٢الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 

 
 

هل هناك طريقة وطنية 
 موثقة  يجري اتباعها؟

 
تقدر االنبعاثات وفقا 
 للطريقة الوطنية

 
 هل تتوافر بيانات

 الوقود بحسب نوع الوقود 
 ونوع المرآبات

 
فئات هل هذه إحدى 

؟ ادر الرئيسيةالمص
 )١الملحوظة (

 
تقدر االنبعاثات باستخدام طريقة

 ١المستوى 

 
يوزع آل نوع من الوقود على

  المختلفةالمرآباتأنواع 

تجمع البيانات المتعلقة 
باستهالك الوقود وأنواع

 السيارات

هل تتوافر معلومات عن 
التكنولوجيا المستخدمة للسيطرة 
ع على التلوث الناجم عن آل نو

 من المرآبات؟

تجمع البيانات عن أنواع التكنولوجيا 
المستخدمة في السيطرة على التلوث 
وتقدير النسبة المئوية لكل أسطول 

 المرآبات

 
 هل باإلمكان تقدير عدد
  الكيلومترات التي تقطعها

 المرآبة بحسب نوع التكنولوجيا 
 المستخدمة؟

 
 هل باإلمكان تقدير

وع  استهالك الوقود بحسب ن
 التكنولوجيا؟

يوزع استعمال الوقود على أنواع 
التكنولوجيا المستخدمة في السيطرة
على التلوث باستخدام أرقام تسجيل

 السيارات

يوع استهالك آل نوع من أنواع 
الوقود على أنواع التكنولوجيا 
المستخدمة في السيطرة على 
 التلوث الناتج عن المرآبات

تقدر االنبعاثات باستخدام 
معامالت االنبعاث المحددة 
على أساس نوع الوقود

تقدر االنبعاثات باستخدام 
معامالت االنبعاث المحددة 
على أساس نوع الوقود

تقدر االنبعاثات باستخدام معامالت االنبعاث 
المحددة على أساس عدد الكيلومترات 

 )٣المستوى (المقطوعة 

٤اإلطار 

 ال

 نعم
٣اإلطار 

٥اإلطار 

٢طار اإل

١اإلطار 

نعمنعم

 نعم نعم

 نعم

ال

ال ال

 ال

 ال

 نعم

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام  الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة على  مجموع الحصر الذي يجريه البلد النبعاثات غازات فئة المصادر الرئيسية: ١الملحوظة
من الفصل " تحديد فئات المصادر الرئيسية الوطنية" المعنون ٢-٧أنظر القسم (ث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه االنبعاثات أو آليهما االحتباس الحراري المباشرة من حي

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 
 . وأآسيد النيتروز آل على حدةيثانت غاز الم على انبعاثافئة المصادر الرئيسيةينبغي تطبيق شجرة القرارات وتحديد : ٢الملحوظة
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  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون 

 ستخدموي  . طريقتين لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن وسائل النقل البري                     الخطوط التوجيهية للهيئة    وفر   ت

لحساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون عن طريق تقدير استهالك الوقود بوحدات الطاقة                   "    النهج النزولي " أو    ١المستوى  

 دحتوى الكربوني وحساب مخزون الكربون وتصحيح الكربون غير المؤآس          العادية والضرب في معامل انبعاث لحساب الم       

 .٤-٢ ةوتتضح هذه الطريقة من خالل المعادل. وأخيرًا تحويل الكربون المؤآسد إلى انبعاثات ثاني أآسيد الكربون

٤-٢المعادلة   

Emissions = Σj [(Emission Factor j • Fuel consumedj) – Carbon Stored] 

• Fraction Oxidisedj • 44/12 
 ٤٤/١٢ •سبة الفحم المؤآسد ن • ]الفحم المخزون-) الوقود المستهلك•معامالت االنبعاث ([مجموع على أنواع الوقود= االنبعاثات

 :حيث

 J = نوع الوقود. 

األولى ويتم في الخطوة ." الصعودي" أو النهج ٢وآبديل آخر، يحسب مقدار االنبعاثات في خطوتين باستخدام المستوى 

 . تقدير الوقود المستهلك بحسب نوع المرآبات ونوع الوقود) ٥-٢المعادلة (

٥-٢المعادلة   
Fuel Consumptionij = nij • kij • eij 

  متوسط عدد الليترات المستهلكة• عدد الكيلومترات المقطوعة •عدد السيارات = الوقود المستهلك 

 :حيث

i = نوع السيارة   

j = نوع الوقود 

n= عدد السيارات  

k = عدد الكيلومترات التي تقطعها سنويًا آل سيارة 

e = متوسط عدد الليترات المستهلكة في الكيلومتر الواحد المقطوع 

أما الخطوة الثانية فيحسب فيها مجموع انبعاثات ثاني أآسيد الكربون بضرب مقدار الوقود المستهلك في معامل انبعاث 

 ).٦-٢المعادلة (يارة مالئم لنوع الوقود ونوع الس
 

٦-٢المعادلة   

Emissions = ΣiΣj (Emission Factorij • Fuel Consumptionij) 

 ) الوقود المستهلك•معامل االنبعاث (مجموع على أنواع السيارات وأنواع الوقود = االنبعاثات 

 
 
ليمة   الممارسة من   و هالك الوقود باستخدام نهج المستوى انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على أساس إحصاءات است حساب الس

ي ( ١ مثل تهريب الوقود على نطاق ( وباستثناء حاالت نادرة .٤-٢ في الشكل  الواردة شجرة القرارات ذلكوتوضح). النزول
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ربون فضًال عن أنه أآثر                 ) واسع  يد الك ي أآس بعاثات ثان ر مستوى ان ي لتقدي نهج النزول ى ال ر عل تماد بدرجة أآب يمكن االع

هولة م تخدامس يث االس ن     . ن ح زراعية وع رآبات ال ن الم ناجمة ع بعاثات ال اب االن يَّة حس دم ازدواج ة ع م آفال ن المه وم

 .المرآبات خارج الطرق المعبدة

 :، وذلك لألسباب التالية١ جنبا إلى جنب مع المستوى )الصعودي (٢ نهج المستوى م استخداالسليمة الممارسةآما أن من 

 فروق آبيرة بين نتائج النهجين النزولي         وجودو.  ين النهجين اختبارًا جيدا لمستوى الجودة       أوًال، يوفر استخدام هذ     •

. هما قد ينطوي على أخطاء، وأن األمر يحتاج إلى مزيد من التحليل                       يوالصعودي يشير إلى أن أحدهما أو آل             

ند الجمع بين نتائج     ، ضمان ومراقبة جودة الحصر، قائمة بالجوانب التي ينبغي فحصها ع              ٣-٣-٢ويتضمن القسم   

 .النهجين النزولي والصعودي

ثانيًا، تزداد الثقة في بيانات األنشطة األساسية المستخدمة في عملية الحصر عند إجراء تقدير صعودي موثوق                            •

 بدورها األسس التي تستند إليها عمليات حساب                  هذه التقديرات    توفرو.  ودقيق النبعاثات ثاني أآسيد الكربون         

 . ثان وأآسيد النيتروز الناجمة عن النقل البريانبعاثات المي

 إجراء  آلما أمكن، السليمة،    الممارسةعند احتساب االنبعاثات باستخدام آل من النهجين الصعودي والنزولي معا فإن من                    
  .تقديرات صعودية مستقلة عن التقديرات النزولية

 انبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز

. أآسيد النيتروز في معظمها على توزيع تكنولوجيات الحد من االنبعاثات في أسطول المرآبات                   تتوقف انبعاثات الميثان و     

 استخدام النهج الصعودي مع مراعاة مختلف معامالت االنبعاث لمختلف تكنولوجيات الحد من                            الممارسة السليمة  ومن   

االختيار   "نمحدد في الفصل السابع المعنو        آما هو      فئة المصادر رئيسية   وينبغي تطبيق هذا النهج إذا آانت            .  االنبعاثات

 ."المنهجي وإعادة الحساب

 اختيار معامالت االنبعاث

ومن .   معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون استنادا إلى المحتوى من الكربون في الوقود                     الخطوط التوجيهية للهيئة   تحدد  

ويمكن استخدام المعامالت االفتراضية الواردة     .  لبلد، إن أمكن   اتباع هذا النهج باستخدام البيانات الخاصة با        الممارسة السليمة 

 . في حالة عدم توافر أي بيانات محليةالخطوط التوجيهية للهيئةفي 

روز             يد النيت ثان وأآس بعاث المي امالت ان د مع ر تحدي ذه  ويصعب بدرجة أآب وثات  ألن ه تطلب  المل محددة انبعاث معامالت ت

ى أساس  تخدمةعل يا المس ى التكنولوج يس عل امالت  ول بعاث أساس مع يةاالن ن . االفتراضية اإلجمال ة وم ليمة الممارس الس
وع من أنواع الوقود وآل نوع من أنواع ال                محساب    بعاث لكل ن أي سيارات الرآاب، الشاحنات الخفيفة،     (ات  مرآبعامل االن

نارية دراجات ال يلة، ال واع المحرآ) الشاحنات الثق ي من أن يط المحل ى الخل ناء عل ع ب يات ات وتوزي ى تكنولوج يطرة عل الس

تلوث  زيد من التحسين على معامالت االنبعاث في حال توافر بيانات محلية إضافية                    يمكن   و. ال ئذ إجراء م البيانات مثل  (حين

يادة        اع وأجهزة     درجات الحرارة    و عن متوسط سرعات الق توثيق األساس   الممارسة السليمة ومن  ). الحد من التلوث   واالرتف

 . البياناتتند إليه تسالذي 
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، والخاصة  الخطوط التوجيهية للهيئة   في  الواردة  االنبعاث   معامالت    إلى ضرورة تحديث   مؤخرا  تشير البيانات المنشورة     و

معامالت انبعاث أآسيد النيتروز      ارات فإن    ـوبناء على بيانات االختب     .  ١٢بسيارات البنزين في الواليات المتحدة األمريكية         

-١من الجدول     (بالجداول المبينة أدناه  ينبغي استبدالها   والخاصة بالسيارات األمريكية،      التوجيهية للهيئة الخطوط  المحددة في   

 ٣٣-١وحتى الجدول    "  معامالت االنبعاث التقديرية لسيارات الرآاب في أمريكا العاملة بمحرآات البنزين               " المعنون    ٢٧

 )." المرجعي في الواليات المتحدة في الدليلمعامالت االنبعاث التقديرية للدراجات النارية"المعنون 

 

 ٧-٢الجدول 
 معامالت االنبعاث المحدَّثة للمرآبات األمریكية التي تعمل بالبنزین

 معامل االنبعاث
ميغا /من أآسيد النيتروز          غرام(

 )جول
 مآيلو غرا /من أآسيد النيتروز     غرام(

 )من الوقود

  االنبعاثاتىتكنولوجيا السيطرة عل

الوقود قليل المحتوى     (المرآبات منخفضة االنبعاثات         ٠٫٢٠ ٠٫٠٠٤٥
 )من الكبريت

الواليات المتحدة،      (الحفاز ذو األطوار الثالثة                         ٠٫٣٢ ٠٫٠٠٧٣
 ) ١التقديرات من المستوى 

الواليات المتحدة،   (الحفَّاز القديم ذو األطوار الثالثة               ٠٫٥٤ ٠٫٠١٢
 ) التقديرات من المستوى صفر

 فاز األآسدة ح ٠٫٢٧ ٠٫٠٠٦١
 ضبط االنبعاثات بخالف استخدام الحفاز ٠٫٠٦٢ ٠٫٠٠١٤
  ةاالنبعاثات غير الخاضعة للسيطر ٠٫٠٦٥ ٠٫٠٠٥

 .رسالة شخصية إلى مايكل ولش. ، الوآالة األمريكية لحماية البيئة)١٩٩٩(هارفي مايكل، : المصدر

ليب التقدير المستخدمة في الواليات المتحدة األمريكية وليس إلى           في هذا الجدول إلى أسا     ١يشير المستوى صفر والمستوى     :  مالحظات
 .وقد تم تقريب هذه البيانات إلى أرقام معنوية. الهيئةمستويات التقدير الصادرة عن 

في موقع  تتوافر قاعدة بيانات لمعامالت االنبعاث التي تعتمد على نوع التكنولوجيا المستخدمة، وهي قاعدة تستند إلى بيانات أوروبية،                       
 ..http://etc-ae.eionet.eu.int/etc-ae/index.htm: على شبكة اإلنترنت وعنوانه) Copert(آوبـيــــــــــــرت 

  معدل االقتصاد في   لتر ثم يقسم على   /غرامفي آثافة الوقود في الكيلو      )  آيلو غرام /غرام(آغم، يضرب معامل االنبعاث     /للتحويل إلى غم  
 ٠٫٧٥آغم، وآانت آثافة الوقود        / غم ٠٫٣٢ومثال ذلك أنه إذا آان معامل االنبعاث هو                .  لكل لتر /استهالك الوقود للكيلومتر الواحد     

 ٠٫٣٢(و غرام هو       الكيل/لكل لتر، إذن يكون معامل االنبعاث بالغرام            / آيلو متر    ١٠ استهالك الوقود       معدل االقتصاد في    للتر و  /آغم
 .آيلو متر/ غرام٠٫٠٢٤= للتر / آيلو متر١٠)/للتر/ آيلو غرام٠٫٧٥ •آيلو غرام /غرام

 تقديرات معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون للمرآبات                  ٣٩-١ إلى      ٣٧-١، تدرج الجداول من           الخطوط التوجيهية للهيئة     في   
لكل آيلومتر للسيارات     / غرام  ٠٫٠٣ و     ٠٫٠٢ و     ٠٫٠١الديزل األوروبي     األوروبية ذات الخدمة الشاقة التي تسير بالديزل ألنواع                 

هذه المعامالت هي تقديرات تقريبية ناتجة عن حساب          .  والشاحنات الخفيفة والمرآبات الثقيلة التي تستخدم للخدمة الشاقة، على التوالي           
ينصح بإستعمال القيمة الوسطية      .  ٧-٢ عن الجدول      معامالت االنبعاثات للبلدان األخرى يمكن أن تكون مختلفة            .  فروق توفير الوقود   

إذا ،  ميغا جول  / غ  ٠٫٠٠٣٩وهذا يقابل     .  آغ لجميع عربات الديزل في الواليات المتحدة مهما آانت تكنولوجيا المراقبة                    / غ  ٠٫١٧٢
 .آغ/  ميغا جول٤٤اعتبرنا 

 

                                                           
لوآالة األمريكية لحماية البيئة قد قام بتقييم      التابع ل    مصادر االنبعاثات المتحرآة   انبعاث أآسيد النيتروز فإن مكتب    حتى يتم تهذيب وتنقيح معامالت       ١٢

وقام المسؤولون في المكتب بتحديد معامالت االنبعاث للحفَّاز            .  ١٩٩٨ بفحوص محدودة في يونيو ويوليو           واستكمل هذا التقييم   للبيانات المتوفرة،    
وأما بالنسبة  .   من خالل األدبيات المنشورة عن هذا الموضوع         - بصورة أساسية     –القديم وللمرآبات التي آانت تصنع قديمًا، وذلك           ثالثي األطوار   

 من  ذا األطوار الثالثة وتكنولوجيا المرآبات ذات االنبعاثات المنخفضة، فقد اسُتْخِدمْت البيانات المستمدة               )  المتطوِّر(للمرآبات التي تستخدم الحفَّاز      
 .آما قامت الوآالة األمريكية لحماية البيئة بتقييم البيانات المحدودة المتوفرة عن الشاحنات. برنامج االختبار



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٥٦-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 األنشطةاختيار بيانات  ٣-١-٣-٢

 الكربون باستخدام النهج النزولي هو تحديد مجموع الوقود المستخَدم في قطاع                  انبعاثات ثاني أآسيد   تقدير  لالخطوة األولى    

والبد بعد ذلك من    .  وينبغي توافر هذه البيانات من اإلحصاءات الوطنية المتعلقة بالطاقة        .  النقل بحسب األنواع الرئيسة للوقود    

 :معالجة عدة مسائل، منها ما يلي

آما .  اع الوقود، مثل الغاز الطبيعي المضغوط أو أنواع الوقود الحيوي                  توفير بيانات عن التوزيع الثانوي ألنو           •

 للخطوط التوجيهية للهيئة،  ووفقًا  .  ينبغي توافر هذه البيانات من السلطات الوطنية المسؤولة عن إحصاءات الطاقة             

درجة في مذآرات   يتم اإلبالغ عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن أنواع الوقود الحيوي في شكل بنود م                  

وينبغي إدراج انبعاثات الغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون الناجمة             .  ولكنها ال تدرج في المجاميع الوطنية      

 . عن أنواع الوقود الحيوي في المجاميع الوطنية

لمستخدم في   توفير بيانات للتمييز بين الوقود المستخدم في المرآبات التي تسير على الطرق المعبَّدة والوقود ا                             •

الخطوط التوجيهية  المرآبات خارج الطرق المعبَّدة، والتي يتم اإلبالغ عنها في إطار فئات مصادر مختلفة في                          
 :وهنا يقترح استخدام أحد بديلين هما. للهيئة

احتساب الوقود المستخدم في آل فئة من المرآبات التي تسير على الطرقات المعبدة باستخدام                        

عزى االختالف بين مجموع الوقود المستهلك في المرآبات التي تسير على                 وُي.  النهج الصعودي 

وإجمالي الوقود المستهلك ألغراض النقل إلى أنه          )  باستخدام النهج الصعودي   (الطرقات المعبدة    

 .إجمالي الوقود المستهلك لقطاع وسائط النقل خارج الطرقات المعبدة

’١’ 

 قبل آل فئة من فئات المرآبات التي تسير على                     استكمال عملية حساب الوقود المستخدم من           

الطرقات المعبدة باستخدام النهج الصعودي بدراسات خاصة إضافية لتحديد آمية الوقود                                   

ويجزأ بعد ذلك مجموع الوقود المستخدم في قطاع         .  المستخدم في المرآبات خارج الطرق المعبَّدة     

وفقًا لنوع المرآبة والوقود المستخدم في          )  لي النزو جباستخدام التقديرات التي تعتمد النه       (النقل  

 .قطاع المرآبات خارج الطرق المعبدة بالنسبة للتقديرات المحددة باستخدام النهج الصعودي

’٢’ 

 ).أو العكس(البيانات المتعلقة بالوقود المباع ألغراض النقل والتي يمكن أن تستخدم بعد بيعها في أغراض أخرى  •

 . للوقود إلى داخل البالد أو من داخل البالد إلى خارجهاتقديرات عمليات التهريب •

ويوجد، أو سيوجد في المستقبل، لدى بعض وآاالت الحصر ثقة في بيانات استهالك الوقود بحسب نوع المرآبة                                               

ي والتكنولوجيا المستخدمة، في حين أن بعض الوآاالت األخرى تفّضل البيانات المحسوبة على أساس عدد الكيلومترات الت                   

 .وآال األسلوبين مقبول طالما أن األساس الذي تستند إليه التقديرات موثَّقا بصورة واضحة. تقطعها المرآبة

، فئات المصادر الرئيسة  إذا آانت انبعاثات الغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن المصادر المتحرآة من                    

 :عوامل التي تؤثر في االنبعاثات، مثلفإن األمر يحتاج إلى مزيد من المعلومات بشأن ال

سيارات الرآاب والشاحنات الخفيفة والشاحنات الثقيلة للخدمة الشاقة والدراجات         (توزيع نوع المرآبات     •

 . على أسطول المرآبات) النارية



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٥٧-٢ 
 

 .تكنولوجيا السيطرة على االنبعاثات في مختلف أنواع المرآبات •

 .توزيع عمر األسطول •

 .المناخ •

 .لية عن سطح البحرارتفاع العم •

 .آثار الصيانة •

إذا آان البيانات المتعلقة بتوزيع استخدام الوقود بحسب نوع المرآبات ونوع الوقود غير معلومة فينبغي تقديرها من واقع                          

وينبغي استخدام البيانات المحلية المتعلقة بعدد الكيلومترات التي تقطعها آل مرآبة سنويا ومتوسط                     .  اإلحصاءات الوطنية 

 .قتصاديات استهالك الوقود بحسب آل نوع من أنواع المرآبات وآل نوع من أنواع الوقود، إن وجدتا

  االستيفاء ٤-١-٣-٢

ينبغي حساب االنبعاثات الصادرة من احتراق زيوت التشحيم في إطار فئات االنبعاثات األخرى ألن آمية ضئيلة جدًا من                           

 .لهذه الزيوت يحترق بصورة مباشرة في قطاع النق

ومسألة التوزيع،  )  مثل شرائها بالصهاريج التي تعبر الحدود      (وفيما يتصل بمشكلة شراء واستهالك الوقود في بلدان مختلفة            

ضرورة أن تعزى االنبعاثات من المرآبات التي تسير على الطرقات المعبَّدة إلى              " تنص على    الخطوط التوجيهية للهيئة  فإن  

 ".ئة حمولتها من الوقودالبلد الذي قامت فيه المرآبة بتعب

وينبغي حساب عوامل األآسدة والعوامل األخرى التي تستخدم في عملية المزج بعناية عند تقدير انبعاثات ثاني أآسيد                                  

ومن المهم أيضا حساب آل الكربون األحفوري واإلبالغ عن الكربون               .  الكربون وذلك في حالة استخدامها بكميات آبيرة         

وية على شكل بنود في مذآرات دون إدراجه في المجموع الوطني لثاني أآسيد الكربون حسب                              المأخوذ من الكتلة الحي      

 .الخطوط التوجيهية للهيئةمتطلبات 

 وضع متسلسلة زمنية متسقة

الممارسة ومن   .  عند استخدام النماذج والقيام بتحديثها أو تنقيحها فمن المهم عدم حدوث تضارب في المتسلسلة الزمنية                             
وقد يتعذر وضع متسلسلة زمنية متسقة فيما يتصل             .   تنقيح النماذج أن يعاد حساب المتسلسلة الزمنية بالكامل               عند السليمة

ويلزم في هذه الحالة استكمال بيانات    .  بأعمال التجميع األولى للبيانات الخاصة بالتكنولوجيا المستخدمة في أسطول المرآبات         

 ٢-٢-٣-٧وينبغي لوآاالت الحصر الرجوع إلى القسم         .  لبيانات غير المباشرة  السنوات األولى باالستقراء وربما باستخدام ا       

 .للحصول على إرشادات عامة بشأن هذه المسألة"  وإعادة الحسابمنهجيختيار الالا"من الفصل السابع المعنون 

 تقييم عدم التيقن  ٥-١-٣-٢

 وتشير  ١٣. الكربون الناتجة عن قطاع النقل     من انبعاثات مكافئ ثاني أآسيد    %  ٩٧ينجم عن ثاني أآسيد الكربون ما يزيد على         

تقريبًا زيادة أو نقصًا بناء على      %  ٥أحكام الخبراء إلى أن نسبة عدم التيقن في تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون تصل إلى                

                                                           
اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ الخاصة بانبعاثات  الخاصة ببلدان المرفق األول في قاعدة بيانات ١٩٩٠وفقًا لبيانات عام  ١٣

 .١٩٩٩سبتمبر /، والتي جرى تحديثها في أيلول الحراريغازات االحتباس



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٥٨-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 . والمصدر الرئيسي لعدم التيقن هو بيانات األنشطة وليس معامالت االنبعاث١٤.دراسات وإحصائيات الوقود

وتشير أحكام  .  من انبعاثات مكافئ ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل            %  ٣ أآسيد النيتروز في العادة بنحو         ويسهم

ويتعلق مصدر عدم التيقن      .  تقريبًا زيادة أو نقصاً       %  ٥٠الخبراء إلى أن نسبة عدم التيقن في تقدير أآسيد النيتروز تبلغ                    

 . االنبعاثالرئيسي هنا بالبيانات المتصلة بمعامالت

ويعتقد الخبراء أن   .  من انبعاثات مكافئ ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن قطاع النقل           %  ١ويسهم غاز الميثان عادة بأقل من        

ويتعلق مصدر عدم التيقن     .  زيادة أو نقصًا في التقديرات     %  ٤٠ تصل إلى     الميثاننسبة عدم التيقن في تقدير انبعاثات غاز           

 .نات المتصلة بمعامالت االنبعاثالرئيسي هنا أيضا بالبيا

ولخفض نسبة عدم التيقن، يحتاج األمر إلى اتباع نهج شامل يعمل على خفض نسبة عدم التيقن في معامالت االنبعاث                                    

ومن خالل تشجيع استخدام بيانات التقدير المحليَّة، سوف             .  وببيانات األنشطة، وبخاصة في حالة تطبيق النهج الصعودي            

 .ات بصرف النظر عن القدر الكبير من عدم التيقن الذي يكتنف البيانات الوطنيةتتحسَّن التقدير

ويصف الفصل السادس آيفية استخدام البيانات التجريبية الوطنية وأحكام الخبراء في تقدير نسب عدم التيقن وآيفية الجمع                       

 .بين تقديرات نسب عدم التيقن لعملية الحصر برمَّتها

 ئقالتقاریر والوثا ٢-٣-٢

٨ وأرشفة جميع المعلومات المطلوبة إلعداد تقديرات االنبعاثات الوطنية آما هو مبين في القسم               ق توثي السليمة  الممارسةمن  

 ." ضمان ومراقبة الجودة" من الفصل الثامن المعنون ١-١٠-

ملخصات للطرق     تقريرعلى أنه ينبغي أن يتضمن ال           .  ومن غير العملي إدراج آل الوثائق في تقرير الحصر الوطني                    

المستخدمة واإلشارات إلى بيانات المصادر بما يضفي شفافية على تقديرات االنبعاثات المبلغ عنها ويمكِّن من إعادة تتبع                          

 .الخطوات التي استخدمت في حسابها

ن آان من    وال يرجح أن يشكل موضوع سريَّة البيانات مشكلة فيما يتصل باالنبعاثات الناتجة عن وسائل النقل البري، وإ                          

ويعتبر ترآيب بعض    .  المالَحظ في بعض البلدان هو اإلبقاء على سريَّة البيانات المتعلقة باالستخدامات العسكرية للوقود                      

 . يكون له تأثير على انبعاثات االحتباس الحراريعندماالمواد المضافة من األمور السرية، وهو أمر له أهميَّة فقط 

 مراقبة جودة الحصر/ضمان ٣-٣-٢

 من الفصل الثامن وإجراء مراجعة      ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول           الممارسة السليمة من  

وقد يكون من المالئم أيضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في                          .  من الخبراء لتقديرات االنبعاثات     

، واتباع إجراءات ضمان الجودة،          "ضمان ومراقبة الجودة    "الثامن المعنون      الواردة في الفصل           ٢إجراءات المستوى      

 . وبخاصة في حالة استخدام طرق المستويات العليا لتحديد االنبعاثات الناتجة عن فئة المصادر هذه

                                                           
حول التقدير  %  ٩٥تمثل النِّسب المستشهد بها في هذا القسم تصويتًا غير رسمي لمجموعة من الخبراء بهدف االقتراب من نسبة ثقة تصل إلى                             ١٤

 .المرآزي



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٥٩-٢ 
 

ات األهمية  وباإلضافة إلى اإلرشادات الواردة في الفصل الثامن فإننا نتطرق أدناه إلى مجموعة من اإلجراءات المحددة ذ                        

 .بالنسبة لفئة المصادر هذه

 مقارنة تقدیرات االنبعاثات باستخدام نهج بدیلة

فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون، ينبغي أن تقوم وآالة حصر الغازات بإجراء مقارنة بين التقديرات باستخدام                                

ويجب .  يرات االنبعاثات وتفسير ذلك الشذوذ       النهجين النزولي والصعودي على السواء، ودراسة أي ظواهر شاذة في تقد                  

ويمكن تضييق أي ثغرات مكتشفة بين النهجين من خالل تنقيح                          .  تسجيل نتائج هذه المقارنات بهدف توثيقها داخليا                 

 :االفتراضات التالية

 استخدام الوقود في غير أغراض النقل؛ /استخدامات الوقود في المرآبات بعيدا عن الطرق •

 .ومترات التي تقطعها المرآبة في السنةمتوسط عدد الكيل •

 .آفاءة استهالك الوقود الذي تستخدمه المرآبة •

 .تفاصيل تقديرات االنبعاثات بحسب نوع المرآبة والتكنولوجيا المستخدمة فيها وعمرها وما إلى ذلك •

 .ودوغير ذلك من المواد المضافة للوق/أنواع الوقود الحيوي /استخدام المواد المشبعة باألآسجين •

 .اإلحصاءات الخاصة باستخدام الوقود •

 .آميات الوقود المستخدمة/آميات الوقود المباعة •

 مراجعة معامالت االنبعاث

، ينبغي أن تكفل وآالة الحصر أن هذه المعامالت منطبقة                الهيئة معامالت االنبعاث االفتراضية المحددة من           عند استخدام 

 بالبيانات المحلية   الهيئة مقارنة معامالت االنبعاث االفتراضية الصادرة عن        وينبغي، إن أمكن،  .  وذات صلة بفئات المصادر   

 .لتوفير مؤشر أآبر على أن المعامالت مناسبة ومنطبقة

وفيما يتعلق بانبعاثات الغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون، ينبغي أن تكفل وآالة الحصر انطباق المصدر األصلي                         

بالمعامالت المحلية على الفئة ذات الصلة، وضمان إجراء اختبارات للتحقق من دقة عمليات                           للبيانات المحلية المتعلقة       

 بالمعامالت  الهيئةوينبغي، إن أمكن مقارنة المعامالت االفتراضية المحددة من            .  الحصول على البيانات وعمليات الحساب     

وى انبعاثات أآسيد النيتروز فينبغي ضمان إجراء         وإذا استخدمت وآالة الحصر المعامالت االفتراضية لتقدير مست         .  المحلية

معامالت االنبعاث المحدَّثة     " تحت عنوان       ٧-٢عملية الحساب باستخدام معامالت االنبعاث المنقحة الواردة في الجدول                   

 ". للمرآبات األمريكية التي تعمل بالبنزين

 التحقق من بيانات األنشطة

ة مصدر بيانات األنشطة للتأآد من مدى مالءمتها وانطباقها على الفئة قيد                     ينبغي أن تقوم وآالة حصر الغازات بمراجع           

وعلى الوآالة، إن أمكن، مقارنة البيانات التي تم التوصل إليها بالبيانات التاريخية أو بنتائج النموذج المستخدم                                .  البحث

وقيَّة بيانات األنشطة فيما يتعلق بأنواع        آما أن عليها التأآد من موث       .  لمعرفة ما إن آان هناك أي مظهر من مظاهر الشذوذ             

                                                                                                                                                                                     

 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٦٠-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

الوقود ذات التوزيع الضئيل أو غير الهام، والوقود المستخدم في أغراض أخرى، على الطرقات المعبَّدة وخارجها،                                       

آما يجب على وآالة الحصر تفادي            .  وعمليات نقل الوقود بطرق غير شرعية سواء إلى داخل البالد أو إلى خارجها                           

 .اب للمرآبات الزراعية والمرآبات خارج الطرقات المعّبدةازدواجية الحس

 المراجعة الخارجية

ينبغي أن تقوم وآالة الحصر بإجراء مراجعة مستقلة وموضوعية لعمليات الحساب واالفتراضات ووثائق عملية حصر                            

خبير أو أآثر ممن لديهم دراية        آما ينبغي إجراء مراجعة النظراء من         .  االنبعاثات بهدف تقييم آفاءة برنامج مراقبة الجودة        

آما أن تحديد المعامالت المطلوبة لتقديرات انبعاثات الغازات األخرى               .   الحصر ةبفئة المصادر ويدرآون متطلبات عملي       

 .غير ثاني أآسيد الكربون تعتبر مهمة بشكل خاص بسبب ما يقترن بها من عدم التيقن
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 المالحة المائية :  االحتراق المتحرك٤-٢

  المسائل المنهجية١-٤-٢

تتضمن فئة المصادر هذه آل االنبعاثات الناتجة عن مختلف أنواع الوقود المستخدم في تسيير السفن والمراآب، بما فيها                             

المالحة المائية إلى انطالق انبعاثات ثاني أآسيد الكربون                وتؤدي  .الحوَّامات والزوارق الزالَّقة، على المسطحات المائية         

يد النيتروز باإلضافة إلى أول أآسـيد الكربـون والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثانية وثاني أآسيد                          والميثان وأآس 

ثاني أآسيد  :  ويرآز هذا الفصل على غازات انبعاثات االحتباس المباشرة            .  الكبريت والمواد الدقائقية وأآاسيد النيتروجين       

 . الكربون والميثان وأآسيد النيتروز

 إلى قرار نهائي بشأن توزيع            اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ             عد البلدان األطراف في          ولم تتوصل ب    

وينبغي في  .  االنبعاثات من الوقود المستخدم في الطيران الدولي ووقود السفن البحرية الدولية على قوائم الحصر الوطنية                       

ذه األنواع من الوقود من المجاميع الوطنية واإلبالغ عنها بشكل                    الوقت الراهن استبعاد جميع االنبعاثات الناجمة عن ه               

 . مستقل

  اختيار الطریقة١-١-٤-٢

 طريقتين منهجيتين لتقدير انبعاثات غازات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النيتروز                   الخطوط التوجيهية للهيئة   توفر  

 بصورة أساسية على نفس النهج التحليلي المتمثل في تطبيق               ٢و  ١وتعتمد طريقة المستويين     .  الناجمة عن المالحة المائية    

وبيانات استهالك الوقود ومعامالت االنبعاث في طريقة         .  معامالت االنبعاث على بيانات األنشطة المتعلقة باستهالك الوقود         

لنفط المستخدم في المالحة     مثل ا ( هي البيانات المتعلقة بنوع الوقود و الخاصة بالنمط               ١التقدير التي تعتمد على المستوى         

 فإنها تقدم مجموعة من معامالت االنبعاث المستندة إلى البحوث التي ُأجريت في الواليات                 ٢أما طريقة المستوى    ).  البحرية

مثل السفن والقوارب   (المتحدة األمريكية وأوروبا، وتتطلب درجات متفاوتة من السمات المميزة في عملية تصنيف األنماط                 

وتساعد شجرة  ).  مثل محرك الديزل   (بل وحتى نوع المحّرك        )  مثل البنزين (، ونوع الوقود المستخدم        )محيطاتالعابرة لل 

 . الطريقتينبين على االختيار ٦-٢القرارات في الشكل 

ان  لتقدير انبعاثات الميث   ٢ لتقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون والمستوى          ١ اختيار طريقة المستوى      الممارسة السليمة ومن  

 في تقدير انبعاثات ثاني أآسيد الكربون إلى استهالك الوقود بحسب نوعه والمحتوى                   ٢ويستند المستوى    .  وأآسيد النيتروز 

 الخاص بقياس االنبعاثات غير غاز ثاني            ٢آما يعتمد المستوى      .  الكربوني للوقود المستخَدم وجزء الوقود الغير مؤآسد            

 نوع الوقود، ولكنه يوفر مجموعة من معامالت االنبعاث النوعية والخاصة                   أآسيد الكربون على استهالك الوقود بحسب         

 أيضا اتباع النهج الوطنية      الممارسة السليمة وقد يكون من    .  ببلدان محددة ألنواع مختارة من الوقود والمحرآات والمرآبات         

 . إن آانت موثقة ومراجعة من النظراء

 انبعاث الميثان وأآسيد النيتروز فإن انتهاج طرق أآثر تفصيًال لن يخفض              وإلى أن يتم خفض نسبة عدم التيقن في معامالت         

وعلى الرغم من هذا الخفض المحدود لمقدار عدم التيقن، يرجح             .  بالضرورة من مقادير عدم التيقن في تقديرات االنبعاثات         

تحقيق المواءمة مع الجهود      وأحد هذه األسباب هو        .  استصواب هذه الطرق على المدى األبعد لعدد من األسباب األخرى                

ويمكن للطرق التفصيلية أن تعبر بشكل أفضل عن التغيرات التي             .  األخرى التفصيلية الرامية إلى إجراء حصر لالنبعاثات        
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وإذا ما أتيحت معامالت      .  تطرأ على أنواع التكنولوجيا المستخدمة، وبالتالي على قياس معامالت االنبعاثات في المستقبل                   

سَّنة الخاصة بمحرآات محددة وأنواع وقود محددة فإن بناء قاعدة بيانات تاريخية الستخدامات الوقود المجزأة                 االنبعاث المح 

 . سيمكن من إجراء تنبؤ استشراقي تراجعي التجاه ما نحو سنة األساس

 االنبعاثات من القطع البحریة العسكریة

ويمكن قياس االنبعاثات الناجمة عن      .  عاثات البحرية العسكرية   طريقة واضحة لقياس االنب     الخطوط التوجيهية للهيئة  ال توفر   

حرق الوقود المستخدم في القطع البحرية العسكرية باستخدام نفس النهج المختلط الموصى باستخدامه في صدد السفن غير                       

ولكن ).  سيد النيتروز  النبعاثات الميثان وأآ   ٢ النبعاثات ثاني أآسيد الكربون ونهج المستوى         ١أي نهج المستوى    (العسكرية  

مثل حامالت  (المالحة العسكرية قد تتضمن عمليات وأوضاعًا وتكنولوجيات فريدة ليس لها نظير في المجاالت المدنية                            

ولذلك ينبغي أن تستشير وآاالت       ).  الطائرات والمحطات الضخمة المساعدة لتوليد الطاقة واألنواع الفريدة من المحرآات               

 .سكريين لتحديد معامالت االنبعاث المالئمةحصر الغازات الخبراء الع
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 المائية االنبعاثات من المالحة بشأن شجرة قرارات ٦-٢الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

وع الحصر الذي يجريه البلد النبعاثات غازات االحتباس  هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة على مجم       فئة المصادر الرئيسية  : ١الملحوظة   
يهما                 بعاثات أو آل اه االن بعاثات أو اتج ق لالن من الفصل السابع المعنون " تحديد فئات المصادر الرئيسية الوطنية" المعنون ٢-٧أنظر القسم   (الحراري المباشرة من حيث المستوى المطل

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"

 
 هل تتوافر بيانات عن

 استهالك الوقود في المالحة 
 بحسب نوع الوقود؟المائية 

 

 
 

 هل تم تقسيم البيانات
  إلى دولية ومحلية؟ 

 
 هل تتوافر بيانات

 وطنية عن المحتوى الكربوني وعن
معامالت انبعاث الميثان وأآسيد 

 النيتروز

 
 فئةهل هذا يشكل 

  مصادر رئيسية؟
 )١وظة الملح(

تجمع البيانات أو يتم
تقديرها باستخدام 

البيانات الغير 
 مباشرة

توزع البيانات استنادا إلى 
المعلومات األخرى أو 
 البيانات  الغير مباشرة

تقدر انبعاثات ثاني أآسيد الكربون
باستخدام  المحتويات الكربونية 

بعاثات االفتراضية وتقدر ان
الميثان وأآسيد النيتروز باستخدام
معامالت االنبعاث االفتراضية 

 الهيئةالمحددة من 

يتم البدء في 
 تجميع البيانات

 
 هل تتوافر بيانات

 عن استخدام الوقود بحسب 
 نوع المحرك؟

 في حالة المحتوى ١يستخدم المستوى 
 في البلد الكربوني لثاني أآسيد الكربون

وتستخدم المعامالت االفتراضية المحددة 
 في حالة الميثان وأآسيد النيتروزالهيئةمن 

 في ٢در االنبعاثات باستخدام طريقة المستوى تق
حالة معامالت االنبعاث المحددة على أساس 

محتوى الكربون الخاص بالبلد ومعامالت االنبعاث
المحددة على أساس آل نوع من المحرآات في 

 حالة الميثان وأآسيد النيتروز

 ١اإلطار 

 ال

نعم

ال ال

 ال

 نعم

 نعم

 نعم

٢اإلطار 

٣اإلطار   

 ال

 نعم
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 اختيار معامالت االنبعاث ٢-١-٤-٢

من و.   معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون على نوع الوقود والمحتوى الكربوني وجزء الوقود غير المؤآسد                               تتوقف

الجزء المؤآسد، إن وجدت، عند تقدير انبعاثات والمحتوى الكربوني  الوطنية الخاصة ب  استخدام المعامالت   السليمة    الممارسة

، الخطوط التوجيهية للهيئة   (آما يمكن استخدام القيم االفتراضية في حال عدم توافر معلومات أخرى                 .  كربونثاني أآسيد ال   

 ).، أجزاء الكربون المؤآسد٤-١، معامالت انبعاث الكربون، والجدول ٢-١دليل التشغيل، الجدول 

الخطوط وتوفر  .  الناتجة عن النقل البحري    وال تتوافر إال معلومات محدودة عن معامالت انبعاث الميثان وأآسيد النيتروز                  
 معامالت االنبعاث الخاصة بالواليات المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي، وآذلك معامالت االنبعاث التي             التوجيهية للهيئة 

ة ، معامالت االنبعاث التقديرية للمصادر المتحرآة غير المرآبات للواليات المتحد                     ٤٧-١الجدول   (حددها سجل لويدز        

، معامالت االنبعاث التقديرية للمصادر المتحرآة غير المرآبات ولآلالت لالتحاد                              ٤٩-١األمريكية، وحتى القائمة          

ويتم أساسا تشغيل سفن شحن البضائع الضخمة العابرة للمحيطات بمحرآات ديزل ضخمة                   ).  األوروبي، الدليل المرجعي   

وفيما يتعلق بانبعاثات الميثان       .  ارية ومحرآات ُتربينيَّة غازيَّة      بطيئة ومتوسطة السرعة، آما تعمل أحيانًا بمحرآات بخ               

وأآسيد النيتروز الناتجة عن السفن البحرية الضخمة التي تعمل بمحرآات الديزل وتستهلك مقطَّرات أو بواقي نفط الوقود                         

وتستند هذه المعامالت إلى    .  دز استخدام معامالت االنبعاث التي حدَّدها سجل لوي         ي تقتض السليمة  الممارسة، فإن   )المازوت(

وبالنظر إلى أن سفن النقل البحري تعمل في معظمها بمحرآات الديزل              .  آخر مجموعة من بيانات االختبار وأآثرها شموال        

وال تختلف باختالف البلدان، فمن غير المتوقع لمعامالت االنبعاث الوطنية أن تسفر عن تقديرات ُمحسَّنة لالنبعاثات ما لم                          

وأما فيما يتعلق بالسفن األخرى، مثل مراآب الترفيه والتسلية                      .  نيَّة على دراسات يتم مراجعتها من النظراء                تكن مب  

وآبديل آخر لهذه   .  ، ينبغي استخدام معامالت االنبعاث الوطنية، إن وجدت       في البلدان المستخدمة في الممرات المائية الداخلية      

عن لويدز أو     أو المأخوذة       الهيئةام المعامالت االفتراضية المحددة من            المعامالت في حالة عدم توافرها، يمكن استخد             

ويبرز االختالف في معدالت االنبعاث مدى أهمية تحديد خصائص                   .  الواليات المتحدة األمريكية أو االتحاد األوروبي           

 .مختلف أنواع محرآات األسطول واستخدامات الوقود لمستوى االنبعاثات اإلقليمية

 ن السفن الحربيةاالنبعاثات م

وينبغي استخدام   .  من السفن الحربية      الميثان وأآسيد النيتروز      ال تتوافر في الوقت الراهن بيانات عن معامالت انبعاث                 

معامالت االنبعاث االفتراضية الخاصة بالسفن المدنية ما لم تتوافر بيانات وطنية على قدر آاٍف من الجودة، مع مراعاة                              

 ."ضمان ومراقبة الجودة"لفصل الثامن المعنون اإلرشادات الواردة في ا

  اختيار بيانات األنشطة ٣-١-٤-٢

لتقدير االنبعاثات، يتطلب األمر الحصول على بيانات عن استهالك الوقود بحسب أنواع الوقود المختلفة وبحسب أنواع                              

ى ذلك، يتم في إطار إجراءات اإلبالغ            وباإلضافة إل ).  بالنسبة النبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز       (المحرآات المستخدمة    

الجارية اإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة عن المالحة المحلية بصورة مستقلة عن االنبعاثات الناجمة عن المالحة الدولية التي                     

لمحلية  لتحقيق االتساق أن تكون تعريفات األنشطة االسليمة الممارسةومن . تتطلب تجزئة بيانات األنشطة على هذا المستوى      

 المعنون   ٨-٢ويعرض الجدول     .  والدولية متشابهة عند إعداد تقديرات االنبعاثات الناجمة عن الطيران والمالحة المائية                     

الخطوط هذه التعريفات وهي تعريفات ال تتعارض مع التعريفات الواردة في            "   النقل البحري الدولي والمحلي    تحديدمعايير  "
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معايير تتسم بدرجة آبيرة من الدقة بحيث تصبح قابلة للتطبيق في صدد مصادر بيانات                        على أن هذه ال     .  التوجيهية للهيئة 

 . على جنسية الناقلة أو العلم الذي ترفعه٨-٢وال تعتمد التعريفات الواردة في الجدول . األنشطة

 ٨-٢الجدول 
 معایير تحدید النقل البحري الدولي والمحلي

 نوع الرحلة محلي دولي

 

 .تنتهي في نفس البلدتبدأ و نعم ال

 .تنطلق من بلد معين وتنتهي في بلد آخر ال نعم

في نفس البلد الذي انطلقت منه بدون أن تقوم بتنزيل          "  فني"تنطلق من بلد معين ثم تتوقف لغرض         ال نعم

 .أي حمولة من الرآاب أو البضائع، ثم تواصل سيرها لتصل إلى بلد آخر

د معين ثم تتوقف في نفس البلد الذي انطلقت منه لتحميل أو تنزيل رآاب أو بضائع                      تنطلق من بل   قطاع محلي قطاع دولي

 .لتواصل بعد ذلك رحلتها وتصل إلى بلد آخر

تنطلق من بلد معين وتتوقف في نفس البلد فقط لتحميل المزيد من الرآاب أو البضائع لتغادر ثانية                    ال نعم

 . وتصل إلى بلد آخر

ق من بلد معين متجهة إلى بلد آخر ثم تتوقف في نقطة متوسطة في نفس بلد الوجهة دون                               تنطل ال القطاعان محليان

 .تحميل أي رآاب أو بضائع قبل مواصلة سيرها إلى وجهتها في البلد المقصود

 

 ويتوقف اختيار النهج المالئم على الظروف         .  ويمكن الحصول على البيانات المتعلقة باستخدام الوقود باستعمال عدة نهج                

وفيما يلي قائمة بالعديد من المصادر التي يرجح أن         .  الوطنية ، ولكن بعض الخيارات تتيح التوصل إلى نتائج أدق من غيرها           

 :تستقى منها البيانات الفعلية أو غير المباشرة ، وهي مرتبة تنازليًا من حيث مدى موثوقيتها

 .حصاءاإلحصاءات الوطنية الخاصة بالطاقة أو الصادرة عن وآاالت اإل •

 .استقصاءات شرآات الشحن البحري •

 ).مثل، آميات وقود السفن المقدمة إلى الموانئ(استقصاءات موردي الوقود  •

 .استقصاءات آل ميناء من الموانئ والسلطات البحرية •

 .استقصاءات شرآات صيد األسماك •

 .ينأعداد المعدات، وبخاصة لقوارب الصيد الصغيرة وقوارب التسلية التي تعمل بالبنز •

 .التصدير/سجالت االستيراد •

البيانات الخاصة بتحرآات السفن والمخططات الخاصة بعبَّارات الرآَّاب ونقل البضائع                              •

 .ةاالعتيادي

 .أعداد الرآاب وحمولة السفن باألطنان •

" جين"قاعدة بيانات المنظمة الدولية للنقل البحري أو صانعي المحّرآات أو قاعدة بيانات                           •

 .للسفن الحربية

 .د يلزم الجمع بين مصادر هذه البيانات للحصول على تغطية آاملة لنشاطات النقل البحريوق



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٦٦-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 ةالعسكریاألنشطة استخدامات الوقود في 

صعوبة في الحصول على     وآاالت حصر الغازات     ، فقد تجد بعض       ) االستيفاء واإلبالغ   نظرا(المحافظة على السريَّة     لمسائل  نظرًا  

التي يستخدم  األنشطة  أنها تلك    ب هنا    ةالعسكريوتعرف األنشطة    .  الوقود المستخَدم في األغراض العسكرية      بكميات  المتعلقة  البيانات  

قواعد تعريف   في هذا الصدد تطبيق      السليمة  الممارسةومن  .  فيها وقود قامت بشرائه أو ُزوَِّدت به السلطات العسكرية في البلد المعني             

أما إن لم تكن قابلة      و.  صة بالمالحة البحرية على العمليات العسكرية حيثما آانت قابلة للمقارنة            العمليات المدنية الوطنية والدولية الخا     

 باستخدام السلطات     المتعلقةويمكن الحصول على البيانات         .  تفسير القرارات الخاصة بالعمليات الوطنية والدولية           فينبغي   للمقارنة   

 فينبغي  إذا لم تتوافر بيانات عن توزيع استخدامات الوقود       و.   من مورِّدي الوقود   العسكرية للوقود من المؤسسات العسكرية الحكومية أو      

 .معاملة جميع الوقود المباع لألنشطة العسكرية على أنه لالستخدام المحلي

نبغي يفي المجاميع الوطنية، بل      المتعددة األطراف   العمليات  ينبغي عدم إدراج      الصادر عن مؤتمر األطراف،        CP3/2ووفقًا للقرار   

 ".المتعددة األطرافالعمليات "، وإن آان ال يوجد حاليًا تعريف واضح لعبارة على حدةاإلبالغ عنها 

  االستيفاء٤-١-٤-٢

وبالنظر إلى أن    .  الوقود المستهلك مجموع  على  البحري، تستند الطرق المتبعة        النقل  وسائل  بالنسبة لتقدير االنبعاثات الناجمة عن          

يرجح أن     هذه درافئة المص مجال يحتمل أال تشمله     فإن أآبر    المستهلك   الوقودمجموع  ظمًا محاسبية فعالة لقياس     البلدان تمتلك عمومًا ن   

قد يكون من الصعب    ومثال ذلك أنه     .  إلحدى فئات المصادر األخرى      المالحة المائية االنبعاثات الناجمة عن      تخصيص   بإساءةيقترن  

المراآب الصغيرة التي تسير بمحرآات البنزين، آما قد ُتسجَّل               في  الوقود المستخَدم    الحصول على سجل آامل بالبيانات المتعلقة ب          

، في حين   )عندما تستخدم الشرآات الصناعية مراآب صغيرة     (هذه المراآب على أنها انبعاثات صناعية       الناتجة عن   بعض االنبعاثات   

تشمل االنبعاثات  وينبغي أال   .  ، سواء أآانت متحرآة أم ثابتة       يسجل البعض اآلخر تحت بند إنتاج الطاقة خارج نطاق الطرق المعبَّدة              

سفن نقل  في  أيضًا استهالك الوقود     ينبغي أن تشمل     الوقود المستخدم في النقل البحري فحسب، بل           وسائل النقل البحري     عن  الناتجة  

وغيرها من القوارب األخرى     ري الداخلي   القوارب األخرى المستخدمة في النقل البح       الرآاب والعبَّارات وقوارب التسلية والترفيه و       

وإنما يؤثر على استيفاء    ،  وال يؤثر سوء التوزيع على استيفاء عملية حصر مجموع انبعاثات ثاني أآسيد الكربون              .  التي تعمل بالبنزين  

يما بين فئات     تتفاوت ف  ألن معامالت االنبعاث لهذه الغازات           حصر مجموع انبعاثات الغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون                   

 .درامصال

آما قد يمثل استيفاء البيانات مسألة مهمة عندما تكون البيانات العسكرية سريَّة، وذلك ما لم يتم إضافة البيانات المتعلقة باستخدام الوقود                      

 . في األنشطة العسكرية إلى إحدى فئات المصادر األخرى

وبالنظر إلى أن مصادر البيانات في آل بلد تعتبر          .  نبعاثات المحلية والدولية  وهناك تحديات أخرى تنطوي عليها عملية التمييز بين اال          

الممارسة وتفتضي  .  فريدة في فئة المصادر هذه، فال يمكن صياغة قاعدة عامة حول آيفية التصنيف إذا غابت البيانات الواضحة                            
 .  تحديد الفرضيات بوضوح حتى يمكن تقييم مسألة االستيفاءالسليمة

  ضع متسلسلة زمنية متسقة و٥-١-٤-٢

 لتحديد االنبعاثات في سنة األساس وضمان اتساق المتسلسلة الزمنية، يمكن الرجوع إلى                   إرشادات الممارسة السليمة   للحصول على    

 تحديد استخدامات الوقود   السليمة    الممارسةمن  و."  وإعادة الحساب منهجي  االختيار ال " من الفصل السابع المعنون        ٢-٢-٣-٧القسـم  



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٦٧-٢ 
 

وما لم يكن ذلك ممكنا، ينبغي أن تتشابك البيانات بصورة آافية للتحقق من             .  بتطبيق نفس الطريقة على جميع سنوات المتسلسلة الزمنية       

 .اتساق الطرق المستخدمة

ة تراجعية  ، فقد يكون من المناسب استقراء البيانات بصور       ) مثالً ١٩٩٠عام  (لسنة األساس     وإذا لم يكن باإلمكان جمع بيانات األنشطة      

باستخدام االتجاهات المتعلقة بعدد الكيلومترات الخاصة بنقل البضائع والرآاب ومجموع استهالك أو إمدادات الوقود أو سجالت                             

 .الصادرات/الواردات

صة وما لم يتم تحديد معامالت انبعاث خا             .   المستخدمة  اوتعتمد انبعاثات الميثان وأآسد النيتروز على نوع المحرك والتكنولوجي                 

 استخدام نفس مجموعة معامالت االنبعاث الخاصة بأنواع الوقود لجميع السنوات التي تتألف                    الممارسة السليمة بالتكنولوجيات فمن    

 .منها المتسلسلة الزمنية

ات التي  وفي حالة تجميع بيانات األنشطة الفعلية المتعلقة بالوقود فسوف تعبر تقديرات االنبعاثات عن أنشطة التخفيف من االنبعاث                            

على أن خيارات التخفيف التي تؤثر على معامالت االنبعاث ال يمكن تحقيقها              .  تؤدي إلى إحداث تغييرات في االستهالك الكلي للوقود        

إال باستخدام معامالت االنبعاث المحددة على أساس أنواع المحرآات ومن خالل وضع فرضيات لتكنولوجيات التخفيف من                                      

 .  توثيق دقيق ألي تغيرات تطرأ على معامالت االنبعاث مع مرور الوقتوينبغي إجراء. االنبعاثات

  تقييم عدم التيقن٦-١-٤-٢

 بيانات األنشطة

وفي ظل  .  يتعلق جزء آبير من عدم التيقن في تقديرات االنبعاثات بصعوبة التمييز بين االستهالك المحلي واالستهالك الدولي للوقود                    

ينخفض مستوى عدم التيقن، في حين قد يرتفع مستوى عدم التيقن في غياب تقديرات أو بيانات                          استيفاء بيانات االستقصاءات فقد       

وقد يساعد استخدام مجموعات البيانات       .  ويختلف مقدار التيقن من بلد إلى آخر ويصعب هنا التعميم بشأن ذلك                .  استقصائية مستوفية 

 .ي المستقبل على التقارير المقدمة عن هذه الفئةالعالمية في هذا المجال، وآذلك من المتوقع أن يطرأ تحّسن ف

 معامالت االنبعاث 

يعتقد الخبراء أن معامالت انبعاث ثاني أآسيد الكربون الناجم عن الوقود يمكن تحديدها بصورة جيدة عمومًا وبدرجة تيقن تصل إلى                        

ومع ذلك فهناك قدر آبير     .  ١٥محتوى الكربوني للوقود  زيادة أو نقصا، ذلك أن هذه االنبعاثات تعتمد في المقام األول على آمية ال               %  ٥

أما نسبة عدم التيقن في تقدير انبعاثات الميثان          .  من عدم التيقن في تقدير معامالت انبعاث الغازات األخرى غير ثاني أآسيد الكربون               

أي عشرة  ( إلى رتبة عشرية        زووقد يصل مقدار عدم التيقن في معامل انبعاث أآسيد النيتر                 .  فإنها قد ترتفع لتصل إلى الضعفين         

 ).أضعاف

                                                           
ا القسم، تصويتًا غير رسمي للخبراء بغرض االقتراب من تحقيق نسبة من تمّثل النطاقات التي تتراوح بينها نسب عدم التيقن، والتي سقناها في هذ      ١٥

 . حول التقدير المرآزي% ٩٥التيقن تصل إلى 

 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٦٨-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

  التقاریر والوثائق٢-٤-٢

تاج التقديرات الوطنية الخاصة باالنبعاثات، آما هو موضح في                     الممارسة السليمة   من    وبة إلن ومات المطل يق وأرشفة جميع المعل  توث

 ." الجودةةضمان ومراقب" المعنون من الفصل الثامن ١-١٠-٨القسم 

ه ينبغي إدراج ملخصات للطرق المستخدمة واإلشارات          .  جميع الوثائق في تقرير الحصر الوطني            ومن غير العملي إدراج       على أن

بعاثات المبلغ عنها ويمكن من إعادة تعقب الخطوات التي اتبعت في                    ا يحقق شفافية تقديرات االن يانات المصادر بم المرجعية إلى ب

 .حسابها

 .ر ذات الصلة بفئة المصادر هذهونورد فيما يلي بعض أمثلة الوثائق والتقاري

 :استخدام الفئات التاليةالسليمة  الممارسةومن . يتم اإلبالغ عن االنبعاثات المرتبطة بالمالحة المائية في مختلف الفئات تبعا لطبيعتها

 .األنشطة المدنية المحلية •

 .األنشطة العسكرية المحلية •

 .وقود السفن الدولية •

 .األسماكالوقود المستخدم في سفن صيد  •

 اإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة عن المالحة الدولية بصورة مستقلة عن االنبعاثات الناجمة عن                         الخطوط التوجيهية للهيئة   وتتطلب  

 . وعدم عدم إدراجها في المجموع الوطني. المالحة المحلية

اثات الناجمة عن المالحة المائية، وإنما تحت فئة          وال يتم اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن الصيد التجاري تحت فئة مصادر االنبع                

وآل الوقود الذي يجري توريده إلى نشاطات صيد               .  صيد األسماك في قطاع الطاقة        /الغابات/االنبعاثات الناجمة عن فئة الزراعة        

المية ألغراض الصيد التجاري    األسماك التجاري في البلد المبلغ هو تحديدا وبالتعريف وقودا محليا، إذ ليس هناك فئة لوقود السفن الع                   

 . بصرف النظر عن مكان الصيد

ينبغي تحديد االنبعاثات من السفن العسكرية بوضوح لتحسين درجة شفافية اإلحصاءات الوطنية المتعلقة بالغازات الناجمة عن                              و

 .االحتباس الحراري

 : معلومات عنر توفيالسليمة الممارسةوإضافة إلى اإلبالغ عن االنبعاثات، من 

 .مصدر الوقود وغير ذلك من البيانات •

 .الطريقة المستخدمة في الفصل بين االنبعاثات المحلية والدولية •

 .معامالت االنبعاث التي استخدمت والمرجعيات المقترنة بها •

 .تحليل عدم التيقن أو حساسية النتائج أو االثنين معًا عند تغيير المدخالت والفرضيات •

  الحصر ضمان ومراقبة جودة٣-٤-٢

بارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول        الممارسة السليمة   من     من الفصل الثامن، ومراجعة الخبراء لتقديرات ١-٨ إجراء اخت

بعاثات   من الفصل الثامن، واتباع     ٧-٨وقد يكون من المالئم أيضا إجراء اختبارات إضافية لضمان الجودة آما هو مبين في القسم                . االن

وتشجع وآاالت  . ان الجودة، والسيما إذا استعملت طرق المستويات العليا لتحديد االنبعاثات الناجمة عن هذا المصدر                  إجراءات ضم   



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٦٩-٢ 
 

 آما هو محدد في الفصل بفئات المصادر الرئيسيةمراقبة الجودة المتعلقة /حصر الغازات على استعمال المستوى األعلى في ضمان           

 ."ادة الحساباالختيار المنهجي وإع"السابع المعنون 

يما يلي مجموعة من اإلجراءات المحددة ذات األهمية بالنسبة لفئة                              ثامن، نوجز ف واردة في الفصل ال وباإلضافة إلى اإلرشادات ال

 .المصادر هذه

 مقارنة تقدیرات االنبعاثات باستخدام نهج مختلفة

 ونهج   ١ة المائية الناتجة عن استخدام نهج المستوى               ينبغي أن تقوم وآالة حصر الغازات بمقارنة االنبعاثات الناجمة عن المالح                    

وينبغي .  آما ينبغي التحقق من أي تضارب في تقديرات االنبعاثات قد تظهره المقارنة والعمل على تفسيره                      .  ، إن أمكن   ٢المستوى  

 . تسجيل نتائج مثل هذه المقارنات

 مراجعة معامالت االنبعاث

 البيانات األصليَّة لمعامالت االنبعاث الوطنية ينطبق على آل فئة ، ومن أنه قد ُأجريت                    ينبغي أن تتأآد وآالة الحصر من أن مصدر         

 ، ينبغي الهيئةوبالنسبة للمعامالت االفتراضية المحددة من .  اختبارات للتحقق من دقة إجراءات الحصول على هذه البيانات وحساباتها         

وينبغي، إن أمكن، أن تقوم وآالة الحصر         .  ة قيد البحث وذات صلة بها       أن تضمن وآالة الحصر أن هذه المعامالت تنطبق على الفئ             

 بالمعامالت الوطنية لتوفير المزيد من المؤشرات على مدى انطباق ومعقولية                     الهيئةبمقارنة المعامالت االفتراضية المحددة من           

 .المعامالت

باستعمال بيانات غير البيانات المرجعيَّة الصادرة عن             وإذا ما تم وضع تقديرات االنبعاثات الناجمة عن االستخدامات العسكرية                     

 .، فإنه يتعين على وآالة الحصر التحقق من صحة عمليات الحساب ومدى مالءمة وإمكانية تطبيق البياناتالهيئة

 مراجعة بيانات األنشطة

وينبغي آلما أمكن أن تقارن        .  البحثيتعين مراجعة مصدر بيانات األنشطة للتحقق من مدى مالءمتها وإمكانية تطبيقها للفئة قيد                           

ويمكن التحقق من البيانات عبر مؤشرات            .  البيانات بالبيانات التاريخية لألنشطة أو بمخرجات النماذج للوقوف على أي شذوذ                       

 البضائع  عدد الكيلومترات المقطوعة لنقل   (اإلنتاجية، مثل الوقود المستهلك في آل عملية مرور تقوم بها وحدة من الوحدات البحرية                   

 . ، مقارنة بالبلدان األخرى)والرآاب

وعند إعداد تقديرات الحصر، ينبغي أن تتخذ وآالة حصر الغازات الخطوات الالزمة لكفالة موثوقية بيانات األنشطة المستخدمة في                       

 المباع في البلد المعني ألغراض       توزيع االنبعاثات على المالحة المائية المحلية والدولية، وآذلك لكفالة مراعاة التقديرات لكل الوقود                

 .آما ينبغي مقارنة بيانات األنشطة بالمراجع المتعددة نظرا الرتفاع مستوى عدم التيقن المقترن بهذه البيانات. المالحة المائية

 المراجعة الخارجية 

لفرضيات أو الوثائق أو آليهما     ينبغي أن تقوم وآالة الحصر بإجراء مراجعة مستقلة وموضوعية لعمليات حساب حصر االنبعاثات وا               

على دراية بفئة المصادر وعلى وعي         )  خبراء(وينبغي إجراء مراجعة النظراء من خبير          .  لتقييم مدى آفاءة برنامج مراقبة الجودة        

  .بمتطلبات عملية حصر غازات االحتباس الحراري الوطنية
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 الطائرات:  االحتراق المتحرك ٥-٢

  المسائل المنهجية١-٥-٢

الدولية (االستخدامات المدنية التجارية للطائرات            آل    االنبعاثات الناجمة عن            الهيئة المحددة من         مصادرالفئة     تشمل

االنتظار في الجو    ، بما في ذلك       الرحالت الجوية المنتظمة أو العارضة لنقل الرآاب والبضائع           والتي تتألف من     )  والمحلية

آما أن   ).   والطائرات النفاثة الخاصة أو الطائرات العمودية الخاصة                 مثل الطائرات الزراعية،    (١٦ الطيران العام    لكوآذ

المنهجيات التي يجري بحثها في هذا القسم يمكن أن تستخدم أيضا لتقدير االنبعاثات الصادرة عن الطيران العسكري، غير                        

يئة الحكومية الدولية المعنية    اله المحددة من    ٥-ألف-١"  األخرى"تحت فئة المصادر    أن هذه االنبعاثات ينبغي اإلبالغ عنها       
 .أخرىالمالئمة فئات الفي فيتم إدراجها  والتنقل على األرض في المطارات أثناء الوقوفوأما االحتراق . بتغير المناخ

أول أآسيد الكربون، والمرآبات العضوية       النيتروز وآذلك    ثاني أآسيد الكربون، والميثان، وأآسيد         من الطائرات    ينبعث  و

غازات ويرآز هذا القسم على          .  النتروجينوأآاسيد   ،   والمواد الدقائقية  غير الميثانية، وثاني أآسيد الكبريت،             المتطايرة   

ولالطالع على مزيد من المعلومات بشأن آثار       .  ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النيتروز     :  االحتباس الحراري المباشرة  

 ). ١٩٩٩ (كومة الدولية المعنية بتغير المناخالهيئة الح الطيران على المناخ العالمي، انظر

مخصصات   أية قرار نهائي إلى اآلن بشأن        بشأن تغيير المناخ   اإلطاریةاتفاقية األمم المتحدة    ولم تتخذ البلدان األطراف في      

وتستبعد .  وليةلطيران المدني ومن السفن البحرية الد      قوائم الحصر الوطنية من االنبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم في ا             

 . على حدةاإلبالغ عنهاعن أنواع هذا الوقود ويتم االنبعاثات الناتجة حاليا من المجاميع الوطنية آل 

 الطریقةاختيار  ١-١-٥-٢

أ ٢لمستوى  تسميان ا   (٢المستوى  طريقتين على أساس      و ١المستوى   طريقة واحدة على أساس        الخطوط التوجيهية للهيئة  توضح  

بشكل   ١المستوى  وتستند طريقة   .   دوليا هاستخدامبين  على التمييز بين استخدام الوقود محليا و      تند آل الطرق    وتس).  ب٢والمستوى  

ويعتمد .   المستخدم عدد دورات الهبوط واإلقالع، والوقود      تقومان على أساس       ٢المستوى  طريقتي  الوقود، في حين أن       تام إلى    

ولذلك فإنها ال تتفاوت آثيرا      الكربون في الوقود، والجزء المؤآسد،        من  محتوى  الثاني أآسيد الكربون على      تقدير انبعاثات   

ونظرا إلى عدم معرفة سوى معلومات محدودة في الوقت الحاضر عن معامالت االنبعاث فإن الطرق                             .حسب المستوى 

ار استخدام مستوى أعلى    اختيأسباب  أن  على  .  انبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز   في  من عدم التيقن    التفصيلية لن تقلل آثيرا      

ومواءمة الطرق مع قوائم الحصر      ،  )مثل أآسيدات النتروجين  (خرى  األملوثات  المع  جنبا إلى جنب     تقدير االنبعاثات   تشمل  

 .في المستقبل) االنبعاثاتمعامالت ومن ثم  (تالتغيرات في التكنولوجيامراعاة إمكانية و، األخرى

ب ٢على أن طريقة المستوى      .  نولوجيات من تغييرات تؤثر على استهالك الوقود        عما يطرأ على التك    الثالث  وتعبر الطرق   

آما يمكن استخدام   .  هي الطريقة الوحيدة التي تعبر عن تأثير تغير معامالت االنبعاث على انبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز                
                                                           

بأنه جميع العمليات المدنية خالف خدمات الطيران            "  الطيران العام "بشأن برنامج اإلحصاءات، يعرف        منظمة الطيران المدني الدولي        دليل   ١٦
ولألغراض اإلحصائية للمنظمة الدولية للطيران المدني، تصنف        .  النقل الجوي غير المجدولة زمنيا نظير مكافأة أو أجرة         المجدولة زمنيا، وعمليات    

 . الطيران التدريبي، والطيران للعمل أو للمتعة، واألشغال الجوية، وغيرها من أنواع الطيرانإلىأنشطة الطيران العام 
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ختيار الطريقة على الظروف الوطنية،         ويعتمد ا  .  النهج الوطنية إن آانت جيدة التوثيق وإن تمت مراجعتها من النظراء                    

 ).٨-٢ و ٧-٢أنظر شجرتي القرارات في الشكلين (وبشكل خاص على توافر البيانات 

 البسيطة إلى إجمالي استهالك الوقود في الطيران المدني مضروبا بمعامالت انبعاث متوسطة وتم              ١وتستند طريقة المستوى    

 ١٧ في المائة من الوقود     ١٠ل مراحل الطيران استنادا إلى افتراض استهالك           تحديد متوسط معامالت االنبعاث المرتبطة بك       

 :٧-٢ وتحسب االنبعاثات وفقا للمعادلة ١٨. في مرحلة اإلقالع والهبوط

 ٧-٢المعادلة 

 امل االنبعاثمع •الوقود استهالك = االنبعاثات 

 

إال في الطائرات    ولين الطيران    ال يستخدم غاز   و.  على استخدام وقود المحرآات النفاثة        إال    ١وال تنطبق طريقة المستوى        

 بين االنبعاثات الناتجة    ٢المستوى  وتميز طريقة   .   استهالك الوقود في الطيران    من%  ١أقل من   ويمثل بصفة عامة    الصغيرة  

ومعامالت االنبعاث  تتفاوت معامالت    حيث  ت  لزيادة دقة التقديرا   )  قدم  ٣٠٠٠  ( مترا ٩١٤على ارتفاعات أقل وأآثر من         

على حدة لمواءمتها مع الطرق     في هاتين المرحلتين من الطيران      وتقدر االنبعاثات   .   فيما بين مراحل الطيران    ستخدام الوقود ا

االنبعاثات ويتم تقدير   .  قدم  ٣٠٠٠على ارتفاع يقل عن      االنبعاثات  إال   تشمل    ال لبرامج تلوث الهواء، والتي    وضعها  التي تم   

اإلجمالية أو لكل نوع     (دورات الهبوط واإلقالع     المتعلقة بعدد   قالع من واقع اإلحصاءات      والوقود المستخدم في الهبوط واإل     

آل دورة من دورات الهبوط          في   استخدام الوقود     معامالت      من  أوومن معامالت االنبعاث االفتراضية          )  من الطائرات  

 ).في المتوسط أو لكل نوع من الطائرات(واإلقالع 

 ..الذي تستهلكه الطائرات  الوقود  النزولي القائم على أساس      لنهج  تلك ل و النهج الصعودي    جبين نتائ وقد يحدث تضارب آبير      

 .مثاال لذلك) ١٩٩٩(ويعرض داغيت وآخرون 

                                                           
تقييمهم الخاص  /  لمئوية سوف تختلف وفقا للظروف الوطنية، ويتم تشجيع البلدان على إجراء تقديرهم                 وهذه النسبة ا  .  ١٩٩٥اوليفر،  :  المصدر   ١٧
 .بهم

 ارتفاع  علىآال من هبوط واحد مشفوعا بإقالع واحد يعرف بأنه عملية هبوط وإقالع، ويتضمن جميع األنشطة بالقرب من المطار التي تحدث                            ١٨
وتعرف عمليات  .  والصعود أو الهبوط  ،  وفي مراحل االنتظار فبل الهبوط أو بعد اإلقالع         حرآات ببطء،   تدور الم حين  )   قدم ٣٠٠٠  (٩١٤أدنى من   

 " . مستقيمانطالق"م بأنها ٩١٤الطائرات التي ترتفع فوق مستوى 
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 بشأن المنهجية المستخدمة للطائراتقرارات  شجرة ٧-٢الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

إذا آانت  ٢ إلى طريقة المستوى ١حيث لن يطرأ أي تحسن على جودة الحصر بالتحول من طريقة المستوى  ة القراراتشجر في المصادر الرئيسيةأي قرار بشأن ال يوجد : ١الملحوظة 
 . توافر البياناتالطرق بالنظر حسبأن تستخدم أنسب لوآاالت حصر الغازات  وينبغي . مستوفاةبيانات األنشطة غير

 
دورات عن بيانات تتوافر هل 

 هبوط وإقالع الطائرات،
  آل على حدة؟

  طريقةينظر في استخدام
استنادا إلى ب ٢المستوى 
الطائرات،  آل تحرآات 

 على حدة

 
 

 ن إجمالية عبياناتتتوافر هل 
 واإلقالع؟هبوط ال

تقدر االنبعاثات باستخدام 
 ١طريقة المستوى 

١اإلطار 

 ال

 نعم

 نعم

 ال

٢اإلطار 
طريقة ينظر في استخدام 

استنادا إلى أ ٢المستوى 
الطائراتتحرآات إجمالي 

٣اإلطار 
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 الطائراتاألنشطة المتصلة ببيانات بشأن قرارات  شجرة ٨-٢الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 مجموعتوافر يهل 

 المتعلقة وطنية ال  اإلحصاءات
 الوقود ؟ب

 نعم

 
 هل من الممكن إجراء

ائية عن المطارات دراسة استقص
 ؟أو موردي الوقود

يتم الشروع في 
 تجميع البيانات

 
 

 هل تفرق إحصاءات الوقود
  الوطنية بين استخدامات الوقود محليا

 ودوليا، أو هل من الممكن إجراء دراسة استقصائية 
الستخدامات الوقود المحلية في مقابل استخداماته الدولية

 .الطيران المرخصةفي شرآات 

 
 ل من الممكن تقديره

 الدولية/  االستخدامات المحلية
  للوقود تأسيسا على بيانات الهبوط

 نوع الطائراتحسب  واإلقالع 
 الرحلة؟ومدة  ومسافة 

تجميع يتم الشروع في 
آفالة حساب البيانات مع 

انبعاثات ثاني أآسيد الكربون
 باستخدام النهج المرجعي

بة بينيقدر استهالك الوقود  وتحسب النس
والوقود المستعملمحليا المستعمل الوقود 

ويتم تصحيح هذه النسبة في . دوليا 
  وذلك بطرح األخرىاالستعماالت 

الوقود وإضافة االستخدام الثابت مجموع 
ويتم التحقق من . الالزم للطيران العام 

البيانات واستخدامها في تقدير االنبعاثات

بة بينيقدر استهالك الوقود  وتحسب النس
والوقود المستعملمحليا المستعمل الوقود 

ويتم تصحيح هذه النسبة في . دوليا 
  وذلك بطرح األخرىاالستعماالت 

الوقود وإضافة االستخدام الثابت مجموع 
ويتم التحقق من . الالزم للطيران العام 

البيانات واستخدامها في تقدير االنبعاثات

ال

 نعم

ال

نعم

ال

نعم

٢اإلطار ١ار اإلط

 ٣اإلطار 
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 :تقدير االنبعاثات  ل١١-٢ إلى ٨-٢المعادالت من  ٢وتستخدم في نهجي المستوى 

٨-٢المعادلة   
Emissions = LTO Emissions + Cruise Emissions 

 
 عن الطيران المستقيماالنبعاثات الناتجة + اثات الناتجة عن الهبوط واإلقالع االنبع= االنبعاثات 

 :حيث

٩-٢المعادلة   
LTO Emissions = Number of LTOs • Emission FactorLTO 

 
 قالع معامل االنبعاث لكل دورة من دورات الهبوط واإل•عدد دورات الهبوط واإلقالع = االنبعاثات الناتجة من الهبوط واإلقالع 

 

١٠-٢المعادلة   
LTO Fuel Consumption = Number of LTOs • Fuel Consumption per LTO 

 
آل دورة من دورات الهبوط في الوقود المستهلك  •عدد دورات الهبوط واإلقالع = الوقود المستهلك في الهبوط واإلقالع 

 واإلقالع

 

١١-٢المعادلة   
Cruise Emissions = (Total Fuel Consumption – LTO Fuel Consumption) • Emission FactorCRUISE 

 
معامل االنبعاث أثناء  •) الوقود المستهلك للهبوط واإلقالع - إجمالي الوقود المستهلك = ( المستقيماالنبعاثات أثناء الطيران

 الطيران المستقيم

مجموعات أو على مستوى    )  أ٢المستوى  (الطائرات  المستوى اإلجمالي لمجموع    ويمكن تطبيق هذه المعادالت إما على       

آل أنواع   التقييم   ، ينبغي أن يشمل          ب  ٢وفيما يتعلق بالمستوى       ).   ب  ٢المستوى   (الطائرات الفردية حسب األنواع         

  أ جميع أنواع الطائرات    ٢وتندرج ضمن نهج المستوى     .  لطيران المحلي والدولي  في ا استخدامها  التي يتواتر   الطائرات  

اإلجمالية االنبعاث  وتقترح معامالت   .  االنبعاث اإلجمالية لكل هبوط وإقالع      معامالت   وجيهية للهيئة الخطوط الت وتوفر  

 .على حدة آل متوسط القدمالقديم والسطول لك لألعلى حدة، وآذآل دولي الوطني والطيران لل بشكل منفصل

وتقدر طريقة المستوى   .  متغيرات أخرى من بين   على طول الرحلة      المستقيم   وتتوقف الغازات المنبعثة أثناء االنطالق     

المستخدم مطروحا منه الوقود المستخدم في         الوقود   المستقيم بحساب مجموع   الوقود المستخدم في مرحلة الطيران           ٢

 المستخدم في      الوقود   بشكل منفصل    ويقدر.  ١١-٢على النحو المبين في المعادلة              مرحلة الهبوط واإلقالع للطائرة      

المتوسط أو  (اإلجمالية  االنبعاث  مقدار الوقود المستخدم بمعامالت       ويضرب  .  على حدة آل  ولي  لطيران المحلي والد   ا

 .تقدير االنبعاثاتل) بالنسبة لكل نوع من الطائرات

وال .  ، وعلى توافر البيانات في البلد        ةتحرآات الجوي وتتوقف االحتياجات من الموارد في مختلف الطرق على عدد ال               

موارد آبيرة، في حين أن المستوى        ،  ن يعتمدان على إجمالي بيانات الهبوط واإلقالع        ا أ، اللذ  ٢ و   ١يتطلب المستويان   

 . يستهلك وقتا آثيراقد ، آل طائرة على حدةتحرآات القائم على أساس ب ٢
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 االنبعاثمعامالت  اختيار ٢-١-٥-٢

وينبغي أال تنحرف معامالت    .  ة للهيئة الخطوط التوجيهي المأخوذة عن   االنبعاث  معامالت  استخدام    الممارسة السليمة من  

على أنه ال يتوافر إال       .  االفتراضية ألن نوعية الوقود النفاث محددة بدقة          آثيرا عن القيم      انبعاث ثاني أآسيد الكربون       

المحددة االفتراضية  القيم  وتماثل  من الطائرات،      لميثان وأآسيد النيتروز   القليل من المعلومات عن معامالت انبعاث ا          

مع تفاوت البلدان، ينبغي    تكنولوجيات الطائرات   لعدم تفاوت   ونظرا  .   ذات الصلة  الموجودة في األدبيات  القيم    لهيئةامن  

 .  النظراءدراسات مراجعة منمستندة إلى ما لم تكن بشكل عام أال تستعمل معامالت االنبعاث الوطنية 

المحرآات وقد تتفاوت هذه المعامالت تبعا         /راتوهناك معامالت انبعاث محددة لمختلف المجموعات من أنواع الطائ             

معدل استهالك   التي تستند إلى      الميثان وأآسيد النيتروز  ويفترض أن معامالت انبعاث      .  للمسافة المقطوعة في الطيران    

 . والسبب وراء وضع هذه الفرضية هو عدم توافر معامالت االنبعاثات المجزأة. الطائراتمتشابهة في آل الوقود 

 ات الحربيةالطائر

ومعامالت الوقود المستخدم    مجموع    (١ المستوى     باتباع نهج   يمكن تقدير االنبعاثات الناجمة عن الطيران العسكري           

مثل طائرات النقل،   (شديدة االختالف   تكنولوجيات  يعبر عن   "  الحربية  الطائرات"مصطلح  على أن   ).   وسطية انبعاثات

ولم يتم بعد    .  توافرت البيانات  إن    استخدام نهج أآثر تفصيال    ويشجع على      )، والطائرات المقاتلة   والطائرات الهليكوبتر 

تشابه آبير في     يالحظ   ومع ذلك،       . الحربي  الطيرانالناتجة عن     والميثان     انبعاثات أآسيد النيتروز    تحديد معامالت     

ثيالتها من   وطائرات الهليكوبتر مع م        أنواع طائرات النقل العسكرية            خصائص الوقود ومعامالت االنبعاث بين               

 الطيران المدني تطبيق معامالت االنبعاث االفتراضية نفسها المتعلقة بالغازات الناتجة عن              وينبغي  .  الطائرات المدنية 

 يمكن الرجوع إلى القسم     استخدام الوقود ولالطالع على معامالت    .  تتوافر بيانات أفضل  لم    العسكري، ما على الطيران   

 . أدناهالوارد" اختيار بيانات األنشطة "

  اختيار بيانات األنشطة٣-١-٥-٢

 .مستقل عن الطيران الدولي   بشكل  الطيران المحلي يبلغ عنها     الناتجة عن    فإن االنبعاثات    للخطوط التوجيهية للهيئة  وفقا  

 المعنون  ٩-٢الجدول   يعرض   وفي هذا الصدد  .  مكونات دولية ومكونات محلية   إلى  استخدام الوقود   ولذلك يلزم تجزئة     

وهذه التعريفات عبارة عن        .  تصنيف الطيران  لالممارسة السليمة       "ةالدوليو  ةالمحليالرحالت الجوية     يز بين     التمي"

وينبغي استخدام هذه التعريفات بصرف النظر عن         .  الخطوط التوجيهية للهيئة     للتعريفات الواردة في    توضيح أآثر دقة  

  ١٩.جنسية الناقل الجوي

                                                           
ن المعاملة الموصى به     أعاله، تختلف ع   ٩-٢، وفي الجدول    الخطوط التوجيهية للهيئة  إن معاملة الطيران المحلي والطيران الدولي، في آل من             ١٩

منظمة (للدول من جانب منظمة الطيران المدني الدولي، ألغراض تصنيف مراحل الطيران لدى اإلبالغ عن البيانات اإلحصائية للناقل الجوي                                 
لى جميع مراحل    وفي هذا السياق، فإن منظمة الطيران المدني الدولي تضفي في تعريفاتها الصفة المحلية ع                         ).  ١٩٩٧الطيران المدني الدولي،       

ضمن جميع مراحل الطيران تت) ١ (ولهذاالطيران المقطوعة بين نقطتين محليتين بواسطة ناقل جوي يكون محل عمله األساسي واقعا في تلك الدولة، 
 .ناقلين أجانب بين نقاط محلية بواسطة الطيرانال تتضمن ) ٢(، ولكنها بلد آخرالواقعة بين النقاط المحلية التي تسبق مرحلة طيران إلى 



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٧٦-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 

 ٩-٢الجدول 
 ةالدوليو ةالمحليالجویة الرحالت التمييز بين 

 
  المحلية  الدولية

 بلدالسفر والوصول في نفس ال نعم ال
 بلد آخرالسفر من بلد والوصول إلى  ال نعم
رآاب أي مسافرين أو تفريغ أو شحن أي بضائع ، ثم بعدها              إالسفر في بلد والوقوف في نفس البلد بدون إنزال أو              ال  نعم

  بلد أخرىالسفر مرة أخرى والوصول إلى
رآاب رآاب أو تفريغ أو شحن بضائع ثم السفر أخيرا               إالسفر في بلد واحد، والتوقف في نفس البلد وإنـزال أو                  مرحلة محلية مرحلة دولية

 آخروالوصول إلى بلد 
  آخربلد إلى، وتحميـل رآاب أو بضائع ثم السفر والوصول نهائيا البلد، والتوقف في نفس بلد واحدالسفر في  ال نعم

القطاعان 
 دوليان

جهة الوصول حيث ال يتم        بلد  وسيطة في       توقف ات، وإجراء بلد آخر واحد وجهة وصول في        بلد  سفريات في     ال
 تحميل رآاب أو بضائع

 

 والمالحة  المحلية والدولية في تقديرات الطيران     لتفادي التضارب أن تستخدم نفس تعريفات األنشطة          الممارسة السليمة ومن  

 .المائية

ذلك على   ويتوقف   ويمكن الحصول بطرق شتى على بيانات استخدام الوقود التي تميز بين الطيران المحلي والدولي                                  

. نتائج أدق من غيرها    توفر  )  استقصاءات الطاقة مثل اإلحصاءات أو  (وطنية، وإن آانت بعض مصادر البيانات         الظروف  ال

 :وينبغي تقييم مصادر البيانات التالية

المستمدة  التقديرات   أوشرآات الطيران   استقصاءات  من  الصعودية المتعلقة باستهالك الوقود      ى البيانات   عل  يمكن الحصول 

 . للوقود المستهلك، أو من آليهماالقياسية الجداول  وبيانات تحرآات الطائراتمن 

 :ستقصائية لما يلي فيمكن الحصول عليها من إحصاءات الطاقة المحلية أو من الدراسات االالنزولية وأما البيانات 

 .ازولين الطيرانغالمطارات بالنسبة للبيانات التي تشمل تسليم آيروسين الطيران و •

 ).آمية وقود الطيران المسلمة(موردي الوقود  •

 .المستوردات والصادرات بعد تعديلها مع حساب) إنتاج وقود الطيران(شرآات التكرير  •

مالحي الوقود المستخدم لكل هبوط وإقالع، ولكل ميل         (لطائرات  اوقود  ك  ويمكن أن تستخدم في التقديرات معامالت استهال       

ويوضح الجــــــدول  .  الطيرانشرآات  من  على هذه المعامالت    الحصـول  التي يمكن   )  تقطعه الطائرة أثناء الطيران المستقيم    

-٥-٢التذييل  والوارد في   "  لتمثيليةالتي تقطعها أنواع الطائرات ا     استخدام الوقود ومتوسط مسافة القطاع       :  "، المعنون ١٠-٢

أساطيل نقل الرآاب في قائمة الحصر العالمية             تمثيل   في   دمة   خالمست  عشرة    الست  المشتقة ألنواع الطائرات     البيانات     ،١

برنامج الحد من الضوضاء الناجمة     (٢٠االتحاد األوروبي   /الصادرة عن برنامج الحد من الضوضاء الناجمة عن النقل الجوي          

ويمكن الحصول  .  )١٩٩٩فالك،  (التجارية  خدمة  ال إضافة إلى ثالث طائرات انضمت تباعا إلى            )١٩٩٨الجوي،  عن النقل   

                                                           
بغرض إعداد حصر   االتحاد األوروبي   من  جزئيا  قائمة الحصر العالمية لبرنامج الحد من الضوضاء الناجمة عن النقل الجوي هي برنامج ممول                  ٢٠

لنقل والطائرات   تروجين الناتجة من عمليات الطائرات النفاثة المدنية والتجارية وطائرات ا                     يالنوأآاسيد   للوقود المستخدم     شبكي ثالثي األبعاد        
آيلو ×  درجة واحدة   ×  وتم تقسيم البيانات إلى مربعات أبعادها درجة واحدة          .  ٢٠١٥التنبؤ هي    وسنة   ١٩٩١/١٩٩٢وآانت سنة األساس    .  العسكرية

ر التي قامت   وبين قوائم الحص  برنامج   ال التي توصل إليها  وجود تشابه بين النتائج       ويالحظ   .متر واحد عن طريق حساب مجموع وحدات التحرآات         
 .بإعدادها وآالة الفضاء األمريكية



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٧٧-٢ 
 

برنامج االتحاد  /  الحصر الصادر عن برنامج رصد وتقييم ملوثات الهواء         مثل دليل   (على بيانات مماثلة من مصادر أخرى         

المقابلة البيانات   لحصول من مصادر أخرى على           ويلزم ا  ).  ١٩٩٩الطبعة الثانية،     األوروبي لحصر االنبعاثات،       

التناظر بين  "المعنون    ١-٢الجدول  ويوضح  .  وبمحرآات الكباسات تربينية  المتعلقة بالطائرات التي تعمل بمحرآات      

العالقة بين الطائرات الفعلية وبين الطائرات        ٢-٥-٢في التذييل   "  أنواع الطائرات الفعلية وأنواع الطائرات األخرى     

 . يليةالتمث

 :ويمكن الحصول على بيانات حرآة الطيران من المصادر التالية

 . الوطنيةاإلحصاءاتالمكاتب اإلحصائية أو وزارت النقل، آجزء من  •

 .سجالت المطارات •

 . المنظمة األوروبية للسالمة والمالحةإحصاءاتمثل ، ةالجويالحرآة سجالت مراقبة  •

والذي يتضمن الجداول الزمنية لسفر          )  شهريا  ( للنشر  مؤسسة ريد  الصادر عن       دليل الطيران الرسمي     •

رحالت نقل الرآاب   مثل  (معلومات عن الرحالت غير المنتظمة        ونقل البضائع، ولكنه ال يتضمن        الرآاب  

 ). غير المنتظمة نقل البضائعالعارضة وعمليات 

ثيرا بسبب الفوارق في      ال يمكن االعتماد عليها آ      هي بيانات    و(بيانات أعداد المسافرين وأوزان البضائع          •

 ).وفي نوع الطائرة المستخدمةالحمولة عامل 

ومن ).  نقل الرآاب العارضة  فقد تستبعد طائرات    (أن بعض هذه المصادر ال تشمل جميع الطائرات         مالحظة  وينبغي  

ن وبغض النظر ع  ).  ١٩٩٦بوغكام،  (بعض الطائرات أآثر من مرة      تدرج  جهة أخرى، فإن بيانات دليل الطيران قد        

بيانات يتيسر الحصول على      وإذا لم    .   استيفائها أن تتأآد من   الحصر  فإن على وآاالت        مصدر البيانات المستخدمة   

 . ستستغرق في العادة وقتا آبيرافإن عملية تجميع وتقدير البيانات الطيران المدنيالمستخدم في الوقود 

 الطيران العسكري

الطيران في   حصول على بيانات تشمل آمية الوقود المستخدم                قد يكون من الصعب ال        نظرا العتبارات السرية ف      

وتعرف األنشطة العسكرية    .   استيفائها آثار على شفافية البيانات وربما على         ينطوي ذلك على      وسوف  .  العسكري

 مةالممارسة السلي ومن  .  تقوم فيها السلطات العسكرية في البلد بشراء أو توريد وقود الطيران لها            بأنها األنشطة التي    

 العمليات العسكرية، عندما يكون         علىعمليات الطيران المدني الوطنية والدولية           تفصل بين     تطبيق القواعد التي       

شرح القرارات المتعلقة      الممارسة السليمة فمن   ،    وفي الحاالت التي ال يكون فيها مجال للمقارنة            .  مجال للمقارنة 

وقد .  آل الوقود باعتباره محليا     توزيع  معلومات أفضل، ينبغي      تتوافر  وما لم    .  الوطنية والدولية بعمليات الطيران    

 .استخدام الوقود عسكريا من السلطات العسكرية نفسها وآذلك من موردي الوقودتلتمس البيانات عن 

على الرغم من أن      طريقة لتقدير آمية الوقود من جهات الطيران العسكري،                 الخطوط التوجيهية للهيئة   وال توفر    

وتتضمن قائمة الحصر العالمية    .  العسكرية للوقود ينبغي أن تكون متاحة من مصادر البيانات الوطنية           االستخدامات  

لوقود مقدار ا  ل اتقدير)  ١٩٩٨(االتحاد األوروبي   /الصادرة عن برنامج الحد من الضوضاء الناجمة عن النقل الجوي           

الطائرات   /القاذفات، والطائرات الخفيفة    /  الت، والمقات  والطائرات الصهريجية  النقل   (المستخدم في الطيران العسكري          



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٧٨-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

انبعاثات الميثان  وال تتضمن قائمة الحصر طرق تقدير          .   للحصول عليها   ةالمستخدمالطريقة  إضافة إلى    )  العمودية

  .وأآسيد النيتروز

 ١٢-٢ويحتوى الجدول          .  ويمكن بدال من ذلك تقدير استهالك الوقود استنادا إلى عدد ساعات التشغيل                                                 

 على معامالت استهالك       ٣-٥-٢والذي يظهر في التذييل         "  معامالت استهالك الوقود في الطيران الحربي           "ونالمعن

  ..الوقود االفتراضية

نما إو، ينبغي عدم إدراج أي عملية متعددة األطراف في المجاميع الوطنية،                       CP3/2لقرار مؤتمر األطراف       ووفقا   

 .اإلبالغ عنها على نحو مستقلينبغي 

 االستيفاء ٤-١-٥-٢

وهذه النهج  .  آل آمية الوقود المباعة للطيران في البلد المعني           مراعاة  ، من المهم     الطريقة المتبعة بصرف النظر عن     

بيد أن نهج المستوى     .  بشكل آامل تعتمد على االستخدام الكلي للوقود، وينبغي أن تشمل انبعاثات ثاني أآسيد الكربون                  

، وليس على   الرحالت العارضة  في الطائرات ذات الجداول الزمنية وآذلك في           رآز على نقل المسافرين والبضائع     ي  ٢

وباإلضافة إلى ذلك، فإنها ال تتضمن تلقائيا الطائرات التي تقوم برحالت خارج الجداول الزمنية،                   .  آل أنواع الطيران  

الطائرات العمودية  خاصة أو   وآذلك الطيران العام مثل الطائرات المستخدمة في مجال الزراعة، والطائرات النفاثة ال                

مشكلة عندما  االستيفاء  وقد يشكل موضوع    .  الخاصة، والتي ينبغي إضافتها إذا آانت آمية الوقود التي تستهلكها آبيرة             

لم يكن الوقود المستخدم في األنشطة العسكرية مضافا إلى فئة أخرى من                        تكون البيانات العسكرية سرية، وذلك ما         

 .المصادر

 متسقةمتسلسلة زمنية وضع  ٥-١-٥-٢

االختبار المنهجي   "في الفصل السابع المعنون         "  تقنيات إعادة الحساب البديلة      " تحت عنوان       ٢-٢-٣-٧يوفر القسم     

االنبعاثات في الحاالت التي ال يمكن فيها          لمستوى  مزيدا من المعلومات حول آيفية وضع تقديرات            "  وإعادة الحساب 

لم تتوافر بيانات األنشطة في     إذا  و.  الزمنيةالمتسلسلة  آل سنة من    نفس الطرق في    مجموعات البيانات أو    نفس  استخدام  

المسافة البيانات لذلك العام باستخدام التغيرات الحاصلة في              استقراء  يار  تخفيمكن ا )  ١٩٩٠مثل عام     (سنة األساس     

 الموردة، أو في عدد دورات         في آميات الوقود المستخدمة أو       أو  والبضائع،  الرآاب  المقطوعة في نقل      الكيلو مترية    

 ).تحرآات الطائرات(الهبوط واإلقالع 

) ، بطريق االستدالل   النيتروزوأآسيد  (النتروجين  وأآاسيد  اتجاهات الزيادة أو النقصان في انبعاثات الميثان             وتتوقف  

مستقبل مراعاة  وربما يلزم في ال    .  على تكنولوجيا محرآات الطائرات، وعلى التغير الحاصل في تكوين أسطول البلد                

استنادا إلى أنواع    ب  ٢أفضل وجه باستخدام نهج المستوى        وهو ما يمكن تحقيقه على        هذا التغير في تكوين األسطول         

االنبعاث معامالت  نفس مجموعة   فينبغي استخدام   إذا لم يتغير تكوين األسطول،       و.   وما بعدها  ١٩٩٠سنة   في   الطائرات

 .في آل السنوات

ولن يتسنى  .  تغيرات في استخدام الوقود    تفضي إلى   نتائج خيارات التخفيف التي      قة بدقة عن     طريآل  تعبر  وينبغي أن    

استنادا ب  ٢نهج المستوى    التعبير عن تأثير خيارات التخفيف التي تسفر عن خفض معامالت االنبعاث إال من خالل                       
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  .إلى آل طائرة على حدة

  تقييم عدم التيقن٦-١-٥-٢

 األنشطةبيانات 

الطيران المجمعة بشكل مستقل عن         الطيران المحلي     بيانات   عدم التيقن في عملية اإلبالغ تأثرا شديدا بدقة                 ر   يتأثر مقدا  

قد يرتفع مقدار   في حين   %)  ٥أقل من   ( فقد ينخفض عدم التيقن بشدة        االستقصائية اتبيانات الدراس وفي ظل استيفاء    .  الدولي

 .٢١بالنسبة للحصة المحليةضعفين صل ربما إلى يلالمستوفاة ة غير يرات أو الدراسات االستقصائيدلتقعدم التيقن في ا

 االنبعاثمعامالت 

محتوى ال، نظرا ألنها تتوقف فقط على            %٥  ±  حدود النطاق  الكربون في       أآسيدانبعاث ثاني     تكون معامالت     ينبغي أن     

وأما .  ٢ الميثان لتبلغ عامال مقداره        عامل انبعاث في م وترتفع نسبة عدم التيقن      .   في الوقود وعلى الجزء المؤآسد       يالكربون

 ).  أو أآثر١٠٠، أو ١٠أي عامل مقداره ( فقد تبلغ عدة أضعاف انبعاث أآسيد النيتروزفي عدم التيقن نسبة 

 التقاریر والوثائق ٢-٥-٢

ليمة   من    ية، آما هو م                     الممارسة الس بعاثات الوطن رات االن وبة لوضع تقدي ومات المطل يع المعل يق وأرشفة جم وضح في   توث

 ." الجودةةضمان ومراقب" المعنون من الفصل الثامن ١-١٠-٨القسم 

ي   ر الحصر الوطن ي تقري ق ف يع الوثائ ي إدراج جم ر العمل ن غي تخدمة  . وم ي إدراج ملخصات للطرق المس ه ينبغ ى أن عل

نها ويمك       بلغ ع بعاثات الم رات االن فافية تقدي ق ش ا يحق ادر بم يانات المص ى ب رجعية إل ارات الم ب  واإلش ادة تعق ن إع ن م

 .الخطوات التي اتبعت في حسابها

 .ونورد فيما يلي بعض أمثلة الوثائق والتقارير ذات الصلة بفئة المصادر هذه

بشكل الطيران الدولي   عن  االنبعاثات الناجمة   وآاالت حصر الغازات باإلبالغ عن      أن تقوم     الخطوط التوجيهية للهيئة  تتطلب  

 في آل     طيرانللأنشطة   ويتوقع وجود     .  الوطنيالمجموع    تستبعد الطيران الدولي من           مستقل عن الطيران المحلي، وأن        

عدم وجود طيران محلي في        الرغم من    على  و.  هذه الفئة الناجمة عن    نبعاثات  الاولذلك ينبغي عليها اإلبالغ عن          ،  البلدان

 .لطيران الدوليينبغي أن تقوم باإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة من االصغيرة المساحة، البلدان 

، بشكل مستقل   واإلقالعباإلبالغ عن الغازات الناجمة من عمليات الهبوط         وآاالت الحصر   وسوف تتحسن الشفافية إذا قامت       

 ). مترا٩١٤ قدم أو ٣٠٠٠ تتجاوز اترتفاعال هنا بأنها عمليات التي تم تعريفها(الطيران المستقيم عن عمليات 

قوائم حصر غازات    ان العسكري فينبغي تحديدها بوضوح، بحيث يمكن تحسين شفافية                وأما االنبعاثات الناتجة من الطير       

  .الدفيئة الوطنية

                                                           
من الثقة حول % ٩٥ عدم التيقن المشار إليها في هذا القسم تمثل تجميعا غير رسمي للخبراء المجتمعين بغرض تحقيق ما يقرب من نسبة نطاقات ٢١

 .التقدير المرآزي
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 :يمكن زيادة الشفافية من خالل توفير البيانات التالية، الخطوط التوجيهية للهيئةالتقارير القياسية المطلوبة في وباإلضافة إلى 

 .ةالمستخدمتبعا للطريقة ) استهالك الوقودمعامالت مثل (ية مصادر بيانات الوقود وغيرها من البيانات األساس •

 .التحرآات الجوية مقسما إلى تحرآات محلية ودوليةعدد  •

 .مصادر البياناتاالفتراضية، مع اإلشارة إلى عن القيم مختلفة آانت إن ، معامالت االنبعاث المستخدمة •

 . توثق سبب وآيفية استخدامه، وأن طيران الدولي والمحلي التعريف المستخدم للأن تقدم حصر الغازات وينبغي لوآاالت 

السرية آما قد تشكل    .   شرآة واحدة أو شرآتان تشتغالن بالنقل المحلي       لم يكن في بلد معين سوى     وقد تكون السرية مشكلة إذا      

 .يتسم بالشفافيةبشكل عن الطيران العسكري في تقديم التقارير مشكلة 

 لحصر جودة امراقبة/  ضمان ٣-٥-٢

ضمان " من الفصل الثامن المعنون         ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة آما هو مبين في الجدول                 الممارسة السليمة من  

وقد تنطبق أيضا اختبارات إضافية لمراقبة الجودة آما هو مبين في  .  ومراجعة الخبراء لتقديرات االنبعاثات   "  ومراقبة الجودة 

فصل الثامن، وبخاصة إذا استخدمت طرق المستويات العليا لتحديد االنبعاثات الناجمة                 الواردة في ال    ٢إجراءات المستوى    

في مراقبة الجودة    /ضمان الجودة وتشجع وآاالت حصر الغازات على استخدام المستوى األعلى ل              .  عن فئة المصادر هذه     

 " . الحسابوإعادةالمنهجي االختيار "آما هو مبين في الفصل المعنون ،  الرئيسيةفئات المصادر

 فئة المصادر المحددة المتصلة ب     نتطرق أدناه إلى بعض اإلجراءات      ،  الثامن في الفصل      ةالوارداإلرشادات  وباإلضافة إلى    

 . هذه

 مقارنة االنبعاثات باستخدام نهج بدیلة

 على  ٢مستوى   وال ١المستوى  نهجي  باستخدام  الناتجة عن الطائرات      أن تقارن تقديرات االنبعاثات       الحصر  ينبغي لوآالة    

 ألغراض التوثيق   تسجيل نتائج هذه المقارنات    وينبغي  .  تقديرات االنبعاثات بحث وتوضيح أي تضارب بين        ويجب  .  السواء

 .الداخلي

 مراجعة معامالت االنبعاث 

جودة  مراقبة ال    يتم اإلشارة مباشرة إلى مراجعة        ،   االفتراضيةالقيم   المستخدمة بدال من          هي  الوطنيةالمعامالت   إذا آانت     

لكفالة عدم تعارض     مراقبة الجودة      / في وثائق ضمان الجودة          مراجعة ال  هدرج هذ  وتاالنبعاث،   معامالت   بنشر   المقترنة   

 الهيئةبمقارنة القيم االفتراضية المحددة من           ، إن أمكن، أن تقوم وآالة الحصر          ينبغيو.  الممارسة السليمة  مع    اإلجراءات

وفي حال تحديد االنبعاثات الناتجة عن                .   المعامالت   هذهانطباق    اللة على       الوطنية لتوفير مزيد من الد            بالمعامالت    

ينبغي التحقق من دقة الحسابات ومن مدى           االستخدامات العسكرية من خالل بيانات أخرى غير المعامالت االفتراضية،                 

 . انطباق ومالءمة تلك البيانات
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 األنشطةالتحقق من بيانات 

تقوم وآالة حصر   أن  وينبغي، آلما أمكن،    .  تأآد من مدى انطباقها ومالءمتها لفئة المصادر       ينبغي مراجعة بيانات األنشطة لل     

وينبغي عند  .  الشذوذ  للوقوف على جوانب  مخرجات النماذج   البيانات الحالية ببيانات األنشطة التاريخية أو        الغازات بمقارنة   

توزيع االنبعاثات بين الطيران    لات األنشطة المستخدمة    موثوقية بيان إعداد تقديرات حصر االنبعاثات أن تكفل وآالة الحصر          

 .المحلي والطيران الدولي

، مثل الوقود بالنسبة لكل وحدة من الوحدات المستخدمة في قياس أداء النقل                 اإلنتاجيةويمكن التحقق من البيانات بمؤشرات        

المقدمة من  تجري مقارنة البيانات    ت التي   وفي الحاال ).  المسافة المقطوعة لكل راآب والمسافة المقطوعة لكل طن         (الجوي  

 . ينبغي إفراغ تلك البيانات في حيز محدود. مختلف البلدان

 المراجعة الخارجية 

بعملية حصر  أو الوثائق المتعلقة    الفرضيات  للحسابات أو   أن تقوم وآالة الحصر بإجراء مراجعة مستقلة وموضوعية          ينبغي  

أو خبراء  وينبغي أن تتم المراجعة من الجهات النظيرة بواسطة خبير            .  ج مراقبة الجودة  فعالية برنام االنبعاثات بغرض تقييم    

 .متطلبات عملية الحصريتفهمون  ولهم دراية بفئة المصادر) مثل سلطات الطيران، وشرآات الطيران، والعسكريين(
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 ألنواع الطائرات التمثيليةاستخدام الوقود ومتوسط مسافة القطاع  ١-٥-٢التذیيل 

 
 ١٠-٢الجدول 

 استخدام الوقود ومتوسط ومسافة القطاع للنوعيات التمثيلية الشائعة من الطائرات
  الطائـــــــــرات

B737 
400 

B737 
100-200 

B727 BAe146 BACI-
11 

A340 A330 
300LR 

A320 A310  

المسافة المتوسطة          
 للقطاع

 باألميال المالحية
 الطيرانمجموع  ١ ٢٢٨ ٦٦٣ ١ ٠٨٧ ٢ ٨٦٠ ٤٦٥ ٣٢٧ ٥٨٣ ٥٠٤ ٥٣١
 اإلقالع ٨١ ١٥٩ ١١٣ ١١١ ١٤٣ ١٠٦ ١١٧ ١٢٧ ١٠٠
 الطيران المستقيم ١ ٠٣٤ ٣٩٣ ٨٣٢ ٢ ٦١٥ ٢٣٤ ١٥٢ ٣٨٤ ٢٩١ ٣٣٩
 الهبوط ١١٣ ١١١ ١٤٢ ١٣٤ ٨٨ ٦٩ ٨٢ ٨٦ ٩٢

استخدام الوقود          
 )بالكيلو غرام(

 الطيرانمجموع  ١٢ ١٦٠ ٤ ٣٤٢ ١٥ ١٠٨ ٣٧ ٣١٧ ٢ ٩٦٥ ٢ ٢٧٢ ٦ ٢٦٩ ٣ ٧٤٧ ٣ ٧٥٠
الهبوط واإلقالع  ١ ٥٤١ ٨٠٢ ٢ ٢٣٢ ٢ ٠٢٠ ٦٨٢ ٥٧٠ ١ ٤١٣ ٩٢٠ ٨٢٥

بطيران أدنى من (
 )قدم ٣٠٠٠ارتفاع 

مخصوما الطيران  ١٠٦٢٠ ٣٥٣٩ ١٢٨٧٦ ٣٥٢٩٨ ٢٢٨٤ ١٧٠٢ ٤٨٥٦ ٢٨٢٧ ٢٩٢٥
منه الهبوط واإلقالع 

الطيران أعلى من (
 )قدم ٣٠٠٠

آيلو (ود استخدام الوق         
لكل ميل غرام 
 )مالحي

الطيران منقوصا منه  ٨٫٦٥ ٥٫٣٤ ١١٫٨٥ ١٢٫٣٤ ٤٫٩١ ٥٫٢١ ٨٫٣٣ ٥٫٦١ ٥٫٥١
الهبوط واإلقالع 

الطيران أعلى من (
 ) قدم٣٠٠٠

 
يانات نظرا      ينبغي توخي الحذر في استخدام            ذه الب ن المسافات  وبصفة خاصة فإ  . المفترضة في هذا الجدول    الوطنية عن الظروف     الظروفلتباين  ه

قد تتأثر جراء تغيير مسارات الطرق المالحية الجوية الدولية ، وازدحام المطارات ، وممارسات مراقبة المرور المستهلكة الوقود وآميات المقطوعة 
ود المستهلكة ب           . الجوي  يات الوق ر آم د تتأث ا ق تستغرق في العادة طلنطي المتجهة غربا عبر المحيط األنظرا ألن الطائرات    ومثال ذلك أنه    . الرياحآم

تجهة                  يالتها الم ر من مث ودا أآث تا أطول وتحرق وق واردة في هذا الجدول      شرقا وق إن استخدام المتوسطات ال الخطوط التوجيهية  أو الواردة في(، ف
وقد تزيد من تقدير حجم الوقود )  مثاليةالبلدان األوروبلتقارير  اوفـق(غربا لطائـرات المتجهـة في اربما يقلل من تقدير حجم الوقود المستهلك ) للهيئة

 ).الواليات المتحدة أو آنداللتقارير المقدمة مثال من وفقا (المستهلك للطائرات المتجهة نحو الشرق 



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ٨٣-٢ 
 

 

  ١٠-٢الجدول  )تابع(
  التمثيليةالطائراتألنواع استخدام الوقود ومتوسط مسافة القطاع 

  الطائـــــــــرات
MID 
82-88 

DC10-
30 

DC9 F100 F28 B777 B767 
300ER 

B757 B747 
400 

B747 
100-
300 

 

المسافة المتوسطة           
 للقطاع

 باألميال المالحية
 إجمالي الطيران ٢٧٤١ ٢٩٣٨ ٩٥٨ ١٤٣٤ ١٥٧٩ ٢٩٥ ٣٦٠ ٣٨٤ ٢١١٨ ٥٥٧
 اإلقالع ١٥٢ ٩٥ ١٠٦ ١٠٠ ١١٢ ١٣١ ١١٨ ١١٨ ١١٧ ١٦١
 الطيران المستقيم ٢٤٨٠ ٢٧٢٧ ٧٤٤ ١٢٠٥ ١٣٢٥ ٩١ ١٥٨ ١٨٢ ١٩٠٢ ٣٠٦
 الهبوط ١٠٩ ١١٦ ١٠٨ ١٢٩ ١٤١ ٧٣ ٨٤ ٨٤ ٩٩ ٩٠

استخدام الوقود           
 )بالكيلو غرام(

 إجمالي الطيران ٦٠٧٠٥ ٥٨٣٢٥ ٨١١١ ١٤٨٠٦ ٢٣٦٢٧ ٢١٠٤ ٢٥٩٧ ٣٢٠٢ ٣٥١٧١ ٤٨٧٢
الهبوط واإلقالع  ٣٤١٤ ٣٤٠٢ ١٢٥٣ ١٦١٧ ٢٥٦٣ ٦٦٦ ٧٤٤ ٨٧٦ ٢٣٨١ ١٠٠٣

من بطيران أدنى (
 )قدم ٣٠٠٠ارتفاع 

مخصوما الطيران  ٥٧٢٩١ ٥٤٩٢٣ ٦٨٥٨ ١٣١٨٩ ٢١٠٦٤ ١٤٣٨ ١٨٥٣ ٢٣٢٦ ٣٢٧٩٠ ٣٨٦٩
 منه 

 الهبوط واإلقالع 
الطيران أعلى من (

 )قدم ٣٠٠٠
استخدام الوقود           

لكل ميل آيلو غرام (
 )مالحي

نقوصا الطيران م ٢٠٫٩٠ ١٨٫٦٩ ٧٫١٦ ٩٫٢٠ ١٣٫٣٤ ٤٫٨٧ ٥٫١٥ ٦٫٠٦ ١٥٫٤٨ ٦٫٩٥
منه الهبوط واإلقالع 

الطيران أعلى من (
 ) قدم٣٠٠٠
 ).DTI/EID3cC/199803(االتحاد األوروبي ووزارة التجارة والصناعة في المملكة المتحدة /برنامج الحد من الضوضاء الناجمة عن النقل الجوي: المصدر
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 ت األخرى أنواع الطائراالطائرات التمثيلية وأنواع مقارنة بين  ٢-٥-٢التذیيل 
 
 
 ١١-٢الجدول 

 الطائرات األخرىوأنواع الطائرات التمثيلية أنواع المقارنة بين 
 تصنيف
 االیاتا

 للطائرات
في 

 مجموعات

 تصنيف
منظمة 

الطيران 
المدني 
 الدولي

 التصنيف
 العام

ألنواع 
 الطائرات

 تصنيف
 االیاتا
 في

 مجموعات

 تصنيف
منظمة 

الطيران 
المدني 
 الدولي

 التصنيف
 العام
 ألنواع

 الطائرات

 تصنيف
 االیاتا

 للطائرات
في 

 مجموعات

 تصنيف
منظمة 

الطيران 
المدني 
 الدولي

 التصنيف
 العام
 ألنواع

 الطائرات

تصنيف 
االیاتا 

 للطائرات
 في

 مجموعات

تصنيف 
منظمة 

الطيران 
المدني 
 الدولي

 التصنيف
 العام

ألنواع 
 الطائرات

D10 DC10 McDonnell 
Douglas 
DC10 

744 B744 Boeing 
747-400 

320 A320 Airbus 
A320 

141 BA46 BAe 
146 

D11   757  Boeing 
757 

32S   143   

D1C   75F   321   146   
D1F   TR2   319 A319 Airbus 

A319 
14F   

L10   762  Boeing 
767 

330 A330 Airbus 
A330 

310 A310 ِِAirbus 
A310 

L11   763   332   312   
L12   767   333   313   
L15   AB3   340 A340 Airbus 

A340 
A31   

M11   AB6   342   721 B721 Boeing 
727-
100 

M1F   A3E   343   722 B722 Boeing 
727-
200 

DC8  McDonnell 
Douglas 

DC8 

ABF   B11 BA11 BAe111 727 B727 Boeing 
727-
300 

D8F   AB4   B15   72A   
D8M   777  Boeing 

777 
CRV   72F   

D8S   772 B772 Boeing 
777-200 

F23   72M   

707   773 B773 Boeing 
777-300 

F24   72S   

70F   D92  McDonnell 
Douglas 

DC-9 

YK4   TU5   

IL6   D93   741 B741 Boeing747 
100-300 

732 B732 Boeing 
737-
200 

B72   D94   742 B742  735 B735 Boeing 
737-
500 

   D95   743 B743  73A   
   D98   747   73B   
   D9S   74D   73F   
   DC9   74E   73M   
   F21   74F   73S   
   TRD   A4F   D86   
   YK2   74L   JET   
   M80 MD81-

88 
McDonnell 

Douglas 
M81-88 

74M   DAM   
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 ١١-٢الجدول ) تابع(

 الطائرات األخرىوأنواع الطائرات التمثيلية  أنواعالمقارنة بين 
 تصنيف
 االیاتا

 للطائرات
في 

 مجموعات

 تصنيف
منظمة 

الطيران 
المدني 
 الدولي

 التصنيف
 العام

ألنواع 
 الطائرات

 تصنيف
 االیاتا
 في

 مجموعات

 تصنيف
منظمة 

الطيران 
المدني 
 الدولي

 التصنيف
 العام
 ألنواع

 الطائرات

 تصنيف
 االیاتا

 للطائرات
 في

 مجموعات

 تصنيف
منظمة 

الطيران 
المدني 
 الدولي

 التصنيف
 العام
 ألنواع

 الطائرات

تصنيف 
االیاتا 

 للطائرات
 في

 مجموعات

تصنيف 
منظمة 

الطيران 
المدني 
 الدولي

 التصنيف
 العام

ألنواع 
 الطائرات

   M82   IL7   733 B733 Boeing 
737-
300 

   M83   ILW   737 B737 Boeing 
737-
700 

   M87   NIM   100 F100 Fokker 
100 

   M88   VCX   F28 F28 Fokker 
F-28 

      C51   TU3   
 

 .B737-100ضعف فهو  DC8وأما . B737-400مثل  B737-600 ، آما أن MD81-88يقابل النوع  MD90النوع 
 

 ).١٩٩٩(وبي لحصر االنبعاثات برنامج االتحاد األور/ و برنامج رصد وتقييم ملوثات الهواء) ب١٩٩٩( فالك :المصدر 
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 الحربي لطيران في اوقود الاستهالك  معامالت ٣-٥-٢التذیيل 
 

 ١٢-٢الجدول 
 الحربيلطيران في ااستهالك الوقود معامالت 

 المجموعة ثانویةالفئة ال التمثيلي/ النوع الشائع  )ساعة / غآ(تدفق الوقود 
٣ ٢٨٣ F16  ةمقاتل  اقتحام مرتفع–نفاثة سريعة 
٢١٠٠ Tiger F-5E  اقتحام منخفض–نفاثة سريعة   
٧٢٠ Hawk تدريب طائرات تدريب نفاثة 
١٢٠ PC-7                  طائرات تدريب بمحرك مروحي

 توربيني
 

٢ ٢٢٥ C-130  نقل/ صهريجية ناقلة للبترول  نقل آبيرة/ صهريجية آبيرة 
٤٩٩ ATP نقل صغيرة  
٢ ٢٢٥ C-130 MPAs خرىأنواع أ ، دورية خفر بحرية 

 
، بريتش     ١٩٩٨  االتحاد األوروبي،  /برنامج الحد من الضوضاء الناجمة عن النقل الجوي               قائمة الحصر الصادرة عن          من     ٢-٣ و     ١-٣الجدوالن   :  المصدر   

 .صايربا/ سبيسواير
 

 

 ١٣-٢الجدول 
  في عمليات التدریب وقت السلمعة طيران للطيران العسكري بالوالیات المتحدة المنخرطامتوسط االستهالك السنوي للوقود لكل س

 
 استهالك الوقود/ استخدام 

 )لتر في الساعة(
 نوع الطائرة وصف الطائرة

 A-10A قاذفة قنابل خفيفة بمحرآين ٢ ٣٣١
قاذفة قنابل استراتيجية بأربعة محرآات ذات مدى طويل تستخدمها الواليات المتحدة  ١٣ ٩٥٩

 األمريكية فقط 
B-IB 

بل استراتيجية ذات مدى طويل بثمانية محرآات تستخدمها الواليات المتحدة قاذفة قنا ١٢ ٨٣٣
 األمريكية فقط

B-52H 

 C-12J من نوعيات بتيش آنج أير. طائرة نقل خفيفة بمحرآين توربينيين ٣٩٨
 C-130-E آثيرةبلدان تستخدمها . ناقلة بأربعة محرآات مروحية توربينية ٢ ٩٥٦
 C-141B تستخدمها الواليات المتحدة األمريكية فقط. ربعة محرآاتنقل ذات مدى طويل بأ ٧ ٨٤٩
 C-5B تستخدمها الواليات المتحدة األمريكية فقط. نقل ثقيلة ذات مدى طويل بأربعة محرآات ١٣ ٤٧٣
 DC-9 C-9Cمشتق عسكري من طائرة طراز . نقل بمحرآين ٣ ٧٤٥
 E-4B ٧٤٧وينج مشتق عسكري من طائرة ب. ناقلة بأربعة محرآات ١٧ ٣٣٩
 F/15D مقاتلة بمحرآين ٥ ٨٢٥
 F-15E  قاذفة قنابل بمحرآين–لة تمقا ٦ ٩٥١
 F-16C آثيرةبلدان تستخدمها . مقاتلة بمحرك واحد ٣ ٢٥٢
 DC-10 KC-10Aمشتق عسكري من طائرات . صهريجية ناقلة بترول بثالثة محرآات ١٠ ٠٠٢
 KC-135E ٧٠٧شتق عسكري من طائرة بوينيج م. صهريجية ناقلة وقود بأربعة محرآات ٧ ١٣٤
مشتقة من طائرة بوينج . صهريجية ذات أربعة محرآات مرآب عليها محرآات جديدة ٦ ٠٦٤

٧٠٧ 
KC-135R 

 T-37B طائرة تدريب نفاثة بمحرآين ٦٩٤
 T-38A ٥–مماثلة لطائرة اف . طائرة تدريب نفاثة بمحرآين ٢٦٢

وبصفة خاصة ، فإن المسافات . عن الظروف المفترضة في هذا الجدولحيث قد تتباين الظروف البيانات هذه ينبغي توخي الحذر في استعمال 
ازدحام المطارات وممارسات مراقبة المرور والمقطوعة في السفر واستهالك الوقود قد تتأثر جراء تغيير المسارات الوطنية لخطوط الطيران 

 . الجوي
 

  ،١٩٩٠/١٩٩٨، القائمة األمريكية لحصر انبعاثات وامتصاصات غازات الدفيئةة البيئة ، الوآالة األمريكية لحماي: المصدر 
 EPA-236-R-00-001 ) بيانات مقدمة من وزارة الدفاع األمريكيةال). ٢٠٠٠في أبريل يرتقب صدورها. 
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  استخراج ونقل الفحماالنبعاثات المتسربة من عمليات  ٦-٢

  المسائل المنهجية١-٦-٢

. ية الجيولوجية لتكوين الفحم تنتج آذلك غاز الميثان الذي يظل جزء منه محتبسا في عروق الفحم حتى يتم استخراجه                        العمل

 بأآبر مما يوجد في     موضعها في   ةالكائنآميات من الميثان    على  وبصفة عامة، فإن عروق الفحم في أعماق األرض تحتوي           

آما أن هناك    .  عظم االنبعاثات تأتي من المناجم العميقة تحت األرض           وتبعا لذلك، فإن م     .  العروق السطحية األآثر ضحالة     

 . انبعاثات تأتي من المناجم المفتوحة واألنشطة التي تلي عمليات االستخراج

 الطریقة اختيار ١-١-٦-٢

مليات ، وخاصة من ع      الجوفيمعظم إنتاجها من االستخراج         والتي يأتي     الفحم   باستخراج   فيما يتعلق بالبلدان التي تقوم            

على هذا  ترآيز الجهود    ، وينبغي    الثانوية هذه تكون هي السائدة       الواجهات الطويلة، االنبعاثات الناجمة من فئة المصادر              

 آما هو   على مستوى عريض     بالقطع المفتوح  بيد أنه عندما تكون هناك عمليات استخراج      .  اإلجمالي للفحم الجزء من التقدير    

شجرة " المعنون   ٩-٢وتوفر األشكال من     .  ت الناجمة عن هذا النشاط يمكن أن تكون آبيرة           الحال في استراليا فإن االنبعاثا      

قرارات بشأن األنشطة الالحقة      شجرة  "  المعنون    ١١-٢إلى  "  قرارات بشأن استخراج ونقل الفحم من المناجم السطحية             

الخطوط وتقدم  .  استخراج الفحم عن  تج   لجميع مصادر الميثان النا       ةالمالئمالطريقة  باختيار  إرشادات بشأن    ،  "لالستخراج
 :المعادلة العامة التالية لتقدير االنبعاثات  التوجيهية للهيئة

١٢-٢المعادلة   
Emissions = Coal Production (Surface or Underground) • Emission Factor 

 
  عامل االنبعاث •)  الجوفيالسطحي أو(إنتاج الفحم =  االنبعاثات 

 

من محتوى  المتوسط  يعبر عن   بما  معامالت االنبعاث الخاصة ببلدان أو أحواض محددة         في استخدام    ٢المستوى  ويتمثل نهج   

باختيار معامل  البلدان المعنية   قيام   فيتطلب   ١وأما النهج المرجعي للمستوى      .  الميثان في الفحم الذي جرى استخراجه فعليا         

القياس الفعلية  وقد تتوافر بيانات     .  النهج ينطوي على قدر أآبر من عدم التيقن          ولذلك فإن هذا     نطاق عالمي   االنبعاث من بين متوسط      

 لم يحدد صراحة أن      الخطوط التوجيهية للهيئة  على الرغم من أن الفصل الخاص بالفحم في           و.  بالمناجم الكائنة تحت األرض    المتعلقة  

 .٣يعتبر بصفة عامة بمثابة نهج للمستوى بيانات هذه الاستخدام فإن  ٣المستوى استخدام بيانات القياس يعتبر من 

 :وفقا للمعادلة التاليةويحسب مجموع االنبعاثات السنوية 

١٣-٢المعادلة   
Total Emissions = Underground Mining Emissions + Surface Mining Emissions +  

Post-Mining Emissions – Methane Recovered and Used or Flared 
 

 + االستخراج من المناجم السطحيةانبعاثات  + االستخراج من المناجم الجوفيةانبعاثات = بعاثات إجمالي االن
  الميثان المستعاد المستخدم أو المشتعل– االستخراجاالنبعاثات التالية لعملية 
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 الجوفياالستخراج 

وتعتبر نظم التهوية مطلبا من        .  غازاتمن نظم التهوية ونظم إزالة ال         الجوفي  االنبعاثات الصادرة عن االستخراج        تنطلق  

 المنجم بحيث يكون أدنى من مستوى الخطر،           في جو ، وتقوم بتخفيف ترآيز الميثان        الجوفيةالسالمة في المناجم     متطلبات  

وأثناء وبعد     وأما أنظمة إزالة الغازات فهي عبارة عن آبار تحفر قبل                     .  من السطح  عبر دفع الهواء إلى المنجم            وذلك   

 . من أجل تفريغ الميثان من عروق الفحم ذاتهااالستخراج

، ٣تجميع البيانات الالزمة لنهج المستوى       الممارسة السليمة   الجوفي فمن   وبالنسبة للبلدان التي تتم فيها عمليات االستخراج          

مدة على قياسات    لذلك فإن البيانات الخاصة بالمنجم، والمعت       و.  إذا آانت بيانات قياس المنجم متاحة ألسباب تتعلق بالسالمة            

تسفر عن     أن التهوية وقياسات نظم إزالة الغازات، تظهر االنبعاثات الفعلية على أساس آل منجم على حدة، ومن ثم يمكن                       

الكائنة في  محتوى الغازات   تفاوت  إلى  ويرجع ذلك   .  االنبعاثاتالقائمة على أساس معامالت     أآثر دقة من التقديرات     تقديرات  
الممارسة فمن   على امتداد العام،       تتفاوت آثيرا     ونظرا ألن االنبعاثات       .   بيئتها الجيولوجية     في   من الفحم وآذلك      موضعها
تكفل ومن شأن القياسات اليومية أن        .  التفاوتتجميع بيانات القياس مرة على األقل آل أسبوعين للتخفيف من حدة                   السليمة

مرة لالنبعاثات تمثل أعلى مرحلة من مراحل مراقبة               المراقبة المست  آما أن       .وضع تقديرات على درجة آبيرة من الدقة            

للممارسة ها ليست من المتطلبات الالزمة   االنبعاثات، ويجري تنفيذها في بعض المناجم ذات الواجهات الطويلة الحديثة، ولكن          
 .السليمة
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 قرارات بشأن استخراج ونقل الفحم من المناجم السطحية شجرة  ٩-٢الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 نعم

ال "يكتب في التقرير 
 "يوجد

٢اإلطار 

 نعم

ال

هل يوجد استخراج 
 فحم في البلد؟لل

هل تتوافر البيانات 
المتعلقة بمعامالت 
 االنبعاث الوطنية؟

 إذا آان
 الفحماستخراج  

 فهل يعتبر فئة مصادر رئيسية يمثل 
 االستخراج السطحي مهما؟

 )١الملحوظة (

تقدر االنبعاثات باستخدام 
معامالت االنبعاث الوطنية

 )٢المستوى (

 ١اإلطار 

تقدر االنبعاثات  ال
باستخدام طريقة 

 ١المستوى 

 نعم

 ال

ئة المصادر الرئيسية: ١الملحوظة     هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام  الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة على  مجموع الحصر الذي يجريه البلدف
باس الحراري المباشرة من حيث المس ازات االحت بعاثات غ يهما  الن بعاثات أو آل اه االن بعاثات أو اتج ق لالن م (توى المطل نون ٢-٧أنظر القس ئات" المع د ف تحدي

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"من الفصل السابع المعنون " المصادر الرئيسية الوطنية

تجمع البيانات المطلوبة
لتحديد معامالت 
االنبعاث الوطنية
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 قرارات بشأن استخراج ونقل الفحم من المناجم الجوفية شجرة  ١٠-٢الشكل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال "يكتب في التقرير 
 "يوجد

هل يوجد استخراج 
 للفحم في البلد؟

 نعم

 ال

 هل تتوافر أي
  بيانات عن القياسات؟

 
 إذا آان استخراج

 فئة مصادر رئيسية الفحم يمثل 
فهل يعتبر االستخراج الجوفي 

 مهما؟
 )١الملحوظة (

 هل يستخدم أو
 يشعل أي ميثان منبعث 

 من مناجم الفحم؟

تقدر االنبعاثات 
 ٢باستخدام المستوى 

 ١أو المستوى 

 
تجمع بيانات القياس

 هل يستخدم أو
 يشعل أي من غاز الميثان

لفحم؟المنبعث من مناجم ا

تقدر االنبعاثات باستخدام 
 ٢ أو المستوى ١المستوى 

بعد تعديلهما لمراعاة استخدام
الميثان

تقدر االنبعاثات باستخدام القياسات 
ستكمالهامع ا) ٣المستوى (المباشرة 

 للمناجم التي ال٢بتقديرات المستوى 
تتوافر قياسات بشأنها وإجراء 

التعديالت الالزمة لمراعاة استخدام 
 الميثان

تقدر االنبعاثات باستخدام القياسات 
مع ) ٣المستوى (المباشرة 

 ٢استكمالها بتقديرات المستوى 
للمناجم التي ال تتوافر قياسات 

 بشأنها

 ١اإلطار
 ال

 نعم
٢اإلطار 

٤اإلطار 

٣اإلطار 

ال  ال

 ال

 نعم

 نعم

نعم

ئة المصادر ا    : ١الملحوظة     هي تلك الفئة التي تحظى بأولوية في نظام  الحصر الوطني ألن تقديرها يؤثر بشدة على  مجموع الحصر الذي يجريه البلدلرئيسيةف
يهما    بعاثات أو آل اه االن بعاثات أو اتج ق لالن باس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطل ازات االحت بعاثات غ م (الن نون ٢-٧أنظر القس ئا" المع د ف تتحدي

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"من الفصل السابع المعنون " المصادر الرئيسية الوطنية
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القياسات ذات الجودة العالية للميثان الذي يتم تصريفه بواسطة أجهزة إزالة الغازات من القائمين                   آما ينبغي الحصول على      

الحصول   الممارسة السليمة وفي حالة عدم توافر هذه البيانات فمن          .  على تشغيل المناجم التي تمارس فيها عملية التصريف         

مثل (اق معين   ـــأو إجراء تقدير لهذه النسبة في حدود نط          )  أي نسبة الغاز المصرفة    (على بيانات عن مدى فعالية األجهزة         

 المناجم  معوهناك خيار آخر يتمثل في مقارنة الظروف          ).  آثير من نظم إزالة الغازات     المعتادة في   نسبة  الوهي  %  ٥٠-٣٠

ينبغي لتصريف قبل أعوام من االستخراج،         وأما في الحاالت التي يتم ا        .  ذات الصلة، والتي تكون فيها هذه البيانات متاحة           

الميثان المستخلص من نظم     وينبغي إضافة    .عروق الفحم مصدر  استخراج  السنة التي يتم فيها     استخالص الميثان في    مراعاة  

 الستيفاء مجموع   أنظمة التهوية المنبعث من   إزالة الغازات والمصرف في الهواء قبل االستخراج إلى حجم الميثان اإلضافي             

تقدير فعالية تجميع نظم     تعتبر سرية، فقد يلزم      إزالة الغازات ونظرا ألن البيانات المتعلقة بنظم      وفي بعض الحاالت،    .  لتقديرا

 . نظام إزالة الغازاتالناتجة عن نبعاثات الإزالة الغازات، ومن ثم طرح التخفيضات المعلومة للتوصل إلى صافي ا

المتعلقة بيانات  ، وهو نهج يالئم الحاالت التي ال تتوافر فيها ال           ٢ والمستوى   ٣توى  وهناك نهج بديل يتمثل في مزيج من المس       

 التي يكثر فيها الغاز   إذا آانت المناجم    ومثال ذلك أنه    .   الجوفية من المناجم لمجموعة فرعية   بالنسبة  مناجم بعينها إال    قياسات  ب

معامالت المناجم المتبقية باستخدام     الناتجة عن   االنبعاثات    المناجم الوحيدة التي تقدم تقارير عن البيانات فيمكن حساب           هي  

 إذا  ٣من بيانات المستوى      محددة مشتقة      اتمعدالت انبعاث ويمكن تحديد هذه المعامالت على أساس            .  ٢انبعاث المستوى    

التي ئص  خصاالعلى أساس    يمكن تحديد المعامالت     ، أو    ٣المستوى  مثلما في حالة     نفس الحوض    في  آانت المناجم تعمل      

 . متوسط عمق المنجم، مثلتنفرد بها المناجم 

ال "يكتب في التقرير 
 "يوجد

 نعم

هل يوجد استخراج 
 للفحم في البلد

هل تتوافر معامالت 
 االنبعاث الوطنية؟

 ١اإلطار

تقدر االنبعاثات  ال
١باستخدام المستوى 

 نعم

 ال

٢اإلطار 

تقدر االنبعاثات باستخدام 
معامالت االنبعاث الوطنية

 )٢المستوى (
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. ولكن ليس لكل السنوات   بالنسبة لبعض السنوات    )  ٣أي المستوى   (على أساس آل منجم على حدة        تتوافر بيانات شاملة    وقد  

ربط اقصة عبر   النالنبعاثات للسنوات   ل  يمكن إجراء قياس استقرائي   المناجم النشطة،   وإذا لم تطرأ تغيرات آبيرة على أعداد         

يمكن حينئذ استبعاد تلك المناجم من القياس                فالمناجم   أعداد   أما إذا آانت هناك تغيرات في                .  نسبة االنبعاثات باإلنتاج     

لتفاوت معدالت انبعاث      نظرا     قياس االستقرائي  في ال  على أنه ينبغي توخي الدقة             .. والتعامل معها على حدة        االستقرائي

وإضافة إلى ذلك،   .   المضطربة منطقة االستخراج البكر المكشوف و  لذي يجري استخراجه والفحم     الفحم ا الغازات الناتجة عن    

 . مستقل عن اإلنتاجمرتفعطبيعي  اتلمناجم مستوى انبعاثيقترن با فقد

معامالت   (٢أن تستخدم نهج المستوى     لوآاالت الحصر   بيانات على أساس آل منجم على حدة، ينبغي          وفي حالة عدم توافر     

المستوى (المناجم إلي إنتاج المناجم الكبيرة      إنتاج  وقد يلزم في بعض البلدان تقسيم       ).   معين حوضبالبلد أو   ب  خاصةعاث  نبالا

مثل عروق الفحم    (إذا أظهرت المناجم الصغيرة أنماط انبعاث ميثان             )  ١المستوى  (الصغيرة المستقلة    مناجم  إنتاج ال و)  ٢

  .اآثيرمختلفة  )الكائنة على انخفاضات ضحلة

 االستخراج السطحي

في لذلك  ويتمثل البديل   .   للمناجم السطحية على أساس آل منجم على حدة           ٣ليس من الممكن تجميع بيانات قياس المستوى           

وأما فيما يتعلق بالبلدان ذات اإلنتاج الكبير للفحم والتي          .  جمع بيانات عن إنتاج المناجم السطحية وتطبيق معامالت االنبعاث         

 عدم التيقن   وعند أخذ .  م متعددة، فإن من شأن التقسيم والتجزئة إلى مستوى الحوض أن يحسن مستوى الدقة                بها أحواض فح  

 استخالص معامالت االنبعاث     يوفره ، فإن تقديرا معقوال    في الحسبان  الذي يخيم على معامالت االنبعاث المبنية على اإلنتاج        

 .الخطوط التوجيهية للهيئةتحدده من النطاق الذي 

 لة ما بعد االستخراج مرح

في قياس االنبعاثات   ومن غير الممكن عمليا     .  الفحم بعد االستخراج إلى الجو    المتبقي في   الميثان   قد يتسرب    في نهاية المطاف  

 ٢ويالحظ أن نهجي المستوى          .   تستخدم فيه معامالت االنبعاث         نهج ولذلك البد من اتباع            الستخراجالمرحلة الالحقة ل    

صعوبة الحصول على بيانات     بالنظر إلى    ن بالنسبة لهذا المصدر   يمعقول  الخطوط التوجيهية للهيئة  ين في    الوارد ١والمستوى  

 .أفضل

 استخالص الميثان لالستخدام أو لإلشعال

طرح هذه الكمية من      الممارسة السليمة ، من   آوقوداستخدامه  أو  إشعاله  الميثان من عروق الفحم ومن ثم       في حالة استخالص    

بشكل مالئم في القسم الخاص     ينبغي مراعاتها   احتراق الميثان المستخلص    عن  االنبعاثات الناتجة   .  ( االنبعاثات مجموع مقدار 

وعندما ال تكون البيانات الخاصـة باستغالل الميثان متاحة مباشرة من مشغلي المناجم، يمكن استخدام مبيعات                    ).  باالحتراق

از غير متاحة، فإن البديل يتمثل في تقدير آمية الميثان المستخدم من مواصفات              أما إذا آانت مبيعات الغ    .  الغاز آوسيلة بديلة  

 .نظام الصرفالكفاءة المعروفة في 

وفي أحوال أخرى، تحفر     .  استخالص واستغالل ميثان طبقة الفحم لسنوات آثيرة قبل االستخراج            ويشيع في بعض البلدان       

 ويجب أن تحسب االنبعاثات المتسربة في طول             .سبب عمقها الشديد    التي يتعذر استخراجها ب       آبار الغاز في عروق الفحم       

 فينبغي إلحاقها بفئة    التي تنشأ فيما بعد ذلك    وأما االنبعاثات   .  المسار حتى نقطة االستخدام ضمن انبعثات نشاطات االستخراج        
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الميثان في شبكة الغاز الطبيعي،      النفط والغاز الطبيعي عندما يحقن       وأمثلة ذلك تشمل     .   االستخدام لطريقةالمالئمة  المصادر  

  فيها يستخلصفي الحاالت التي     ويالحظ أنه    .  استخدام هذا الغاز لتوليد الكهرباء      عند    مولدات الكهرباء األتوماتيكية   في    وأ

 .النفط والغاز الطبيعي استخراج ذلك الفحم، فإن االنبعاثات تندرج ضمن فئة مصادرإلى الميثان من عروق الفحم بدون نية 

 :قد يلزم أو ال يلزم تصحيح مقدار انبعاثات الميثان الناتجة عن استخراج الفحم لمراعاة مقدار الغاز المنطلق تبعا لما يليو

االنبعاث التي معامالت متوسط إلى التقدير سنة انبعاثات الميثان في  واستناد مقدار    الفحم بعد عدة سنوات   استخراج   •

للسنة التي   ، وفي هذه الحالة يلزم إجراء تصحيح بالنسبة                    ة السابقة  يراعى فيها تصريف الغاز في المرحل            ال   

 .الفحميستخرج فيها 

. القياسات المباشرة لالنبعاثات  في سنة التقدير إلى      تقدير انبعاثات الميثان     واستناد   الفحم بعد عدة سنوات   استخراج   •

 .وفي هذه الحالة ال يلزم إجراء أي تصحيح

وفي هذه الحالة،   ).   إطالقا إلى ذلك   تكنجة للتغيرات في الخطط أو بسبب أن النية لم          نتي(عدم استخراج الفحم مطلقا      •

 .ال يلزم إجراء أي تصحيح

وهو من الممارسات المعمول بها        .من مناجم الفحم  المنطلقة  انبعاثات الميثان   أحد خيارات تقليل     ويالحظ أن اإلشعال يعتبر      

المشعول على البيانات المتعلقة بكمية الميثان         ولين عن تشغيل المناجم       من المسؤ وينبغي الحصول    .  مناجم الفحم في بعض    

 .الجوفيةالمناجم عن االنبعاثات الناتجة تواتر قياس بنفس درجة 

 االنبعاثمعامالت  اختيار ٢-١-٦-٢

 الجوفياالستخراج 

ستخدم بيانات القياس الفعلية     تما  نإعلى اإلنتاج، و  القائمة  االنبعاث  معامالت    ٣المستوى  ال تستخدم في طريقة      :  ٣المستوى  

ينبغي موثوقية إلى حد بعيد،      الطرق  ونظرا ألن هذه تعتبر أآثر       .   في انبعاثات المناجم    ة والمكاني ةنياالزمالتي تمثل التغيرية     

من فئات   رئيسية   فئة   يشكل   الجوفي   آل جهد ممكن لتجميع هذه البيانات إذا آان االستخراج                    وآاالت الحصر     أن تبذل     
 .  الثانویةدرالمصا

تمثل  بيانات التهوية، أو من عالقة آمية            اتمن عين الخاصة بالبلدان    االنبعاث  معامالت  يمكن الحصول على       :٢المستوى  

ويأتي مقدار الغاز المنطلق أثناء        .   المحيطة المتأثرة بعملية االستخراج       اتالطبقفي  الغاز في عروق الفحم و       من  محتوى  ال

ومن الفحم    النموذجية ذات الواجهات الطويلة من الفحم الذي يجري استخراجه                          الفحم  جمعمليات االستخراج في المنا       

مترا وتنخفض عنه بمقدار       ١٥٠المستخرج ومن أي غازات أخرى آائنة في الطبقة التي ترتفع عن العرق المعدن بمقدار                     

 . مراجعتها من النظراء وتوثيقها بدقةاستخدام هذه العالقات وينبغي عند .  مترا٥٠

، ينبغي أن ١في منهجية المستوى ) طن/٣ م٢٥-١٠( التي تختار من نطاق معامالت االنبعاثات  وآاالت الحصر:١المستوى  

ونظرا ألن المحتوى الغازي في الفحم يزداد عادة         .  ، مثل عمق عروق الفحم الكبيرة      الخاصة بالبلد المعني  المتغيرات  تراعي  

أما  متر،   ٢٠٠ تزيد على     التي ال    المتوسطة عماق االستخراج أللنطاق  ا   من  األدنى المناسب اختيار الحد  من  العمق،  بتزايد  
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وفيما يتعلق باألعماق الوسيطة، يمكن اختيار قيم         .   فهو المناسب   األعلى للنطاق  فالحد متر   ٤٠٠ عن   التي تزيد عماق  األ  في

 . وسيطة بين الحدين

 االستخراج السطحي

 ال   آما ،ومن الصعب ومن المكلف تنفيذها     .  ات الميثان الناتجة عن االستخراج السطحي      ال يوجد إال القليل من قياسات انبعاث       

إزالة  قبل     في مواضعها  الكائنة   محتويات الغاز     وقلما تتوافر بيانات عن         .  تتوافر في الوقت الحاضر أي طرق اعتيادية            

وينبغي .  غالبا ما تقترب من الصفر     السطح  إلى   حديثا   الذي أظهر ، إضافة إلى أن محتويات الغاز في الفحم            الحمولة الزائدة 

 . استعمال البيانات المحلية عن االنبعاثات، إن وجدت

استخدام الحد األدنى لنطاق االنبعاث المحدد للمناجم التي تصل فيها                      الممارسة السليمة  من   ،   ١وبالنسبة لنهج المستوى       

وفيما يتعلق باألعماق     .   متر  ٥٠ية التي تزيد على          متر، والحد األقصى لألعماق الحد          ٢٥ من     أقلاألعماق الحدية إلى       

 السليمةالممارسة  من   الحدي،    وإذا لم تتوافر بيانات عن العمق         .   استخدام قيم وسيطة لمعامالت االنبعاث         يمكنطة،  يالوس

   متريطن/متر مكعب ١٫٥للنطاق، أي األعلى عامل انبعاث قريب من الحد ماستخدام 

  حالة االستخراج الجوفي- ما بعد االستخراجالناتجة عن أنشطةاالنبعاثات 

لغاز قبل االستخراج تشير إلى وجود         ل خروجه على السير الناقل من المنجم بدون إزالة          عند  القياسات المتعلقة بالفحم     

 في  وأما.  )١٩٩٣ي  فوليامز وساغا   (%.٤٠و  %٢٥بين  تتراوح   متبقية في الفحم       الكائن في الموضع   من الغاز    نسبة  

لتي تمارس فيها عمليات الصرف التمهيدي للغاز، فكمية الغاز المتبقية في الفحم تقل عن ذلك بمقدار غير                             المناجم ا 

 . معلوم

من  معلوما،   الكائن في الموضع   ويكون فيها محتوى الغاز      للغازتمهيدي    صرفعملية  فيها  التي ال تجرى    وفي المناجم   

وأما .  الستخراج لالنبعاثات الناتجة عن األنشطة الالحقة ل           مةمن هذه القي   %  ٣٠معامل انبعاث نسبته      تحديد  المعقول  

الغاز محتوى  من  %  ١٠معامل انبعاث نسبته      يقترح تحديد    ،  التمهيدي  الصرفبالنسبة للمناجم التي تستخدم عمليات         

 أو عندما تمارس عمليات       الكائن في الموضع،   محتوى الغاز    وفي حالة عدم توافر بيانات عن            .  الكائن في الموضع   

، فإن النهج المعقول الذي يمكن اتباعه يتمثل في زيادة إجمالي االنبعاثات                ولكن إلى حد غير معلوم     التمهيدي    الصرف

 ). ١٩٩٩؛ ريمير، ١٩٩٣، وآخرونوليامز % (٣بنسبة الجوفية 

 السطحي حالة االستخراج -ما بعد االستخراج انبعاثات 

ضئيلة للغاية، نظرا ألن محتوى غاز الفحم السطحي              ثانوية هذه    الفئة المصادر     عن   االنبعاثات الناجمة     يفترض أن     

عامل م ويمكن أن تعتبر االنبعاثات داخلة ضمن حدود           . ما لم تتوافر بيانات تشير إلى غير ذلك           منخفض جدا في العادة    

 .االنبعاث السطحي

  اختيار بيانات األنشطة٣-١-٦-٢

 الممارسة السليمة ولكن من   .  القياسات الفعلية لتوافر  نظرا    ٣ستوى  في طريقة الم  ال تعتبر بيانات إنتاج الفحم ضرورية        

االنبعاثات بين  والجوفي   لتوضيح الصلة، إن وجدت، بين إنتاج الفحم باالستخراج               واإلبالغ عنها تجميع هذه البيانات      
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 .  السنويةالفعلية

جح أن يكون مشغلو المناجم على معرفة بإنتاج           وير.  إنتاج الفحم البيانات المتعلقة ب   هي    ٢ و    ١بيانات األنشطة للمستويين     و

ومثال .  المعلوماتينبغي أن تنظر وآاالت حصر الغازات في آيفية تجميع           الميثان، ولكن   الفحم أآثر من معرفتهم بانبعاثات       

 ئي لالنبعاثات استخدام بيانات إنتاج الفحم المنظف عوضا عن بيانات إنتاج الفحم الخام من شأنه أن يغير التقدير النها                 ذلك أن   

 . يمثل مسألة أخرى مهمةمتغيرلالرطوبة امحتوى آما أن . االنبعاث باألمتار المكعبة للطنحيث يعبر عن معامالت 

والتي (مغاسل الفحم   إعداد الفحم أو إلى     مصانع  إذا لم يرسل الفحم إلى      و.   إن وجدت  إنتاج الفحم الخام  وينبغي استعمال بيانات    

هذه الحالة إنتاج    ، يتساوى في     ) منه  المعدنية بإزالة بعض المواد   "  الخارج من المنجم     "  م الخام الفحلتحسين جودة    تستخدم  

 .للبيعالفحم المعد  مع آمية  الخامالفحم

، آما  المعدنيةنسبة عالية من المواد   تحتوي على   مخلفات خشنة   على شكل   بعض الفحم   يترك  الفحم،   يتم تحسين جودة     وعندما

ولكنه قد  الفحم الخام   آمية  من وزن   %  ٢٠نحو  مقدار الفاقد   بلغ  وعادة ي .   ال يمكن استخالصها    دقيقة اتيئتخذ أيضا شكل جز   ي

لتحديد آمية  إجراء بعض المحاوالت    ، ينبغي   بالفحم المعد للبيع  بيانات األنشطة   تتعلق  وعندما  .  من بلد إلى آخر   يتفاوت آثيرا   

 ". الفحم المعد للبيع" إلى مقدار أثناء الغسلالمفقود  الجزء  مقدارزيادةإنتاج الفحم الخام بويقدر بعد ذلك .  المغسولاإلنتاج

سطح أو أرضية    على صخور من     فيها  الفحم الخام    تحتوي مخرجات    للمناجم التي    ، قد يكون مناسبا أآثر        نهج بديل وهناك  

ت الفحم المعد للبيع، شريطة أن       في استخدام بيانا  البديل   ويتمثل   .ستخراجاالمن عملية   مقصود  باعتبار أن ذلك جزء      المنجم  

 .في الحصرذلك اإلشارة إلى وينبغي . المستخدمة إلى الفحم النظيف وليس إلى الفحم الخامتشير معامالت االنبعاث 

 االستيفاء ٤-١-٦-٢

 الجوفياالستخراج 

على السواء، إن     الغازات    نظم التهوية ونظم إزالة    الجوفي  االستخراج  ينبغي أن يشمل تقدير مقدار االنبعاثات الناجمة عن             

 .وجدت

 المناجم المهجورة

وفيما يتعلق بالمناجم المغمورة بالمياه،       .   الثانوية هذه   االنبعاثات الناتجة عن فئة المصادر       أي طريقة لتقدير      وجد حاليا    تال  

الممارسة ومن  .  يا ميكانيك مغلقة المناجم التي تكون      من المحتمل حدوث بعض التسربات       إنما من .  يرجح انحباس االنبعاثات  
قد يفيد  حجم وعمق هذه المناجم      عن  ويالحظ أن إعداد البيانات      .   هذا اإلغالق   المنجم وطريقة   إغالقتسجيل تاريخ      السليمة

 .في إجراء تقديرات أخرى فيما بعد

 الكائن بين عروق الفحمالغاز ثاني أآسيد الكربون في 

، ينبغي عليها بذل الجهود     الطبقات الغازية بين عروق الفحم    في  د الكربون   آميات آبيرة من ثاني أآسي    توجد فيها   البلدان التي   

 .لتقييم أو لتحديد آمية هذه االنبعاثات



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ٩٦-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

 )ثاني أآسيد الكربون(الفحم والمواد الكربونية األخرى نفایات الفحم واحتراق وأآسدة حرائق 

توفر ، ولكنها ال     الثانوية هذه   اثات من فئات المصادر       أن هناك انبع    الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ         تعترف

 . يتعذر آثيرا تقديرها االنبعاثات مهمة ولكن  هذهويمكن أن تكون. أي طرق لتقدير هذه االنبعاثات

 زمنية متسقة وضع متسلسلة 

، قد يكون   ٣مستوى   إلى نهج ال    ٢ أو المستوى     ١المستوى  طريقة  من استخدام   تتحول فيها وآالة الحصر      في الحاالت التي     

هذه المعامالت  تطبق  أن  قياس، و البيانات  تتوافر فيها   االنبعاثات الضمنية للسنوات التي     معامالت  من الضروري أن تحسب      

جم قد  االمن مجموعة    آان تكوين إن  ومن المهم النظر في ما        .  هذه البيانات فيها  السنوات التي ال توجد       في  على إنتاج الفحم     

وأما فيما يتعلق بالمناجم    .   عدم التيقن  ذلك قد يزيد من   لفترة الفاصلة بين وجود البيانات وعدم وجودها، ألن          اآثيرا أثناء   تغير  

وينبغي أن تعامل هذه المناجم معاملة          .  اختفت الشرآة المعنية   فقد ال يتم أرشفة البيانات إذا             ١٩٩٠التي هجرت منذ عام        

ضمان اتساق   ل السليمةالممارسة  إرشادات  ولالطالع على    .  يق االتساق سلسلة الزمنية من أجل تحق       متمستقلة لدى تعديل ال     

 ".االختيار المنهجي وإعادة الحساب" المعنون السابعسلسلة الزمنية، انظر الفصل متال

  تقييم عدم التيقن٦-١-٦-٢

 االنبعاثات

 ٣المستوى 

األقواس (]  الميثان[  غازلـالموضعية  فالقياسات  .  الجوفية بتغيرية طبيعية آبيرة     المناجم  الناجمة عن    تتسم انبعاثات الميثان      

بالزيادة أو بالنقصان وهذا يتوقف على المعدات        %  ٢٠بنسبة  في هواء التهوية ربما تكون دقيقة        )  المربعة تدل على الترآيز   

في يقن   عدم الت    أن تقلل بشكل آبير من مقدار            المتكررة   سلسلة الزمنية أو القياسات          متومن شأن بيانات ال       .  المستخدمة

مرة آل للرصد بالنسبة % ١٥ إلى ١٠المستمر، ومن في حالة الرصد   بالزيادة أو النقصان    %  ٥االنبعاثات السنوية لتجعلهــا    

 ).بالزيادة أو النقصان% ٢ (ويالحظ أن تدفقات الهواء الناتجة عن التهوية معلومة في العادة بدقة معقولة . ٢٢أسبوعين

بالزيادة %  ٢بنسبة  دقيقا  )   أنظمة إزالة الغازات    في(المصرف   في الغاز     ]الميثان[لغاز  الموضعي  القياس  ويرجح أن يكون     

يماثل القياسات المتعلقة بهواء التهوية من أجل الحصول         بتواتر  وينبغي إجراء القياسات    .  أو النقصان بسبب ترآيزه المرتفع     

وآما يرجح أن    .  بالزيادة أو النقصان   %  ٥بنسبة  مة  ومن المحتمل أن تكون تدفقات إزالة الغازات معلو           .  على عينة تمثيلية   

 بالزيادة أو النقصان على األقل     %  ٥تبلــغ  عدم التيقن    نسبة من      إلى مبيعات الغازات    المستندةتدفقات إزالة الغازات     يقترن ب 

 .أنابيب الغازجودة خطوط في للتفاوت المسموح به نظرا 

بمعامل مقداره اثنان أثناء      يتفاوت  يمكن أن    استخراج الواجهات الطويلة       بطريقة    )الغازتكوين  (المحرر  ونظرا ألن الغاز      

على مدى  ، تستخرج    متر ٢٠٠ آيلو متر وعرضها      ٢ و ١طولها يتراوح بين     آتلة من الفحم     (المنجم  واجهة  فترة حياة لوح     

متكررة اء قياسات     يلزم إجر    ،)بواسطة ماآينة واحدة الستخراج الفحم من جدار المنجم                أشهر     ٩ و  ٦فترة تتراوح بين       

                                                           
من مستوى الثقة % ٩٥هدف التوصل إلى ما يقرب من بلخبراء مجتمعين  غير رسمي رصدانطاقات عدم التيقن المشار إليها في هذا القسم تمثل  ٢٢

 .ير المرآزيد التقحول
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أما المناجم التي بها      .   تقنيات القياس   التي تنبع من   من األخطاء    أيضا  القياسات المتكررة تقلل      و.   الجوفي النبعاثات المنجم 

في وربما يكون هناك أيضا عدم تيقن            .  ماآينات واجهات طويلة متعددة، فسوف تكون أقل تعرضا لهذه التقلبات الكبيرة                   

 . قبل سنوات من استخراج عروق الفحمالمسحوبغاز الميثان استخدام 

، مع القياسات المستمرة أو اليومية لالنبعاثات، فإن دقة بيانات المتوسط                        ةالطويلللواجهة      الواحدة  العمليةبوفيما يتعلق     

لتي  ا  الموضعيةوأما دقة القياسات       .  بالزيادة أو النقصان    %  ٥  ما يقرب  الشهري أو السنوي لالنبعاثات يحتمل أن تكون               

 .بالزيادة أو النقصان  %  ٣٠مرة آل ثالثة أشهر فهي       في حال    بالزيادة أو بالنقصان، و   %  ١٠تمارس مرة آل أسبوعين فهي      

ويالحظ أن تجميع االنبعاثات من المناجم استنادا إلى النوعية األقل تكررا من إجراءات القياس من شأنه أن يقلل من عدم                              

 من  طولكن لما آانت االنبعاثات المتسربة ال تنتج في العادة إال عن عدد قليل فق                   .   الغاز التيقن الناجم عن التقلبات في توليد       

 .من الصعب قياس التحسن في مستوى عدم التيقنولذلك فإنه المناجم 

 ٢ و ١ نالمستویا

قن في بيانات    فإن األخطاء أو عدم التي      ٣من بيانات المستوى     الجوفي مشتق    لالستخراج   ٢إذا آان معامل انبعاث المستوى       

بشأن حاالت عدم   األفكار  ويورد الجدول التالي بعض     .  ٢للمستوى  المشتق   إلى معامل االنبعاث     تجري يمكن أن    ٣المستوى  

 :التيقن المحتملة 

 ١٤-٢الجدول 
 معامالت انبعاث الميثان من مناجم الفحمالمرجحة في حاالت عدم التيقن 

 الطریقة جوفي سطحي ما بعد االستخراج
 ٢المستوى  %٧٥-٥٠± ٢معامل  %٥٠±

 ١المستوى  ٢معامل  ٣معامل  ٣معامل 
 

 ). الفحمونقلانظر الرئاسة المشترآة، المحررون والخبراء، االنبعاثات المتسربة من استخراج (قرار فريق الخبراء : المصدر 
 

 

 بيانات األنشطة

الخام بيانات الفحم لم تتوافر  ، ولكن إذا    %  ٢و%  ١راوح بين   يتبما  يرجح أن تكون آميات الفحم المنتج معلومة        :  إنتاج الفحم   

آما تتأثر . ل من بيانات إنتاج الفحم المعد للبيع يبالزيادة أو النقصان عند التحو    %  ٥ مقدار عدم التيقن لتصل إلى       سوف يزداد ف

 . دقة آبيرة بهوقد ال يمكن تحديد% ١٠ و ٥وجد عادة بنسب تتراوح بين  وهو يتبمحتوى الرطوبةالبيانات 

ال فقد توجد حاالت عدم تيقن أخرى ناجمة عن طبيعة قواعد البيانات اإلحصائية التي                        القياسفي  عدم التيقن    وفضال عن    

 بالزيادة أو النقصان في البلدان التي لديها مزيج من المناجم            %  ١٠وتبلغ نسبة عدم التيقن في بيانات األنشطة           .  نتناولها هنا 

 .المنظمة وغير المنظمة

 التقاریر والوثائق ٢-٦-٢

ليمةمن  و الممارسة الس ا ه بعاثات، آم ية الخاصة باالن رات الوطن تاج التقدي وبة إلن ومات المطل يع المعل فة جم يق وأرش  توث

 .". الجودةةضمان ومراقب" المعنون من الفصل الثامن ١-١٠-٨موضح في القسم 
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 ٩٨-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

ر الوط ر الحص ي تقري ق ف يع الوثائ ي إدراج جم ر العمل ن غي يوم رق . ن ات للط ي إدراج ملخص ه ينبغ ى أن عل

رجعية        ارات الم تخدمة واإلش ى المس يانات المصادر بما يحقق شفافية تقديرات االنبعاثات المبلغ عنها ويمكن من      إل  ب

 .إعادة تعقب الخطوات التي اتبعت في حسابها

 :المعلومات التاليةتقديم ينبغي ، ومن أجل ضمان الشفافية

واالستخراج السطحي،    الجوفي     مكونات االستخراج  ني أآسيد الكربون الناتجة عن           انبعاثات الميثان وثا     •

فئة من فئات المصادر الثانوية         لكل    ةالمستخدموالطريقة  )   االقتضاء حسب(ومرحلة ما بعد االستخراج        

ث اختيار معامالت االنبعا  ، وأسباب   الثانوية هذه ، وعدد المناجم النشطة في آل فئة من فئات المصادر             هذه

وينبغي بيان  ).   وما إلى ذلك    الكائنة في الموضع   الغازات  من  محتويات  المثل عمق االستخراج، وبيانات       (

حيثما ودرجة تخفيفها أو استخداماتها، مع إدراج وصف للتكنولوجيا المستخدمة،               المسحوب  آميات الغاز    

 .يكون ذلك مناسبا

 من تحت األرض أو الفحم المستخرج من على            د آمية ونوع إنتاج الفحم المستخرج       يحدت:  بيانات األنشطة  •

 .القابل للبيع ، عندما تكون متاحة/ آميات الفحم الخام أو الفحم المعد وإدراجسطح األرض، 

 ويوجد لدى   .عن اسم المنجم  الكشف  ال يلزم   في الحاالت التي تنشأ فيها المسائل المتعلقة بسرية البيانات،               •

 حسابيا من منجم بذاته    خاصة بال  استنباط إنتاج       إعادة ال يمكن لذلك  معظم البلدان أآثر من ثالثة مناجم و           

 .تقديرات االنبعاثات

  الحصرمراقبة جودة/ضمان ٣-٦-٢

ن     من الفصل الثامن وإجراء    ١-٨ إجراء اختبارات لمراقبة الجودة على النحو المبين في الجدول           الممارسة السليمة م

بعاثات          رات االن راء لتقدي ن الخب راجعة م ون من المالئم أيضا إجراء اختبارات إضافية لمراقبة الجودة في         وق . م د يك

ناهج المستوى     من الفصل الثامن واتباع إجراءات ضمان الجودة، وبخاصة في حالة ٧-٨ آما هو مبين في القسم ٢م

تولدة عن فئة المصادر هذه                   بعاثات الم تحديد االن يا ل تويات العل تخدام طرق المس الغازات وتشجع وآاالت حصر    . اس

ي ضمان              يا ف تويات العل تعمال طرق المس ى اس راقبة الجودة    /عل  آما هو محدد في الفصل لفئات المصادر الرئيسية  م

 ."االختيار المنهجي وإعادة الحساب"السابع المعنون 

 . هذهذات صلة بفئة المصادرمحددة إجراءات نوضح أدناه ، الثامنفي الفصل ة  الوارداتوباإلضافة إلى اإلرشاد

 مقارنة االنبعاثات باستخدام نهج بدیلة

الفحم، وذلك  ومعالجة  انبعاثات الميثان المتسربة من استخراج        تقديراتأن تقوم وآالة حصر الغازات بمقارنة       ينبغي  

ينبغي مقارنتها   ف إذا آانت القياسات المباشرة متاحة    و  . على السواء  ٢ و ١النهجين القائمين على المستويين      باستخدام  

وينبغي .  بين تقديرات االنبعاثات   بحث وتفسير التضارب الكبير       وينبغي  .  ٢ والمستوى    ١قديرات المستوى    بتأيضا  

  .ألغراض التوثيق الداخلينتائج المقارنات تسجيل 
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  القياسات المباشرة لالنبعاثاتمراجعة

 قد تم إجراء       آانإن   ما   تحديد   ي   ينبغمعامالت االنبعاث الخاصة بالبلدان ف        إذا آانت القياسات المباشرة مستخدمة لتحديد             

أن هذا المعيار، ينبغي     لممارسات القياس   وفي حالة عدم تلبية      .  قياسات في المواقع وفقا للطرق القياسية المعترف بها دوليا           

في   الرقابيةالهيئات  وتقتضي  .   وأن توثق المواصفات   ، وأن يعاد النظر في تقديرات عدم التيقن       بدقةبيانات  هذه ال استخدام  يقيم  

إجراء القياسات بشكل آاف     تكرار  ينبغي  ف،  الرقابيةوفي حالة عدم وجود مثل هذه الهيئات            .  إجراء قياسات متكررة   العادة  

 . السنةعلى امتدادآثيرا معدالت االنبعاث حيث قد تتفاوت ) أسبوعيا إن أمكن(

 االنبعاثالتحقق من معامالت 

ومع المعامالت   ،   الهيئةاالفتراضية المحددة من       القيم   بدة إلى القياس       أن تقارن المعامالت المستن      الحصر   ينبغي لوآالة     

وينبغي اإلشارة في الوثائق بصفة         .  استخراج الفحم ومعالجته    من حيث     بلدان أخرى ذات خصائص مماثلة           المحددة في     

 .بالبيانات األصليةالمقترنة مراقبة الجودة / ضمان الجودةمراجعةمباشرة إلى 

من قابليتها للتطبيق ومالءمتها    وآالة الحصر   ، ينبغي أن تتأآد      الهيئةلمعامالت االفتراضية المحددة من      وفي حالة استخدام ا   

البيانات الوطنية أو المحلية  بالهيئةوآالة الحصر المعامالت االفتراضية المحددة من     أن تقارن   وينبغي، إن أمكن،    .  لهذه الفئة 

 . مؤشر أقوى على انطباق المعامالتلتوفير 

 بيانات األنشطةتحقق من ال

مقارنة البيانات ببيانات األنشطة    وينبغي، إن أمكن،    .  البياناتأن تكفل وآالة الحصر التعبير عن إنتاج الفحم الخام في             ينبغي  

 مثل اإلحصاءات الوطنية،     (في ما بين المراجع المتعددة         بيانات األنشطة    وينبغي مقارنة    .  التاريخية للبحث عن أي شذوذ      

مبيعات االستعانة ببيانات   استخدام الميثان، يمكن    عدم التضارب في    ومن أجل التحقق من      ).  ات على مستوى المصنع   والبيان

 .  مقارنالغاز أو الكهرباء آاختبار

 ةخارجيال لمراجعةا

والفرضيات أو الوثائق المتعلقة        للحسابات     ة موضوعي  ة مستقل  مراجعةأن ترتب إلجراء       لوآالة حصر الغازات       وينبغي   

) خبراء(خبير    ة الموضوعي مراجعة ال همارس هذ يوينبغي أن   .  برنامج مراقبة الجودة  بحصر االنبعاثات من أجل تقييم فعالية        

 . وعلى وعي بمتطلبات عملية الحصردر االمصعلى دراية بفئة 
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 والغازبالنفط االنبعاثات المتسربة من العمليات المتصلة  ٧-٢
 المسائل المنهجية ١-٧-٢

نبعاثات المتسربة من األنشطة المتصلة بالنفط والغاز الطبيعي آافة االنبعاثات المقترنة بأنشطة التنقيب واإلنتاج                       تشمل اال 

حرق الغاز الذي    مثل  (والتكرير والنقل واالستخدام للنفط والغاز الطبيعي، وآذلك االنبعاثات من االحتراق غير اإلنتاجي                     

في توفير الطاقة     الثانوية   تثنى من ذلك استخدام النفط والغاز أو المنتجات                 ويس).   وحرق غازات النفايات      يصاحب النفط  

فهذه االستخدامات األخيرة تعتبر استهالآا للوقود ومن ثم فهي ترد بشكل           .  لالستخدام الداخلي وإنتاج الطاقة والمعالجة والنقل     

 ). ٥-١ إلى ٣-١من األقسام ( الخطوط التوجيهية للهيئةمنفصل في 

العمليات المتصلة بالنفط والغاز تعد مصدرا       المتسربة من   غازات الميثان وثاني أآسيد الكربون وأآسيد النيتروز            وانبعاثات

ولألسف يصعب وضع تقديرات آمية       .  النبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة وغير المباشرة في آثير من الدول                

تنوع الذي تتسم به الصناعة واألعداد الكبيرة والمتنوعة لمصادر                 دقيقة لهذه االنبعاثات؛ ويعزى ذلك بشكل آبير إلى ال                 

االنبعاثات ، والتفاوتات الكبيرة في مستويات السيطرة على االنبعاثات ، باإلضافة إلى قلة البيانات المتوافرة عن االنبعاثات                     

 :أما المسائل الرئيسية المتصلة بتقييم االنبعاثات فهي آالتالي . بحسب مصادرها

  على اإلنتاج يؤدي إلى أخطاء مبالغ فيها ؛ترتكزاستخدام معامالت انبعاثات بسيطة إن  •

 صارمة يتطلب خبرة واسعة وبيانات تفصيلية قد يكون تحصيلها صعبا ومكلفا ؛صعودية إن تطبيق منهجيات  •

 .إن إجراء برامج القياس يحتاج إلى وقت طويل وينطوي على تكاليف عالية •

إشراك ممثلين فنيين من الصناعة في وضع التقديرات الخاصة الممارسة السليمة صارم، من صعودي  نهج    وفي حالة اختيار  

 .باالنبعاثات

 الطریقة اختيار ١-١-٧-٢

وهما (طريقتين لحساب انبعاثات غاز الميثان من الصناعات المتصلة بكل من النفط والغاز                الخطوط التوجيهية للهيئة  تصف  

) ٢  يعرف باسم نهج المستوى    (، باإلضافة إلى نهج إضافي         )  ٣  ونهج المستوى   ١ج المستوى    النهجان المعروفان باسم نه    

 بكونه أسلوبا للتقييم الصارم       ٣ويتسم نهج المستوى     .  من النظم الخاصة بالنفط      الحتساب فقط انبعاثات غاز الميثان الناتجة       

التعرف بشكل مفصل على معامالت االنبعاث وفقا          و التحتيةلكل مصدر بعينه ، وبأنه يتطلب معلومات تفصيلية عن البنية               

 لتقدير انبعاثات غاز الميثان من صناعة النفط فيرتكز على تقدير أقصى آمية محتملة                ٢أما نهج المستوى    .  للنهج الصعودي 

على  فتستخدم المعامالت اإلجمالية لالنبعاث         ١أما في نهج المستوى       .  من انبعاثات غاز الميثان على حسب رصيد الكتلة            

  ٢٣.حسب اإلنتاج وبيانات اإلنتاج على المستوى الوطني

                                                           
 . لنظم الغاز الطبيعي٢على نهج من المستوى  الخطوط التوجيهية للهيئةال تشتمل  ٢٣
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 ، والمعنون    ١٥-٢المناسبة والموضحة في الجدول        الثانوية  تقسيم الصناعة إلى الشرائح والفئات          الممارسة السليمة    ومن  

منفصل لكل من هذه      ، وبعد ذلك يتم تقييم االنبعاثات بشكل              "  في صناعة النفط والغاز     الثانوية  الفئات الرئيسية والفئات      "

. ويجب أن يتناسب النهج المستخدم في تقدير االنبعاثات من آل شريحة مع مستوى االنبعاثات والموارد المتاحة                       .  األجزاء

وبالتالي ، فقد يكون من المناسب تطبيق مناهج مختلفة على األجزاء المختلفة من الصناعة ، بل وربما إدراج بعض بيانات                         

ومع مرور الوقت، ينبغي أن ينطوي النهج اإلجمالي على تحسن مضطرد في التعامل مع          .   االنبعاث الرصد المباشر لمصادر  

 . للمراقبةالمجاالت التي تتسم بأآبر قدر من الشك والتأثير ، باإلضافة إلى تحديد األثر الناتج عن اإلجراءات المحددة

تصل باختيار نهج مناسب لشريحة معينة من نظم الغاز          لنظم الغاز الطبيعي فيما ي    قرارات عامة    شجرة   ١٢-٢ويورد الشكل   

 على النظم المتصلة بإنتاج النفط ونقله ، وعلى أنشطة تحسين النفط                    ١٤-٢ و    ١٣-٢وبالمثل ، ينطبق الشكالن        .  الطبيعي

 . وتكريره على التوالي
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 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"

 ٣اإلطار  ٢اإلطار 

١اإلطار 

 نعم

ال "يكتب في التقرير 
 "يوجد

 هل يوجد نظام
  للغاز

  الطبيعي في البلد؟

٤اإلطار 

تقدر االنبعاثات باستخدام نماذج
دقيقة لمصادر االنبعاث 

)٣المستوى(

 نعم

 ال

 
 تتوافر قياسات فعليةهل 

  أو بيانات آافية لتقدير
  االنبعاثات باستخدام نماذج دقيقة

 ؟ثاتاالنبعالمصدر  

 هل تتوافر بيانات
؟التحتية تفصيلية عن البنية 

 هل تتوافر معامالت
 االنبعاث على المستوى 

 الوطني؟

 
 إذا آانت االنبعاثات

  المتسربة من عمليات النفط والغاز
 ، فهلرئيسيةمصادر ةفئ تمثل 

 تشكل نظم الغاز الطبيعي أهمية آبرى؟ 
 )١الملحوظة (

تقدر االنبعاثات باستخدام
 ١نهج من المستوى 

تجمع بيانات تفصيلية
 التحتيةعن البنية 

االنبعاثات باستخدام  تقدر
معامالت انبعاث مناسبة من 
المعلومات العامة والبيانات 

 التحتيةالخاصة بالبنية 

النبعاثات باستخدام تقدر ا
عومل االنبعاث على المستوى
الوطني والبيانات الخاصة 

 التحتية بالبنية

 نعم

 نعم

 نعم

 الال

 ال

 ال
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 إلنتاج ونقل النفط الخامقرارات شجرة  ١٣-٢الشكل 
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 نعم

ال "يكتب في التقرير 
 "يوجد

 
 يوجد إنتاج للنفطهل 

 ؟البلدفي 

 نعم

 ال

 
 هل يمكن تجميع أو تقدير

  بيانات لكميات إنتاج الغازات
 سواء ،ازات المحلول وغ المصاحبة

  منها ما يطلق في الهواء أو يشعل
  أو يستخدم

  أو يحفظ أو يعاد حقنه؟

 هل يمكن تقدير
 مجموع  

 وغازات المحلوللغازات المصاحبة ا 
  )بناء على نسبة الغاز إلى النفط مثال (

  وهل يطلق في الهواء 
 ؟%٢٠أو يحرق أآثر من 

 
 إذا آانت االنبعاثات المتسربة

  عمليات النفط والغاز تمثل من
 ، فهل يشكل هذارئيسيةمصادر ةفئ 

  أهمية آبرى؟الثانوي المصدر 
 )١الملحوظة  (

هل تتوافر بيانات 
تفصيلية عن البنية 

  ؟التحتية

تجميع أو تقدير يتم 
بيانات تفصيلية عن 

 التحتيةالبنية 

هل تتوافر معامالت 
االنبعاث على المستوى

 الوطني؟

 ٤اإلطار 
 

تقدر االنبعاثات باستخدام 
معامالت انبعاث مناسبة من 

 العامةاألدبيات 

 ٣اإلطار 

تقدر االنبعاثات باستخدام
 ٣نهج المستوى 

 ومعامالت االنبعاث
 الوطنية

اإلطار 
٢

تقدر االنبعاثات باستخدام
 ٢نهج من المستوى 

١اإلطار 

تقدر االنبعاثات باستخدام
 ١نهج من المستوى 

 نعم

 ال

 ال

ال

تجمع بيانات عن الغاز المصاحب
 ازات المحلولوغ

 نعم

 ال

ال

 نعم نعم
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 لتكریر وتحسين نفط الخامقرارات شجرة  ١٤-٢الشكل 
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 ٢اإلطار 

ال "يكتب في التقرير 
 "يوجد

 نعم

ال

 هل هناك عمليات
  لتكرير أو تحسين
  النفط الخام

 ؟البلدفي 

 هل يمكن تقدير
  آميات الغازات التي تحرق

 وتطلق في الهواء؟

 
 اثاتإذا آانت االنبع

 المتسربة من عمليات النفط والغاز تمثل 
،فهل يشكل هذا المصدررئيسيةمصادر ةفئ 

  أهمية آبرى؟الثانوي
 )١الملحوظة  (

تقدر االنبعاثات باستخدام
 ٣نهج من المستوى 

تجميع بيانات عنيتم
الغازات التي تطلق 
 في الهواء وتحرق

 ١اإلطار 

 نعم

تقدر االنبعاثات  ال
  نهجباستخدام

 ١المستوى 

 نعم

 ال
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 ١٥-٢الجدول 
 في صناعة النفط والغازالثانویة الفئات الرئيسة والفئات 

 قطاع الصناعة الثانویةالفئات 
 اآلبار الحفر

  االختبار
  الخدمة

 إنتاج الغاز )أ(الغاز الجاف 
  )ب(الغاز الحلو 

  )ج ( أو الكريهالغاز الكبريتي
 معالجة الغاز مصانع الغاز الحلو

  لكبريتيمصانع الغاز ا
  مصانع االستخالص العميق

 نقل الغاز وتخزينه نظم خطوط األنابيب
  مرافق التخزين

 توزيع الغاز التوزيع في الريف
  التوزيع في الحضر
 نقل الغاز المسال الغازات المكثفة

  غاز البترول المسال
  )بما في ذلك اإلسالة والتحويل إلى غاز(الغاز الطبيعي المسال 

  
 إنتاج النفط النفط التقليدي
  )اإلنتاج األولي(النفط الثقيل 
  )المحسناإلنتاج (النفط الثقيل 
   الخام أو الزفتالبيتومين

  )من الرمال النفطية(النفط الترآيبي الخام 
  )من طفل النفط(النفط الترآيبي الخام 

 تحسين النفط  الخام أو الزفتالبيتومين
  النفط الثقيل

 استغالل نفايات النفط يوجدال 
 نقل النفط النقل البحري

  خطوط األنابيب
  صهاريج الشاحنات وعربات السكك الحديدية

 تكرير النفط النفط الثقيل
  النفط الخام التقليدي

روض للبيع ، ولكنه قد يحتاج      الغاز الجاف هو غاز طبيعي ال يتطلب أي ضبط لنقطة تكثف الهيدروآربونات بغرض تلبية مواصفات الغاز المع                   )  أ(
ويستخرج الغاز  .  )أي آبريتيد الهيدروجين وثاني أآسيد الكربون       ( البيع فيما يتصل بمحتواه من الماء والغاز الحمضي         مواصفاتإلى المعالجة لتلبية    

 .)متر ١٠٠٠يقل عمقها عن ( للغاز سطحيةالجاف عادة من آبار 

بمعنى أنه ال يحتاج إلى أية معالجة لتلبية مواصفات أو متطلبات            (ميات آبيرة من آبريتيد الهيدروجين       الغاز الحلو هو غاز طبيعي ال يحتوي على آ         
 ).لحمضياالبيع فيما يتصل بمحتواه من الغاز 

 .ين آبريتيد الهيدروجالغاز الكبريتي هو غاز طبيعي يلزم معالجته لتلبية القيود المفروضة على بيع الغاز فيما يتصل بمحتواه من) جـ(

 

إال أن  .   الذي يعطي تقديرات لالنبعاثات على أعلى قدر ممكن من الدقة                 ٣استخدام نهج المستوى        الممارسة السليمة ومن  

 ، وربما ال      التحتية تعتمد على توافر إحصائيات تفصيلية عن اإلنتاج وبيانات عن البنية                    ٣القدرة على استخدام المستوى        

فالغرض األساسي من استخدامه     )  رصيد الكتلة   (٢أما نهج المستوى     .   آل الظروف  يكون من الممكن تطبيق هذا النهج في        

. المحلوليقه على نظم النفط التي يتم فيها إطالق أو إشعال الجزء األآبر من إنتاج الغازات المصاحبة وغازات                                بهو تط 

 تطبيقه على نظم       عند على الغاز أو   وعلى من أن هذا األسلوب أقل دقة عند تطبيقه على نظم النفط التي يتم فيها الحفاظ                            

الغاز، إال أن هذا النهج المعتمد على رصيد آتلة الخام والمرتكز على إحصائيات اإلنتاج على المستوى الوطني قد يعطي في             

وفي مثل هذه الحاالت،      .  ١بعض األحيان درجة من الثقة تفوق درجة الثقة التي يمكن الحصول عليها من نهج المستوى                          



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ١٠٦-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

مع االنبعاثات اإلجمالية المتسربة من      )  ة غير المحسوب  ةدوفقمكميات ال الأي  (رنة الكميات الصافية لضبط الرصيد        يمكن مقا 

عدم  بإمكانية االنطواء على مستويات آبيرة من         ١ويتسم نهج المستوى    .   اإلشعال أو اإلطالق في الهواء     غيرمصادر أخرى   

 . السبب ال يجب استخدام هذا النهج إال آمالذ أخيرولهذا.  وسهولة حدوث الخطأ فيه بشكل آبيرالتيقن

 االنبعاثمعامالت  اختيار ٢-١-٧-٢

 ونهج المستوى   ٢على معامالت االنبعاث الالزمة إلجراء التقييم باستخدام نهج المستوى            الخطوط التوجيهية للهيئة  ال تشتمل   

 اتيث هذه البيانات بشكل مستمر لتشمل نتائج القياس        وفضال عن ذلك، يتم تحد     .   ، وذلك بسبب الكم الكبير لهذه المعلومات        ٣

وينبغي إجراء مراجعات منتظمة للمعلومات للتأآد من        .  تعكس تطور وانتشار تقنيات الرقابة الحديثة ومتطلباتها       لاإلضافية و 

ع معامالت  وفي العادة ، توض     .  استخدام أفضل المعامالت المتاحة، آما ينبغي توثيق مراجع القيم المختارة بشكل واضح                    

االنبعاث وتنشر بمعرفة وآاالت البيئة واالتحادات الصناعية ، ولهذا فمن الضروري التشاور مع هذه المنظمات عند وضع                     

 .التقديرات الخاصة باالنبعاثات

ويجب أن تكون معامالت االنبعاث المختارة مناسبة للتطبيقات ذات الصلة، وأن يعبر عنها بنفس األسلوب المستخدم في                             

وقد يكون من الضروري آذلك تطبيق أنواع أخرى من المعامالت بغرض تصحيح الفروق المتصلة                             .  األنشطةانات   بي

 :بالموقع واإلقليم في ظروف التشغيل والممارسات الخاصة بالتصميم والصيانة ؛ ومن ذلك على سبيل المثال 

صحة آميات غاز الميثان وثاني أآسيد            حقول النفط والغاز للتأآد من            ب  الخاصةالشكل العام لترآيبة الغازات           •

 . والملوثات األخرى المستهدفة في االنبعاثاتالخامالكربون 

 .ساعات التشغيل السنوية لتصحيح آمية وقت التشغيل النشط للمصدر •

 .آفاءة إجراءات الرقابة المستخدمة في آل حالة •

  : آالتاليالت االنبعاث وهيوهناك أمور إضافية أخرى ينبغي أخذها في االعتبار عند اختيار معام

من   متشابهةسمات  المعالم و ال  آونضمان  لمن المهم تقييم مدى انطباق المعامالت المختارة على الحالة المستهدفة              •

 . المصادرجهة

في حالة عدم توافر بيانات أفضل، فقد يكون من الضروري في بعض األحيان تطبيق المعامالت الخاصة بالمناطق  •

 . من المعداتةخرى التي تتشابه فيها مستويات الرقابة على االنبعاث وتستخدم فيها أنواع متشابهأو األقاليم األ

، يجب االقتصار على تطبيق إجراءات اختبار معترف بها           اتعند إجراء القياسات لوضع معامالت جديدة لالنبعاث        •

الجودة، وأن تكون المصادر      راقبة  ومتوثيق النهج المستخدم وإجراءات ضمان         ينبغي  آما  .  أو التي يمكن إثباتها     

المستخدمة في العينات ممثلة للتباينات العادية في مجموع المصادر بشكل عام، آما يجب إجراء تحليل إحصائي                       

 .من مستوى الثقة% ٩٥ بنسبة هاتمتع متوسطيللتوصل إلى نتائج 

نهج ل  ةمعامالت االنبعاث المطور  "  المعنون  ،  ١٦-٢ في الجدول    ١ باستخدام نهج المستوى     ةوترد معامالت االنبعاث الجديد   

وعلى الرغم من أن هذه المعامالت الجديدة ال تزال تمثل وسيلة مبسطة              ".   باالستناد إلى بيانات أمريكا الشمالية        ١المستوى  

 آما يمكن أن تفيد     المتاحة عادة، األنشطة  لتقدير االنبعاثات المتسربة، إال أنها توفر إمكانية أفضل لربط االنبعاثات مع بيانات              

 األفضل تتحقق من خالل زيادة    الربطويالحظ هنا أن إمكانيات     .   بدرجة آبيرة  عدم التيقن هذه المعامالت الجديدة في الحد من       

فعلى سبيل المثال، يالحظ    .  التقسيم والتفصيل للصناعة وفي بعض الحاالت عن طريق التحول إلى مؤشرات مختلفة للنشاط               



         الطاقة  ٢الفصل 
 

 

 
  

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها          ١٠٧-٢ 
 

ربة من نظم نقل وتوزيع الغاز ال ترتبط بشكل جيد مع الكميات الجاري نقلها وتوزيعها ، ولكنها ترتبط                       أن االنبعاثات المتس  

 .بشكل أفضل مع أطوال خطوط األنابيب

وينبغي اإلشارة إلى أن المعامالت الجديدة مستخلصة من بيانات تفصيلية لالنبعاثات في آندا والواليات المتحدة وأنها ترد                         

ى الرغم من ذلك ، فإنه يمكن تطبيق هذه القيم على مناطق خارج أمريكا الشمالية توجد فيها مستويات                                  وعل.  هنا آأمثلة 

وحتى في الحاالت التي يوجد فيها بعض         .  مشابهة للرقابة على االنبعاثات وتتوافر فيها أنواع ونوعيات مماثلة من المعدات              

دة يمكن أن تعطي نتائج أآثر دقة مما يمكن الحصول عليه من                     االختالفات اإلقليمية البسيطة ، نرى أن المعامالت الجدي             

أن ينظر إلى تأثير        الممارسة السليمة      ومع ذلك ، فإنه من               .الخطوط التوجيهية للهيئة       استخدام المعامالت الواردة في       

بيانات لشريحة معينة من    وفي الحاالت التي ال تتوافر فيها ال      .  االختالفات اإلقليمية قبل اعتماد مجموعة بعينها من المعامالت       

الصناعة أو التي ال تنطبق فيها الظروف السائدة في الواليات المتحدة وآندا ، ينبغي استخدام معامالت االنبعاث الواردة في                      

 ٥٨-١، والجدول     "معامالت انبعاث غاز الميثان      بموجز   " المعنون     ٥٧-١، الجدول المرجعي       الخطوط التوجيهية للهيئة    

 ". األنشطة المتصلة بالنفط والغازالمنبعث من لغاز الميثان المعدلة  االنبعاث اإلقليمية معامالت"المعنون 

 :تعكس الممارسات التالية وحالة صناعة النفط والغازالمطورة وبصفة عامة، فإن المعامالت 

 .الحفاظ على الجزء األآبر من الغاز المصاحب •

 .إطالق نفايات الغاز الحلو في الهواء •

 .ات الغاز الكريهإشعال نفاي •

 التي تنتج عن   إلى تنفيذ برامج لتقليل الكميات المفقودة من غاز الميثان           طوعياالكثير من شرآات تحويل الغاز تلجأ        •

 . المعداتالتسرب من

 .إن صناعة النفط والغاز قد بلغت مرحلة النضج والواقع أنها في تراجع في مناطق آثيرة •

 .النظمموثوقية ارتفاع درجة  •

 .لمعدات بشكل عام لصيانة جيدة مع استخدام مكونات على درجة عالية من الجودةتخضع ا •

 .في الخطوط وحوادث انفجار اآلبارقلما تحدث أعطال  •

مطبقة ومنفذة بشكل جيد في        القواعد واألنظمة     هذه    آثير من القواعد واألنظمة آما تكون          الصناعة إلى      تخضع •

 .العادة



 ٢  الفصل   الطاقة
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 ١٦-٢الجدول 
  إلى بيانات أمریكا الشمالية باالستناد لالنبعاثات المتسربة من عمليات النفط والغاز١لمستوى المطورة لنهج امعامالت االنبعاث 

 
  )ب(، ) أ(االفتراضي معامل االنبعاث 

 N2O CO2 CH4 وحدات القياس
الفئات  نوع االنبعاثات

 ثانویةال
 الفئة

جميع  2.8E-08 4.3E-07 0 عدد اآلبار المحفورة/جيغا غرام
 )ج(األنواع

 اآلبار الحفر

  االختبار جميع األنواع 6.8E-08 5.7E-03 2.7E-04 عدد اآلبار المحفورة/جيغا غرام
 المنتجة أو      عدد اآلبار  /  سنة   /  جيغا غرام  

 القادرة على االنتاج
0 4.8E-07 6.4E-05 الخدمة جميع األنواع  

 إلى 9.5E-05 2.6E-03 0  من الغاز المنتج٣م٦ ١٠/جيغا غرام
2.9E-03 

جميع الفئات     )د(تسرب 
 ثانويةال

 إنتاج الغاز

   )هـ(إشعال  E -08 1.8 E -03 1.1E-05 2.1  من الغاز المنتج٣م٦ ١٠/جيغا غرام
الواصل  من الغاز               ٣م٦  ١٠/جيغا غرام    

 للمعالجة
0 2.7E-05  6.9 E-04 إلى 

10.7E-04 
مصانع الغاز    تسرب

 الحلو
 معالجة الغاز

الواصل  من الغاز               ٣م٦  ١٠/جيغا غرام    
 للمعالجة

2.5E-08 2.1E-03 1.3E-05 إشعال   

الواصل  من الغاز               ٣م٦  ١٠/جيغا غرام    
 للمعالجة

0 2.0E-05 2.1E-04 مصانع الغاز    تسرب
 الكبريتي

 

الواصل  من الغاز               ٣م٦  ١٠/جيغا غرام    
 للمعالجة

5.4E-08 2.1E-03 2.9E-05 إشعال   

اصل الو من الغاز               ٣م٦  ١٠/جيغا غرام    
 للمعالجة

0 7.1E-02 0  ثاني إطالق
 أآسيد الكربون

 الخام 

  

الواصل  من الغاز               ٣م٦  ١٠/جيغا غرام    
 للمعالجة

0 3.0E-07 1.0E-05 مصانع  تسرب
االستخالص 

 العميق

 

الواصل  من الغاز               ٣م٦  ١٠/جيغا غرام    
 للمعالجة

1.2E-08 9.7E-08 6.2E-06 إشعال   

 وططسنة لكل آيلو متر من خ              /جيغا غرام  
 األنابيب

0 1.6E-05 2.1E-03 إلى 
2.9E-03 

 نقل الغاز النقل )و(تسرب 
 وتخزينه

 وطسنة لكل آيلو متر من خط              /جيغا غرام  
 األنابيب

0 8.5E-06 0.8E-03إلى  
1.2E-03 

إطالق في 
 )ز(الهواء

  

 من الغاز        ٣م٦  ١٠سنة لكل        /جيغا غرام   
 المسحوب

0 0 4.3E-04إلى  
42.0E-04 

  خزينالت جميع األنواع

سنة لكل آيلو متر من خطوط               /جيغا غرام  
 التوزيع الرئيسية

0 0 5.2E-04إلى  
7.1E-04 

جميع الفئات     جميع األنواع
 ثانويةال

 توزيع الغاز

  من الغاز المكثف              ٣م٣  ١٠/جيغا غرام    
 والبنتان زائد

0 7.2E-06 1.1E-04 الغازات  جميع األنواع
 المكثفة

 نقل سوائل الغاز
 الطبيعي

غاز البترول    جميع األنواع 2.2E-09 4.3E-04 0 من غاز البترول المسال ٣م٣ ١٠/امجيغا غر
 المسال

 

  إلى2.7E-04 1.4E-03 0 من النفط التقليدي٣م٣ ١٠/جيغا غرام
1.5E-03 

النفط  تسرب
 التقليدي

 إنتاج النفط

  إلى1.2E-05 6.2E-05 0  من النفط التقليدي٣م٣ ١٠/جيغا غرام
270E-05 

إطالق في 
 لهواءا

  

  إلى6.4E-07 6.7E-02 0.5E-05  من النفط التقليدي٣م٣ ١٠/جيغا غرام
27E-05 

   إشعال

  إلى6.7E-06 0.8E-04 0  من النفط الثقيل٣م٣ ١٠/جيغا غرام
12E-04 

  النفط التقيل تسرب

  إلى5.0E-05 2.1E-02 0  من النفط الثقيل٣م٣ ١٠/جيغا غرام
2.7E-02 

إطالق في 
 الهواء

  

  إلى4.6E-07 4.9E-02 0.5E-04  من النفط الثقيل٣م٣ ١٠/ غرامجيغا
2.0 E-04 

   إشعال

 



         الطاقة  ٢الفصل 
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 ١٦-٢الجدول ) تابع(

  إلى بيانات أمریكا الشمالية باالستناد لالنبعاثات المتسربة من عمليات النفط والغاز١لمستوى المطورة لنهج امعامالت االنبعاث 
 

  )ب(، ) أ(ي االفتراضمعامل االنبعاث 
 N2O CO2 CH4 وحدات القياس

 الفئة ثانویةالفئات ال نوع االنبعاثات

  من البيتومين الخام            ٣م٣  ١٠/جيغا غرام    
 المنتج

0 1.2E-04 1.OE-04 إنتاج النفط              البيتومين الخام تسرب 
 )تابع(

  من البيتومين الخام            ٣م٣  ١٠/جيغا غرام    
 المنتج

0 1.2E-03 1.0E-03                 إطالق في
 الهواء

  

  من البيتومين الخام            ٣م٣  ١٠/امجيغا غر    
 المنتج

2.4E-07 2.2E-02 8.8E-05 إشعال   

 الترآيبي المنتج  من النفط٣م٣ ١٠/جيغا غرام
 من الرمل النفطي

0 0 2.3E-03 النفط الترآيبي جميع األنواع 
 الخام

من الرمال            (
 )النفطية

 

 الترآيبي المنتج  من النفط٣م٣ ١٠/جيغا غرام
 من الرمل النفطي

النفط الترآيبي       جميع األنواع غير متاح غير متاح  متاحغير
من طفل   (الخام   
 )النفط

 

جميع الفئات            جميع األنواع غير محدد غير محدد غير محدد  من النفط المحسن٣م٣ ١٠/جيغا غرام
 ثانويةال

 تحسين النفط

 من النفط المنقول               ٣م٣  ١٠/جيغا غرام    
 باألنابيب

0 4.9E-07 5.4E-06 نقل النفط خطوط أنابيب جميع األنواع 

 من النفط المنقول               ٣م٣  ١٠/جيغا غرام    
 بصهاريج الشاحنات

0 2.3E-06 2.5E-05                 إطالق في
 الهواء

صهاريج 
الشاحنات 

وعربات السكك  
 الحديدية

 

 من النفط المنقول               ٣م)٣(١٠/جيغا غرام     
 بصهاريج الشاحنات

 إطالق )ح(غير متاح )ح(غير متاح )ح(غير متاح
 في

 الهواء

 يل النفط منتحم
اآلبار البحرية      

 في
 ناقالت النفط

 

 
على أن معامالت االنبعاث الواردة قد تختلف آلها بشكل ملحوظ فيما بين الدول ، إال أنه من المتوقع أن تظهر أآبر الفروق فيما يتصل باإلشعال واإلطالق في الهواء، وخاصة بالنسبة                                 )  أ(

 .ة في آمية الغازات المحفوظة والمستغلةإلنتاج النفط بسبب احتمال حدوث فوارق آبير
 
لكل وحدة من الغاز    )  مثل متوسط أعداد وأحجام المرافق المختلفة     ( لعمليات النفط والغاز     مقدار البنية التحتية  يعزى التفاوت في قيم االنبعاثات المتسربة بشكل رئيسي إلى الفروق في             )  ب(

 . في هذه المرافقالموجود
 
 . الهواء فيتعني جميع االنبعاثات المتسربة وآذلك االنبعاثات الناتجة عن اإلشعال وإطالق الغاز"  االنبعاث جميع أنواع"عبارة ) ج(
 
مصدر آغاز الطبيعي   تعني جميع االنبعاثات المتسربة ، بما فيها االنبعاثات الهاربة نتيجة للتسرب من المعدات ، واالنبعاثات الناتجة عن خسائر التخزين واستخدام ال                      "  متسربة"عبارة  )  د(

، وآذلك االنبعاثات الناتجة عن إطالق       )  مثل معدات التحكم والسيطرة ومضخات الحقن الكيميائي وأجهزة تشغيل الضواغط وغيرها             (الغاز  على   في المعدات واألجهزة التي تعمل         للدفع
 . من أنابيب إزالة الماء للغليكولالغازات في الهواء

 
وفي حال معرفة األحجام الفعلية المشعلة ، فإنه          .  وقد تتفاوت معدالت اإلشعال بشكل آبير بين الدول         .  النبعاثات من جميع نظم اإلشعال المستمر والطارىء        تعني ا "  إشعال"  عبارة  )  هـ(

ت االنبعاث بالنسبة للتقديـر المباشر النبعاثات الميثان          أما معامال .  يجب استخدامها لتحديد انبعاثات اإلشعال بدال من تطبيق معامالت االنبعاث الواردة في الجدول على معدالت اإلنتاج                       

  ١٠ على التوالي ، لكل      جيغا غرام   ٠٫٠٠٠٠٢٣  –  ٢٫٠  –  ٠٫٠١٢ المبلغ عنها فهي     اإلشعال من أحجام    النيتروزوثاني أآسيد الكربون وأآسيد     
٦
 من الغاز المشعل على أساس أن آفاءة        ٣م

من النيتروجين و  %  ٠،٦٨من ثاني أآسيد الكربون و    %  ٠،٥٨من الميثان و  %  ٩١،٩أي نسب من الحجم هي      (غاز في مصنع المعالجة      لل نموذجيوعلى أساس تحليل    %  ٩٨اإلشعال هي   
 ).من الهيدروآربةنات غير الميثانية% ٦،٨٤

 
 .يةرداضواغط الطال في نظام التشغيل بينما يعكس العامل األصغر تردديةيعكس العامل األآبر استخدام ضواغط ) و(
 
  إنتاج النفط وآذلك أحجام النفايات الغازية الناتجة عن النفخ            مما يضيع أثناء   وغازات المحاليل     المرافقةتعني ما يبلغ عنه من إطالق في الهواء للغازات             "  إطالق في الهواء  "عبارة  )  ز(

ز المطلق في الهواء ، فإنه يجب استخدام هذه البيانات لتحديد االنبعاثات الناتجة عن                        وعند معرفة األحجام الفعلية للغا       .   والتصفية وحوادث اإلغاثة الطارئة في مرافق الغاز            التنظيفي
 الناتجة عن   أما معامالت االنبعاث للتقدير المباشر النبعاثات الميثان وثاني أآسيد الكربون          .  لهواء بدال من تطبيق معامالت االنبعاث الواردة في الجدول على معدالت اإلنتاج             ااإلطالق في   

١٠ على التوالي لكل     غرام  جيغا  ٠٫٠٠٤٩ و   ٠٫٦٦ المبلغ عنها فهي     ازات المطلقة في الهواء   الغ
  ٦  

أي   ( لنظم النقل والتوزيع   نموذجي من الغاز المطلق في الهواء ، على أساس تحليل            ٣م
 ).يدروآربةنات غير الميثانيةمن اله% ٠،٧٤من النيتروجين و% ١،٦من ثاني أآسيد الكربون و% ٠،٢٦من الميثان و% ٩٧،٣نسب من الحجم هي 

 
البيانات الخاصة بالنرويج تشير إلى أن عامل انبعاث غازي الميثان               فإن  على الرغم من عدم توافر عوامل للنقل البحري للنفط المستخرج من آبار بحرية في أمريكا الشمالية ،                             )  حـ(

١٠ لكل جيغا غرام ٣٫٦ و ١٫٠يتراوح بين 
 ٦ 

 ).٢٠٠٠ا لبيانات مأخوذة عن الهيئة النرويجية لمراقبة التلوث ، وفق( من النفط المنقول ٣م
 

 ).١٩٩٩(؛ الوآالة األمريكية لحماية البيئة ) ١٩٩٦(؛ الوآالة األمريكية لحماية البيئة ) ١٩٩٩(الرابطة الكندية لمنتجي البترول : المصادر 
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 بيانات األنشطة اختيار ٣-١-٧-٢

على إحصائيات اإلنتاج والبيانات        ة لتقدير االنبعاثات المتسربة من أنشطة النفط والغاز           نشطة المطلوب األقد تشتمل بيانات      

، )مثل أعداد وأنواع المرافق والمنشآت، ووحدات المعالجة ، وخطوط األنابيب، ومكونات المعدات                (التحتيةالخاصة بالبنية   

وترد   . طرف ثالث  التي تأتي من  حوادث واألضرار   ال والتسربات الناتجة عن      االنسكاب  حاالت   في واالنبعاثات المبلغ عنها  

بيانات " المعنون   ١٧-٢كل نوع من المصادر األولية بإيجاز في الجدول           لنشطة األساسية المطلوبة لكل مستوى و       األ بيانات

 وهناك  ." فئة المصدر األولي    نوع المطلوبة في آل نهج لتقدير االنبعاثات المتسربة من عمليات النفط والغاز حسب            األنشطة  

 :ومن ذلك ما يلي  بعض المسائل المحددة التي يجب أن تؤخذ في االعتبار عند تجميع هذه المعلومات،

مثل الكميات المتصلة    ( المرافق    الموجودة داخل التغيرات في الكميات     تمثل  إحصائيات اإلنتاج لكي     تجزئة  يجب   •

 . النظم الخاصة بالنفط والغازالمعالجة في دعن) بالواردات والصادرات وإعادة المعالجة والمسحوبات وغير ذلك

بين وآاالت اإلبالغ المختلفة على الرغم من ارتكازها على            ٢٤ إحصائيات اإلنتاج أو تحليالت الوضع      قد ال تتوافق   •

آما يحدث مثال نتيجة لالختالفات المعتمدة في المصطلحات واألخطاء المحتملة في             (نفس نتائج القياسات األصلية     

وقد توجد صور    .   آمؤشر على عدم التيقن في البيانات           الفوارقويمكن أن تستخدم هذه        ).  ه البيانات تلخيص هذ 

فعلى سبيل المثال ، غالبا ما         (أخرى من عدم التيقن إذا آان هناك أي انحراف مقترن بنتائج القياسات األصلية                       

مناولة للسوائل قد تنطوي على        ها لصالح المستهلك ، آما أن نظم ال             ؤتصمم عدادات المبيعات بحيث يكون خط         

ويمكن االفتراض بأن األخطاء العشوائية في القياس والحساب هي أخطاء            ).  بخرتانحرافات سلبية بسبب خسائر ال     

 . ضئيلة في مجموعها بحيث يمكن التغاضي عنها على مستوى الصناعة

ت المتاحة من الهيئات الدولية،       اإلحصائيا تفضل على إحصائيات اإلنتاج الصادرة عن المكاتب الوطنية يجب أن             •

مثل الوآالة الدولية للطاقة أو األمم المتحدة، وذلك بالنظر إلى ما تتميز به عموما من درجة أعلى من الصحة                                  

من مجموعات اإلبالغ على المستوى اإلقليمي      والتجزيء  ويمكن الحصول على قدر أآبر من التفصيل         .  والتفصيل

 .ة أو الصناعة مستوى الوالي علىأو المحلي أو

 قد تكون موضع شك آبير ألن هذه القيم هي في               منها  الهواء والمحروقة   في الكميات المبلغ عنها للغازات المطلقة      •

وباإلضافة إلى ذلك ، فغالبا ما يجري تجميع هذه القيم وتسجل                     .  العادة تقديرات وال ترتكز على قياسات فعلية            

 ممارسات التشغيل في آل شريحة من شرائح الصناعة            مراجعة  الواجبمن  و.  ببساطة على أنها آميات محروقة      

لكميات لمناسب  تقدير  لتحديد ما إذا آان الكميات المبلغ عنها هي بالفعل مطلقة في الهواء أو محروقة، أو وضع                        

و يجب آذلك إجراء مراجعات لكل شريحة من شرائح الصناعة             .   إلى الكميات المحروقة    نسبةالمطلقة في الهواء     

فعلى سبيل المثال ، ربما     (يد ما إذا آانت جميع الكميات المطلقة في الهواء والمحروقة يتم اإلبالغ عنها بالفعل                لتحد

ال يؤخذ في االعتبار الكميات المطلقة والمحروقة المقترنة بانبعاثات غازات اإلسالة من صهاريج التخزين                                   

والتسربات التي تذهب إلى نظم اإلطالق و اإلشعال ،         ووحدات المعالجة ، وحاالت اإلشعال أو اإلطالق الطارئة ،           

 ).والكميات المقترنة بتصريف الخزانات وتطهيرها

                                                           
و نقاط االستالم حتى نقاط البيع        تحليل الوضع هو التحليل الذي يعطي حسابا متوافقا أو مضبوطا للهيدروآربونات المنتجة من رؤوس اآلبار أ                        ٢٤

 تحليل الوضع آميات الغاز المشعل والمطلق في الهواء واستخدام الوقود وخسائر نظم                         فيوتشمل الفئات المندرجة         .األخيرة أو نقاط التصدير      
 .من الواردات الصادرات وغير ذلكوإلى المخزون و  أو المأخوذة منالتشغيل، والكميات المضافة
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.  بأن الحصول عليها يعتبر أآثر صعوبة من الحصول على إحصائيات اإلنتاج           التحتيةتتسم البيانات الخاصة بالبنية      •

سية وأنواع العمليات المستخدمة في هذه المرافق         وغالبا ما تكون المعلومات المتصلة بأعداد وأنواع المرافق الرئي          

 . ة ، أو متاحة مباشرة من الشرآات نفسهايمجموعات الصناعالمتاحة لدى الوآاالت الرقابية و

ال تكون  )  مثل أعداد األجهزة الميدانية لطرد الماء والضواغط الميدانية           (المعلومات المتصلة بالمرافق الصغرى        •

بد من عمل افتراضات ترتكز على الممارسات           ومن ثم فال  .   من شرآات النفط والغاز     متاحة في العادة، وال حتى     

وقد يتطلب ذلك بعض العمل الميداني لوضع عوامل وروابط                 .  المحلية في التصميم لتقدير أعداد هذه المرافق            

 .مناسبة للتقدير

ويمكن أن تكون هذه النظم       .  نة إلدارة التفتيش والصيا      معلومات حاسوبية   هناك آثير من الشرآات تستخدم نظما         •

مثل وحدات الضواغط وأجهزة التسخين والمراجل          (مصدرا جيدا للغاية في حساب الوحدات الرئيسية للمعدات               

وآذلك يمكن أن تتوافر في بعض اإلدارات داخل الشرآة قواعد بيانات ألنواع                    .  في بعض المرافق   )  وغير ذلك 

مثل اإلدارات الخاصة بالمحاسبة        (تياجات الخاصة لهذه اإلدارات           معينة من المعدات أو المرافق لتلبية االح               

 نظم األمان ، أو اإلدارات        تدقيقالجودة ، أو     مراقبة  الضريبية أو محاسبة اإلنتاج، أو وثائق التأمين ، أو برامج                

 إلى  انظرلمعلومات هذه    اوبالتالي ينبغي بذل الجهد للتعرف على مصادر            ).  الخاصة بتجديد التراخيص وغيرها     

 . فائدتها المحتملة
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 ١٧-٢الجدول 
 المطلوبة في آل نهج لتقدیر االنبعاثات المتسربة من عمليات النفط والغازاألنشطة بيانات 

  حسب فئة المصدر األولي
 الحد األدنى

 المطلوبةاألنشطة من بيانات 
 فئة
 الرئيسيالمصدر 

مستوى 
 التقدیر

 ١ ع الفئاتجمي آميات النفط والغاز داخل المرافق 
 ٢ نظم النفط نسب الغاز إلى النفط

   الكميات المحروقة والمطلقة في الهواء
   آميات الغاز المحفوظ

   آميات الغاز المعاد حقنه
   آميات الغاز المستخدم

   ترآيب الغاز
 ٣ اإلطالق في الهواء/اإلشعال  الكميات المبلغ عنها

   ترآيب الغاز
   المطلق في الهواءذلك بي بين الغاز المحروق والتقسيم النسمعامل 

  خسائر التخزين المحلولمعامالت غازات 
   آميات الغازات السائلة داخل المرافق

   أحجام الصهاريج
   ترآيب البخار

  التسربات من المعدات عداد المرافق والتجهيزات بحسب النوعأ
   العمليات المستخدمة في آل مرفق

   مكونات المعدات بحسب نوع وحدة العمليةاستخدام  عيد مواجداول
   البخار/ ترآيب الغاز 

  األجهزة التي تعمل بالبخار جدول األجهزة التي تعمل بالغاز بحسب نوع وحدة العملية
   معامالت استهالك الغاز

   نوع واسطة اإلمداد
   ترآيب الغاز

 الناتجة عن اتجة عن الحوادث واألضرار      التسربات الن  موجزات عن الحوادث/ تقارير 
 طرف ثالث

 

 عند   األغلفة  تهوية وتفجيراتحرآة الغاز إلى السطح        متوسط معامالت االنبعاث وأعداد اآلبار
 السطح

 

  الحفر عدد اآلبار المحفورة
   المطلقة في الهواء من اختبارات الحفر/ آميات الغازات المحروقة 
   لطينيةاالنبعاثات من الخزانات ا

  خدمة اآلبار سجل عمليات الخدمة بحسب النوع
  التسربات من خطوط األنابيب نوع مادة األنابيب
   طول خط األنابيب

  المناطق المكشوفة من الرمال النفطية وطفل النفط المنطقة السطحية المكشوفة
   المعامالت المتوسطة لالنبعاث

 

، وذلك بسبب   آخرإلى  بلد   وحدات العمليات التشغيلية من مرفق إلى مرفق ومن            نوع عدد المكونات حسب  وقد يتفاوت آثيرا    

ولهذا ، فإنه على الرغم من أنه قد يكون من المناسب مبدئيا استخدام القيم                      .  االختالفات في التصاميم وممارسات التشغيل      

 . الخاصة بهاالواردة في المعلومات العامة ، إال أنه ينبغي للدول أن تعمل على وضع القيم

ومن األمور ذات األهمية الحيوية استخدام مصطلحات موحدة وتعريفات واضحة عند تحديد أعداد المرافق ومكونات                                 

 .بين النتائج في الحاالت المختلفةأية مقارنة مفيدة المعدات ، والسماح بإجراء 

) بناء على قيمها الحرارية     (حدات الطاقة     إحصائيات اإلنتاج معبرا عنها بو          بعض وفي بعض األحيان قد يتم اإلبالغ عن           

وعادة فإن الحاالت التي يعبر       .  ويكون من الالزم تحويلها إلى أحجام أو العكس بغرض تطبيق معامالت االنبعاث المتاحة                   
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ون إال أنه عندما يك. للمنتج) أو األعلى(فيها عن قيم اإلنتاج بوحدات الطاقة يكون التعبير بالقيمة الحرارية اإلجمالية        

) أو األدنى (التعبير عن معامالت االنبعاث على أساس الطاقة ، فعادة ما يكون التعبير بالقيمة الحرارية الصافية                           

وللتحويل من بيانات الطاقة على أساس القيمة الحرارية اإلجمالية إلى القيمة الحرارية الصافية ، فإن الوآالة        .  للمنتج

 الغاز الطبيعي   تدفقاتأما  .  بالنسبة للغاز الطبيعي  %  ١٠لنسبة للنفط ويبلغ     با%  ٥الدولية للطاقة تفترض فارقا يبلغ       

. التي تتميز بارتفاع أو زيادة الشوائب فيها بشكل آبير فإنها قد تختلف عن القيمة المتوسطة الواردة أعاله                                            

 .متفقة مع بعضها البعضوبيانات األنشطة والمفروض أن تكون معامالت االنبعاث 

نبعاثات المتسربة من صناعة النفط والغاز في الدول المختلفة ، فمن المهم أن يؤخذ في االعتبار                          وعند مقارنة اال   

اآلثار الناتجة عن واردات وصادرات النفط والغاز ، باإلضافة إلى أنواع األنشطة المتصلة بالنفط والغاز ،                                        

 أساس   على ى أساس وحدة االستهالك أو       وإال فإن بيانات االنبعاثات ، سواء عل            .ومستويات الرقابة على االنبعاث     

 .وحدة اإلنتاج ، ستكون خاطئة ومضللة

حيث ويالحظ أن أنشطة اإلنتاج تمثل المساهم الرئيسي في االنبعاثات المتسربة من أنشطة النفط والغاز في الدول                         

اردات العالية نسبيا   أحجام الو   أما في الدول ذات   .   إلى أحجام االستهالك والصادرات    نسبة  أحجام الواردات منخفضة  

 وبشكل إجمالي، يالحظ أن االنبعاثات      .   الرئيسيين النبعاثاتا  امصدر  مثاليفإن نقل وتوزيع الغاز وتكرير البترول          

 .  تقل في الدول المستوردة الصافية عنها في الدول المصدرة الصافيةالنوعية

 االستيفاء  ٤-١-٧-٢

ويمكن التعامل  .  النبعاثات المتسربة على مستوى صناعة النفط والغاز        من المسائل المهمة في تقدير ا       االستيفاء  يعد  

 من خالل    المكررة الكميات     حصر مع هذه القضية من خالل المقارنات المباشرة مع الدول األخرى أو في حالة                       

ويتطلب ذلك استخدام تعريفات ونظم          .   من الصناعة    ثانويةالمقارنات بين الشرآات في نفس الشريحة والفئة ال                 

 لكل  اتاالنبعاثحصر  ففي آندا ، تبنت صناعة البترول نظاما للمقارنة يتم فيه مقارنة نتائج بيانات                     .  تصنيف ثابتة 

ويسمح هذا النظام للشرآات بتقييم أدائها          .  آربون  – آثافة إنتاج      ومعامل طاقة    – آثافة إنتاج      عبر معامل شرآة  

وعلى مستو رفيع االنحرافات أو األخطاء المحتملة التي يلزم            آما أن هذا النظام يبرز ،         .  النسبي في المجال البيئي    

 . بحثها وتسويتها

المعلومات وتوضيح   استيفاء    للمساعدة في تقييم         ١٨-٢ويمكن استخدام المعامالت اإلشارية الواردة في الجدول                

ان النوعية التي تقل    فخسائر الميث .  الخسائر النوعية في غاز الميثان من حيث آونها منخفضة أو متوسطة أو مرتفعة             

ويجب أال  .   الحد المرجعي األعلى تحتاج إلى توضيح وتفسير          عنبشكل ملحوظ عن الحد المرجعي األدنى أو تزيد            

يستخدم ترتيب خسائر الميثان النوعية بالنسبة للبيانات المقدمة عن األنشطة آأساس الختيار النهج األنسب في                                

ودرجة )  وهي ناتج بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث     (االنبعاثات اإلجمالية   التقييم والتقدير، ولكن ينبغي أن تؤخذ       

 .التعقيد في الصناعة والموارد المتاحة إلجراء التقييم والتقدير في االعتبار



 ٢  الفصل   الطاقة
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 ١٨-٢الجدول 
 منخفضة أو متوسطة أو مرتفعةآميات الغاز المفقودة إلى تصنيف 

 في بعض أنواع مرافق الغاز الطبيعي
 ت االنبعاث السنويمعامال

 منخفض متوسط مرتفع وحدات القياس
 بيانات

 األنشطة
 نوع المرفق

 اإلنتاج(صافي إنتاج الغاز                 ٠٫٠٥ ٠٫٢ ٠٫٧ نسبة مئوية من صافي اإلنتاج
 )المطروح في األسواق

 اإلنتاج
 والمعالجة

 نظم النقل طول خطوط أنابيب النقل ٢٠٠ ٢ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ سنة/آيلو متر / ٣م
 ط األنابيببخطو

 محطات الطاقة المرآبة للضواغط ٦ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ١٠٠ ٠٠٠ سنة/ميغاواط/٣م
 الضغط

 الطاقة التشغيلية لمحطات ٠٫٠٥ ٠٫١ ٠٫٧ نسبة مئوية من طاقة التشغيل
 التخزين

 التخزين تحت
 األرضي

نسبة مئوية من الكميات الموجودة     
 في المرافق

 الكميات الموجودة في  ٠٫٠٠٥ ٠٫٠٥ ٠٫١
 مصانع ال

 مصانع الغاز
 الطبيعي المسال                 

التسييل والعودة إلى       (
 )الحالة الغازية

محطات القياس                     عدد المحطات ١ ٠٠٠ ٥ ٠٠٠ ٥٠ ٠٠٠ سنة/محطة/٣م
 والضبط 

 التوزيع طول شبكة التوزيع ١٠٠ ١ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ سنة/آيلو متر/٣م
 استخدام الغاز عدد أجهزة الغاز ٢ ٥ ٢٠ سنة/جهاز/٣م

 
 .بتصرف من معلومات غير منشورة عن االتحاد الدولي للغاز ، استنادا إلى بيانات عن بعض الدول بما فيها روسيا والجزائر: المصدر 

 

 على المستوى الوطني على مدى سنة آاملة، ضمن المساهمين المهمين في                بعد جمعها   الصغرىوغالبا ما تكون المصادر      

عدم إغفال هذه المصادر الصغيرة إال إذا ثبت أنها في مجموعها               السليمةلممارسة  اولهذا فإن من    .  حجم االنبعاثات اإلجمالية  

وفي المقابل ، وبعد االنتهاء من إجراء تقييم متعمق ،            .  ال تسهم في االنبعاثات المتسربة اإلجمالية إال بقدر ضئيل ال يعتد به              

عدم التيقن في   مقادير  قبل بشكل أفضل لتقليل      يصبح هناك أساس يعتمد عليه في تبسيط النهج وتخصيص الموارد في المست               

 .النتائج

 متسقةسلسلة زمنية مت وضع ٥-١-٧-٢

وفي الحاالت  .  الوضع األمثل هو إعداد تقديرات لالنبعاثات لسنة األساس وللسنوات التالية باستخدام نفس األسلوب                 

خاصة بكل مصدر باالقتران مع أساليب         التي ال تتوافر فيها بعض البيانات التاريخية ، يمكن استخدام القياسات ال                  

وتعتمد األساليب المستخدمة  .  في سنة األساس  األنشطة  التسلسل العكسي إليجاد عالقة مقبولة بين االنبعاثات وبيانات         

السابع المعنون  في ذلك على الحالة المحددة التي يتم التعامل معها ، وهذا هو ما يرد شرحه بشكل عام في الفصل                            

 . "تقنيات إعادة الحساب البديلة" المعنون ٢-٢-٣-٧ القسم في "منهجي وإعادة الحساباالختيار ال"

 ومع التسليم بأن تقدير مستويات االنبعاث في سنة األساس هو من األمور المهمة سواء على المستوى اإلقليمي أو                         

 ، وذلك بسبب تكرار        ات المستوى الوطني، إال أنه غالبا ما يعد من المؤشرات المضللة على مستوى الشرآ                       على

 فيها   يطوروقد يمثل ذلك قضية في الحاالت التي                .  حاالت االندماج والتصفية للشرآات في العديد من المناطق               

لبعض  الوطني استنادا إلى البيانات المتاحة على مستوى الشرآات؛ األمر الذي يتعين معه إخضاع البيانات                   الحصر

 .االستقراء واالستنباطعمليات 



         الطاقة  ٢الفصل 
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الزمنية برمتها  المتسلسلة  الواجب إعادة حساب     من   تكون هناك تغيرات آبيرة في األساليب ومعامالت االنبعاث ،                وعندما

 . تتسم بالشفافيةواإلبالغ عنها بطريقة

 عدم التيقنتقييم  ٦-١-٧-٢

 :تتمثل مصادر الخطأ في المجاالت التالية 

 .أخطاء القياس •

 .أخطاء االستقراء •

 .عض أساليب التقدير التيقن المقترن ببعدم •

 .األنشطةالمصادر وبيانات بأعداد  يتعلقعدم اآتمالها فيما  وأانعدام المعلومات  •

  .لتفاوتات الزمنية والموسمية في المصادراسوء فهم  •

 . أو عدم االتساق في تقسيم الفئات وتعريف المصدرللتشوشالزيادة أو النقص في الحساب نتيجة  •

 .و معامالت االنبعاثأاألنشطة سوء تطبيق بيانات  •

 .المسجلةاألنشطة األخطاء في بيانات  •

مثل تكرار عمليات نزع الماء من       (  عدم اشتمال الحساب على عمليات التحويل الوسيطة وأنشطة إعادة المعالجة               •

فط  ، معالجة الكميات المسلمة من الن       ]سواء في الحقل أو في المصنع أو في مرحلة التخزين التالية             [  المتدفقالغاز  

 .يق لمثل هذه األنشطةثوذلك بسبب ضعف أو انعدام التو)  األجنبي من النفطالملوث أو

 .فعالية أجهزة التحكم وإغفال الحساب إلجراءات التحكمالتغيرية في  •

 .األخطاء المتصلة بإدخال البيانات والحساب •

ن عدم التيقن في البيانات اإلجمالية              الصافية م    للمقاديرونتيجة لتعقد صناعة النفط والغاز ، يصعب عمل تقدير آمي                         

وعلى الرغم من أن هناك بعض التحليالت شبه الكمية التي تمت إجراؤها،            .  ومعامالت االنبعاث والبيانات الخاصة باألنشطة    

 . إال أن هناك ما يبرر إجراء تحليالت آمية أآثر تعمقا

% ٢٥على أخطاء في حدود       والعالية الجودة    ث المدققة    وبالنسبة ألغلب الغازات، من المتوقع أن تشتمل معامالت االنبعا              

% ١٠آأن تكون نسبة الخطأ في حدود          (وقد تكون المعامالت المستندة إلى نسب متكافئة أفضل بكثير              .  ٢٥زيادة أو نقصانا   

. على حدة زيادة أو نقصانا في آل مكون          %  ٥  ما يقرب أما التكوينات الغازية فعادة ما تكون دقيقة إلى             ).  زيادة أو نقصانا   

زيادة أو نقصانا أو أقل من ذلك بالنسبة ألحجام المبيعات ، وتبلغ               %  ٣وتشتمل معدالت التدفق عادة على أخطاء تصل إلى           

 . زيادة أو نقصانا أو أآثر بالنسبة لألحجام األخرى% ١٥

 النفط أو أنشطة الغاز،      لتقدير خسائر الميثان المتسربة من أنشطة       )  ٣من المستوى   (العالي الجودة    الصعودي   الحصروفي  

 فتراضيةوبالمقارنة ، فإن معامالت االنبعاث اال          .  زيادة أو نقصانا    %  ٥٠و%  ٢٥من الممكن توقع أخطاء تتراوح بين             

وبالنسبة للبيانات المتصلة بانبعاثات    .   بكثير ر من ذلك  ب على أخطاء أآ    بسهولة اإلنتاج لخسائر الميثان قد تنطوي    إلى  المستندة  

 أآسيد الكربون من أنشطة إحراق الغاز أو إطالقه في الهواء ، فإن هذه البيانات يمكن االعتماد عليها بشكل                            الميثان وثاني 
                                                           

 حول% ٩٥المئوية المذآورة في هذا القسم استطالعا غير رسمي آلراء مجموعة من الخبراء تستهدف تقريب مستوى الثقة إلى نسبة تمثل النسب  ٢٥
 .التقدير المرآزي



 ٢  الفصل   الطاقة
 
 

 
 

 ١١٦-٢              ة عدم التيقن في تقديراتها دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرج
 

أما التقديرات الخاصة    .  آبير في حالة المعرفة الدقيقة لترآيب الغاز الخام والكميات الفعلية المحرقة أو المطلقة في الهواء                      

اد عليها إال في الحد األدنى ، ولكنها ال تسهم إال بدرجة ثانوية في االنبعاثات                          بانبعاثات أآسيد النيتروز فال يمكن االعتم         

 .اإلجمالية المتسربة لغازات االحتباس الحراري من أنشطة النفط والغاز

ما وبالنسبة للتقديرات الخاصة بتخفيضات االنبعاث من إجراءات التحكم الفردية ، يمكن أن تكون هذه التقديرات دقيقة إلى                        

أو المصادر المأخوذة في      الثانوية  زيادة أو نقصانا ، وذلك على حسب عدد النظم                 %  ٢٥ بضع نقاط مئوية وحتى          ربيق

 . االعتبار

 التقاریر والوثائق ٢-٧-٢

آافة المعلومات التي يتم الحصول عليها للخروج بتقديرات لحجم االنبعاثات المختلفة                وأرشفة  يق  ثتو  الممارسة السليمة من  

وليس ".  الجودة  ومراقبة  ضمان  "المعنون  الثامن   من الفصل     ١-١٠-٨ى الوطني ، آما هو موضح في القسم             على المستو 

ملخصا إال أن التقرير يجب أن يتضمن           .  من العملي إدراج آل الوثائق في التقرير الوطني عن حجم االنبعاثات المختلفة                   

النبعاثات متسمة   االنبعاث ، بحيث تكون تقديرات              لطرق واألساليب المستخدمة ومراجع البيانات الخاصة بمصادر ا                  ل

 . تمكن من تتبع الخطوات المستخدمة في الحساببحيث يتم البالشفافية و

 .دراوفيما يلي بعض األمثلة للوثائق والتقارير المحددة والتي لها صلة بفئة المص

ال تعطي وصفا     ط التوجيهية للهيئة  الخطو، وذلك ألن     ٣يق أهمية خاصة عند استخدام نهج من المستوى           ثويكتسب التو 

واسع يندرج في أي نهج يمكن          مجال  وهناك  .   بالنسبة لقطاع النفط والغاز       ٣تفصيليا ألي نهج قياسي من المستوى            

 .، وفي مقابل ذلك هناك مجال متسع لكمية عدم التيقن في النتائج٣تصنيفه على أنه نهج من المستوى 

مثل (، للمساعدة في رؤية النتائج من منظور صحيح                    إن وجدت  النشاط،   وينبغي تسجيل موجز األداء ومؤشرات             

مستويات اإلنتاج اإلجمالي ومسافات النقل، والواردات والصادرات الصافية، والطاقة النوعية، وآثافات الكربون                            

نبعاثات ويجب آذلك أن تشتمل نتائج االنبعاث المسجلة على تحليل االتجاه لتوضيح التغيرات في اال                               ).  واالنبعاث

ويجب توضيح دقة البيانات المتوقعة واإلشارة بشكل واضح إلى المجاالت التي                   .  مع مرور الوقت   األنشطة  وبيانات  

ويعد هذا مطلبا حيويا من أجل التفسير المناسب للنتائج والتحقق من أية دعاوى                  .تنطوي على أآبر قدر من عدم التيقن       

 .بشأن التخفيض الصافي لالنبعاثات

 الصناعة في الوقت الحاضر إلى وضع آتيبات أو أدلة مفصلة عن المنهجية              اتعض الوآاالت الحكومية واتحاد   وتتجه ب 

وربما يكون ذلك وسيلة عملية للحفاظ على             .  محددة في الصناعة    ثانوية   والنماذج الخاصة بالتسجيل لشرائح وفئات           

أن تتوافق هذه المبادرات جميعها مع اإلطار العام            إال أنه البد من       .  المعلومات المتصلة بالموضوع وتوثيقها ونشرها      

 .بحيث يمكن إجراء المقارنات بين الدول المختلفة فيما يتصل بنتائج االنبعاث الخطوط التوجيهية للهيئةالوارد في 

 وبالنظر إلى أن معامالت االنبعاث وإجراءات التقدير تخضع بشكل مستمر للتحسين والتنقيح، لذا فإنه من الممكن                              

وبالتالي، يجب أن   .  حدوث تغييرات في االنبعاثات المسجلة دون أن تكون هناك تغيرات حقيقية في االنبعاثات الفعلية                   

تكون هناك مناقشة واضحة ألساس أية تغيرات في النتائج عند تحديث البيانات بحيث يتم تسليط الضوء على النتائج                            

 .ت عن تغيرات في األساليب والمعامالالتي تنتج بذاتها



         الطاقة  ٢الفصل 
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ويالحظ .  وتختلف قضية سرية المعلومات من منطقة إلى أخرى على حسب عدد الشرآات العاملة في السوق وطبيعة العمل                   

إحدى الوسائل  و.   والثانوية في صناعة النفط والغاز       ثانويةأن أهمية هذه القضية تتزايد آلما اتجهنا نحو مرافق المنتجات ال               

في تجميع البيانات باالعتماد على طرف ثالث مستقل يتمتع بسمعة            تتمثل  ال ظهورها   الشائعة في التعامل مع هذه المسائل ح       

 .طيبة

 الحصرجودة ومراقبة  ضمان ٣-٧-٢

، "الجودةومراقبة  ضمان  "  الجودة آما هو موضح في الفصل الثامن المعنون         مراقبة  إجراء اختبارات   الممارسة السليمة   من  

، باإلضافة إلى اإلفادة من مرئيات الخبراء         ")١المستوى  ( لمراقبة جودة الحصر      اإلجراءات العامة "   المعنون ١-٨الجدول  

الجودة، آما هو موضح في         لمراقبة   ويمكن آذلك تطبيق اختبارات إضافية           .  في مراجعة التقديرات الخاصة باالنبعاثات        

مت طرق من مستويات أعلى      الواردة في الفصل الثامن وإجراءات ضمان الجودة، وخاصة إذا استخد            ٢إجراءات المستوى   

إلى استخدام مستوى أعلى     وآاالت حصر الغازات     ويفضل أن تعمد     .  لتحديد االنبعاثات من هذه الفئة من مصادر االنبعاث          

، آما هو محدد في الفصل السابع المعنون                 مصادر االنبعاثات الرئيسية    في حال     الجودة   ومراقبة   من إجراءات ضمان        

 ". لحساباالختيار المنهجي وإعادة ا"

وباإلضافة إلى التوجيهات الواردة في الفصل الثامن، ترد أدناه بعض اإلجراءات المحددة المتصلة بهذه الفئة من مصادر                           

 . االنبعاث

أو وتتسم تقديرات االنبعاث لصناعات النفط والغاز الكبرى والمعقدة باحتمال وقوع أخطاء ملحوظة فيها وذلك بسبب إغفال                    

 للصناعة في إعداد      الفاعلة المشارآة    التأآد من وللتقليل من هذه األخطاء ، فإنه من المهم                 .مصادربعض ال عدم احتساب    

 .وتدقيق هذه البيانات

 مراجعة قياسات االنبعاثات المباشرة

ن ، يجب أن تتحقق الوآالة المعنية بالبيانات من أ            الخاصة بالبلد عند استخدام القياسات المباشرة لوضع معامالت االنبعاث            

وفي حالة قصور ممارسات القياس عن تلبية         .  القياسات التي أجريت في المواقع تمت وفقا لألساليب القياسية المعترف بها               

 .السماتفالواجب عندئذ هو إجراء تقييم دقيق لهذه البيانات وإعادة النظر في التقديرات وتسجيل  هذا المعيار،

  معامالت االنبعاثتدقيق

االفتراضية المحددة  المعنية بالبيانات بعمل مقارنة بين المعامالت المرتكزة على القياسات والمعامالت            يجب أن تقوم الوآالة     

وفي .   الدول األخرى التي تتشابه فيها خصائص الصناعة       فيالمعامالت التي جرى وضعها وتطويرها      آذلك مع   و  الهيئةمن  

 أن تتأآد من انطباق هذه         الحصرلوآالة المسؤولة عن     لنبغي  ، في الهيئةحالة استخدام المعامالت االفتراضية الصادرة عن           

وينبغي، حيثما آان ذلك ممكنا ، مقارنة المعامالت االفتراضية الصادرة عن               .  المعامالت االفتراضية وصالحية استخدامها    

 .امالتالبيانات الوطنية أو المحلية ، حتى يمكن الخروج بمؤشر آخر على إمكانية انطباق هذه المعمع  الهيئة

 األنشطة بيانات تدقيق

لهذه الفئة من فئات المصدر، وذلك على حسب النهج               األنشطة  قد يلزم الحصول على بعض األنواع المختلفة من بيانات                 
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مقابل بعضها البعض لتقييم درجة األنشطة  باختبار األنواع المختلفة من بيانات الحصروالمفروض أن تقوم وآالة    .  المستخدم

أي اإلحصائيات الوطنية والمنظمات التابعة       (إجراء مقارنة بين المصادر المتعددة للبيانات          أمكن،  يجب، آلما    و  .معقوليتها

آما يجب عمل االختبارات      . فروق ملحوظة في البيانات ، فإنه يجب تفسير هذه الفروق وتوثيقها             وجود وفي حال ).  للصناعة

 .من وقت آلخر وإخضاع أية انحرافات للبحث والتمحيصاألنشطة  الالزمة التجاهات مصادر االنبعاث الرئيسية وبيانات

 ةالخارجيالمراجعة 

 أو عدم    من المحتمل أن تشمل بيانات االنبعاث لصناعات النفط والغاز الكبيرة والمعقدة على أخطاء ملحوظة بسبب إغفال                       

 للصناعة في    الفعالةأمين المشارآة    وللتقليل من هذه األخطاء إلى أدنى حد ممكن ، من المهم ت                   .   بعض المصادر   احتساب

 .إعداد وتدقيق هذه البيانات
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