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 فریق الخبراء المعني باالختيار المنهجي وإعادة الحساب

 الرئيسان المشارآان 

 )سلوفينا(و بویان رود ) الوالیات المتحدة األمریكية(دینا آروغر 

 مؤلفو ورقات الخلفية

 )ات المتحدة األمریكيةالوالی(؛ وليام ارفينغ )النرویج(؛ آيتيل فلوغسرود )النرویج(آریستين ریبدال 

 المشارآون

؛ )أستراليا(؛ سيمون بنتلي        )غانا(بونسو   -؛ وليام آجيمانغ    )أمانة اتفاقية األمم المتحدة بشأن تغير المناخ              (روبرتو أآوستا     

؛ تاآا   )ألمانيا(؛ آنكه هيرولد        )المكسيك(؛ خورخي غاسكا        )الجمهوریة التشيكية  (؛ بافيل فوط        )شيلي(مارسيلو فيرناندیز     

وحدة الدعم الفني لبرنامج القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس                            (؛ روبرت هوباوس          )اليابان(يرایشي    ه

؛ )استونيا(؛ ناتاليا آوف    )الوالیات المتحدة األمریكية  (؛ وليام ارفنغ    )الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ      -الحراري

؛ بولين ماآنامارا      )إدارة البيئة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي                   (؛ توماس مارتنسن         )السوید(نيلز لنت      

؛ )النرویج(؛ آریستين ریبدال    )فنلندا(؛ ریتا بيباتي    )تنزانيا(؛ برهاني نيينزي    )االتحاد الروسي (؛ ألكسندر ناخوتين    )سویسرا(

 ).المملكة المتحدة(جيوف سالواي 
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  االختيار المنهجي وإعادة الحساب٧

 مقدمة ١-٧

 في  فئات المصادر الرئيسية   آيفية تحدید    ’  ١’:  یعالج هذا الفصل مسألتين متعددتي الجوانب في إعداد قوائم الحصر، وهما                 

 وآفالة أن تقييم     آيفية إدارة التغيرات المنهجية التي تأتي مع الوقت بشكل منتظم            ’  ٢’عملية الحصر على المستوى الوطني؛        

 .اتجاهات االنبعاثات الوطنية ستبقى متناسقة

وتنخفض .  االختيار المنهجي في بعض فئات المصادر ذو أهمية في السيطرة على مقدار عدم التيقن العام في عملية الحصر                       

كن ذلك قد ال یكون ممكنا      بصفة عامة مستویات عدم التيقن في الحصر عند تقدیر االنبعاثات باستعمال األساليب األآثر دقة ول               

 تحدید فئات المصادر التي تسهم بأآبر قدر من         الممارسة السليمة ومن  .  عمليا في آل فئات المصادر بسبب عدم توافر الموارد         

ویمكن لوآاالت حصر الغازات    .  عدم التيقن العام في  الحصر حتى یتسنى استعمال الموارد المتاحة بأآبر مستوى من الفعالية               

.  في قائمة الحصر الوطنية        فئات المصادر الرئيسية    لویات جهودها وتحسين تقدیراتها الشاملة عن طریق تحدید                  تحدید أو  

 أن  الممارسة السليمة ومن  .  وتفضي هذه العملية إلى تحسين جودة الحصر باإلضافة إلى زیادة الثقة في تقدیرات االنبعاثات                    

 . كل منظم وموضوعي بشفئات المصادر الرئيسيةتحدد وآالة حصر الغازات 

 هي تلك الفئة التي تحظى بأولویة في نظام الحصر الوطني ألن تقدیرها یؤثر بشدة على مجموع                              وفئة المصادر الرئيسية   

الحصر الذي یجریه البلد النبعاثات غازات االحتباس الحراري المباشرة من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات أو اتجاه                                 

 .االنبعاثات أو آليهما

 من حيث    فئات المصادر الرئيسية   ستطيع وآاالت الحصر التي تكون قد أعدت قوائم لحصر الغازات أن تحدد                         وت

وأما في حالة وآاالت الحصر التي تكون قد أعدت               .  تأثير هذه المصادر على المستوى المطلق لالنبعاثات الوطنية            

.  تقييم مستوى االنبعاثات المطلق واتجاهها       سيةلفئات المصادر الرئي   متسلسلة زمنية فينبغي أن یشمل التحدید الكمي           

أما اقتصار التقييم على تأثير فئة مصادر واحدة على المستوى العام لالنبعاثات فال یتيح سوى معلومات محدودة عن                      

 إذا لم یأخذ تأثير اتجاهها بعين             فئات المصادر الرئيسية    وقد ال یتم معرفة بعض           .  سبب اعتبار هذه الفئة رئيسية        

 .تباراالع

فئات المصادر الرئيسية      آيفية تحدید      "  النهج الكمية لتحدید المصادر الرئيسية          " المعنون      ١-٢-٧ویصف القسم      
 الذي یأخذ عدم التيقن بعين            ٢ األساسي ونهج المستوى         ١آما یتم وصف نهج المستوى            .  باستخدام النهج الكمية    

 فإن من الممارسة السليمة النظر في المعایير                  رئيسيةلفئات المصادر ال     وباإلضافة إلى التحدید الكمي           .  االعتيار

وتشمل هذه المعایير النوعية ارتفاع مستوى عدم التيقن والحد من االنبعاثات والتغيرات الكبيرة المتوقعة في                .  النوعية

معامالت مستویات االنبعاثات في المستقبل، والفروق الكبيرة بين التقدیرات وما یمكن توقعه باستعمال الطرق أو ال                      

النهج النوعية المتبعة في تحدید فئات المصادر                " المعنون      ٢-٢-٧ویبين القسم      .  الهيئةاالفتراضية المحددة من        

، باإلضافة  فئات المصادر الرئيسية  آما ترد الطرق التي تعامل بها       .  تطبيق هذه المعایير بمزید من التفصيل     "  الرئيسية

 .ة الواردة في هذا التقریرإلى اإلشارة إلى األقسام األخرى ذات الصل

وسيكون لدى وآاالت حصر الغازات أسباب معقولة تدعوها من آن إلى آخر إلى تغيير أو تحسين الطرق المستعملة                        

فئات المصادر  وقد یتم مثال إجراء هذه التغييرات لتحسين تقدیرات             .  في تقدیر االنبعاثات الناتجة عن مصادر معينة         
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ه التغييرات إعادة حساب التقدیرات السابقة لكفالة موثوقية اتجاه االنبعاثات المبلغ                 ویجب أن یصاحب هذ    .  الرئيسية

ولكن ربما لن    .   یعاد حساب المتسلسلة الزمنية باستعمال نفس الطریقة في آل السنوات                  ویجب، قدر المستطاع، أن     .  عنه

إرشادات بشأن  "  إعادة الحساب " المعنون   ٣-٧وترد في القسم    .  تتوافر نفس مصادر البيانات لكل السنوات في بعض الحاالت          

 .آيفية إعادة حساب االنبعاثات لكفالة أن االتجاه سيبقى متناسقا في الحاالت التي یتعذر فيها استعمال نفس الطریقة آل عام

  تحدید فئات المصادر الوطنية الرئيسية٢-٧

ت المصادر التي تتسم بأهمية خاصة من حيث تأثيرها         تتضمن آل قائمة من قوائم الحصر التي تقوم البلدان بإعدادها بعض فئا           

هذه حتى یتسنى تحدید أولویات الموارد المتاحة         ةفئات المصادر الرئيسي  ومن المهم تحدید    .  على عدم التيقن الكلي في الحصر      

 . لعملية إعداد الحصر وحتى یمكن إعداد أفضل تقدیرات ممكنة ألآثر فئات المصادر أهمية

 . بفائدة آبيرة إذا تم إجراء التحليل باستخدام المستوى التفصيلي المالئمفئات المصادر الرئيسيةدید وستعود نتائج تح

قائمة بفئات المصادر التي ینبغي تحليلها آما یحدد بعض         "  الهيئةفئات المصادر المقترحة من     " المعنون   ١-٧ویشمل الجدول   

أن احتراق الوقود األحفوري یمثل إحدى فئات مصادر االنبعاثات               ومثال ذلك    .  االعتبارات الخاصة بالتحليل حيثما مناسب       

وتصف .  الضخمة التي یمكن تقسيمها إلى مصادر ثانویة، بل ویمكن تقسيمها بحسب آل منشأة صناعية أو غالیة علىحدة                          

 :فئات المصادر الرئيسيةاإلرشادات التالية الممارسة السليمة في تحدید مستوى التحليل المالئم لتحدید 

 في  الهيئةأي على المستوى التي اعتمدته          (الهيئةینبغي إجراء التحليل على مستوى فئات المصادر  التي حددتها                •

وینبغي إجراء التحليل باستعمال انبعاثات مكافئ ثاني أآسيد الكربون المحسوبة باستعمال                        ).  تفصيل المنهجية     

إلعداد البالغات المقدمة من األطراف المدرجة في             الخطوط التوجيهية     معامالت االحترار العالمي المحددة في           
الخطوط التوجيهية بشأن تقدیم التقاریر عن قوائم        :  المرفق األول لالتفاقية اإلطاریة بشأن تغير المناخ، الجزء األول         

 ). الخطوط التوجيهية الواردة في االتفاقية(الحصر السنویة بموجب االتفاقية 

ز من غازات االحتباس الحراري المنطلقة من آل فئة مصادر على حدة ما لم تكن                  ینبغي النظر في انبعاثات آل غا       •

ومثال ذلك أن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون وغاز الميثان               .  هناك دواع منهجية إلجراء معالجة مشترآة للغازات          

 حدة نظرا الختالف      لكل غاز على    فئة المصادر الرئيسية  فينبغي تقييم   .  وأآسيد النيتروز تنطلق من مصادر متنقلة       

وفي المقابل قد یكون من       .  الطرق ومعامالت االنبعاث وما یتصل بذلك من أوجه عدم التيقن بين آل غاز واآلخر                    

المالئم في بعض فئات المصادر إجراء تقييم مشترك للمرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية والمرآبات                                  

 . الناتجة عن بدائل المواد المستنفدة لألوزونالكربونية المشبعة بالفلور، مثل االنبعاثات 

. ینبغي قبل إجراء التحليل تجميع فئات المصادر التي تستعمل نفس معامالت االنبعاث المستندة إلى فرضيات واحدة                  •

التطبيق "من الفصل السادس المعنون        "  ١التجميع والتوثيق للمستوى      " المعنون    ٣-٣-٦وآما هو مبين في القسم          

، فإن هذا النهج یمكن أن یساعد أیضا في معالجة االرتباطات المتقاطعة بين فئات                               "س عدم التيقن    العملي لقيا  

وینبغي استعمال نفس نمط التجميع إلجراء قياس آمي ألوجه عدم التيقن ولتحدید                  .  المصادر في تحليل عدم التيقن      

 . األنشطة ما لم یختلف آثيرا مقدار عدم التيقن في بيانات فئات المصادر الرئيسية

 أن تقرر وآالة الحصر ما إذا آانت بعض فئات المصادر الثانویة تتسم                     فئة مصادر رئيسية،   وأخيرا ینبغي عند تحدید آل         

ففي حالة انبعاثات الميثان الناتجة  عن التخمر الداخلي في ). أي ما إذا آانت تسهم بنصيب آبير في االنبعاثات(بأهمية خاصة  
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مثل األبقار والجاموس    (ى سبيل المثال، یرجح أن تمثل االنبعاثات الناتجة من آائنات حية معينة                        الحيوانات المستأنسة عل   

آما ینطبق ذلك على المصادر الصناعية حيث تسهم بعض المنشآت الصناعية                       .  الجانب األآبر من االنبعاثات      )  والضأن

الئم ترآيز الجهود على إجراء تحسينات منهجية على         وقد یكون من الم   .  الكبرى بمعظم االنبعاثات التي تندرج تحت هذه الفئة        

 .أهم فئات  المصادر الثانویة هذه

  النهج الكمية لتحدید فئات المصادر الرئيسية١-٢-٧

 بشكل منظم وموضوعي عن        فئات المصادر الوطنية الرئيسية      التي ینبغي لكل وآالة اتباعها تحدید             الممارسة السليمة من  

عالقات بين مستوى واتجاه االنبعاثات الناتجة عن آل فئة من فئات المصادر وبين مجموع                             طریق إجراء تحليل آمي لل        

 .االنبعاثات الوطنية

فئات  الطریقة التي یمكن بها لوآاالت حصر الغازات أن تحدد النهج الذي تتبعه لتحدید                ١-٧وتبين شجرة القرارات في الشكل      
الغازات التي تقوم بإعداد قائمة لحصر االنبعاثات إجراء تقييم مستوى ذو           وتستطيع أیة من وآاالت حصر      .  المصادر الرئيسية 

آما تستطيع وآاالت    .   وتحدید فئات المصادر التي یؤثر مستواها تأثيرا آبيرا على مجموع االنبعاثات الوطنية                     ١المستوى  

دید المصادر التي هي رئيسية        وتح ١حصر الغازات التي أعدت قوائم حصر ألآثر من سنة إجراء تقييم اتجاه ذو المستوى                      

 لتحدید  ١طریقة المستوى    " المعنون    ١-١-٢-٧ویصف القسم    .  استنادا إلى ما تسهم به في مجموع اتجاه االنبعاثات الوطنية              

 .هذین التقييمين" فئات المصادر الرئيسية

 

 ١-٧الجدول 
 )أ، ب( الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخفئات المصادر المحددة من 

فئات المصادر التي ینبغي تقييمها في تحليل فئات المصادر  اعتبارات خاصة
 الرئيسية
 الطاقة

ویمثل . تجزأ إلى المستوى الذي یتم عنده تمييز معامالت االنبعاث    
ود الرئيسية               واع الوق وائم الحصر أن ك في معظم ق وإذا حددت  . ذل
بعاث بشكل مستقل في بعض فئات الم     امالت االن صادر الثانویة مع

 .فينبغي تمييزها في التحليل

 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت

 انبعاثات غازات غير ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت . ُیقّيم الميثان وأآسيد النيتروز آل على حدة
 مرآبات الطرق: تراق المتنقلاالح .یقيم ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النيتروز آل على حدة
 المالحة البحریة: االحتراق المتنقل .یقيم ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النيتروز آل على حدة
 الطائرات: االحتراق المتنقل . یقيم ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النيتروز آل على حدة

ون استخراج الفحم   إذا آان هذا المصدر رئيسيا فمن المرجح أن یك        
 .من باطن األرض أهم فئات المصادر الثانویة

 االنبعاثات المتسربة من استخراج ومعالجة الفحم

ویة قد تكون مهمة                 ئات مصادر ثان دة ف ئة ع ذه الف وینبغي . تضم ه
يا یتم                    ان رئيس إذا آ ذا المصدر ف يم ه ازات تقي وآاالت حصر الغ ل

 .تحدید أهم الفئات الثانویة

 المتسربة من عمليات النفط والغازاالنبعاثات 

 العمليات الصناعية
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج األسمنت 
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج الجير 
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من صناعة الحدید والصلب 

النيتروز من إنتاج حمض األدیبيك وحمض انبعاثات أآسيد  .یقيم حمض األدیبيك وحمض النيتریك آل على حدة
 النيتریك

 انبعاثات المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور من إنتاج األلومنيوم 
 انبعاثات سادس فلورید الكبریت من إنتاج المغنيسيوم 
 انبعاثات سادس فلورید الكبریت من المعدات الكهربائية 
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 ١-٧الجدول 
 )أ، ب( الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخفئات المصادر المحددة من 

فئات المصادر التي ینبغي تقييمها في تحليل فئات المصادر  اعتبارات خاصة
 الرئيسية

ادس فلورید انبعاثات سادس فلورید الكبریت من مصادر س 
 الكبریت األخرى

 انبعاثات سادس فلورید الكبریت من إنتاج سادس فلورید الكبریت 
ى      ترآا عل يما مش رآبات تقي ل الم ن آ ناجمة ع بعاثات ال يم االن تق
رق     ابه الط را لتش ي نظ رار العالم امالت االحت رجح لمع اس م أس

 . التي تستعمل بها آل هذه المرآبات في العملية

آبات الكربونية المشبعة بالفلور والمرآبات انبعاثات المر
الكربونية الفلوریة الهيدروجينية وسادس فلورید الكبریت من 

 .صناعة أشباه الموصالت
وریة  ربونية الفل رآبات الك بعاثات الم ترك الن يم مش راء تقي تم إج ی
تعملة       ور المس بعة بالفل ربونية المش رآبات الك ية والم الهيدروجين

واد الم  بدائل للم دوال    آ رجح ل اس م ى أس ألوزون عل تنفدة ل س
ية وجود طریقة متناسقة متبعة               ى أهم رار العالمي بالنظر إل االحت

 . في جميع مصادر المواد المستنفدة لألوزون

 .االنبعاثات من بدائل المواد المستنفدة لألوزون

آلورو ثنائي   انبعاثات ثالثي فلورو الميثان الناتجة عن صناعة                 
 فلورو الميثان

 الزراعة
وس       ر والجام ثل البق رجح أن یم يا في در رئيس ذا المص ان ه إذا آ

 .والضأن أهم فئات المصادر الثانویة
 انبعاثات الميثان من التخمر المعوي في الحيوانات المستأنسة

وس  ثل الجام رجح أن یم ن الم يا فم در رئيس ذا المص ان ه إذا آ
 .والخنازیر أهم فئات المصادر الثانویة

 لميثان من معالجة الروث انبعاثات ا

 انبعاثات أآسيد النيتروز من معالجة روث الحيوانات 
 انبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز من إحراق السافانا .یقيم الميثان وأآسيد النيتروز آل على حدة
 فات الزراعيةانبعاثات الميثان وأآسيد النيتروز من إحراق المخل .یقيم الميثان وأآسيد النيتروز آل على حدة

 انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية 
 أآسيد النيتروز غير المباشرة من النيتروجين المستعمل تانبعاثا 

 في الزراعة
 انبعاثات الميثان من إنتاج األرز 

  النفایات
 انبعاثات الميثان من مواقع التخلص من النفایات الصلبة 

 االنبعاثات من معالجة مياه الصرف  .سيد النيتروز آل على حدةیقيم الميثان وأآ
 االنبعاثات من حرق النفایات .یقيم ثاني أآسيد الكربون وأآسيد النيتروز آل على حدة

ینبغي أیضا، إن أمكن، إدراج المصادر األخرى النبعاثات غازات         
 .االحتباس الحراري المباشرة التي لم ترد في القائمة أعاله

 در أخرىمصا

 فئات المصادر الرئيسيةویمكن من حيث المبدأ تطبيق طرق تحدید . جة في هذا الجدولارح لم یدرج قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدامات األراضي وال)أ(
 .لبحث حول هذا الموضوعجة ، ولكن یلزم إجراء مزید من اارحالمبينة في هذا الفصل على قطاع استخدام األراضي وتغيير استخدامات األراضي وال

 حتى تعبر عن الظروف الهيئة قد تقوم وآاالت حصر الغازات في بعض الحاالت بإدخال تعدیالت على هذه القائمة المشتملة على فئات المصادر التي حددتها )ب(
 . الوطنية الخاصة

 

ویتم تحدید  .   سلفا لالنبعاثات التراآمية     باستعمال عتبة محددة    فئات المصادر الرئيسية   ، تحدد    ١وعند استعمال نهج المستوى       

 ٩٠ فئات المصادر الرئيسيةهذه العتبة استنادا إلى تقييم العدید من قوائم الحصر وهي تهدف إلى تحدید مستوى عام تغطي فيه                

 لتحدید  ١طریقة المستوى    " المعنون    ١-١-٢-٧ونتناول هذا التقييم بمزید من التفصيل في القسم              .  في المائة من عدم التيقن      

 ". فئات المصادر الرئيسية

 في الحاالت التي تتوافر فيها تقدیرات وطنية لمقدار          فئات المصادر الرئيسية   لتحدید   ٢ویمكن لوآاالت حصر الغازات استعمال المستوى       

فئات  عدد     ویرجح أن یقلل من       ١ هو تحليل تفصيلي مستند إلى نهج المستوى                ٢ونهج المستوى    .  عدم التيقن على مستوى المصادر       
 بمقدار عدم التيقن النسبي المقترن بكل         ١ تضرب نتائج تحليل المستوى       ٢وفي إطار المستوى     .  التي یلزم النظر فيها    المصادر الرئيسية   

 ٩٠ هي تلك التي تمثل        فئات المصادر الرئيسية    فبدال من استعمال عتبة محددة سلفا لالنبعاثات التراآمية، تكون           .  فئة من فئات المصادر    

فئات  لتحدید   ٢طریقة المستوى   " المعنون   ٢-١-٢-٧ونتناول هذا النهج بمزید من التفصيل في القسم          .  ي المائة من مساهمات عدم التيقن     ف
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 عندما یكون قد جرى       ٢ومن الممارسة السليمة استخدام نتائج التحليل ذو المستوى              ."  بالنظر إلى أوجه عدم التيقن      المصادر الرئيسية    

 .٢ و١مستویين التقييم لكال ال

 
  شجرة قرارات لتحدید فئات المصادر الرئيسية١-٧الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  لتحدید فئات المصادر الرئيسية١ طریقة المستوى ١-١-٢-٧

  تأثيرات مختلف فئات المصادر على مستوى حصر االنبعاثات                    فئات المصادر الرئيسية     لتحدید     ١تقيم طریقة المستوى       

وعندما تتوافر تقدیرات الحصر الوطنية لعدة سنوات فمن الممارسة السليمة تقييم الدور الذي             .   أمكن على اتجاهها   الوطنية وإن 

وإذا لم یتح الحصر إال لسنة        .  تسهم به آل فئة من المصادر على آل من مستوى الحصر الوطني وعلى اتجاهه على السواء                     

 .واحدة فلن یتسنى إال إجراء تقييم للمستوى

ویبين .   باستعمال تحليل الصحيفة الجدولية          فئات المصادر الرئيسية      لتحدید      ١ بسهولة استكمال طریقة المستوى             ویمكن

 شكل التحليل ویوَصى باستعمال صحائف جدولية منفصلة لتقييم آل من المستویات واالتجاهات ألنه                      ٣-٧ و ٢-٧الجدوالن  

ن أنه ستزداد صعوبة تعقب نتيجة عملية الفرز إذا تم الجمع بين                       یلزم فرز نتائج التحليل وفقا لعامودین مختلفين، في حي                

التطبيق العملي  "ویستعمل في آال الجدولين شكل مشابه للشكل المبين في الفصل السادس المعنون              .  التحليلين في نفس الجدول   

 ١ویبين التذیيل   .  آال الجدولين وتمثل األعمدة من ألف إلى دال مدخالت بيانات الحصر الوطنية في            ."  لقياس مقدار عدم التيقن   

  . على قائمة الحصر األمریكية١ تطبيق نهج المستوى ١للجدول 

 ال

 نعم

 نعم

 ال

 
 هل تتوافر

  بيانات الحصر
  ألآثر من عام؟

 
 هل تتوافر 

 تقدیرات خاصة بالبلد لمستویات
  عدم التيقن في 

 المصادر؟في آل تقدیر لفئات 

تحدد فئات المصادر الرئيسية باستعمال طریقة
 مع دمج واالتجاه المستوى لتقييم ٢المستوى 

تقدیرات عدم التيقن الوطنية وتقييم المعایير 
النهج " المعنون ٢-٢-٧أنظر القسم (النوعية 

النوعية المتبعة في تحدید فئات المصادر 
 "الرئيسية

 فئات المصادر الرئيسيةتحدد 
 لتقدیر ١ستعمال طریقة المستوى با

 وبتقييم المعایير واالتجاه المستویات
 النوعية

النهج " المعنون ٢-٢-٧أنظر القسم (
النوعية المتبعة في تحدید فئات 

 "المصادر الرئيسية

 
 فئات المصادر الرئيسيةُتحدد 

 لتقدیر ١باستعمال طریقة المستوى 
 وبتقييم المعایير النوعية المستویات

النهج " المعنون ٢-٢-٧نظر القسم أ(
النوعية المتبعة في تحدید فئات 

 "المصادر الرئيسية
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 )٢-٧الجدول (تقييم المستوى 

 :١-٧یحسب نصيب آل فئة من فئات المصادر في مستوى مجموع الحصر الوطني وفقا للمعادلة 

١-٧المعادلة   

Source Category Level Assessment= Source Category Estimate / Total Estimate 
التقدیر اإلجمالي/ مقدار انبعاثات فئة المصدر = تقييم مستوى فئة المصادر   

 Lx,t = Ex,t / Et 

 :حيث

Lx,t  هو تقييم مستوى المصدرx في السنة t  

  t في السنة x هو مقدار انبعاثات فئة المصادر )Ex,t(مقدار انبعاثات فئة المصدر

 t هو التقدیر اإلجمالي للحصر في السنة )Et(التقدیر اإلجمالي 

 . صحيفة جدولية یمكن استعمالها في عملية تقييم المستوى٢-٧ویعرض الجدول 

 ٢-٧الجدول 
  تقييم المستوى-١صحيفة جدولية لتحليل المستوى 

 واو

 المجموع التراآمي للعمود هـاء

 هـاء

 تقييم المستوى

 دال

 تقدیر السنة الجاریة

 جيم

 ة األساستقدیر سن

 باء

غاز االحتباس 

 الحراري المباشر

 ألف

 الهيئةفئات المصادر التي حددتها 

      

      

      

 المجموع     

 :حيث

فئات المصادر المحددة   " المعنون   ١-٧انظر الجدول     (الهيئةقائمة فئات المصادر المحددة من       

 ")الهيئةمن 

 :العمود ألف

 :العمود باء غاز االحتباس الحراري المباشر

 :العمود جيم )بوحدات مكافئ ثاني أآسيد الكربون(مقدار انبعاثات سنة األساس من بيانات الحصر الوطنية 

بوحدات مكافئ ثاني أآسيد     (تقدیرات انبعاثات السنة الجاریة من آخر بيانات الحصر الوطني              

 )الكربون

 :العمود دال

 :العمود هاء ١-٧تقييم المستوى من المعادلة 

 العمود واو المجموع التراآمي للعمود هاء

 

ولذلك ینبغي تسجيل قيمة      .  ١-٧وُتجرى الحسابات الالزمة لتقييم المستوى في العمود واو في الجدول استنادا إلى المعادلة                       

السطر تقييم مستوى فئة المصادر في العمود واو لكل فئة من فئات المصادر ویدرج حاصل جمع آل خانات هذا العمود في                            

. وینبغي أن تكون آل خانات العمود واو موجبة حيث ال یعالج التحليل إال فئات مصادر االنبعاثات                            .  المخصص للمجموع 
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 في المائة من مجموع        ٩٥ هي تلك الفئات التي إن جمعت تنازليا حسب الحجم فإنها تزید على                         وفئات المصادر الرئيسية   

 .تنازليا بحسب حجم تقييم المستوى) أي صفوف الجدول(ترتيب فئات المصادر  وإلجراء هذا التحدید، ینبغي ١.العمود واو

وما لم تطرأ أي تغييرات على تقدیرات الحصر             .  وینبغي إجراء تقييم المستوى لكل السنوات التي أعدت لها قوائم الحصر                 

أو أعيد حسابه فينبغي تحدیث التحليل       على أنه إذا تغير أي تقدیر        .  السابقة فال حاجة إلى إعادة حساب تحليل السنوات السابقة          

 . فئة مصادر رئيسية في المائة من العتبة في أي سنة فإنها تعتبر ٩٥وإذا آانت فئة المصادر تفي بنسبة . في تلك السنة

 )٣-٧الجدول (تقييم االتجاه 

 :٢-٧ن عام وفقا للمعادلة یمكن تقييم تأثير اتجاه آل مصدر على اتجاه مجموع الحصر إذا توافرت بيانات الحصر ألآثر م

  ٢٢-٧المعادلة 
Source Category Trend Assessment = (Source Category Level Assessment) 

          • | (Source Category Trend – Total Trend) | 
  ) االتجاه اإلجمالي-اتجاه فئة المصادر ( •تقييم مستوى فئة المصادر = تقييم اتجاه فئة المصادر 

Tx,t = Lx,t • | {[(Ex,t – EX,0) / Ex,t] – [(Et – E0) / Et]} | 

 :حيث

Tx,t                  ویسجل تقييم االتجاه في    .   هو مساهمة اتجاه فئة المصدر في اتجاه الحصر العام، وهو ما یسمى تقييم االتجاه
 .آل الحاالت آقيمة مطلقة، أي تسجل أیة قيمة سلبية بأخذ القيمة الموجبة المناظرة

Lx,t و تقييم مستوى المصدر هx في السنة t)  ١-٧المشتق في المعادلة.( 

Ex,t  وEx,0 هما تقدیرا االنبعاثات الناتجة عن فئة المصادر x في سنة األساس والسنة tعلى التوالي . 

Et و E0  هما تقدیرات مجموع الحصر في سنة األساس والسنةtعلى التوالي  . 

 

 xذي یطرأ على االنبعاثات الناتجة عنها بمرور الزمن، ویحسب بطرح تقدیر فئة المصدر                   واتجاه فئة المصادر هو التغير ال       

 ٣.والقسمة على تقدیر السنة الجاریة) tالسنة (في سنة األساس من تقدیر السنة الجاریة 

وع الحصر  واالتجاه اإلجمالي هو التغير الذي یطرأ على مجموع انبعاثات الحصر بمرور الزمن، ویحسب بطرح تقدیر مجم                  

 .والقسمة على تقدیر السنة الجاریة) tالسنة (من تقدیر السنة الجاریة ) سنة الصفر(في سنة األساس 

 وحيث إن الفروق في ٤.ویمكن تقييم اتجاه فئات المصادر من تحدید المصادر التي لها اتجاهات مختلفة عن اتجاه الحصر العام         

أي اتجاه  (ر العام في حالة فئات المصادر الكبرى، فإن ناتج الفرق في االتجاه                  االتجاه لها أهمية أآبر بالنسبة لمستوى الحص        

لتوفير قدر مالئم من      )  ١-٧من المعادلة      Lx,t(یضرب بناتج تقييم المستوى        )  فئة المصادر مطروحا منه االتجاه اإلجمالي         

                                                 
فلغزرود "  (نموذجية"من عدم التيقن في عملية حصر            في المائة      ٩٠  فئة المصادر الرئيسية   عينت هذه العتبة لتكون المستوى الذي تغطي عنده                 

جة في التحليل فقد     ارحویالحظ أنه في حال إدراج قطاع تغير استخدام األراضي وال             ).  ١٩٩٩ ؛ الهيئة النرویجية لمراقبة التلوث،          ١٩٩٩وآخرون،  
 .ات المصادر فحسبتحتاج العتبة المعينة سلفا إلى إعادة تقييم حيث أنها آانت قد حددت على أساس تقييم فئ

 ).١٩٩٩(والهيئة النرویجية لمراقبة التلوث ) ١٩٩٩(نقًال عن فلوغزرود وآخرین  ٢
، فقد تم تصميم    0 حيث یقاس معدل النمو انطالقا من قيمة أولية في السنة              E0 / (Et – E0)رغم أنه من الشائع النظر إلى معدالت النمو في صورة              ٣

ل حاالت القسمة على صفر قدر المستطاع وللتمكين من تحليل أهمية فئات المصادر التي تنخفض انبعاثاتها بشدة في                        لتقلي ٢-٧الشكل الدالي للمعادلة     
أي في (وفي حاالت نادرة تجد وآاالت حصر الغازات أن المخرج صفر في إحدى فئات المصادر ). مثل بدائل المواد المستنفدة لألوزون(سنة األساس 

 .وفي هذه الحالة ینبغي استعمال نتائج تقييم المستوى وتطبيق المعایير النوعية لتحدید ما إن آان المصدر رئيسيا.  یدانيهأو) تقدیر السنة الجاریة
 .لمعرفة المزید عن هذا النهج المتبع في تحليل االتجاه) ١٩٩٩(أنظر فلوغزرود وآخرون  ٤
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اه فئة المصادر بشكل آبير عن االتجاه            هي تلك الفئات التي ینحرف فيها اتج            فئات المصادر الرئيسية   وهكذا فإن    .  الترجيح

 .اإلجمالي وترجح بمستوى االنبعاثات الناتجة عن فئة المصادر

 . صحيفة جدولية یمكن استعمالها في تقييم االتجاه٣-٧ویعرض الجدول 

 ٣-٧الجدول 
  تقييم االتجاه-١صحيفة جدولية لتحليل المستوى 

 زاي
المجموع التراآمي للعمود 

 هـاء

 واو
 النسبة

المئویة 
للمساهمة في 

 االتجاه

 هـاء
 تقييم االتجاه

 دال
تقدیر السنة 
 الجاریة

 جيم
تقدیر سنة 
 األساس

 باء
غاز االحتباس 
 الحراري المباشر

 ألف
فئات المصادر المحددة من 

 الهيئة

       
       
       
 المجموع      

 :حيث

فئات المصادر المحددة    " المعنون    ١-٧انظر الجدول      (الهيئةقائمة فئات المصادر المحددة من         

 ")الهيئةمن 

 :العمود ألف

 :العمود باء غاز االحتباس الحراري المباشر

 :العمود جيم تقدیرات انبعاثات سنة األساس من بيانات الحصر الوطنية بوحدات مكافئ ثاني أآسيد الكربون

بوحدات مكافئ ثاني أآسيد       تقدیرات انبعاثات السنة الجاریة من آخر بيانات الحصر الوطني                   

 الكربون

 العمود دال

 العمود هاء . ویسجل آعدد مطلق٢-٧تقييم االتجاه من المعادلة 

 العمود واو .النسبة المئویة للمساهمة في االتجاه اإلجمالي للحصر الوطني

 عمود زايال .المجموع التراآمي للعمود واو ویحسب بجمع العمود واو من الصف األول إلى الصف الحالي

 

صحيفة جدولية  " المعنون    ٢-٧وینبغي أن تتماثل المدخالت في خانات األعمدة من ألف إلى دال مع المدخالت المستعملة في الجدول                              

ــة               .   تقييم المستوى  -١لتحليل المستوى    ـاع المعادل قيمة وینبغي إدخال ال  .  ٢-٧ویتم إجراء الحسابات الالزمة لتقييم االتجاه في العمود هاء باتب

 وینبغي  ٥. في العمود هاء لكل فئة من فئات المصادر ویدخل مجموع آل البيانات في السطر المخصص للمجموع                       Tx,tالمطلقة للمساهمة   

حساب النسبة المئویة لمساهمة آل فئة من فئات المصادر من مجموع العمود هاء وإدخالها في العمود واو الذي ینبغي استعماله لتحدید فئات                        

أي (وحالما تحسب خانات العمود واو، ینبغي فرز فئات المصادر           .   في المائة من اتجاه الحصر بالقيم المطلقة       ٩٥التي تسهم بنسبة    المصادر  

وفئات .  ویحسب بعد ذلك المجموع التراآمي للعمود واو في العمود زاي               .  تنازليا حسب الحجم استنادا إلى العمود واو          )  صفوف الجدول 
 . في المائة من العمود زاي٩٥لك الفئات التي إن جمعت تنازليا حسب الحجم فإنها تزید على  هي تالمصادر الرئيسية

 تحدید العتبة

استنادا إلى مراجعة لتقدیرات    )  Tx,t(وتقييم االتجاه   )  Lx,t( في المائة لكل من تقييم المستوى         ٩٥لقد تم نطویر العتبة المحددة سلفا البالغة         

                                                 
قط إلى فئات المصادر، فإنه هناك قيم سالبة في تقييم االتجاه تظهر إذا انخفضت                   خالفا لما في تقييم المستوى حيث آل المدخالت موجبة إذا نظر ف                ٥

وتعتبر القيم السالبة والموجبة في هذا التحليل متكافئة             .  انبعاثات فئة المصدر بنسبة مئویة أآبر من انبعاثات الحصر الكلي أو ازدادت بمقدار أقل                        
 .وتسجل قيمها المطلقة في الجدول
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فأما في التحليل األول    .  فقد تم إجراء تحليلين   )  ١٩٩٩(وآما یبين فلوغزرود وآخرون     .  لعدید من قوائم حصر   االنبعاثات وعدم التيقن في ا    

فقد قورنت العالقة بين النسبة المئویة لالنبعاثات وبين النسبة المئویة لمجموع عدم التيقن في القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات                               

ویبين الشكل  .  طراف المدرجة في المرفق األول التفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ              بلدا من األ   ٣٥االحتباس الحراري في    

 في المائة   ٨٥-٥٥ في المائة من االنبعاثات فإنها ستمثل          ٩٠ نتائج ثالث من قوائم الحصر حيث یشير إلى أنه إذا آانت نسبة العتبة                   ٢-٧

 في  ٩٧ في المائة من عدم التيقن وإذا آانت النسبة              ٩٢-٧٥ة من االنبعاثات فسوف تمثل         في المائ  ٩٥من عدم التيقن وإذا آانت نسبتها         

 عدد فئات المصادر المقترنة بمختلف العتبات        ٢-٧آما یبين الشكل    .   في المائة من عدم التيقن      ٩٥-٨٥المائة من االنبعاثات فسوف تمثل       

 . في المائة من عدم التيقن٩٠تغطي مصادر الرئيسية فئات ال من ١٥-١٠وآما یتضح من الشكل فإن . في قوائم الحصر

  النسبة التراآمية لعدم التيقن بحسب النسبة التراآمية لمجوع االنبعاثات٢-٧الشكل 
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 ٩٠ فإن عتبة نسبتها      ٣-٧  وآما یبين الشكل  .  وقد قارن الجانب الثاني من التحليل نتائج تقييم االتجاه مع عدم التيقن التراآمي في الحصر                  

 في المائة من تقييم االتجاه      ٩٥ في المائة من عدم التيقن، وتمثل عتبة نسبتها          ٨٥-٧٥في المائة من تقييم االتجاه الكلي تمثل في هذه الحالة           

 فإن  ٢-٧ثلما في الشكل    وم.   في المائة من عدم التيقن      ٩٨-٩٢ في المائة    ٩٧ في المائة من عدم التيقن، وتمثل عتبة نسبتها            ٩٥-٩٠الكلي  

 . من فئات المصادر في الحصر١٥-١٠ في المائة سيغطي بشكل عام ٩٥استعمال عتبة نسبتها 

  النسبة التراآمية في اتجاه عدم التيقن تبعا للنسبة التراآمية لتقييم االتجاه اإلجمالي٣-٧الشكل 
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  من فئات المصادر5 :   

  من فئات المصادر10 :   
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وتقييم )  Lx,t( في المائة لكل من تقييم المستوى               ٩٥ين اقترحت عتبة عامة، نسبتها           واستنادا إلى استعراض هذین التحليل        

ومن .   حيث یلزم عتبة محددة سلفا     ١ في المائة من عدم التيقن في طریقة المستوى          ٩٠، آتقریب معقول لنسبة     )Tx,t(االتجـــاه  

بفئات المصادر  وى مختلف من عدم التيقن          الواضح أن هناك عتبات أخرى یمكن تحدیدها لو تقرر أنه ینبغي تغطية مست                       
 في  ٩٠ المطلوبة لتغطية     لفئات المصادر الرئيسية   آما یمكن لوآاالت حصر الغازات تحدید العتبات خاصة بالبلد               .  الرئيسية

 .لك أدناه النهج المتبع في إجراء ذ٢-١-٢-٧ویصف القسم . المائة من عدم التيقن استنادا إلى تحليالت عدم التيقن الوطنية
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  لتحدید فئات المصادر الرئيسية بالنظر إلى أوجه عدم التيقن٢ طریقة المستوى ٢-١-٢-٧

 باالستعانة بنتائج تحليل عدم التيقن المبين في الفصل              فئات المصادر الرئيسية    المتطور لتحدید      ٢یمكن اتباع نهج المستوى       

 وإن آان    الممارسة السليمة  مع    ٢ یتعارض نهج المستوى       وال."  التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن        "السادس المعنون    

 إن أمكن، إذ یمكن من خالله إلقاء            ٢وتشجَّع وآاالت حصر الغازات على استعمال المستوى            .  غير مطلوب لها بالضرورة     

ت مزید من الضوء على األسباب التي من أجلها تعتبر بعض فئات المصادر رئيسية ویمكنه أن یساعد في تحدید أولویا                                     

فئات وینبغي االعتراف بأنه سيكون هناك فروق في تحدید بعض            .  األنشطة لتحسين جودة الحصر والحد من عدم التيقن العام          
وإضافة إلى ذلك،    .  ٢وفي هذه الحاالت یجب استعمال نتائج نهج المستوى               .  نظرا لتفاوت النهج المتبعة     المصادر الرئيسية    

وإذا لم تتوافر مستویات عدم التيقن في فئات           .  ت المصادر التي یلزم النظر فيها        من عدد فئا    ٢یرجح أن یقلل نهج المستوى        

إذ .  لفئات المصادر الرئيسية     ٢المصادر فلن تحتاج وآاالت الحصر إلى تطویرها وحدها ألغراض إجراء تحليل المستوى                    

 لتحدید فئات    ١طریقة المستوى      " المعنون ١-١-٢-٧ آما هو مبين في القسم          ١یمكنها بدال من ذلك استعمال نهج المستوى            

 ."المصادر الرئيسية

التطبيق العملي لقياس   "وفيما یلي أدناه طرق دمج هذین النوعين من تحليالت عدم التيقن المبينين في الفصل السادس المعنون                  

 . فئات المصادر الرئيسيةلتحدید " مقدار عدم التيقن

  المبينة في الفصل السادس١من المستوى دمج أوجه عدم التيقن التي تكتنف فئات المصادر 

 عن طریق دمج تقدیرات عدم التيقن المقترن بفئات المصادر الوطنية التي یتم                     فئات المصادر الرئيسية   یمكن تعزیز تحليل      

 تقدیر أوجه عدم     -١المستوى  " تحت عنوان     ٢-٣-٦المبين في القسم       (١إجراءها في إطار تحليل عدم التيقن من المستوى             

"). التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن      "في الفصل السادس المعنون     "  قن بحسب فئات المصادر مع تبسيط الفرضيات       التي

وقد تم تطویر تقدیرات عدم التيقن باستعمال معادلة نشر األخطاء للجمع بين عدم التيقن المقترن بمعامل االنبعاث وعدم التيقن                    

ویطبق النهج المبسط على مستوى فئات المصادر باستعمال                .   المصادر والغازات    المقترن ببيانات األنشطة بحسب فئات         

نطاقات عدم التيقن في معامالت االنبعاث وفي بيانات األنشطة، متسقة مع اإلرشادات الواردة في الفصول من الثاني إلى                               

 واتجاه االنبعاثات الناتجين عن استخدام      وتدمج أوجه عدم التيقن المقترنة بفئات المصادر بترجيح نتائج تقييم مستوى           .  الخامس

وهكذا تعدل المعادالت المستعملة في التحليل الكمي على النحو         .   بمقدار عدم التيقن النسبي في فئة المصادر       ١طریقة المستوى   

 .المبين أدناه

 تقييم المستوى

(وتتماثل نتيجة هذا التقييم      .  ١ة المستوى    تقييم المستوى، بما في ذلك مقدار عدم التيقن، باستعمال طریق            ٣-٧تصف المعادلة   

LUx.t  (                     ١حساب المستوى   " المعنون   ١-٦مع نتيجة قياس مقدار عدم التيقن عمليا آما هو مبين في العمود حاء من الجدول 

زم إعادة  ولذلك ال یل  ."  التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن      "، في الفصل السادس المعنون       "لعدم التيقن وتقدیم تقاریر عنه     

 .١-٦ في حالة استيفاء الجدول ٣-٧حساب المعادلة 
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٣-٧المعادلة   

مقدارعدم التيقن النسبي في  •١تقييم المستوى باستعمال طریقة المستوى  = تقييم المستوى شامال عدم التيقن
 المصادر

LUx.t = Lx,t • Ux,t  

 

 تقييم االتجاه

 . ليشمل عدم التيقن١ تقييم اتجاه المستوى  الطریقة التي یمكن بها توسيع٤-٧تبين المعادلة 

٤-٧المعادلة   

 مقدار عدم التيقن النسبي في المصادر • ١تقييم اتجاه المستوى  = تقييم االتجاه شامال عدم التيقن 

 TUx,t = Tx,t • Ux,t  

 :حيث

 ٢-٧ و ١-٧باستعمال المعادلتين Tx,t  وLx,tیحسب 

Ux,t          صادر في السنة      هو عدم التيقن النسبي في فئة المt)   آما هو محسوب في تحليل عدم التيقن         )  عند االقتضاء

وینبغي تحدیدا أن   ."  التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن      " المبين في الفصل السادس المعنون         ١من المستوى   

 .١-٦تكون مستویات عدم التيقن في فئات المصادر هي نفسها في العمود زاي من الجـــدول 

  مونت آارلودمج تحليل

 ٢تحليل مونت آارلو باعتباره نهج المستوى            "  التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن         "یعرض الفصل السادس المعنون        

 یتطلب فرضيات مبسطة لتوليد عدم التيقن في فئات المصادر فإن تحليل               ١ولئن آان تحليل المستوى      .  لتقييم عدم التيقن آميا    

ع جملة أمور، منها مقادیر آبيرة لعدم التيقن والتعقيدات الكبيرة في داالت آثافة االحتمال،                           مونت آارلو یمكنه التعامل م        

آما یفيد تحليل مونت آارلو في إجراء تحليالت                .  واالرتباط وفي نفس الوقت معادالت بسيطة ومعقدة لتقدیر االنبعاثات                 

فئات المصادر  ویمكن أن تفيد هذه األفكار في تحدید         .  لحساسية الحصر لتحدید العوامل الرئيسية وراء عدم التيقن في الحصر           
إن أمكن الحصول عليها، ویمكن استخدام مقادیر عدم التيقن النسبية التي              .   وتحدید أولویات الموارد لتحسين الحصر      الرئيسية

الثقة عندما ال تتماثل      باستعمال الفرق األآبر بين المتوسط وبين نهایة            ٤-٧ و ٣-٧یولدها تحليل مونت آارلو، في المعادلتين         

 . نهایات الثقة

 تحدید عتبة وطنية

 في المائة من عدم     ٩٠ عند اللزوم لتعبر صراحًة عن نسبة         فئات المصادر الرئيسية  یتيح أیضا استعمال عتبة وطنية للحصر تعدیل عتبة          

الخاصة بها لتحدید العتبة بدال من تطبيق        وبذلك یمكن لوآاالت حصر الغازات استعمال تحليالت عدم التيقن            .  التيقن في الحصر الوطني   

 ١طریقة المستوى   " المعنون   ١-١-٢-٧ في المائة من تقييمات المستوى واالتجاه المستعملة في القسم              ٩٥العتبة المحددة سلفا البالغة      

 ."لتحدید فئات المصادر الرئيسية
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  النهج النوعية لتحدید فئات المصادر الرئيسية٢-٢-٧

  ال یمكن تقييمها بنفس القدر من السهولة في التحليالت                فئات المصادر الرئيسية،   عایير أخرى عند تحدید       ینبغي النظر في م    

 :وتشمل هذه المعایير ما یلي. الكمية

في حالة إجراء تخفيض آبير لالنبعاثات الناتجة عن مصدر ما من خالل : أساليب وتكنولوجيات الحد من االنبعاثات   •

. يات الحد من االنبعاثات فمن الممارسة السليمة تحدید هذه المصادر بأنها رئيسية                           استعمال أساليب وتكنولوج     

آما .  وسيكفل ذلك أنها موضوعة في أولویات عملية الحصر وأن تقدیرات االنبعاثات التي أعدت عالية الجودة                           

 .صرسيكفل ذلك شفافية الطرق المتبعة في الحد من االنبعاثات مما یعد مهما في تقييم جودة الح

إذا آانت وآاالت حصر الغازات تتوقع حدوث زیادة آبيرة في االنبعاثات                           :  نمو آبير متوقع في االنبعاثات           •

وسيحدد تقييم االتجاه الجاري بعض هذه الفئات       .  المستقبلية من مصدر ما  فيفضل تعریف هذا المصدر بأنه رئيسي           

ومن . أخرى رئيسية بفضل تقييم االتجاه في المستقبلوستحدد فئات ) ٤-٧ و٢-٧باستعمال المعادلتين (بأنها رئيسية   

المستحسن اعتبار فئة مصادر رئيسية استباقا لنمو مستقبلي في االنبعاثات  إذ یمكن أن یسفر ذلك عن التبكير                                   

آما یمكن لذلك أن    .  باستعمال طرق المستویات العليا للممارسة السليمة والتبكير بجمع مزید من البيانات التفصيلية              

لل  بدوره من احتمال حدوث تغيرات منهجية في المستقبل وُیبّسط من عملية إعادة حساب تقدیرات االنبعاثات في                  یق

 .المتسلسالت الزمنية في حال حدوث تغييرات منهجية

إذا لم تقم وآاالت حصر الغازات صراحة بمراعاة عدم التيقن باستعمال طریقة                        :  ارتفاع مستویات عدم التيقن       •

 فقد ترغب في اعتبار فئات المصادر التي یقترن بها أآبر قدر من عدم                فئات المصادر الرئيسية  تحدید   ل ٢المستوى  

وسبب ذلك هو الفائدة القصوى التي تتحقق بتخفيض عدم التيقن العام في الحصر عن                      .  التيقن بأنها فئات رئيسية     

واعتبار هذه المصادر رئيسية     .  تيقنطریق تحسين تقدیرات فئات المصادر التي تنطوي على قدر آبير من عدم ال                 

 .یمكن أن یفضي إلى تحسينات في جودة الحصر

 ٤-١-٧-٨یمكن الختبارات الحجم المبينة في القسم           :  االنخفاض أو االرتفاع غير المتوقع في مستوى االنبعاثات             •

 على تحدید الخطأ      ، أن یساعد   "ضمان ومراقبة الجودة   "في الفصل الثامن المعنون       "  مقارنة االنبعاثات "المعنون  

وقد ترغب وآاالت حصر الغازات في تحدید فئات المصادر التي ُتظهر انخفاضا               .  والتناقض في عمليات الحساب    

ومن الممارسة السليمة الترآيز على فئات           .  أو ارتفاعا غير متوقعا في مستویات االنبعاثات بأنها فئات رئيسية                  

ویمكن تنفيذ إجراءات ضمان ومراقبة        .  لكفالة موثوقية هذه النتائج     المصادر التي ُتالحظ فيها نتائج غير متوقعة             

 من الفصل الثامن إذا اعتبرت فئات المصادر التي یطرأ          ٧-٨الجودة في فئات المصادر على النحو المبين في القسم          

 . عليها انخفاض أو ارتفاع غير متوقع بأنها رئيسية

نوعية إلى تحدید فئات مصادر تم تحدیدها بالفعل آفئات رئيسية من خالل                  في معظم الحاالت، سيقود تطبيق هذه المعایير ال          

 .فئات المصادر الرئيسيةوقد یتم ُتحدیَّد بعض فئات المصادر اإلضافية وقد تضاف هذه  إلى قائمة . التحليل الكمي

  تطبيق النتائج٣-٢-٧
عداد قوائم الحصر محدودة وینبغي تحدید أولویات            الوطنية أمر مهم ألن الموارد المتاحة إل            فئات المصادر الرئيسية   تحدید  

وینبغي قدر المستطاع االهتمام بصفة خاصة         .  ومن األساسي إعداد تقدیرات آل فئات المصادر لكفالة االستيفاء              .  استغاللها

 .  من حيث جانبين مهمين من جوانب الحصربفئات المصادر الرئيسية
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وآما تبين شجرة القرارات في       .   من حيث االختيار المنهجي       المصادر الرئيسية   فئاتینبغي أوال زیادة ترآيز االهتمام على          

فإن وآاالت حصر الغازات ُتشجَّع على اتباع طرق         "  شجرة قرارات الختيار طریقة للممارسة السليمة      " المعنون   ٤-٧الشكل  

وفي آثير من فئات     .  م تتوافر الموارد    إال إذا ل    فئات المصادر الرئيسية    الخاصة بالمصدر عند التعامل مع          الممارسة السليمة 

ولكي .   وهو ما ال ینطبق على آل الحاالت        لفئات المصادر الرئيسية  )  ٢أي المستوى   (المصادر ُتقترح طرق المستوى األعلى       

، فئات المصادر الرئيسية  تحصل وآاالت حصر الغازات على إرشادات بشأن التطبيق المحدد لهذا المبدأ على فئات معينة من                 

 . غي عليها اتباع اإلرشادات وشجرات القرارات الواردة في الفصول من الثاني إلى الخامسینب

ویحتوي الفصل الثامن   .   من حيث ضمان ومراقبة الجودة     بفئات المصادر الرئيسية  وثانيا، من الممارسة السليمة زیادة االهتمام       

وآما یبين  .  ومراقبة جودة فئات المصادر في الحصر      على إرشادات تفصيلية بشأن ضمان       "  ضمان ومراقبة الجودة  "المعنون  

 إجراءات تفصيلية لمراقبة وضمان الجودة على          فئات المصادر الرئيسية   ذلك الفصل فإن من الممارسة السليمة أن تنفذ في                

 .مستوى المصادر

 شجرة قرارات الختيار طریقة الممارسة السليمة  ٤-٧الشكل 

 

 

  

 

 

 
 

 هل تعتبر 
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  التقاریر والوثائق٤-٢-٧

وتعد هذه المعلومات أساسية لتوثيق وتوضيح          .   بوضوح في الحصر     فئات المصادر الرئيسية   من الممارسة السليمة  تحدید          

إضافة إلى ذلك، ینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تعد قائمة                   .  سبب اختيار الطریقة المتبعة لكل فئة من فئات المصادر                

وبالطریقة المستعملة  )  مثل معایير المستوى أو االتجاه أو المعایير النوعية       (  فئات المصادر الرئيسية  بمعایير تحدید آل فئة من      

 ).٢ أو المستوى ١مثل المستوى (إلجراء التحليل الكمي 

ویحتوي هذا الجدول على أعمدة لإلبالغ عن           .  فئات المصادر الرئيسية    لتسجيل نتائج تحليل        ٤-٧وینبغي استعمال الجدول      

 .لمتبعة في تحدید فئات المصادرنتائج التحليل والمعایير ا

 ٤-٧الجدول 
 ملخص تحليل فئات المصادر

  ٢  المستوى  ١المستوى : الطریقة الكمية المتبعة
 هـاء
 تعليقات

 دال
معایير التحدید إذا آانت 

 نعم" جيم"إشارة العمود 

 جيم
 إشارة فئة المصدر الرئيسي

 )نعم أو ال(

 باء
غاز االحتباس الحراري 

 المباشر

 فأل
فئات المصادر المحددة من 

 )أ( الهيئة
     
     
     
     
     

 :حيث

 ینبغي أن تكون بيانات هذا العمود هي نفسها آما             -الهيئةقائمة فئات المصادر المحددة من        
 ٣-٧و ٢-٧في العمود ألف في الجدولين 

 :العمود ألف

ذا العمود هي نفسها آما في            ینبغي أن تكون بيانات ه          -غاز االحتباس الحراري المباشر      
 ٣-٧ و -٢-٧العمود باء في الجدولين 

 :العمود باء

 :العمود جيم إذا آانت فئة المصدر رئيسية" نعم" یتم إدخال اإلشارة -إشارة فئة المصدر الرئيسي

 یدرج في العمود جيم معيار أو أآثر من            -المعایير المتبعة في تحدید فئة المصادر الرئيسية        
للداللة على تقييم    "  المستوى:  "التالية المستخدمة في تحدید فئة المصادر الرئيسية         المعایير  

 للداللة على المعایير النوعية" نوعي"للداللة على تقييم االتجاه أو " االتجاه"المستوى أو 

 : العمود دال

 :العمود هاء  تدرج أي مواد تفسيریة-تعليقات

 

  إعادة الحساب٣-٧

ویستحسن إجراء  .  لحصر وتوافر البيانات سيتم تحدیث وتحسين الطرق المتبعة في إعداد الحصر                   في ظل تحسن قدرات ا       

ومن المهم لتقييم اتجاهات االنبعاثات أن تحسب آل سنوات          .  التغييرات والتحسينات عندما تسفر عن تقدیرات دقيقة ومستوفاة        

ومن الممارسة السليمة إعادة حساب      .  معدلة أو المحسنة   المتسلسلة الزمنية وليس مجرد السنوات األخيرة باستعمال الطرق ال            

االنبعاثات التاریخية عند حدوث تغيير أو تحسن في الطرق المتبعة أو عند إدراج فئات مصادر جدیدة في الحصر الوطني أو                       

 . عند تحدید وتصحيح أخطاء التقدیرات

لفة لتقدیر االنبعاثات من مصدر ما أو عندما تتحول            عندما تستعمل وآالة حصر الغازات طریقة مخت         التغير المنهجي ویحدث  
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وتنجم التغيرات المنهجية في آثير من         .   إلى طریقة وطنية     الخطوط التوجيهية للهيئة   عن استعمال إحدى الطرق المبينة في           

وآالة الحصر  وهناك مثال للتغير المنهجي الذي یحدث عندما تبدأ         .  األحيان عن تطویر مجموعات جدیدة ومختلفة من البيانات       

 االفتراضية حيث ١في حساب انبعاثات مصدر صناعي ما باستعمال طریقة تستند إلى مستوى أعلى بدال من طریقة المستوى                 

تكون قد حصلت على بيانات عن قياسات االنبعاثات في مواقع محددة الستعمالها مباشرة أو لتحدید معامالت االنبعاث                                     

 .الوطنية

دما تستعمل وآالة حصر الغازات نفس المستوى لتقدیر االنبعاثات، بيد أنها تطبقه باستعمال                        عن التحسين المنهجي ویحدث  

ومن أمثلة هذا التحسين ما یحدث عندما تتيح البيانات الجدیدة التوسع في              .  مصدر مختلف للبيانات أو مستوى مختلف للتجميع       

وفي هذه الحالة یستمر إجراء      .  جانس في فئات الحيوانات   تجزئة نموذج التخمر الداخلي في الحيوانات، مما یسفر عن زیادة ت             

ونظرا لتحسن طرق جمع      .  ، غير أنها تطبق على مستوى  أآثر تفصيال للتجميع               ٢التقدیر باستعمال إحدى طرق المستوى         

 . ودتهاالبيانات، فهناك إمكانية أخرى عند استعمال بيانات تتشابه في مستوى التجميع ولكنها تتسم بارتفاع في مستوى ج

ویتناول هذا القسم آيفية تحدید الحاالت التي ینبغي فيها تغيير الطرق أو تحسينها، آما یصف الممارسات السليمة إلعادة                                 

وینبغي توثيق عمليات إعادة حساب المتسلسلة الزمنية بأآملها على النحو المبين أدناه ومراعاة عدم                               .  حساب االنبعاثات  

وینبغي قدر المستطاع إخضاع بيانات      .   الممارسة السليمة الخاصة بفئات مصادر محددة        تإرشاداتعارض هذه العمليات مع      

االنبعاثات المحسنة أو المعدلة لمراجعة النظراء أو التثبت من صحتها بشكل آخر قبل تنفيذها، وبخاصة إذا آانت بيانات سنة                       

 . األساس ستتغير جراء ذلك

  أسباب إعادة الحساب١-٣-٧

 رات أو التحسينات في الطرق المتبعة التغيي١-١-٣-٧

 :من الممارسة السليمة تغيير الطرق المتبعة أو تحسينها في الحاالت التالية

یعد توافر البيانات عامال حاسما لتحدید الطریقة المالئمة، وبذلك فإن التغيرات التي                 :  عندما تتغير البيانات المتاحة     •

ومع اآتساب وآاالت حصر      .  يرات أو تحسينات في الطرق المتبعة        تطرأ على البيانات المتاحة قد تفضي إلى تغي            

الغازات للخبرة وقيامها بتكریس موارد إضافية إلعداد قوائم حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري فمن                               

  ٦.المتوقع حدوث تحسن في البيانات المتاحة

 السليمة بشأن تقدیر انبعاثات فئة تلك            عندما تتعارض الطریقة التي آانت متبعة من قبل مع إرشادات الممارسة                    •
 في  ةینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تستعرض اإلرشادات الخاصة بكل فئة من فئات المصادر الوارد                :  المصادر

 .الفصول من الثاني إلى الخامس

للمعایير قد ال تعتبر إحدى فئات المصادر رئيسية في سنة األساس تبعا                :عندما تصبح إحدى فئات المصادر رئيسية       •

ومثال ذلك أن آثيرا من البلدان لم تشرع إال مؤخرا في                          .  المستعملة، ولكنها قد تغدو رئيسية في سنة مقبلة                  

االستعاضة بالمرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية والمرآبات الكربونية المشبعة بالفلور عن المواد المستنفدة                 

وعلى الرغم من انخفاض االنبعاثات        .   بموجب بروتوآول منتریال     لألوزون التي یجري إلغاء استعمالها تدریجيا         

                                                 
 .ض الظروف تقاص في عمليات جمع البيانات، األمر الذي یمكنه أن یفضي أیضا إلى إحداث تغيير أو تحسن في الطریقة المتبعةقد یحدث في بع ٦
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وقد ترغب وآاالت   .  الحالية الناتجة عن هذا المصدر فقد تصبح رئيسية في المستقبل استنادا إلى االتجاه أو المستوى               

هذه حصر الغازات التي تتوقع حدوث نمو آبير في إحدى فئات المصادر النظر في هذه اإلمكانية قبل أن تصبح                              

 .الفئة رئيسية

مع األخذ بأساليب     :  عندما ال تكفي الطریقة المتبعة من قبل للتعبير عن أنشطة التخفيف بشكل یتسم بالشفافية                                •

وتكنولوجيات الحد من االنبعاثات، ینبغي لوآاالت حصر الغازات أن تستعمل طرقا یمكنها تفسير النقص الناجم في                  

عندما ال تتسم الطرق المستعملة من قبل بقدر آاف من الشفافية فإن من                         و.  االنبعاثات على نحو یتسم بالشفافية        

 .الممارسة السليمة تغيير هذه الطرق أو تحسينها

قد تتزاید بمرور الوقت القدرة البشریة أو المالية أو االثنتين معا على إعداد               :  عندما تزداد القدرة على إعداد الحصر       •

غازات من قدراتها على إعداد الحصر فمن الممارسة السليمة تغيير                 وإذا حسنت وآاالت حصر ال       .  قوائم الحصر 

الطرق أو تحسينها لزیادة الدقة واالستيفاء والشفافية في عمليات حصر االنبعاثات، وبخاصة االنبعاثات الناتجة عن                  

 .فئات المصادر الرئيسية

لوجيات الجدیدة أو من الفهم العلمي         قد تستحدث في المستقبل طرق تستفيد من التكنو            :  عندما تتوافر طرق جدیدة       •

ومثال ذلك أن تكنولوجيا االستشعار عن بعد قد تتيح تقدیر االنبعاثات من خطوط الغاز الطبيعي بدقة أآبر                   .  المتطور

مما في حالة استعمال معامالت االنبعاث البسيطة القائمة على اإلنتاج، أو قد تتيح التحسينات التي یتم إدخالها على                        

وینبغي لوآاالت الرصد أن تكفل اتساق            .   رصد االنبعاثات إجراء رصد مباشر لمزید من االنبعاثات                 اتكنولوجي

دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس                  ومع     الخطوط التوجيهية للهيئة    طرقها مع     
 ).الممارسات السليمة دليل (الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها

  إدراج المصادر الجدیدة٢-١-٣-٧

قد تحدد وآاالت حصر الغازات في بعض الظروف فئات مصادر جدیدة أو غازات جدیدة ینبغي إدراجها في قوائم الحصر                           

ومن الناحية الرسمية ال     .  وتحتاج وآالة حصر الغازات في هذه الحالة إلى وضع أو تنفيذ منهجية جدیدة                 .  التي تقوم بإعدادها  

النهج المتبعة  " المعنون   ٢-٣-٧تغيرا أو تحسنا منهجيا، وإنما نذآرها هنا ألن اإلرشادات الواردة في القسم                 تعتبر هذه الحالة     

 .المتعلقة بكيفية وضع متسلسلة زمنية متسقة تعد ذات صلة عند النظر في فئات المصادر الجدیدة" في إعادة الحساب

  تصحيح األخطاء٣-١-٣-٧

ت ضمان ومراقبة الجودة المبينة في الفصل الثامن إلى اآتشاف أخطأ أو أغالط في عملية                  من الممكن أن یفضي تنفيذ إجراءا      

. وآما نالحظ في ذلك الفصل فإن من الممارسة السليمة تصحيح األخطاء في التقدیرات التي سبق تقدیمها                     .  حصر االنبعاثات 

أننا نشير إلى هذه الحالة هنا نظرا لضرورة مراعاة          على  .  وینبغي تحدیدا أال یعتبر تصحيح األخطاء تغييرا أو تحسينا منهجيا           

 . أدناه عند إجراء التصحيحات الالزمة٢-٣-٧اإلرشادات المبينة في القسم 

  النهج المتبعة في إعادة الحساب٢-٣-٧

مها ینبغي  ینبغي االتساق في إجراء آل تقدیرات االنبعاثات في أي متسلسلة زمنية، وهو ما یعني أن التقدیرات التي سبق تقدی                      

وآما نبين أدناه فإنه ینبغي إعادة    .  تقييمها للتأآد من اتساقها وأن یعاد حسابها عند اللزوم آلما تغيرت أو تحسنت الطرق المتبعة              
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وربما أمكن تحقيق ذلك     .  حساب التقدیرات السابقة لكل السنوات التي تتألف منها المتسلسلة الزمنية باستعمال الطرق الجدیدة                 

وقد یزداد  .  ومع ذلك فقد یتعذر في بعض الحاالت استعمال نفس الطریقة لكل سنوات الحصر                  .  فئات المصادر في آثير من     

وما لم یكن في المستطاع استعمال نفس             .  تواتر هذه الحالة في المستقبل نظرا للتباعد الزمني عن سنة الحصر األساسية                       

األساليب البدیلة المتبعة في إعادة       " المعنون    ٢-٢-٣-٧ة في القسم      الطریقة في آل السنوات فينبغي تقييم النهج البدیلة المبين             

 ."الحساب

ومن المهم مالحظة أن بعض التغييرات أو التحسينات في الطرق تنطبق على المتسلسلة الزمنية آلها في حين قد ال تنطبق                              

ولوجيات الحد من االنبعاثات فقد یلزم       ومثال ذلك أنه في حالة األخذ بتكن       .  تغييرات أو تحسينات أخرى إال على سنوات معينة         

وبذلك ینبغي العنایة بتقييم      .  النظر في النهج المالئم إلدخال تغييرات تدریجية على معامالت االنبعاث أو نشر التكنولوجيا                      

 . السمات الخاصة بفئة المصادر والتغيير أو التحسين المنهجي عند إعادة الحساب

 یقة جدیدة لكل السنوات إعادة الحساب باستعمال طر١-٢-٣-٧

من الممارسة السليمة إعادة حساب التقدیرات السابقة باتباع نفس الطریقة وباستعمال مجموعة متسقة من البيانات في آل                              

والصعوبة المحتملة في اتباع طریقة جدیدة إلعادة الحساب هو عدم توافر مجموعة مستوفاة من                     .  سنوات المتسلسلة الزمنية   

فئات ومن الممارسة السليمة قبل تقریر عدم توافر البيانات الالزمة، وبخاصة في حالة                              .  وات السابقة  البيانات عن السن    
فقد یكون من الممكن مثال الشروع       .  ، أن ننظر في مجموعة متنوعة من وسائل الحصول على هذه البيانات             المصادر الرئيسية 

ن مكاتب اإلحصاء أو الخبراء المختصين في مختلف               في أنشطة لجمع بيانات جدیدة أو الحصول على بيانات إضافية م                     

 . القطاعات أو االتصال بقطاع الصناعة مع وضع ترتيبات لحمایة سریة المعلومات المتعلقة بالعمل عند اللزوم

  التقنيات البدیلة إلعادة الحساب٢-٢-٣-٧

یكن ممكنا إعادة الحساب بالكامل باستعمال نفس         هناك العدید من التقنيات البدیلة التي یمكن اتباعها في إعادة الحساب ما لم                    

ویتطلب اختيار التقنية   .  وتالئم آل تقنية حاالت معينة تحددها اعتبارات مثل توافر البيانات وطبيعة التعدیل المنهجي              .  الطریقة

 . البدیلة تقييم الظروف المحددة وتحدید أفضل خيار ممكن للحالة المعينة

ویمكن تطبيق هذه النهج     .  هج الرئيسية المتبعة في إعادة الحساب وسيرد بيان تفصيلي لها أدناه                أدناه الن   ٥-٧ویوجز الجدول    

 ).في حالة التحسين المنهجي(أو على مستوى البيانات األساسية ) في حالة التغيير المنهجي(على مستوى الطرق المتبعة 

 
 ٥-٧الجدول 

 ملخص النهج المتبعة في إعادة الحساب
 

 النهج المتبع نية التطبيقإمكا تعليقات
یكون على أعلى درجة من الموثوقية عندما یمكن         •

تقييم التشابك بين مجموعتين أو أآثر من تقدیرات 
 .االنبعاثات السنویة

إذا آانت العالقة المالحظة عند استعمال                             •
الطریقتين غير متسقة فينبغي أن تستند إعادة                   
الحساب إلى اثنتين أو أآثر من تقدیرات                              

 .بعاثات السنویةاالن
إذا آانت االتجاهات المالحظة باستعمال                            •

الطریقتين السابقة والجدیدة غير متسقة وعشوائية      
 .ممارسة سليمةفإن هذا النهج ال یعتبر 

البد من توافر البيانات الالزمة لتطبيق                            
الطریقتين، السابقة والجدیدة لمدة عام واحد                 

 .على األقل

 التشابك
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 ٥-٧الجدول 
 ملخص النهج المتبعة في إعادة الحساب

 
 النهج المتبع نية التطبيقإمكا تعليقات

 البيانات اإلرشادیة          ینبغي اختبار مجموعات          •
لتحدید )  المنفردة أو المشترآة              (المتعددة        

 . المجموعات األآثر ارتباطا
 .ینبغي عدم استعمالها لفترات طویلة •

ترتبط معامالت االنبعاث أو بيانات األنشطة              
المستعملة في الطریقة الجدیدة ارتباطا قویا مع          
البيانات اإلرشادیة األخرى المعروفة والتي               

 .ول عليهایسهل الحص

 الطریقة البدیلة

یمكن استكمال تقدیرات االنبعاثات خطيا في                    •
الفترات التي ال یمكن فيها تطبيق الطریقة                          

 .الجدیدة

تتوافر البيانات المطلوبة إلعادة الحساب                       
باستعمال الطریقة الجدیدة لسنوات متقطعة أثناء 

 .المتسلسلة الزمنية

 االستكمال

ثوقية إذا آان      یكون على أعلى درجة من المو              •
 .االتجاه ثابتا بمرور الوقت

 ینبغي عدم استعمال هذا النهج إذا آان االتجاه                 •
وفي هذه الحالة قد یكون من المالئم                  (متغيرا   

 ). استعمال الطریقة البدیلة
 . ینبغي عدم استعمالها لفترات طویلة •

ال تجمع البيانات للطریقة الجدیدة سنویا وال                 
 . یة المتسلسلة الزمنيةتتوافر عند بدایة أو نها

 التقدیر االستقرائي لالتجاه

 

 التشابك

ینبغي مقارنة مستوى واتجاه التقدیرات المعدة باستعمال الطریقتين السابقة والجدیدة عند إجراء تغيير أو تعدیل في الطریقة                         

دید متسلسلة زمنية استنادا إلى العالقة      وما لم یكن ممكنا استعمال الطریقة الجدیدة في آل السنوات فقد یكون ممكنا تح               .  المتبعة

ومن األساسي تحدید المتسلسلة     .  المالحظ بين الطریقتين أثناء السنوات التي یمكن فيها استعمال آلتا الطریقتين              )  أو التشابك (

لتي ال یمكن   وفي السنوات ا  .  الزمنية على افتراض وجود عالقة متسقة بين نتائج الطریقة المستعملة من قبل والطریقة الجدیدة               

فيها استعمال الطریقة الجدیدة مباشرة، تقدر مستویات االنبعاثات عن طریق التعدیل التناسبي لتقدیرات االنبعاثات السابقة                           

 .استنادا إلى العالقة المالحظة أثناء فترة التشابك

ة تقدر االنبعاثات المقترنة بالطریقة      وفي هذه الحال  .  ویشيع استعمال طریقة التشابك عندما توجد عالقة تناسبية بين الطریقتين            

 :٥-٧الجدیدة وفقا للمعادلة 

٥-٧المعادلة   

y0 = 







∑∑•
==

n

mi
i

n

mi
i0 xyx   

 :حيث

y0هو مقدار االنبعاثات المعاد حسابه باستعمال طریقة التشابك  

x0 هو المقدار المحدد باستعمال الطریقة السابقة من قبل 

ـال الطریقتين الجدیدة والسابقة أثنــاء فترة التشابك التي تشير إليهــــا             هو التقدیرات المعدة باستعم     xi و yiمجموع  
 .n إلى mالسنوات من 

 

ویمكن تقييم أي عالقة بين الطریقة التي آانت مستعملة من قبل والطریقة الجدیدة عن طریق مقارنة التشابك بين مجموعة                             

وسبب ذلك هو أن مقارنة سنة واحدة فقط        .  مقارنة سنوات متعددة  واحدة فقط من تقدیرات االنبعاثات السنویة، وإن آان یفضل           
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آما یمكن مالحظة العالقات األخرى بين الطریقتين القدیمة              .  قد یسوق إلى تحيز ویكون من غير الممكن تقييم االتجاهات                 

ثات المقترنة بالطریقة    وفي هذه الحالة تقدر االنبعا      .  والجدیدة من خالل تقييم التشابك حيث قد یالحظ مثال وجود فرق ثابت                  

ولمزید من المعلومات عن طریقة التشابك المتبعة في إعادة الحساب            .  الجدیدة عن طریق تعدیل التقييم السابق بالمقدار الثابت         

األساس " المعنون     ١، یمكن الرجوع إلى المرفق            ")منهجيات الوصل المجدول    "التي یمكن أن یطلق عليها أیضا اسم                 (

 ."دم التيقنالمفاهيمي لتقييم ع

 الطریقة البدیلة

وتستعمل التغيرات التي   .  تربط الطریقة البدیلة تقدیرات االنبعاثات ببيانات األنشطة األساسية أو غيرها من البيانات اإلرشادیة             

ل وینبغي ربط التقدیر بمصدر البيانات اإلحصائية الذي یوضح على أفض             .  تطرأ على هذه البيانات لمحاآاة اتجاه االنبعاثات         

ومثال ذلك أن انبعاثات المصادر المتنقلة قد ترتبط باالتجاهات في                     .  وجه االختالفات الزمنية في فئة مصدر االنبعاثات             

المسافات التي تقطعها المرآبات وأن االنبعاثات من مياه الصرف الناتجة عن االستعماالت المنزلية قد ترتبط بالسكان وأن                          

 .ویات اإلنتاج في الصناعة ذات الصلةاالنبعاثات الصناعية قد ترتبط بمست

 :٦-٧ویرتبط تقدیر االنبعاثات في أبسط صوره بنوع وحيد من البيانات آما هو مبين في المعادلة 

٦-٧المعادلة   

y0 = yt • (s0 / st) 

 :حيث

y =  تقدیر االنبعاثات في سنة الصفر والسنةt 

s =  المعلم اإلحصائي البدیل في سنة الصفر والسنةt 

وقد یفيد تحليل    .  كن في بعض الحاالت إیجاد عالقات أدق عن طریق ربط االنبعاثات بأآثر من مؤشر قياس إحصائي                          ویم

 .التراجع في اختيار معالم البيانات البدیلة المالئمة

یتم إجراؤها  واستعمال الطرق البدیلة لتقدیر البيانات التي ال تكون متاحة في غير ذلك  یمكن أن یحسن من دقة التقدیرات التي                      

 .باتباع النهجين القائمين على االستكمال والتقدیر االستقرائي لالتجاه المبينين أدناه

 االستكمال

ومثال ذلك أن اإلحصاءات التفصيلية        .  قد یمكن في بعض الحاالت تطبيق طریقة ما بشكل متقطع أثناء المتسلسلة الزمنية                      

وفي هذه الحالة یمكن    .  یكون من العملي إجراء استقصاءات تفصيلية سنویة       الالزمة قد ال تجمع إال آل بضع سنوات أو قد ال               

ویفضل اتباع الطریقة    .  تقدیر السنوات الوسيطة في المتسلسلة الزمنية عن طریق االستكمال فيما بين التقدیرات التفصيلية                      

 .البدیلة ما لم تتوافر المعلومات عن االتجاهات العامة أو المعالم األساسية

  االستقرائي لالتجاهالتقدیر

في حالة عدم إعداد تقدیرات تفصيلية لسنة األساس أو آلخر سنة في الحصر قد یلزم إجراء تقدیر استقرائي انطالقا من أقرب                       

). لتقدیر سنة األساس  (أو خلفي   )  لتقدیر االنبعاثات في السنوات األخيرة    (ویمكن إجراء تقدیر استقرائي أمامي       .  تقدیر تفصيلي 
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تقدیر االستقرائي ببساطة أن االتجاه المالحظ في االنبعاثات أثناء فترة توافر التقدیرات التفصيلية یظل ثابتا على                      ویفترض ال 

وبالنظر إلى هذه الفرضية یتضح أنه ینبغي عدم استعمال التقدیر االستقرائي ما لم یتسم نمو                       .  مدى فترة التقدیر االستقرائي    

ا ینبغي عدم استعمال التقدیر االستقرائي لفترات زمنية طویلة ما لم یتم إجراء اختبارات                 آم.  االنبعاثات بالثبات بمرور الزمن   

 .تفصيلية بين حين وآخر لتأآيد استمرار صحة االتجاه

 الحاالت الخاصة

ومثال ذلك أن   .   على أفضل وجه بمرور الزمن      تقد یلزم في بعض الحاالت وضع نهج ذي مواصفات خاصة لتقدیر االنبعاثا             

نتيجة مثال لتطبيق تكنولوجيا الحد من         (ئل القياسية قد ال تصلح في حال تغير الظروف التقنية خالل المتسلسلة الزمنية                      البدا

وقد یتطلب األمر في هذه الحالة تعدیل معامالت االنبعاث آما سيلزم النظر بعنایة في اتجاه العوامل أثناء الفترة                       ).  االنبعاثات

إجراء توثيق دقيق للنهج ذات المواصفات الخاصة في الحاالت التي تستعمل فيها هذه النهج،                 مة  الممارسة السلي ومن  .  الزمنية

 .وبخاصة لمراعاة آيفية المقارنة بين تقدیرات االنبعاثات الناتجة وبين تقدیرات االنبعاثات باستعمال البدائل القياسية

  الوثائق٣-٣-٧

قيق الشفافية في تقدیرات االنبعاثات وإلثبات أن إعادة الحساب تمثل                  من المهم توثيق عمليات إعادة الحساب بوضوح لتح             

 :وینبغي بشكل عام توفير المعلومات التالية عند إجراء عمليات إعادة الحساب. تحسنا في الدقة واالستيفاء

 ).یدةبتوفير التقدیرات المعدة بالطریقتين السابقة والجد(تأثير إعادة الحساب على مستوى التقدیر واتجاهه  •

 ").أسباب إعادة الحساب"  المعنون ١-٣-٧انظر القسم (أسباب إعادة الحساب  •

 .وصف الطریقة المعدلة أو المحسنة •

 .مبررات التغيير أو التحسين المنهجي من حيث تحسين الدقة أو الشفافية أو االستيفاء •

 .النهج المتبع في إعادة حساب التقدیرات المقدمة من قبل •

تي یستند إليها اختيار النهج والتي ینبغي أن تشمل المقارنة بين النتائج التي یتم الحصول عليها                        األسس المنطقية ال    •

باستعمال النهج المختار وبين البدائل الممكنة األخرى، بما في ذلك من الناحية المثالية مخطط بياني بسيط لالنبعاثات      

 .في مقابل المدة أو بيانات األنشطة ذات الصلة أو آليهما
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 ٢٤-٧دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتها                                        

 ١-٧التذیيل 

  لفئات المصادر الرئيسية ١مثال لتحدید المستوى 

 للتحليل الكمي على قائمة الحصر األمریكية للفترة           ١ في هذا التذیيل تطبيق المستوى         ٣ إلى   ١تبين الجداول من     

 في  وآالة حمایة البيئة   وتم تقييم المستوى واالتجاه باستعمال تقدیرات االنبعاثات المأخوذة عن                  .  ١٩٩٧-١٩٩٠

ولم .  وال یتضمن هذا المثال أي تقييم نوعي ولكن لم یتوقع تحدید فئات مصادر إضافية              ).  ١٩٩٩  (الوالیات المتحدة 

 نظرا لعدم توافر تقدیرات عدم التيقن في فئات المصادر باتباع اإلرشادات الواردة في                      ٢یستعمل نهج المستوى      

 .تقریر الممارسة السليمةوقت نشر " عدم التيقنالتطبيق العملي لقياس مقدار "الفصل السادس المعنون 

وأخذت بيانات األعمدة من ألف إلى . فئات المصادر الرئيسية نتائج تقييم المستوى حيث ظللت فيه ١ویبين الجدول  

وتم حساب خانات العمود هاء باستعمال            ).  ١٩٩٩  (وآالة حمایة البيئة في الوالیات المتحدة           دال مباشرة عن        

في العمود هاء ترتيبا تنازليا حسب رتبة الحجم ثم               )  أي صفوف الجدول   ( ورتبت فئات المصادر        .١-٧المعادلة  

 في المائة   ٩٥ هي الفئات التي یبلغ مجموعها         وفئات المصادر الرئيسية  .  أدرج المجموع التراآمي في العمود واو      

 .من خانات العمود هاء بعد عملية الترتيب

، أخذت األعمدة   ١ومثلما في الجدول    .  فئات المصادر الرئيسية  اه حيث ظللت فيه      نتائج تقييم االتج   ٢ویبين الجدول   

وتم حساب خانات العمود هاء        ).  ١٩٩٩  (وآالة حمایة البيئة في الوالیات المتحدة        من ألف إلى دال مباشرة عن           

نات فئات المصادر   وتم حساب العمود واو آنسبة مئویة لبيا       .   وإدرجت قيمة الناتج المطلقة     ٢-٧باستعمال المعادلة   

 وفقا لتقييم االتجاه    فئات المصادر الرئيسية  وحددت  .  في العمود هاء من مجموع آل فئات المصادر في العمود هاء           

واستعمل العمود  .  عن طریق ترتيب بيانات فئات المصادر في العمود واو ترتيبا تنازليا من األآبر إلى األصغر                      

 في  ٩٥ هي تلك الفئات التي یبلغ مجموعها         وفئات المصادر الرئيسية  .  وزاي لتحدید المجموع التراآمي للعمود وا      

 .المائة من بيانات العمود واو بعد عملية الترتيب

 المعنون   ٤-٢-٧ نتائج التحليل باتباع االقتراحات بشأن التقاریر والوثائق الواردة في القسم                        ٣ویوجز الجدول     

 في قائمة الحصر األمریكية استنادا      فئة مصادر رئيسية    ١٧م تحدید   وآما یشير الجدول، فقد ت    ."  التقاریر والوثائق "

المستعملة في فئة     )  مثل الفحم والنفط والغاز      (وتم تحدید جميع أنواع الوقود الرئيسية              .  إلى نتائج هذا التحليل      

وهناك . سواءبأنها رئيسية من حيث المستوى واالتجاه على ال    "  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت      "

وحددت فئتان بأنهما    .  ثمان مصادر أخرى حددت بأنها رئيسية من حيث تقييمي المستوى واالتجاه على السواء                      

رئيسيتان فقط من حيث تقييم المستوى، وهما انبعاثات غاز الميثان الناتجة عن معالجة الروث وانبعاثات أآسيد                         

وأما فئات المصادر الستة المتبقية، التي هي               .   الزراعة  النيتروز غير المباشرة من النيتروجين المستعمل في              

وتنخفض .  باستثناء واحدة انبعاثات من قطاع العمليات الصناعية، آلها رئيسية فقط من حيث تقييم االتجاه                                    

وهناك بعض فئات المصادر     .  المحددة بسبب االتجاه  فئات المصادر الرئيسية     االنبعاثات انخفاضا آبيرا في معظم        

 .بر رئيسية نظرا للنمو السریع في انبعاثاتها، مثل مصادر انبعاثات بدائل المواد المستنفدة لألوزونالتي تعت
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 ١الجدول  ١-٧التذیيل 
 )قائمة الحصر األمریكية(تقييم المستوى -١تحليل المستوى 

 واو
المجموع 
التراآمي 
للعمود 

 "هـاء"

 هـاء
تقييم 
 المستوى

 دال
تقدیر السنة 

الجاریة 
طنان باأل(

المتریة من 
مكافئ 
) الكربون

 )ب(

 جيم
تقدیر سنة 
األساس 

باألطنان (
المتریة من 

مكافئ 
 )ب() الكربون

 باء
غاز االحتباس الحراري 

 المباشر

 ألف
 )أ(فئات المصادر المحددة من الهيئة 

 الفحم-تانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثاب ثاني أآسيد الكربون 481.6 533.3 0.29 0.29
  الطرق وغيرها من المصادر-االحتراق المتنقل ثاني أآسيد الكربون 338.1 381.0 0.21 0.50
  الغاز-انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت ثاني أآسيد الكربون 266.0 313.1 0.17 0.68
 النفط-ن من االحتراق الثابتانبعاثات ثاني أآسيد الكربو ثاني أآسيد الكربون 176.8 177.5 0.10 0.77
 انبعاثات الميثان من مواقع التخلص من النفایات الصلبة الميثان 56.2 66.7 0.04 0.81
 انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية أآسيد النيتروز 46.6 53.7 0.03 0.84
 طائراتال: االحتراق المتنقل ثاني أآسيد الكربون 50.5 50.1 0.03 0.87
 االنبعاثات المتسربة من عمليات النفط والغاز الميثان 34.5 35.1 0.02 0.89
  المستأنسةتانبعاثات الميثان من التخمر الداخلي في الحيوانا الميثان 32.7 34.1 0.02 0.91
 ستعمل في الزراعةانبعاثات أآسيد النيتروز غير المباشرة من النيتروجين الم أآسيد النيتروز 18.8 20.4 0.01 0.92
 االنبعاثات المتسربة من تعدین ومعالجة الفحم الميثان 24.0 18.8 0.01 0.93
 انبعاثات الميثان من معالجة الروث  الميثان 14.9 17.0 0.01 0.94
 الطرق وغيرها من المصادر: االحتراق المتنقل أآسيد النيتروز 13.0 16.9 0.01 0.95
 المالحة البحریة: االحتراق المتنقل أآسيد الكربونثاني  16.4 15.4 0.01 0.96
 انبعاثات بدائل المواد المستنفدة لألوزون عدة غازات 0.3 14.7 0.01 0.96
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج األسمنت ثاني أآسيد الكربون 8.9 10.2 0.01 0.97
المرآبات الكربونية  9.5 8.2 0.01 0.97

 جينيةالفلوریة الهيدرو
 آلورو ثنائي فلورو الميثانانبعاثات ثالثي فلورو الميثان الناتجة عن صناعة 

 انبعاثات سادس فلورید الكبریت من المعدات الكهربائية سادس فلورید الكبریت 5.6 7.0 0.01> 0.98
 ثابتانبعاثات غازات غير ثاني أآسيد الكربون من االحتراق ال أآسيد النيتروز 3.8 4.1 0.01> 0.98
 انبعاثات أآسيد النيتروز من إنتاج حمض األدیبيك أآسيد النيتروز 4.7 3.9 0.01> 0.98
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج الجير ثاني أآسيد الكربون 3.3 3.9 0.01> 0.98
 انبعاثات أآسيد النيتروز من إنتاج حمض النيتریك أآسيد النيتروز 3.3 3.8 0.01> 0.99
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من العمليات الصناعية األخرى ثاني أآسيد الكربون 2.7 3.6 0.01> 0.99
 سادس فلورید الكبریت من إنتاج المغنيسيوم سادس فلورید الكبریت 1.7 3.0 0.01> 0.99
 انبعاثات أآسيد النيتروز من معالجة الروث  أآسيد النيتروز 2.6 3.0 0.01> 0.99
المرآبات الكربونية  4.9 2.9 0.01> 0.99

 المشبعة بالفلور
 انبعاثات المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور من إنتاج األلومنيوم

 انبعاثات الميثان من إنتاج األرز الميثان 2.5 2.7 0.01> 0.99
 االنبعاثات الناتجة عن معالجة مياه الصرف  أآسيد النيتروز 2.1 2.3 0.01> 1.00
 انبعاثات غازات غير ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت الميثان 2.3 2.2 0.01> 1.00
 الطرق وغيرها: االحتراق المتنقل الميثان 1.4 1.4 0.01> 1.00
انبعاثات المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور والمرآبات الكربونية الفلوریة                                      عدة غازات 0.2 1.3 0.01> 1.00

 رید الكبریت من صناعة أشباه الموصالتالهيدروجينية وسادس فلو
 االنبعاثات الناتجة عن معالجة مياه الصرف  الميثان 0.9 0.9 0.01> 1.00
 الطيران: االحتراق المتنقل أآسيد النيتروز 0.5 0.5 0.01> 1.00
 انبعاثات الميثان من العمليات الصناعية األخرى الميثان 0.3 0.4 0.01> 1.00
 انبعاثات الميثان من إحراق المخلفات الزراعية الميثان 0.2 0.2 0.01> 1.00
 المالحة البحریة: االحتراق المتنقل أآسيد النيتروز 0.1 0.1 0.01> 1.00
 االنبعاثات الناتجة عن إحراق النفایات أآسيد النيتروز 0.1 0.1 0.01> 1.00
 ن إحراق المخلفات الزراعيةانبعاثات أآسيد النيتروز م أآسيد النيتروز 0.1 0.1 0.01> 1.00

      
 المجموع  1632.1 1813.6 1.00 

 جةارحاستخدام األراضي وتغيير استخدامات األراضي وال هذا التحليل لال یشم) أ(
 ٣-٧ و٢-٧ینبغي استخدام وحدات مكافئ ثاني أآسيد الكربون في عرض التقدیرات آما تشير إلى ذلك الحواشي في الجدولين ) ب(

 ةالمتحدة األمریكيوآالة حمایة البيئة في الوالیات : المصدر
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 ٢ الجدول ١-٧التذیيل 

 )قائمة الحصر األمریكية(تقييم االتجاه -١تحليل المستوى 
 زاي

المجموع 
التراآمي 
للعمود 

 "واو"

 واو
النسبة 
المئویة 

للمساهمة 
 في االتجاه

 هـاء
تقييم 
 االتجاه

 دال
تقدیر السنة 

الجاریة 
ان باألطن(

المتریة من 
مكافئ 
) الكربون

 )ب(

 جيم
تقدیر سنة 
األساس 

باألطنان (
المتریة من 

مكافئ 
 )ب() الكربون

 باء
غاز االحتباس الحراري 

 المباشر

 ألف
 )أ(فئات المصادر المحددة من الهيئة 

 النفط-تانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثاب ثاني أآسيد الكربون 176.8 177.5 0.01 19 0.19
  الغاز-انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت ثاني أآسيد الكربون 266.0 313.1 0.01 17 0.36
 انبعاثات بدائل الموائد المستنفدة لألوزون عدة غازات 0.3 14.7 0.01 14 0.50
 االنبعاثات المتسربة من تعدین ومعالجة الفحم الميثان 24.0 18.8 0.01> 8 0.58
 الطيران: االحتراق المتنقل ثاني أآسيد الكربون 50.5 50.1 0.01> 6 0.64
 الطرق وغيرها: االحتراق المتنقل ثاني أآسيد الكربون 338.1 381.0 0.01> 5 0.69
 انبعاثات الميثان من مواقع التخلص من النفایات الصلبة الميثان 56.2 66.7 0.01> 4 0.73
 االنبعاثات المتسربة من عمليات النفط والغاز يثانالم 34.5 35.1 0.01> 3 0.76
 المالحة البحریة: االحتراق المتنقل ثاني أآسيد الكربون 16.4 15.4 0.01> 3 0.79
المرآبات الكربونية                  4.9 2.9 0.01> 3 0.82

 المشبعة بالفلور
 انبعاثات المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور

 الطرق وغيرها: االحتراق المتنقل النيتروزأآسيد  13.0 16.9 0.01> 2 0.84
المرآبات الكربونية                  9.5 8.2 0.01> 2 0.87

 الفلوریة الهيدروجينية
آلورو ثنائي فلورو     انبعاثات ثالثي فلورو الميثان الناتجة عن صناعة               

 الميثان
 لمستأنسةانبعاثات الميثان من التخمر الداخلي في الحيوانات ا الميثان 32.7 34.1 0.01> 2 0.89
 انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية أآسيد النيتروز 46.6 53.7 0.01> 2 0.91
 الفحم-انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت ثاني أآسيد الكربون 481.6 533.3 0.01> 2 0.92
 وز من إنتاج حمض األدیبيكانبعاثات أآسيد النيتر زأآسيد النيترو 4.7 3.9 0.01> 1 0.94
 انبعاثات سادس فلورید الكبریت من إنتاج المغنيسيوم سادس فلورید الكبریت 1.7 3.0 0.01> 1 0.95
 المرآبات الكربونية المشبعة والمرآبات الكربونية الفلوریة                   تانبعاثا عدة غازات 0.2 1.3 0.01> 1 0.96

 أشباه الموصالتالهيدروجينية وسادس فلورید الكبریت من صناعة 
 انبعاثات سادس فلورید الكبریت من المعدات الكهربائية سادس فلورید الكبریت 5.6 7.0 0.01> 1 0.97
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون العمليات الصناعية األخرى ثاني أآسيد الكربون 2.7 3.6 0.01> 1 0.97
 النيتروز غير المباشرة من النيتروجين المستعمل في                  انبعاثات أآسيد   أآسيد النيتروز 18.8 20.4 0.01> 1> 0.98

 الزراعة
 انبعاثات الميثان من معالجة الروث  الميثان 14.9 17.0 0.01> 1> 0.98
 انبعاثات غازات غير ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت الميثان 2.3 2.2 0.01> 1> 0.99
 تنبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج األسمنا ثاني أآسيد الكربون 8.9 10.2 0.01> 1> 0.99
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج الجير ثاني أآسيد الكربون 3.3 3.9 0.01> 1> 0.99
 الطرق وغيرها: االحتراق المتنقل الميثان 1.4 1.4 0.01> 1> 0.99
 إنتاج حمض النيتریكانبعاثات أآسيد النيتروز من  أآسيد النيتروز 3.3 3.8 0.01> 1> 0.99

 انبعاثات غازات غير ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت أآسيد النيتروز 3.8 4.1 0.01> 1> 1.0
 انبعاثات أآسيد النيتروز من معالجة الروث  أآسيد النيتروز 2.6 3.0 0.01> 1> 1.0
 لصرف االنبعاثات الناتجة عن معالجة مياه ا الميثان 0.9 0.9 0.01> 1> 1.0
 انبعاثات الميثان من إنتاج األرز الميثان 2.5 2.7 0.01> 1> 1.0
 انبعاثات الميثان من العمليات الصناعية األخرى الميثان 0.3 0.4 0.01> 1> 1.0
 الطيران: االحتراق المتنقل أآسيد النيتروز 0.5 0.5 0.01> 1> 1.0
 ناتجة عن معالجة مياه الصرفاالنبعاثات ال أآسيد النيتروز 2.1 2.3 0.01> 1> 1.0
 انبعاثات الميثان من إحراق المخلفات الزراعية الميثان 0.2 0.2 0.01> 1> 1.0
 المالحة البحریة: االحتراق المتنقل أآسيد النيتروز 0.1 0.1 0.01> 1> 1.0
 االنبعاثات الناتجة عن إحراق النفایات أآسيد النيتروز 0.1 0.1 0.01> 1> 1.0
 انبعاثات أآسيد النيتروز الناتجة عن إحراق المخلفات الزراعية أآسيد النيتروز 0.1 0.1 0.01> 1> 1.0

       
 المجموع  1632.1 1813.6 0.05 1.00 

 جةارحقطاع استخدام األراضي وتغيير استخدامات األراضي وال هذا التحليل لال یشم) أ(
 ٣-٧ و٢-٧ن في عرض التقدیرات آما تشير إلى ذلك الحواشي في الجدولين ینبغي استعمال وحدات مكافئ ثاني أآسيد الكربو) ب(
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  ٣ الجدول ١-٧التذیيل 

 ملخص تحليل فئات المصادر
  ٢  المستوى  ١المستوى : الطریقة الكمية المتبعة

 هـاء
 تعليقات

 دال
ذا آانت معایير التحدید إ
" جيم"إشارة العمود 
 نعم

 جيم
إشارة فئة المصدر 

 الرئيسي

 باء
غاز االحتباس 
 الحراري المباشر

 ألف
 )أ(فئات المصادر المحددة من الهيئة 

 قطاع الطاقة
  الفحم-انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت ثاني أآسيد الكربون نعم المستوى، االتجاه 
  النفط-انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت ثاني أآسيد الكربون نعم جاهالمستوى، االت 
  الغاز-انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت ثاني أآسيد الكربون نعم المستوى، االتجاه 
 انبعاثات غازات غير ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت الميثان ال  
 انبعاث غازات غير ثاني أآسيد الكربون من االحتراق الثابت سيد النيتروزأآ ال  
 الطرق وغيرها: االحتراق المتنقل ثاني أآسيد الكربون نعم المستوى، االتجاه 
 الطرق وغيرها: االحتراق المتنقل الميثان ال  
 الطرق وغيرها: االحتراق المتنقل أآسيد النيتروز نعم المستوى، االتجاه 
 الطيران: االحتراق المتنقل ثاني أآسيد الكربون نعم المستوى، االتجاه 
 الطيران: االحتراق المتنقل أآسيد النيتروز ال  
 المالحة البحریة: االحتراق المتنقل ثاني أآسيد الكربون نعم االتجاه 
 المالحة البحریة: االحتراق المتنقل أآسيد النيتروز ال  
 االنبعاثات المتسربة من تعدین ومعالجة الفحم الميثان عمن المستوى، االتجاه 
 االنبعاثات المتسربة من عمليات النفط والغاز الميثان نعم المستوى، االتجاه 

 قطاع الصناعة
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج األسمنت ثاني أآسيد الكربون ال  
  الكربون من إنتاج الجيرانبعاثات ثاني أآسيد ثاني أآسيد الكربون ال  
 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من العمليات الصناعية األخرى ثاني أآسيد الكربون ال  
 انبعاثات الميثان من العمليات الصناعية األخرى الميثان ال  
 انبعاثات أآسيد النيتروز من إنتاج حمض األدیبيك أآسيد النيتروز نعم االتجاه 
 انبعاثات أآسيد النيتروز من إنتاج حمض النيتریك روزأآسيد النيت ال  
المرآبات الكربونية            نعم االتجاه 

 المشبعة بالفلور
 انبعاثات المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور من إنتاج األلومنيوم

 سادس فلورید الكبریت من إنتاج المغنيسيوم سادس فلورید الكبریت نعم االتجاه 
 انبعاثات سادس فلورید الكبریت من المعدات الكهربائية لكبریتسادس فلورید ا ال  
انبعاثات المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور والمرآبات الكربونية الفلوریة               سادس فلورید الكبریت ال  

 الهيدروجينية وسادس فلورید الكبریت من صناعة أشباه الموصالت
 مواد المستنفدة لألوزونانبعاثات بدائل ال عدة غازات نعم االتجاه 
المرآبات الكربونية            نعم االتجاه 

 الفلوریة الهيدروجينية
 آلورو ثنائي فلورو الميثانانبعاثات ثالثي فلورو الميثان الناتجة عن صناعة 

 قطاع الزراعة
 المستأنسةانبعاثات الميثان من التخمر الداخلي في الحيوانات  الميثان نعم المستوى، االتجاه 
 انبعاثات الميثان من معالجة الروث  الميثان نعم لمستوىا 
 انبعاثات أآسيد النيتروز من معالجة الروث  أآسيد النيتروز ال  
 انبعاثات أآسيد النيتروز المباشرة من التربة الزراعية أآسيد النيتروز نعم المستوى، االتجاه 
 ز غير المباشرة من النتروجين المستعمل في الزراعةانبعاثات أآسيد النيترو أآسيد النيتروز نعم المستوى 
 انبعاثات الميثان من إنتاج األرز الميثان ال  
 انبعاثات الميثان من إحراق المخلفات الزراعية الميثان ال  
 انبعاثات أآسيد النيتروز من إحراق المخلفات الزراعية أآسيد النيتروز ال  

 قطاع النفایات
 انبعاثات الميثان من مواقع التخلص من النفایات الصلبة الميثان نعم هالمستوى، االتجا 
 االنبعاثات الناتجة عن معالجة مياه الصرف  الميثان ال  
 االنبعاثات الناتجة عن معالجة مياه الصرف أآسيد النيتروز ال  
 االنبعاثات الناتجة عن إحراق النفایات أآسيد النيتروز ال  
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