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 ٤-٨        دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها

 ضمان ومراقبة الجودة  ٨

 مقدمة ١-٨

 هو دعم إعداد القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري التي يمكن            الممارسات السليمة   دليلأحد األهداف المهمة من     

اءات ضمان ومراقبة الجودة عند إعداد       تنفيذ إجر   الممارسة السليمة ومن  .  تقييمها مباشرة من حيث مستوى جودتها واستيفائها       

 .قوائم حصر غازات االحتباس الحراري الوطنية لتحقيق هذا الهدف

 بشأن القوائم الوطنية     ١٩٩٦الخطوط التوجيهية للهيئة المعدلة لعام        التي ال تتعارض مع         الممارسة السليمة  ويحدد هذا الدليل  
 ةمراقبة الجود /ضمان ل الممارسة السليمة   وإرشادات).  توجيهية للهيئة الخطوط ال   (لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري     

المبينة هنا إنما تعبر عما تتسم به هذه الممارسات من طابع عملي ومقبولية وفعالية بالقياس إلى التكلفة واستنادها إلى الخبرة                          

ودة في تحقيق الغايات المرجوة من إرشادات مراقبة الج/ويسهم برنامج ضمان. القائمة وإمكانية تطبيقها على المستوى العالمي

، أال وهي تحسين الشفافية واالتساق والمقارنة واالستيفاء والثقة في القوائم الوطنية لحصر مستويات                               الممارسة السليمة  

 . انبعاثات غازات االحتباس الحراري

ومثال .  قن في الحصر أو في فئات المصادر         مراقبة الجودة عن إعادة تقييم مستويات عدم التي          /وقد تسفر نتائج عملية ضمان      

ذلك أنه إذا ثبت تدني جودة البيانات عما آان معتقدا من قبل وأنه ال سبيل إلى تصحيح هذا الوضع في اإلطار الزمني للحصر                         

 .الجاري فالبد من إعادة تقييم مستويات عدم التيقن

وسوف يستخدم التعريف الوارد في       ."  ضمان الجودة "و"  مراقبة الجودة "ويساء في آثير من األحيان استعمال المصطلحين           

 .الممارسة السليمة  ألغراض إرشادات ١-٨اإلطار 

 ١-٨اإلطار 

 مراقبة الجودة/تعريف ضمان

 إلى ما    مراقبة الجودة ويرمي نظام    .   هو نظام من األنشطة التقنية الروتينية لقياس ومراقبة جودة الحصر أثناء إعدادها                   مراقبة الجودة 
 :يلي

 .توفير اختبارات روتينية ومتسقة لكفالة سالمة البيانات وصحتها واستيفائها ’١’

 .تحديد وتصحيح الخطأ والسهو ’٢’

 .توثيق وحفظ مادة الحصر وتسجيل آل أنشطة مراقبة الجودة ’٣’

 القياسية  تواستخدام اإلجراءا   ت الطرق العامة، مثل اختبارات الدقة في الحصول على البيانات والحسابا              مراقبة الجودة وتشمل أنشطة   
 مراقبة الجودة وتشمل أنشطة   .  المعتمدة لحسابات االنبعاثات ولقياساتها ولتقدير مستويات عدم التيقن ولحفظ المعلومات وإلعداد التقارير             

 .ةعلى المستويات العليا المراجعات التقنية لفئات المصادر ولبيانات األنشطة ولمعامالت االنبعاث وللطرق المتبع

 فتشمل نظام مخططا إلجراءات المراجعة التي يجريها موظفون ال يشترآون اشتراآا مباشرا في عملية                             ضمان الجودة  وأما أنشطة     
ويفضل قيام أطراف ثالثة مستقلة بإجراء المراجعة عند االنتهاء من إعداد الحصر وبعد تنفيذ إجراءات مراقبة                           .  إعداد الحصر /تجميع
 إلى التحقق من الوفاء بأهداف الجودة وآفالة تمثيل الحصر ألفضل تقديرات انبعاثات وامتصاصات الغازات                      وترمي المراجعة .  الجودة

 .مراقبة الجودةبالنظر إلى المعرفة العلمية والبيانات األخيرة المتاحة، ودعم فعالية برنامج 

و ينطوي اتخاذ    .  امها ومكان وزمان تطبيقها    مراقبة الجودة تحديد التقنيات التي ينبغي استخد          /ويلزم قبل تنفيذ أنشطة ضمان      

ونتناول بشكل عام في هذا الفصل االعتبارات التقنية المرتبطة                 .  قرارات بشأن هذه المسائل على اعتبارات تقنية وعملية              
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اصة الخ  الممارسة السليمة   إرشاداتمراقبة الجودة، آما نتناول التطبيقات الخاصة بفئات المصادر في           /بمختلف تقنيات ضمان  

وتشمل االعتبارات العملية تقييم الظروف الوطنية، مثل الموارد          .  بفئات المصادر المبينة في الفصول من الثاني إلى الخامس           

مراقبة الجودة  /وينبغي أن يكون مستوى نشاطات ضمان         .  المتاحة والدراية الفنية والسمات الخاصة المميزة لعملية الحصر            

وباإلضافة إلى ذلك، ينبغي    .  ستخدمة لتقدير االنبعاثات الناجمة عن فئات المصادر اإلفرادية       متسقا مع الطرق أو المستويات الم     

تحديد " تحت عنوان    ٢-٧آما هو مبين في القسم         (فئات المصادر الرئيسية  ترآيز الموارد على المجاالت ذات األولوية، مثل          

وفئات المصادر التي    ")  يار المنهجي وإعادة الحساب     االخت"من الفصل السابع المعنون        "   الوطنية فئات المصادر الرئيسية   

 .طرأت تغييرات على الطرق المتبعة فيها أو على عملية الحصول على البيانات المتعلقة بها منذ إعداد قائمة الحصر األخيرة

 مراقبة الحصر/االعتبارات العملية المتعلقة بإعداد نظم ضمان ٢-٨

مراقبة /ويتوقع عند وضع أي نظام لضمان         .  جودة الموارد والدراية التقنية والوقت       مراقبة ال / يتطلب تنفيذ إجراءات ضمان     

 :الجودة إصدار أحكام بشأن ما يلي

 .الموارد المخصصة لمراقبة الجودة في مختلف فئات المصادر وعملية التجميع •

 .الوقت المخصص الختبارات ومراجعات االنبعاثات •

 ومعامالت االنبعاث وإمكانية الحصول عليها، بما في ذلك مستوى جودة            مدى توافر المعلومات عن بيانات األنشطة      •
 .البيانات

 .اإلجراءات المطلوبة لكفالة سرية المعلومات المتعلقة بالحصر وبفئات المصادر، عند االقتضاء •

 .متطلبات حفظ المعلومات •

 .مراقبة الجودة على مختلف أجزاء الحصر/تواتر اختبارات ضمان •

 .جودة المالئم لكل فئة من فئات المصادرمستوى مراقبة ال •

التحقق مما إن آانت زيادة الجهود المبذولة في مراقبة الجودة ستسفر عن تحسين تقديرات االنبعاثات وخفض                                  •
 .مستويات عدم التيقن

 .التحقق من توافر الدراية الفنية إلجراء االختبارات والمراجعات •

ال جزءا من عملية إعداد الحصر وال يتاح لوآاالت حصر الغازات إال موارد                     مراقبة الجودة عمليا إ     /وال يمثل نظام ضمان     

وينبغي موازنة متطلبات مراقبة الجودة وتحسين الدقة وتقليل عدم التيقن في مقابل متطلبات سرعة اإلنجاز والفعالية                  .  محدودة

 .تمكين من مواصلة تحسين تقديرات الحصرهو تحقيق هذا التوازن وال الممارسة السليمةوالغرض من نظام . قياسا بالتكاليف

 ومع فئات   فئات المصادر الرئيسية  تتطلب أن يبذل الجهد عند التعامل مع            الممارسة السليمة مراقبة الجودة فإن    /وفي إطار نظام ضمان   

 توافر موارد آافية    وال يرجح .  المصادر التي طرأت عليها تغييرات في البيانات والمنهجيات، أآثر مما يبذل على فئات مصادر أخرى                 

. مراقبة الجودة المبينة في هذا الفصل على آل فئات المصادر              /لدى وآاالت حصر الغازات بما يتيح لها تطبيق آل إجراءات ضمان               

ومثال ذلك أن عمليات جمع البيانات التي تجريها الوآاالت اإلحصائية                 .  إضافة إلى ذلك، ال يلزم تنفيذ آل هذه اإلجراءات آل عام                  

وحالما تنتهي وآالة حصر الغازات من تحديد إجراءات مراقبة الجودة             .  ية ال يرجح أن تتغير آثيرا من سنة إلى السنة التي تليها               الوطن

التي تم تطبيقها وتقييم عدم التيقن المقترن بالبيانات وتوثيق التفاصيل للرجوع إليها في المستقبل فال يلزم حينئذ إعادة النظر في هذا                                   

اختبار صحة هذه المعلومات دوريا إلمكانية ظهور               الممارسة السليمة  على أنه من       .  راءات مراقبة الجودة آل عام        الجانب من إج    
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ويتوقف العدد األمثل للمرات التي ُتجرى فيها هذه         .  تغييرات في أحجام العينات أو في طرق جمع البيانات أو في تواتر عمليات جمعها                

 . االختبارات على الظروف الوطنية

الممارسة  سيحسن آثيرا من تقديرات الحصر العامة فإن            فئات المصادر الرئيسية  مراقبة الجودة على     /ئن آان ترآيز أنشطة ضمان     ول
إجراءات مراقبة الحصر العامة        " المعنون     ٦-٨ تتطلب على األقل التخطيط لتطبيق اإلجراءات العامة المبينة في القسم                            السليمة

وقد تتطلب بعض فئات المصادر زيادة عدد مرات إجراء                       .  حصر على مدى فترة زمنية           ، على آل أجزاء ال           )"١المستوى   (

مراقبة الجودة نظرا ألهميتها في مجموع تقديرات الحصر أو لمساهمتها في اتجاهات االنبعاثات بمرور الوقت أو للتغيرات التي            /ضمان

ومثال ذلك أنه في حالة ظهور تطورات        .  لك درجة عدم التيقن   تطرأ على البيانات أو للخصائص التي تتسم بها فئة المصادر، بما في ذ               

 إجراء اختبار دقيق لمراقبة جودة مصادر البيانات وعملية جمع             الممارسة السليمة تكنولوجية في إحدى فئات المصادر الصناعية فمن           

 .البيانات لضمان سالمة الطرق المتبعة في الحصر

مراقبة الجودة أآبر منها في السنوات       /د ستكون في المراحل األولية لتنفيذ أي نظام لضمان         ومن المعترف به أن االحتياجات إلى الموار       

مراقبة الجودة فإننا    /ومع تطور قدرة وآاالت حصر الغازات والمنظمات األخرى المقترنة بها على تنفيذ إجراءات ضمان                       .  الالحقة

 .نتوقع تحسن آفاءة هذه الوآاالت والمنظمات

 ومراجعة النظراء لتقديرات الحصر حدا األدنى من أنشطة                        ١-٨اقبة الجودة العامة المبينة في الجدول                   وتعتبر إجراءات مر      

وال تتطلب اإلجراءات العامة أي دراية فنية إضافية فوق ما هو مطلوب               .  مراقبة الجودة في آل عمليات تجميع بيانات الحصر         /ضمان

 أو المستويات العليا لفئات          ١ التقديرات المعدة باستخدام طرق المستوى               إلعداد التقديرات وتجميع الحصر وينبغي تطبيقها على              

 قيام شخص غير مشترك في عملية التجميع بإجراء مراجعة لتقرير الحصر النهائي حتى وإن                   الممارسة السليمة آما أن من    .  المصادر

ويات العليا فيفضل إجراء مراقبة جودة على          وفي حالة استخدام طرق المست      .   فقط ١أجريت عملية التجميع باستخدام طرق المستوى          

وقد تتقيد درجة استقاللية مراجعة الخبراء في بعض الحاالت لعدم توافر الدراية الفنية                          .  نطاق أوسع وعمليات مراجعة أآثر دقة           

 .مراقبة الجودة إلى آفالة الشفافية والجودة/وترمي عملية ضمان. المالئمة

وينبغي أن يكون لدى وآالة     .  معلومات سرية آما هو مبين في الفصول من الثاني إلى الخامس            وربما تنطوي بعض بنود الحصر على        

 .حصر الغازات إجراءات مطبقة أثناء عمليات المراجعة لكفالة احترام المراجعين لهذه السرية

 مراقبة الجودة/عناصر نظام ضمان  ٣-٨

 :مراقبة الجودة التي تنفذ لتتبع عملية تجميع الحصر/نظم ضمانفيما يلي العناصر الرئيسية التي تنبغي مراعاتها عند وضع 

 .مراقبة الجودة/مسؤولية وآالة الحصر عن تنسيق أنشطة ضمان •

 .مراقبة الجودة/خطة ضمان •

 ).١المستوى (إجراءات مراقبة الجودة العامة  •

 ).٢المستوى (إجراءات مراقبة الجودة الخاصة بفئات المصادر  •

 .لجودةإجراءات مراجعة ضمان ا •

 .إجراءات اإلبالغ والتوثيق واألرشفة •

 باإلضافة إلى   ١ لمراقبة الجودة يشمل آل اإلجراءات المتبعة في المستوى           ٢مراقبة الجودة فإن نهج المستوى       /وألغراض نظام ضمان  

 .أنشطة خاصة بفئات مصادر محددة
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 وآالة حصر الغازات  ٤-٨

وقد تعّين وآالة الحصر وآاالت أو           .  مراقبة جودة الحصر الوطني      /ة ضمان  تقع على وآالة حصر الغازات مسؤولية تنسيق أنشط              

وينبغي لوآالة حصر الغازات أن تكفل التزام المنظمات         .  مراقبة الجودة / تنفيذ وتوثيق إجراءات ضمان     ةمنظمات أخرى لتولي مسؤولي   

 . مراقبة الجودة المنطبقة/ ضمانتاألخرى المشترآة في إعداد الحصر بإجراءا

 أن تعين وآالة      الممارسة السليمة ومن  .  مراقبة الجودة /تقع على وآالة حصر الغازات مسؤولية آفالة وضع وتنفيذ خطة ضمان                 آما  

 . مراقبة الجودة/مراقبة الجودة يكون مسؤوال عن آفالة تنفيذ األهداف التي يرمي إليها برنامج ضمان/حصر الغازات منسقا لضمان

 مراقبة الجودة/خطة ضمان  ٥-٨

وينبغي .   وضع خطة لذلك    الممارسة السليمة مراقبة الجودة، ومن     /مراقبة الجودة عنصرا أساسيا في نظام ضمان          /عتبر خطة ضمان   ت

مراقبة الجودة التي سيجري تنفيذها وأن تشمل إطارا زمنيا يتبع إعداد الحصر منذ وضعه                   /بشكل عام أن تتناول الخطة أنشطة ضمان        

 .وينبغي أن يتضمن مخططا بالعمليات وجدوال لمراجعة آل فئات المصادر. لتقرير النهائي في أي سنةفي صورته األولية وحتى تقديم ا

وحالما يتم وضع هذه الخطة        .  مراقبة الجودة /مراقبة الجودة وثيقة داخلية لتنظيم وتخطيط وتنفيذ أنشطة ضمان              /وتعتبر خطة ضمان   

أي في حالة حدوث تغييرات في         (م الحصر الالحقة أو تعديلها عند االقتضاء             يمكن االستناد إليها مرجعيا واستخدامها في إعداد قوائ            

 .وتنبغي إتاحة هذه الخطة للمراجعة الخارجية). العمليات أو بناء على مشورة المراجعين المستقلين

قامت بنشرها المنظمة    مراقبة الجودة الرجوع إلى المعايير والخطوط التوجيهية التي             /وقد يكون مفيدا عند وضع وتنفيذ خطة لضمان           

وعلى الرغم من أن المعايير الواردة في هذه           ).  ٢-٨انظر اإلطار      (٩٠٠٠الدولية للتوحيد القياسي، بما في ذلك سلسة معايير اإليزو               

 .مراقبة الجودة/السلسلة ليست مصممة خصيصا لقوائم حصر االنبعاثات فقد طبقتها بعض البلدان للمساعدة على تنظيم أنشطة ضمان

 

 ٢-٨اإلطار 

 آنظام لمراقبة جودة البيانات )اإليزو(معايير المنظمة الدولية للتوحيد القياسي 

وعلى الرغم  .  معايير لتوثيق البيانات ولعمليات التدقيق آجزء من نظام مراقبة الجودة         )  اإليزو(يوفر برنامج سالسل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي        
وقد ترى وآاالت حصر      .  ة إلى تطوير بيانات االنبعاثات فقد يطبق آثير من مبادئها لكفالة جودة الحصر                      من أن سلسلة اإليزو ال ترمي صراح           

وقد طبقت بعض البلدان     .  مراقبة جودة قوائم حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري          /الغازات في هذه الوثائق مادة مفيدة لوضع خطط ضمان            
 .ض عناصر معايير اإليزو على عمليات الحصر وإعداد البياناتبالفعل بع) مثل المملكة المتحدة وهولندا(

مراقبة جودة إعداد   /والمعايير والخطوط التوجيهية التالية المنشورة في إطار سلسلة المنظمة الدولية للتوحيد القياسي قد تقوم مكان إجراءات ضمان                     
 .ات وشفافية التقاريرقوائم حصر فئات مصادر محددة وتوفر إرشادات عملية لكفالة جودة البيان

 :١-٩٠٠٤إيزو  .خطوط الجودة التوجيهية العامة لتنفيذ نظام للجودة

الخطوط التوجيهية بشأن استمرار تحسين الجودة في المنظمات باستخدام األدوات والتقنيات القائمة                
 .على جمع البيانات وتحليلها

 :٤-٩٠٠٤إيزو 

 :١٠٠٠٥إيزو  .قبة مشاريع محددةإرشادات بشأن آيفية إعداد خطط الجودة لمرا

 :١-١٠٠١١إيزو  .الخطوط التوجيهية لتدقيق نظم الجودة

 :٢-١٠٠١١إيزو  .تأهيل مراجعي نظم الجودة إرشادات بشأن معايير 

 :٣-١٠٠١١إيزو  .الخطوط التوجيهية بشأن إدارة برامج تدقيق نظم الجودة

 :١٠٠١٢إيزو  .إلحصائية لكفالة إجراء القياسات بالدقة المطلوبةالخطوط التوجيهية بشأن نظم المعايرة والمراقبة ا

 :١٠٠١٣إيزو  .الخطوط التوجيهية بشأن وضع دالئل للجودة لتلبية احتياجات محددة
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 ٨الفصل       ضمان ومراقبة الجودة

 

 

 ٨-٨        دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها

 

 إجراءات مراقبة الجودة العامة ٦-٨

 آل فئات المصادر بشأن تجهيز البيانات ومعالجتها وتوثيقها         ترآز تقنيات مراقبة الجودة العامة على اإلجراءات المشترآة في         

نها      الغ ع فتها واإلب ة    ١-٨ويتضمن الجدول     . وأرش بارات  قائم وآالة حصر الغازات               باخت ي ينبغي ل ة الت راقبة الجودة العام  م

يا أثناء إعداد الحصر السنوي         من خالل اختبارات    ١-٨ويمكن إجراء معظم االختبارات الواردة في الجدول        . استخدامها روتين

رية    يش البص يات التفت الل عمل ن خ اب أو م ادة الحس تقارن أو إع تحقق الم راءات   . ال طة وإج تائج أنش يق ن ي توث وينبغ

مان م     /ض ي القس اه ف ين أدن و مب ا ه ودة آم راقبة الج نون ١-١٠-٨م يف " المع ية واألرش ق الداخل ذه  ." الوثائ ريت ه وإذا أج

 .تعراض هذه النظم دوريا لكفالة سالمة وظيفة االختباراتاالختبارات إلكترونيا فينبغي اس

يانات الحصر ومعالمه وحساباته آل عام                   تعلقة بب بار آل الجوانب الم ن يتسنى اخت فقد تجرى االختبارات على مجموعات   . ول

ا يحدد                  ام بم تمام آل ع يانات آااله تارة من الب ئات مخ تعلقة ب        . رئيسية  مصادر  آف بارات الم د تجرى االخت ئات المصادر   وق ف

ل        رات أق ى فت راقبة الجودة عينة من بيانات وحسابات آل قطاع آل عام لكفالة                       . األخرى عل ية م ه ينبغي تضمين عمل ى أن عل

تمرارية دراسة آل قطاع ليمةومن . اس يانات الممارسة الس وعات الب نات من مجم يار العي يات اخت ر وعمل د معايي ند تحدي  ع

ة حصر ال          وم وآال يات أن تق غازات بالتخطيط إلجراء اختبارات لمراقبة جودة آل أجزاء الحصر على مدى فترة زمنية             والعمل

 .مالئمة

 ١-٨الجدول 
 )١المستوى (اإلجراءات العامة لمراقبة جودة الحصر 

 نشاط مراقبة الجودة اإلجراءات
تخدام    • بعاث باس امالت االن طة ولمع يانات األنش ارن لب بار المق االخت

تعلقة  ومات الم كل  المعل ا بش جيلها وحفظه ة تس ئات المصادر، وآفال بف

 .سليم

التحقق من توثيق الفرضيات والمعايير المتعلقة باختيار بيانات      

 .األنشطة ومعامالت االنبعاث

تأآيد اإلشارة بشكل سليم إلى مراجع البيانات البيبليوغرافية في الوثائق         •

 .الداخلية

لة عن آل واحدة من فئات   إجراء اختبار مقارن لعينة من البيانات المدخ       •

للتحقق ) سواء القياسات أو المعالم المستخدمة في الحسابات       (المصادر   

 . من أخطاء التسجيل

 التحقق من أخطاء تسجيل المدخالت والمراجع

 .استنساخ عينة تمثيلية من حسابات االنبعاثات •

تخدام        • دة باس نماذج المعق ابات ال تارة لحس اة مخ يات محاآ راء عمل إج

 .ات المختصرة للحكم على درجة الدقة النسبيةالحساب

 .التحقق من صحة حساب االنبعاثات

 .التحقق من تسجيل الوحدات بشكل سليم في جداول الحسابات •

 .التحقق من متابعة التناسق في الوحدات من بداية الحسابات إلى نهايتها •

 .التحقق من صحة معامالت التحويل •

 .بط الزماني والمكانيالتحقق من صحة استخدام عوامل الض •

التحقق من صحة تسجيل المعالم ووحدات االنبعاثات واستخدام 

 .معامالت التحويل المالئمة

 .تأآيد صحة تمثيل خطوات تجهيز البيانات المالئمة في قاعدة البيانات •

 .تأآيد صحة تمثيل العالقات بين البيانات في قاعدة البيانات •

يانات بشكل            • ول الب ة تسجيل حق ليم وصحة مطابقتهم لمواصفات     آفال س

 .التصميم

 التحقق من سالمة ملفات قاعدة البيانات



   ضمان ومراقبة الجودة   ٨الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها                                       ٩-٨  

 ١-٨الجدول 
 )١المستوى (اإلجراءات العامة لمراقبة جودة الحصر 

 نشاط مراقبة الجودة اإلجراءات
 . آفالة التوثيق الكافي لقواعد البيانات وللهيكل النموذجي وللعمليات •

الم      • د المع ثوابت      (تحدي يانات األنشطة وال ثل ب ي هي مشترآة بين   ) م الت

يد تناسق القيم المستخدمة ل       تعددة وتأآ ئات المصادر الم هذه المعالم في ف

 .حسابات االنبعاثات

 .التحقق من تناسق البيانات فيما بين فئات المصادر

تحقق من صحة تجميع بيانات االنبعاثات من مستويات اإلبالغ الدنيا              • ال

 .إلى مستويات اإلبالغ العليا عند إعداد الملخصات

تجات  • تلف المن ين مخ بعاثات ب يانات االن جيل ب حة تس ن ص تأآد م ال

 .طةالوسي

 .التحقق من صحة نقل بيانات الحصر بين خطوات التجهيز

دم      • رات ع أن تقدي ا بش درون أحكام ذين يص راء ال ن أن الخب تحقق م ال

 .التيقن يتمتعون بالمؤهالت المالئمة

راء  • ام الخب تحقق من تسجيل المؤهالت والفرضيات وأحك تحقق . ال وال

 .من استيفاء وصحة حساب أوجه عدم التيقن

ند    • يام ع نة صغيرة من      الق ابات األخطاء أو أخذ عي رار حس زوم بتك الل

 .توزيعات االحتماالت المستخدمة في تحليل مونت آارلو

رنة   يقن المقت دم الت ه ع اب أوج ر وحس ن صحة تقدي تحقق م ال

 .باالنبعاثات واالمتصاصات

ية تفصيلية لدعم التقديرات والتمكين من                • ق داخل تحقق من وجود وثائ ال

 .النبعاثات وعدم التيقنتكرار تقديرات ا

تحقق من حفظ وتخزين بيانات الحصر والبيانات المساندة وسجالت               • ال

 .الحصر لتيسير إجراء مراجعة تفصيلية

تحقق من سالمة أية ترتيبات لحفظ البيانات عند المنظمات الخارجية              • ال

 .التي تشترك في إعداد الحصر

 مراجعة الوثائق الداخلية

ق الزم  • ن التناس تحقق م ئات   ال ن ف ئة م ل ف تعلقة بك يانات الم ي الب ي ف ن

 .المصادر المدخلة في المتسلسلة الزمنية

الطريقة المتبعة في الحسابات على     /التحقق من االتساق في الخوارزمية     •

 . مدى آل المتسلسلة الزمنية

رأ عل    ي تط رات الت ية والتغي رات المنهج ن التغيي تحقق م  ىال

 .بالبيانات نتيجة لعمليات إعادة الحسا

ئات المصادر في آل                  • تعلقة بكل ف رات الم الغ عن التقدي تأآد من اإلب ال

 .السنوات اعتبارا من سنة األساس المالئمة وحتى سنة الحصر الجاري

يانات التي تسفر عن عدم                 • روفة في الب يق الثغرات المع تحقق من توث ال

 . استيفاء تقديرات االنبعاثات الناجمة عن فئات المصادر

 ات للتحقق من االستيفاءإجراء اختبار

ر          • رات الحص ارن تقدي ادر أن تق ئات المص ن ف ئة م ل ف ي آ ي ف ينبغ

ابقة  رات الس ع التقدي ة م رة أو  . الجاري رات آبي دوث تغيي ة ح ي حال وف

رات    ن التقدي تحقق م ادة ال تم إع توقعة فت ات الم رافات عن االتجاه انح

 . وتفسير أية فروق بينها

 تقديرات السابقةمقارنة التقديرات الجارية مع ال

 

بارا     يق اخت واردة في الجدول     توينبغي تطب تحقق ال  بغض النظر عن نوع البيانات المستخدمة في إعداد تقدير الحصر ١-٨ ال

نفس الدرجة على فئات المصادر التي تستخدم فيها قيم افتراضية أو معطيات وطنية آأساس                         بارات أيضا ب ذه االخت وتنطبق ه

 .إلجراء التقديرات



 ٨الفصل       ضمان ومراقبة الجودة

 

 

 ١٠-٨        دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها

وينبغي . بعض الحاالت يتولى استشاريون خارجيون أو آاالت خارجية إعداد تقديرات االنبعاثات لوآالة حصر الغازات          وفي   

الغ االستشاريين        ة إب ازات آفال وآالة حصر الغ وسوف يساعد . ١-٨الوآاالت باختبارات مراقبة الجودة الواردة في الجدول /ل

وآال    يام االستشاري أو ال تأآد من ق ى ال ك عل راقبة الجودة وتسجيلها  ذل يذ إجراءات م ية بتنف وآالة حصر . ة الخارج وينبغي ل

راجعة أنشطة ضمان        ازات م ذه    /الغ راقبة الجودة ه ة االعتماد على اإلحصاءات الوطنية الرسمية للحصول أساسا   . م وفي حال

ى هذه ال                            راقبة الجودة عل يق إجراءات م د جرى بالفعل تطب ا يكون ق يانات األنشطة، ربم ى ب على أنه من   . بيانات الوطنية عل

ليمة    وآالة حصر الغازات التأآد من قيام الوآاالت اإلحصائية الوطنية بتنفيذ إجراءات آافية لمراقبة الجودة بما  الممارسة الس  ل

 .١-٨يقابل اإلجراءات الواردة في الجدول 

نها في بعض فئات المصادر، يفضل إجراء                   تحقق م وب ال يانات المطل ية الب ومثال ذلك أن   .  اختبارات آلية إن أمكن    ونظرا لكم

ا في قاعدة البيانات الحاسوبية                               تم إدخاله ي ي يانات الت تحقق من صحة الب راقبة الجودة شيوعا تشمل ال ر أنشطة م ويمكن . أآث

ي              بار آل يها اخت راقبة الجودة يستعمل ف توقعة من البيانات المدخلة من      (إعداد إجراءات لم يم الم ى نطاق الق تنادا إل المرجع اس

يانات                 ) األصلي  ا هي مسجلة في قاعدة الب ة آم يم المدخل نطاق الق ر أآثر               . ل ية يوف يدوية واآلل بارات ال ين االخت ولعل الجمع ب

 . اإلجراءات فعالية في التحقق من آميات آبيرة من المدخالت

 )٢المستوى (إجراءات مراقبة الجودة الخاصة بفئات المصادر  ٧-٨

ة        يات العام ا للتقن المتبعة في مراقبة الجودة فإن إجراءات مراقبة الجودة الخاصة بفئات المصادر توجه نحو أنواع محددة               خالف

واع                 بعاثات وأن ئة مصادر االن رفة بف تطلب مع ئات المصادر وهي ت بعة في بعض ف يانات المستخدمة في الطرق المت من الب

 .البيانات المتاحة ومعالم االنبعاثات

 لمراقبة الجودة الخاصة بفئات المصادر يتم ٢إلضافة إلى مراقبة الجودة العامة فإن أنشطة المستوى ومن المهم مالحظة أنه با  

بارات مراقبة الجودة الواردة في الجدول              (١إجراؤها آجزء من المستوى          ا تشمل اخت وتطبق التدابير الخاصة   ). ١-٨أي أنه

ز عل              ى حدة مع الترآي ة عل ى آل حال ئات المصادر المحددة عل ئات المصادر الرئيسية   ى بف انظر الفصل السابع المعنون    (ف

ادة الحساب       " يار المنهجي وإع ي تطرأ فيها تعديالت آبيرة على المنهجيات والبيانات         ") االخت ئات المصادر الت ى ف ومن . وعل

ليمة ة الس وائم الحصر    الممارس يع ق ي تجم يا ف تويات العل بق طرق المس ي تط ازات الت االت حصر الغ وم وآ ية  أن تق  الوطن

راقبة الجودة    ٢باستخدام إجراءات المستوى        رد في الفصول المتعلقة بالطاقة والزراعة والعمليات الصناعية والنفايات     .  لم وت

ر        ذا التقري ى الخامس         (من ه ي إل يقات محددة إلجراءات المستوى        ) الفصول من الثان  المتعلقة بمراقبة الجودة الخاصة     ٢تطب

 . بفئات المصادر

 :طة مراقبة الجودة الخاصة بفئات المصادر ما يليوتشمل أنش

 .مراقبة جودة بيانات االنبعاثات •

 .مراقبة جودة بيانات األنشطة •

 .مراقبة جودة تقديرات عدم التيقن •

واع البيانات المستخدمة في إعداد تقديرات االنبعاثات الناجمة عن فئة معينة من فئات المصادر                    رتبط النشاطان األوالن بأن . وي

رات عدم التيقن األنشطة المقترنة بتحديد مستويات عدم التيقن المقترنة بتقديرات االنبعاثات                    وتغ راقبة جودة تقدي لمزيد (طي م



   ضمان ومراقبة الجودة   ٨الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها                                       ١١-٨  

 ").التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن"من المعلومات عن عدم التيقن ، يمكن الرجوع إلى الفصل السادس المعنون 

راقبة الجودة ا ية لم ر واإلجراءات الفعل ي تقدي بعة ف ى الطريقة المت توقف عل يذها ت ى تنف ازات إل ة حصر الغ تاج وآال ي تح لت

ئات المصادر                نة من ف ئة معي ناجمة عن ف بعاثات ال وم وآالة حصر           . االن د تق رات فق ية بإعداد التقدي االت خارج إذا قامت وآ ف

راجعة باإلشارة إلى أنشطة مراقبة الجودة التي قامت بت                ند إجراء الم ازات ع نفيذها الوآالة الخارجية وذلك آجزء من خطة       الغ

راقبة الجودة   /ضمان  أن أنشطة                              . م ازات ب ة حصر الغ نعت وآال راقبة الجودة إن اقت رار أنشطة م ى تك ا يدعو إل ة م يس ثم ول

 . مراقبة الجودة/مراقبة الجودة التي قامت بإجرائها الوآالة الخارجية تفي بالحد األدنى من متطلبات خطة ضمان

 راقبة جودة بيانات االنبعاثاتم ١-٧-٨

راقبة مستوى جودة معامالت االنبعاث االفتراضية المحددة من                    بارات م ية اخت ام التال  ومعامالت االنبعاث   الهيئةتصف األقس

بعاثات في بعض المواقع                بلد والقياسات المباشرة لالن المستخدمة آأساس لوضع معامل انبعاث خاص بالموقع أو  (الخاصة بال

بعاثات     مباشرة    ر لالن ة االنبعاثات     ٤-١-٧-٨ويصف الجزء     ). إلجراء تقدي وينبغي لوآاالت حصر الغازات    .  إجراءات مقارن

 . عند تحديد مستوى أنشطة مراقبة الجودة التي ستقوم بإجرائها٢-٨مراعاة الجوانب العملية المبينة في القسم 

 معامالت االنبعاث االفتراضية المحددة من الهيئة  ١-١-٧-٨

ليمة   ن  م  بعاث االفتراضية المحددة من            الممارسة الس امالت االن ند استخدام مع ئة  ع وم وآالة حصر الغازات بتقييم  الهي  أن تق

ية            وامل للظروف الوطن ذه الع ة ه يما للظروف الوطنية مقارنة بسياق الدراسات التي استندت               . مدى مالءم ك تقي د يشمل ذل وق

وامل االفتراضية      يها الع ة عدم     . إل ر معلومات آافية عن سياق المعامالت االفتراضية المحددة من            وفي حال  فينبغي  الهيئة تواف

لوآالة حصر الغازات مراعاة ذلك عند تقييمها لعدم التيقن المقترن بتقديرات االنبعاثات الوطنية استنادا إلى معامالت االنبعاث         

ئة االفتراضية المحددة من        تعلق     . الهي يما ي ئات المصادر الرئيس     وف ، ينبغي لوآاالت حصر الغازات النظر في الخيارات        يةبف

 .وينبغي توثيق نتائج هذا التقييم. بشأن الحصول على معامالت انبعاث معروفة بتمثيلها للظروف الوطنية

بعاث االفتراضية المحددة من            امالت االن بارات مع د تستكمل اخت ئة وق وامل المحددة على      الهي ات مع الع ن، بمقارن  ، إن أمك

بلدمستو  ي ال ية ف بة للمصادر الفعل ي بالنس تحديد مدى شمولها التمثيل ية ل ع أو المصانع الوطن بار . ى المواق ذا االخت ر ه ويعتب

 . حتى وإن لم تتوافر إال بيانات عن نسبة ضئيلة من المواقع أو المصانعممارسة سليمةالتكميلي 

 معامالت االنبعاث الخاصة ببلدان محددة ٢-١-٧-٨

تم تحديد       د ي معامالت االنبعاث الخاصة ببلدان محددة على المستوى الوطني أو على المستويات اإلجمالية األخرى داخل البلد ق

ر                 ك من المعايي ر ذل ية وغي م وسمات محل يا وعل ائد من تكنولوج ا هو س ى م تنادا إل تما بمواقع     . اس وامل ح ذه الع رتبط ه وال ت

 في الممارسة السليمةويلزم اتخاذ خطوتين لكفالة اتباع   . ت المصادر الثانوية  محددة، وإنما تستخدم لتمثيل فئات المصادر أو فئا       

 .مراقبة جودة معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد

ا الخطوة األولى فتتمثل في إجراء اختبارات لمراقبة جودة البيانات المستخدمة لتحديد معامالت االنبعاث      وينبغي تقييم مدى . أم

بعاث        امالت االن ة مع ي يتم إجراؤها أثناء تحديد معامالت االنبعاث وعند القيام بهذه     /وإجراءات ضمان   آفاي راقبة الجودة الت م

ع أو بمصادر محددة فينبغي لوآالة الحصر                        . اإلجراءات  بارات خاصة بمواق ى اخت تنادا إل بعاث اس امالت االن وإذا تحددت مع

 . القياسالتحقق من إدراج إجراءات مراقبة الجودة المالئمة في برنامج 



 ٨الفصل       ضمان ومراقبة الجودة

 

 

 ١٢-٨        دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها

امالت االنبعاث الخاصة ببلدان محددة في آثير من األحيان إلى مصادر بيانات ثانوية، مثل الدراسات المنشورة                      تند مع د تس وق

يات األخرى    ويمكن لوآالة حصر الغازات في هذه الحاالت أن تحاول تحديد ما إن آانت أنشطة مراقبة الجودة المنفذة           ١.واألدب

ناء اإلعداد األصلي        راقبة الجودة المنطبقة المبينة في الجدول                  أث تعارض مع إجراءات م يانات ال ت  وما إن آانت قيود   ١-٨للب

وثقة        ثانوية محددة وم يانات ال يانات الثانوية قد خضعت لمراجعة                       . الب ا إن آانت الب د م ازات تحدي وآالة حصر الغ ا يمكن ل آم

 .النظراء وتسجيل نطاق هذه المراجعة

بار      رر أن اخت ية فيمكن حينئذ لوآالة حصر الغازات أن تشير                   /ات ضمان  وإذا تق ثانوية آاف يانات ال رنة بالب راقبة الجودة المقت م

رات       ي تقدي تعمالها ف يانات الس باق الب دى انط يق م ودة وتوث راقبة الج ق م ي وثائ تخدمة ف يانات المس ى مصدر الب اطة إل ببس

 .االنبعاثات

بارات ضمان           ة اخت رر عدم آفاي راقبة ا  /وإذا تق لجودة المقترنة بالبيانات الثانوية فينبغي على وآالة الحصر أن تحاول إجراء           م

بارات لضمان ثانوية  /اخت يانات ال ودة الب راقبة ج رات     . م ن تقدي أي م رن ب يقن المقت دم الت يم ع يد تقي يها أن تع ي عل ا ينبغ آم

ثانوية          يانات ال بعاثات المستمدة من الب  بإعادة النظر في آيفية استخدام البيانات وفيما   وقد تقوم وآالة حصر الغازات أيضا     . االن

يانات بديلة       ناك أي ب تتيح إجراء تقدير أفضل لالنبعاثات الناتجة عن ) الهيئةبما فيها القيم االفتراضية المحددة من (إن آانت ه

 .هذه الفئة

ثل في ضرورة مقارنة العوامل والظروف الخاصة ببلدان محددة م               ية فتتم ا الخطوة الثان  االفتراضية ذات الهيئةع عوامل وأم

وامل االفتراضية      يها الع تند إل ي تس ع خصائص الدراسات الت ا إن آانت    . الصلة وم د م ة هو تحدي ذه المقارن والغرض من ه

ابه أو االختالف بين فئة المصادر الوطنية وفئة المصادر                      ى أوجه التش ولة بالنظر إل بلد معق وامل الخاصة بال " المتوسطة"الع

ث ي تم وامل االفتراضيةالت وامل   . لها الع ددة والع بلدان مح امالت الخاصة ب ين المع رة ب روق آبي يق أي ف ير وتوث ي تفس وينبغ

 . االفتراضية

ع أو بمصانع معينة، إن                                 وامل الخاصة بمواق بلدان محددة مع الع وامل الخاصة ب ة الع ثل في مقارن ية تتم ناك خطوة تكميل وه

فيمكن مقارنة هذه   ) ولكنها ال تكفي لدعم نهج صعودي     ( مالت االنبعاث لبضعة مصانع     ومثال ذلك أنه إذا توافرت معا     . وجدت

ي المستخدم في الحصر              امالت مع المعامل اإلجمال ر إشارات إلى مدى معقولية معامل                . المع ات يوف نوع من المقارن ذا ال وه

 .االنبعاث الخاص بالبلد ومدى شموله التمثيلي

 اشرةقياسات االنبعاثات المب ٣-١-٧-٨

 : يمكن تقدير االنبعاثات الناتجة عن فئة ما من فئات المصادر باستخدام القياسات المباشرة بالطريقتين التاليتين

بعاثات المتولدة عن عينة من المنشأة لتحديد عامل انبعاث تمثيلي لهذا الموقع أو للفئة برمتها                        • د تستخدم قياسات االن ق

 ).وطنيأي لوضع عامل انبعاث على المستوى ال(

                                                 

يشير مصطلح مصادر البيانات الثانوية إلى المصادر المرجعية التي يتم الحصول منها على بيانات الحصر والتي لم يتم تصميمها صراحة ألغراض          ١
ات التي  وتشمل مصادر البيانات الثانوية في العادة قواعد البيانات اإلحصائية الوطنية واألدبيات العلمية وغير ذلك من الدراس                       .  إعداد قوائم الحصر   

 .تجريها الوآاالت أو المنظمات التي ال تشترك في وضع قوائم الحصر



   ضمان ومراقبة الجودة   ٨الفصل 

 

 

 دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها                                       ١٣-٨  

بعاثات لتجميع تقدير سنوي لالنبعاثات من عملية معينة                       • ناتجة عن الرصد المستمر لالن يانات ال د تستخدم الب ومن . ق

ة من بيانات االنبعاثات الكمية طيلة فترة                          يح مجموعة آامل بعاثات أن يت وجهة النظرية يمكن للرصد المستمر لالن ال

ا وال      أة م ي منش نة ف ية معي تعلقة بعمل ر م ل      الحص ثل معام ة، م رات مدخل ية أو بمتغي الم العمل ا بمع ين ربطه  يتع

 .االنبعاثات

ياس المباشر، ينبغي لوآالة حصر الغازات مراجعة العمليات واختبار القياسات                       يانات الق ية استعمال ب وبغض النظر عن آيف

 .آجزء من أنشطة مراقبة الجودة

.  اتساق البيانات الناتجة ومن معرفة الخصائص اإلحصائية للبيانات     واستخدام الطرق القياسية في إجراء القياسات يحسن من            

غازات االحتباس الحراري فينبغي لوآاالت حصر الغازات ) وامتصاصات(وإذا أتيحت طرق مرجعية قياسية لقياس انبعاثات     

ذه الطرق           ى استخدام ه  حصر الغازات التأآد ما إن      وإذا لم تتوافر الطرق القياسية المحددة فينبغي لوآالة       . تشجيع المصانع عل

يد القياسي              ثل طريقة التوح يا، م يا ودول ا وطن ، تستعمل إلجراء القياسات وما إن ١٠٠١٢آانت الطرق القياسية المعترف به

 .آانت أجهزة القياس تتم معايرتها واستخدامها بشكل سليم

ثال ذلك أن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي قد نشرت معايير لتعيين ا             إلجراءات التي تتبع في قياس بعض سمات األداء في   وم

يا والحساسية وحدود القياس                       بات وحدود الكشف الدن رة وعدم الث ز والمعاي ثل التحي واء، م ياس مستوى جودة اله آل طرق ق

يا    يد القياسي،         (العل ية للتوح نظمة الدول في أي فئة   وفي حين أن هذه المعايير ال تقترن بأي طريقة مرجعية متبعة              ). ١٩٩٤الم

رنة بالتقديرات                                راقبة الجودة المقت ى أنشطة م ا تنطبق مباشرة عل باس الحراري فإنه ئات مصادر غازات االحت محددة من ف

 .القائمة على قيم االنبعاثات المقاسة

يها شكوك بشأن بيانات القياسات المباشرة في بعض المواقع فمن المفيد إجراء مناقشات مع                        ثار ف ي ت  مديري  وفي الحاالت الت

آما يفضل في الطرق الصعودية إجراء أنشطة       . مراقبة الجودة في هذه المواقع    /المواقع للتشجيع على تحسين ممارسات ضمان     

بعاث الخاصة بالمواقع في الحاالت التي تتسم فيها التقديرات بقدر آبير من                  امالت االن ى مع تنادا إل راقبة الجودة اس ية لم تكميل

يقن     أو المحددة   الهيئة العوامل الموقعية فيما بين المواقع وآذلك مع المعامالت االفتراضية المحددة من             ويمكن مقارنة . عدم الت

ى المستوى الوطني      ين موقع معين وبين القيم االفتراضية المحددة من                       . عل ع أو ب ين المواق رة ب روق الكبي وينبغي أن تسفر الف

 .وينبغي تفسير الفروق الكبيرة وتوثيقها.  الحساب عن إجراء مزيد من المراجعة واالختبار لعملياتالهيئة

 مقارنة االنبعاثات ٤-١-٧-٨

ة االنبعاثات الناجمة عن آل فئة من فئات المصادر مع االنبعاثات المسجلة من                  راقبة الجودة مقارن من الممارسات القياسية لم

ا                     ابات المرجعية آم ئة أو مع االتجاهات التاريخية ومع الحس بل في نفس الف المشار (وترمي هذه المقارنات . هو مبين أدناهق

ر من األحيان باسم           يها في آثي إلى آفالة عدم استبعاد قيم االنبعاثات عن االحتماالت المعقولة أو إلى           ") االختبارات الواقعية "إل

ة وقوعها ضمن نطاق معقول      االنبعاثات أن تفضي   فإن آانت التقديرات تبدو متجاوزة للحدود المعقولة فيمكن الختبارات          . آفال

 .إلى إعادة تقييم معامالت االنبعاث وبيانات األنشطة قبل التقدم بعملية الحصر نحو مراحلها النهائية

يانات الحصر التاريخية المتاحة                           تيفاء باستخدام ب بار لالتساق واالس بعاثات في إجراء اخت ة االن ى خطوات مقارن ثل أول وتتم

تعددة    رات    . لسنوات م ناتجة عن معظم فئات المصادر من سنة إلى أخرى                 وال تطرأ تغيي بعاثات ال ى مستويات االن ئة عل  مفاج

ام                   بعاث تكون تدريجية بشكل ع امالت االن يانات األنشطة ومع رات في ب وفي معظم الظروف يقل التغير في   . حيث إن التغي



 ٨الفصل       ضمان ومراقبة الجودة

 

 

 ١٤-٨        دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها

بعاثات عن      نويا      ١٠االن ة س بعاثا        .  في المائ رة في االن رات آبي إن وجود تغيي ذا ف ة بالسنوات السابقة قد يلمح إلى  وهك ت مقارن

ابات             ية حدوث أخطاء في المدخالت أو الحس في أي (وبعد حساب الفروق ينبغي اإلشارة إلى الفروق التي نسبتها أآبر        . إمكان

اه روق    ) اتج ي للف ة أو الفحص البصري للعرض البيان ريق الفحص البصري للقائم ن ط ثال (ع داول م ي صحيفة الج أو ) ف

 . برنامج حاسوبي خاص لوضع إشارات ورتب في قائمة الفروقباستخدام

ا أن من       التحقق من الزيادة أو النقص السنوي في التغيرات التي تطرأ على مستويات االنبعاثات في فئات           الممارسة السليمة آم

ئات المصادر              رعة عن بعض ف ة المتف ثانوية المهم د تزيد نسبة التغيرات في فئات المص . المصادر ال ادر الثانوية عن نسبة وق

ة       ئات المصادر المجمع رات في ف رجح حدوث تغير سنوي آبير في مجموع االنبعاثات الناجمة عن     . التغي ه ال ي ك أن ثال ذل وم

ناجمة عن فئة مصادر ثانوية، مثل السيارات التي تعمل بالبنزين والمزودة                           بعاثات ال ا االن زين، وأم ي تعمل بالبن يارات الت الس

رفة معالجة      د تطرأ عليها تغيرات آبيرة في حالة عدم وصول نصيبها في السوق إلى حالة توازن أو نتيجة لتغير                   بغ ازة، فق حف

 .التكنولوجيا وسرعة اعتمادها في األسواق

 تغير  التحقق من تقديرات االنبعاثات الناتجة عن آل فئات المصادر أو آل فئات المصادر الثانوية التي يظهر فيهاالممارسة السليمةومن 

وينبغي ترتيب فئات المصادر وفئات المصادر الثانوية وفقا للنسبة         .  في المائة في سنة ما مقارنة بالحصر في السنوات السابقة          ١٠بنسبة   

 . المئوية للفرق في االنبعاثات عن السنة السابقة

 .مرتبة آبر القيم وللحسابات المرجعيةآما يمكن، عند االقتضاء، إجراء مقارنات تكميلية لالنبعاثات، بما في ذلك اختبارات ل

 اختبارات مرتبة آبر القيم

 أو في   فئات المصادر الرئيسية  الغرض من اختبارات مرتبة آبر القيم هو التحقق من وجود أخطاء آبيرة في الحسابات واستبعادات في                   

ثانوية      ئات المصادر ال بعا                 . ف لما إن آانت انبعاثات فئة المصادر قد تحددت        ويمكن إجراء المقارنات على أساس الطريقة المستخدمة ت

ومثال ذلك أنه إذا تحددت تقديرات انبعاثات أآسيد النيتروز الناجمة عن إنتاج حمض النيتريك        . باستخدام نهج نزولي أو نهج صعودي          

بعاثات في آل مصنع على حدة استنادا إلى البيانات الخاصة        (باستخدام نهج صعودي        د تقديرات االن فسوف يتألف ) بالمصنعأي تحدي

اختبار االنبعاثات من المقارنة بين مجموع االنبعاثات على مستوى المصانع وبين التقدير النزولي لالنبعاثات استنادا إلى األرقام الوطنية   

تاج حمض النيتريك ومعامالت المستوى        فسوف يلزم وإذا آشفت المقارنة عن وجود فروق آبيرة      . الهيئة االفتراضية المحددة من     ١إلن

 : لإلجابة على األسئلة التالية٧-٨إجراء مزيد من البحث باستخدام تقنيات مراقبة الجودة الخاصة بفئات المصادر المبينة في القسم 

رات المصانع              • أي من تقدي رنة ب ناك أخطاء مقت هل توجد مثال قيمة متطرفة تفسر تجاوز آمية من االنبعاثات (هل ه

 ؟)الحدود المتوقعة

 الت االنبعاث على مستوى المصانع مختلفة آثيرا عن بعضها البعض؟هل معام •

 هل معدالت اإلنتاج في المصانع متسقة مع معدالت اإلنتاج الوطنية المعلنة؟ •

هل يوجد أي تفسير للتفاوت الكبير، مثل تأثير المراقبة والطريقة التي يتم بها اإلبالغ عن اإلنتاج أو ربما عدم توثيق                     •

 الفرضيات؟

ذا م    بحث في مدى الشمول                   ه ز ال ادة ترآي ى زي بعاثات أن تفضي إل بيا لالن بار بسيط نس يجة اخت ا لنت ي يمكن به ية الت ثال للكيف

ي للبيانات   والمعرفة بفئة المصادر مطلوبة لعزل المعلم الذي يسبب حدوث تفاوت في تقديرات االنبعاثات ولفهم أسباب               . التمثيل

 . هذا التفاوت
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 الحسابات المرجعية

نا  ئات المصادر التي تعتمد على الصيغ التجريبية في حساب االنبعاثات            ه بعاثات يمكن استخدامها في ف ة أخرى لالن . ك مقارن

بعاثات مع النسب الكيميائية                    ية لالن ابات المستويات النهائ ذه الصيغ ينبغي أن تتماشى حس يها ه ي تستخدم ف وفي الحاالت الت

ظ الطاقة والكتلة        ئة ومع حف  عدد من الحاالت التي تحسب فيها االنبعاثات آمجموع األنشطة القطاعية على أساس       وفي. المتكاف

نة        لعة معي تجات من قبيل مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية أو مرآبات الكربون        (استهالك س ود أو المن واع الوق ثل أن م

ريت           وريد الكب ور أو سادس فل : ر االنبعاثات باستخدام أرقام االستهالك الظاهرية  ، يمكن اتباع طريقة بديلة لتقدي      )المشبعة بالفل

تاج الوطني      واردات   + مجموع اإلن رات في المخزون     ± الصادرات    –ال وفيما يتعلق بانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من       .  التغي

ود  وع من الوق ود الظاهري لكل ن ى استهالك الوق تنادا إل زم إجراء حساب مرجعي اس وري، يل ود األحف ا استهالك الوق  وفق

ية للهيئة     إذ ينبغي أال تزيد آمية الميثان     . وهناك مثال آخر، وهو تقدير االنبعاثات الناتجة عن معالجة الروث         . للخطوط التوجيه

 .المتولد على الكمية التي يمكن توقعها استنادا إلى محتوى الكربون في المواد الصلبة المتطايرة من روث الحيوانات

يانات الحصر        ين ب أ في بيانات الحصر                  والتضارب ب تما وجود خط ي ح ابات المرجعية ال يعن ين الحس ومن المهم مراعاة   .  وب

 . احتمال وجود قدر آبير من عدم التيقن المقترن بالحسابات المرجعية ذاتها عند تحليل أوجه التضارب

  مراقبة جودة بيانات األنشطة ٢-٧-٨

ن   ر م تعلقة بكثي رات الم راء التقدي م طرق إج تمد معظ ن  تع ا م رن به ا يقت يانات األنشطة وم تخدام ب ى اس ئات المصادر عل ف

ة حصر الغازات بإعدادها بشكل مباشر        وم وآال ي ال تق رات الت فبيانات األنشطة تجمع في العادة على المستوى الوطني . المتغي

دها الموظفون العام                   ي يع ية الت يانات الموقع ثانوية أو من خالل الب يانات ال لون في الموقع أو المصنع من باستخدام مصادر الب

ي يقومون بإجرائها       وينبغي لوآاالت حصر الغازات مراعاة االعتبارات العملية المبينة أعاله عند تحديد مستوى           . القياسات الت

 .أنشطة مراقبة الجودة التي ستتولى إجراءها

 بيانات األنشطة على المستوى الوطني ١-٢-٧-٨

أن تقوم وآالة حصر     الممارسة السليمة ات األنشطة المأخوذة عن مصادر بيانات ثانوية، من         في الحاالت التي تستخدم فيها بيان     

يق أنشطة ضمان يم وتوث بلها بتقي ين من ق ازات أو المكلف رنة/الغ راقبة الجودة المقت تعلق . م يما ي ية خاصة ف ك بأهم م ذل ويتس

د في األصل ألغراض تقديرات انبعاثا                 ا ال تع يانات األنشطة حيث إنه وعلى الرغم من عدم   . ت غازات االحتباس الحراري   بب

 لتقييم جودة البيانات    تسهولة الحصول بيانات األنشطة في آل األحوال فإن آثيرا من المنظمات اإلحصائية مثال لديها إجراءا               

يانات   ذه الب ي له تعمال النهائ ن االس تقل ع كل مس ى  . بش د األدن ياجات الح ي باحت يانات تف ذه الب رر أن ه طة وإذا تق ن األنش  م

مراقبة الجودة التي /مراقبة الجودة فيمكن لوآالة حصر الغازات أن تشير ببساطة إلى أنشطة ضمان       /المدرجة في خطة ضمان     

 .تجريها المنظمة اإلحصائية

ليمة   ومن    رن ببيانات األنشطة الثانوية                          الممارسة الس راقبة الجودة المقت ان مستوى م ا إن آ ازات م ة حصر الغ أن تحدد وآال

واردة في الجدول            راقبة الجودة ال وإضافة إلى ذلك فقد تحدد وآالة حصر الغازات ما إن آانت بيانات . ١-٨يشمل إجراءات م

راجعة                    ذه الم وم بتسجيل نطاق ه راجعة النظراء وتق د خضعت لم بارات ضمان       . األنشطة ق رر أن اخت مراقبة الجودة  /وإذا تق

ثانوية آافية فيمكن ل     يانات ال رنة بالب وآالة حصر الغازات حينئذ اإلشارة ببساطة إلى مصدر البيانات وتوثيق مدى مالءمة المقت

 .البيانات الستعمالها في تقديرات االنبعاثات التي تقوم بإجرائها



 ٨الفصل       ضمان ومراقبة الجودة

 

 

 ١٦-٨        دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها

ية فينبغي لوآالة حصر الغازات أن تحاول إجراء اختبارات                   ر آاف ثانوية غي يانات ال رنة بالب راقبة الجودة المقت رر أن م وإذا تق

دة          /نلضما  ثانوية المع يانات ال ى الب راقبة جودة عل يم عدم التيقن المقترن بتقديرات االنبعاثات على      . م ادة تقي ا إع ا ينبغي له آم

يم ضمان            نها تقي ي يسفر ع تنتاجات الت راقبة الجودة المقترنة بالبيانات الثانوية /ضوء االس آما ينبغي لوآالة حصر الغازات . م

ادة النظر في آيفية استخدام          الهيئةالبيانات وفيما إن آانت هناك أي بيانات بديلة، بما في ذلك القيم االفتراضية المحددة من                إع

ر أفضل لالنبعاثات               ة إجراء تقدي ية، لكفال يانات الدول فإن لم تتوافر مصادر بيانات بديلة فينبغي لوآالة حصر     . ومجموعات الب

يق أوجه القصور المقترنة بمراقبة جودة الب           ازات توث مراقبة الجودة /يانات الثانوية آجزء من تقريرها الموجز بشأن ضمان    الغ

 ").تقديم التقارير" المعنون ٢-١٠-٨لالطالع على اإلرشادات بشأن تقديم التقارير يرجى الرجوع إلى القسم (

ري يلو مت ود أو اإلحصاءات الك تعلقة باستهالك الوق بلدان اإلحصاءات الم ثال، تستخدم ال نقل، م ئة ال ي ف رات ةوف داد تقدي  إلع

بعاثات  ازات بإعداد اإلحصاءات الوطنية المتعلقة باستهالك الوقود                         . االن ة حصر الغ تلفة عن وآال ة مخ ادة وآال وم في الع وتق

ري      يلو مت افة الك رآبات      ةوالمس ا الم ي تقطعه د مسؤولة عن تحديد أنشطة ضمان             .  الت ازات تع ة حصر الغ ى أن وآال مراقبة /عل

.  للمرآبات ةلوآالة القائمة بإعداد اإلحصاءات األصلية المتعلقة باستهالك الوقود واإلحصاءات الكيلو متري          الجودة التي تنفذها ا   

 :وتشمل األسئلة التي قد تطرح في هذا السياق ما يلي

 مراقبة الجودة تشمل إعداد البيانات؟/هل توجد لدى وآالة اإلحصاء خطة لضمان •

  التي تقطعها المرآبات؟ة استهالك الوقود أو المسافة الكيلو متريما هي قواعد المعاينة المستخدمة لتقدير •

 ما هي آخر مرة أجري فيها مراجعة لقواعد المعاينة؟ •

 هل حددت وآالة اإلحصاء أي تحيز محتمل في البيانات؟ •

 هل قامت وآالة اإلحصاء بتحديد وتوثيق أوجه عدم التيقن المقترنة بالبيانات؟ •

 ديد وتوثيق األخطاء المقترنة بالبيانات؟هل قامت وآالة اإلحصاء بتح •
ئات المصادر المطروحة للتقييم مع بيانات األنشطة في السنوات السابقة                        تعلقة بف ية الم يانات األنشطة الوطن ة ب . وتنبغي مقارن

يانات األنشطة   وتتسم    يها من تغيرات من سنة إلى أخرى                         ب يما يطرأ عل ئات المصادر باتساق نسبي ف تعلقة بمعظم ف  دون   الم

ادة         ادات أو انخفاضات ح ة سنة وبين االتجاه              . حدوث زي ية في أي يانات األنشطة الوطن ين ب ر ب ة وجود اختالف آبي وفي حال

تحقق من وجود أخطاء في بيانات األنشطة              وإذا لم تكشف االختبارات الرياضية العامة عن وجود أخطاء    . التاريخي فينبغي ال

 . ة المصادر و تحديد وتوثيق أي تعديل يطرأ عليهافيمكن فحص الخصائص التي تتسم بها فئ

راء مقارنة لبيانات األنشطة من مصادر مرجعية متعددة               ن، إج ا أمك ي، آلم وينطوي ذلك على أهمية خاصة     . وينبغ

دم التيقن المقترن بتقديرات هذه الفئات                   توى ع يها مس رتفع ف ي ي ئات المصادر الت ومثال ذلك أن آثيرا من فئات      . لف

ادر  يوانات         المص داد الح ثل أع طة، م يانات األنش ى ب ول عل ية للحص اءات الحكوم ى اإلحص تمد عل زراعية يع ال

دد              راق المح دى االحت تها وم ي تجري زراع احات الت د الصناعة أو الجامعات أو المنظمات األخرى          . والمس د تع وق

 مراقبة الجودة، ينبغي لوآالة وآجزء من اختبار. إحصاءات مشابهة يمكن مقارنتها مع المصادر المرجعية القياسية

ازات التأآد من استعمال بيانات مستقلة الشتقاق مجموعات بديلة من بيانات األنشطة    وتختلف في بعض . حصر الغ

تفاوتة                        ياجات الم ية االحت يانات لتلب وآاالت نفس الب تلف ال ا مخ الج به ي تع ريقة الت االت الط ين إجراء     . الح د يتع وق

ليمي أو مع مجموعة فرعية من البيانات الوطنية نظرا لضيق نطاق الكثير من المراجع    مقارنات على المستوى اإلق   

 .البديلة لهذه البيانات وعدم تغطيتها للدولة بأسرها
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 بيانات األنشطة الخاصة بمواقع محددة  ٢-٢-٧-٨

ى بيانات األنشطة الخاصة بمواقع محددة جنبا إلى جنب مع معامالت االنبع                   تند بعض الطرق إل اث االفتراضية أو الخاصة    تس

بلدان محددة    رات األنشطة المستخدمة في آثير من األحيان                         . ب ادة بإعداد تقدي ع أو المصنع في الع ون في الموق وم الموظف ويق

ر قوائم حصر االنبعاثات       وينبغي أن ترآز اختبارات مراقبة الجودة على عدم االتساق بين المواقع لتحديد ما إن              . ألغراض غي

ك ي     ان ذل ر عن وجود أخطاء أو اختالفات في تقنيات القياس أو فروق حقيقية في االنبعاثات أو في ظروف التشغيل أو في            آ عب

 . التكنولوجيا المستخدمة

وينبغي لوآالة حصر الغازات    . ويمكن استخدام مجموعة من االختبارات لتحديد األخطاء في بيانات األنشطة الخاصة بالموقع             

ا إن آانت المع     د م ا وطنيا ودوليا مستخدمة في قياس بيانات األنشطة في آل موقع على حدة   تحدي ر المعترف به وفي حالة . ايي

يا ودوليا وفي ظل تنفيذ عملية لضمان                    ا وطن ر المعترف به ا للمعايي مراقبة الجودة، ينبغي أن تقتنع وآالة      /إجراء القياسات وفق

ية مقبولة في إطار خطة ضمان               ذه العمل أن ه ازات ب وقد . ١مراقبة الجودة وبأنها تشمل على األقل أنشطة المستوى /حصر الغ

ع                    راقبة الجودة المستخدمة في الموق بولة لم ى اإلجراءات المق ة عدم إجراء القياسات وفقا للطرق            . يشار مباشرة إل وفي حال

اء ضمان        راقبة الجودة بأي معيار مقبول فينبغي حينئذ إجراء تقييم دقيق لبيا   /القياسية وعدم وف نات األنشطة ويعاد النظر في م

 .تقديرات عدم التيقن وتوثيق المؤهالت

راقبة جودة بيانات                      تلفة لتوسيع نطاق م يانات األنشطة المأخوذة عن مصادر مرجعية مخ ين ب ات ب د تستخدم أيضا مقارن وق

ور الناجمة عن صهر                . األنشطة  ربون المشبعة بالفل رآبات الك بعاثات م ر ان ند تقدي ه ع ك أن ثال ذل  األلومنيوم فإن آثيرا من وم

ازات تستخدم بيانات األنشطة خاصة بمسابك معينة إلعداد تقديرات الحصر               االت حصر الغ ويمكن إجراء اختبار لمراقبة    . وآ

يانات األنشطة المجمعة من آل مسابك األلومنيو        ي ب .  في مقابل إحصاءات اإلنتاج الوطنية المتعلقة بهذه الصناعةمجودة إجمال

ا يمكن     مقارنة بين بيانات اإلنتاج في مختلف المواقع مع إمكانية تعديلها لمراعاة القدرات االستيعابية للمصانع بغرض تقييم    آم

تاج        يانات اإلن ية ب ابهة لبيانات األنشطة المتعلقة بفئات المصادر األخرى القائمة على                . مدى معقول ات مش ويمكن إجراء مقارن

ي تتواف         يانات منشورة عن اإلنتاج الوطني   أساس التصنيع في الحاالت الت يها ب فإذا تم تحديد القيم المتطرفة فينبغي بحثها . ر ف

 .لتقرير ما إن آان يمكن عزو االختالف إلى ما يتسم به الموقع من خصائص فريدة أو إلى خطأ في النشاط المبلغ عنه

ى الطرق المس                    ع عل يانات األنشطة الخاصة بالمواق بارات ب يق اخت ا يمكن تطب ى استهالك المنتج  آم فهناك على سبيل . تندة إل

ناتجة عن استخدامه في األجهزة الكهربائية، وهي طريقة تقوم على             ريت ال وريد الكب بعاثات سادس فل ر ان ثال طريقة لتقدي الم

از ومبيعاته ألغراض المعالجة ومقدار الغاز المختزن في الموقع                    زان حسابي لمشتريات الغ ) تخارج المعدا(أساس نظام مي

ناجمة عن المعالجة وعمليات إعادة الشحن ألغراض الصيانة ومجموع القدرة االستيعابية لنظام المعدات                 ائر ال وينبغي . والخس

دات                     يها المع أة تستخدم ف ذا في آل منش زان الحسابي ه ويمكن إجراء اختبار لمراقبة جودة النشاط الوطني  . استخدام نظام مي

ي عن طريق تطبيق نفس إجراءات        وسوف يراعى في الميزان الحسابي الوطني .  الميزان الحسابي على المستوى الوطني    الكل

يعا  دات الكهربائية والزيادة في مجموع قدرة المعالجة لألجهزة                 تالمب ريت المستخدم في المع وريد الكب ية من سادس فل  الوطن

ة  ى مستوى الدول زة(عل ن مصنعي األجه يها م ن الحصول عل ي يمك ية سادس ) والت بلدوآم ي ال ر ف ريت المدم وريد الكب . فل

تائج تحليالت الميزان الحسابي الصعودية والنزولية أو أن تقدم تفسيرات لتوضيح الفروق الكبيرة                   توافق ن ويمكن . وينبغي أن ت

از                     ى استهالك الغ تنادا إل ئات األخرى اس راقبة جودة الف بارات لم زان الحسابي آاخت ابهة للمي يات مش ل مثل بدائ(استخدام تقن

 .للتحقق من االستهالك واالنبعاثات) المواد المستنفدة لألوزون



 ٨الفصل       ضمان ومراقبة الجودة

 

 

 ١٨-٨        دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها

 مراقبة جودة تقديرات عدم التيقن  ٣-٧-٨

بعاثات                     رات االن رنة بتقدي يقن المقت رات عدم الت ابات أو تقدي ى حس راقبة جودة عل ا ينبغي إجراء م ين الفصل السادس  . آم ويب

 لتقدير أوجه عدم التيقن المقترنة بالحصر، وهي ممارسة الممارسة السليمة "التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن    "المعنون  

ك في مستويات موجزة للحصر آله                        د ذل ي تجمع بع ئات المصادر الت ى مستوى ف يقن عل ابات أوجه عدم الت ى حس تند إل . تس

يانات األ   بعاث أو ب امالت االن رنة بمع ة المقت يانات المقاس تخدام الب ى اس تمد بعض الطرق عل ثافة وتع تحديد داالت آ طة ل نش

ي يمكن استعمالها في إجراء تقديرات عدم التيقن           وفي حالة عدم توافر البيانات المقاسة فإن آثيرا من تقديرات          . االحتماالت الت

 .عدم التيقن ستعتمد على أحكام الخبراء

ليمة   ومن    رات عدم التيقن للتأآ                الممارسة الس ى تقدي راقبة الجودة عل يق إجراءات م د من صحة الحسابات وآفاية الوثائق       تطب

وبة الستنساخها    يقن المقترنة بكل فئة من فئات المصادر                       . المطل رات عدم الت يها تقدي تند إل ي تس يق الفرضيات الت . وينبغي توث

يقن    دم الت رات ع ن المصادر أو بتقدي ددة م ئات مح يقن الخاصة بف دم الت رات ع رنة بتقدي ابات المقت ن الحس تحقق م وينبغي ال

ية ومعالجة أي أخطاء      اإل ام الخبراء، ينبغي أيضا التحقق من                       . جمال ى أحك نطوي عل ي ت يقن الت رات عدم الت تعلق بتقدي يما ي وف

يانات   تعلقة بالب ومات الم ك المعل ي ذل ا ف راء، بم ام الخب ى أحك ية الحصول عل ة عمل ي حال ا ف يقها، آم راء وتوث ؤهالت الخب م

يات والفرضيات  راجع األدب ثها وم اري بح يناريوهاالج يها ت الموضوعة والس ر ف اري النظ ادس  .  الج ويتضمن الفصل الس

 .المشورة بشأن آيفية توثيق أحكام الخبراء المتعلقة بمستويات عدم التيقن

 إجراءات ضمان الجودة ٨-٨

تطلب    ليمة     ت يذ إجراءات ضمان الجودة مراجعة موضوعية لتقييم جودة الحصر وآذلك لتحديد ا  الممارسة الس لمجاالت في تنف

ينها      ي يمكن تحس نه              . الت راجعة آل الحصر أو أجزاء م تم م د ي وتستخدم إجراءات ضمان الجودة باإلضافة إلى إجراءات        . وق

راقبة الجودة من المستوى       وترمي عملية تنفيذ ضمان الجودة إلى استخدام مراجعين يمكنهم إجراء مراجعة            . ٢ والمستوى   ١م

زة للحصر        ر متحي ليمة الممارسة   ومن   . غي  تنفيذ إجراءات ضمان جودة الحصر باستخدام مراجعين لم يشارآوا في إعداد   الس

تقلين من وآاالت أخرى أو من فريق خبراء وطني أو دولي ال                          . الحصر  راء مس وا خب راجعين أن يكون ويفضل في هؤالء الم

ربطه صلة وثيقة بعملية تجميع الحصر الوطني        حصر الغازات وغير مشترآين في     ويمكن لموظفين من قسم آخر في وآالة        . ت

ام ضمان الجودة في الحاالت التي ال يتوافر فيها مراجعون من طرف                  راجعته من الحصر االضطالع بمه الجزء الجاري م

 .ثالث خارج وآالة حصر الغازات

ليمة   ومن    قبل ) ١ستوى ضمان الجودة من الم( أن تقوم وآالة الحصر بإجراء مراجعة أساسية من خبراء نظراء الممارسة الس

ديم الحصر وذلك لتحديد المشاآل المحتملة وإجراء تصويبات آلما أمكن            تطبيق هذه المراجعة الممارسة السليمةآما أن من    . تق

ئات المصادر في الحصر            ى آل ف ن يكن عمليا في آل الحاالت نظرا للقيود على الوقت والموارد        . عل ك ل ى أن ذل وينبغي . عل

وية      ئات الم  إعطاء األول رات آبيرة على الطرق                      صادر الرئيسية   لف يها تغيي ي تطرأ ف ئات المصادر في الحاالت الت ذلك لف  وآ

يانات ا           . والب ين مع يق أو االثنت يات تدق راء أو عمل ن النظ مل م راجعة أش راء م ازات إج ر الغ االت حص تار وآ د تخ ا ق آم

 .لضمان الجودة في حدود الموارد المتاحة) ٢المستوى ( إضافية تآإجراءا

ناول ضمان وت ي تت ام الت ن      /تضمن األقس زيدا م امس م ى الخ ي إل ن الثان ي الفصول م ئات المصادر ف ي ف ودة ف راقبة الج م

 .المعلومات المحددة بشأن إجراءات ضمان الجودة المرتبطة بفئات المصادر آل على حدة
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 مراجعة الخبراء النظراء 

ية مراجعة للحسابات              راء النظراء من عمل راجعة الخب تألف م .  أو للفرضيات من قبل خبراء في الميادين التقنية ذات الصلة    ت

وينفذ هذا اإلجراء بشكل عام عن طريق مراجعة الوثائق المقترنة بالطرق والنتائج ولكنه ال يشمل في العادة إجراءات صارمة            

يق                       يات التدق بع في عمل ذي يت نحو ال ى ال راجع عل يانات أو الم ى الب راجعة ا   . للتصديق عل راء النظراء إلى آفالة   وترمي م لخب

ا يراه الراسخون في العلم في هذا الميدان المحدد              ا لم بعة في إجرائه وفق تائج الحصر وفرضياته والطرق المت ية ن وقد . معقول

ين ويمكن لهذه المراجعة أن تكمل مراجعة الخبراء النظراء، في الحاالت التي يوجد فيها            راءا تقني راجعة خب يات الم تضم عمل

 . بلد جهات معنية رسمية وتطبق فيه آليات للمراجعة العامة، ولكنها ال تحل محلهالدى ال

راء النظراء وينبغي النظر في استعمالها على أساس آل حالة على حدة                           يات قياسية إلجراء مراجعة الخب وفي . وال توجد أدوات أو آل

ة ارتفاع مستوى عدم التيقن المقترن بأحد تقديرات االنبعاثات ال           ناجمة عن فئة ما من فئات المصادر فإن مراجعة الخبراء النظراء قد حال

ومات لتحسين التقدير أو على األقل لتحسين عملية تحديد مستوى عدم التيقن                 وقد تجرى مراجعة الخبراء على آل أجزاء فئة  . توفر معل

نفط وال. مصادر تاج ال يانات أنشطة إن رات ب ه عند إجراء مراجعة لتقدي ثال ذلك أن غاز الطبيعي مع عدم إجرائها على معامالت وم

االنبعاثات، فيمكن إشراك خبراء من صناعة النفط والغاز الطبيعي في المراجعة لتوفير الدراية الفنية المتعلقة بهذه الصناعة حتى وإن لم               

باس الحراري                    بعاثات غازات االحت رة مباشرة في تقدير ان ديهم خب لة في آثير من األحيان تحديد   وتشمل مراجعة النظراء الفعا    . تكن ل

ئات محددة من المصادر واالتصال بها                 رنة بف تجارة الصناعية المقت ويفضل التماس هذه المدخالت من الخبراء في مرحلة        . منظمات ال

ية إعداد الحصر حتى يتسنى للخبراء المشارآة في العملية منذ بدايتها                     المعنيين  إشراك الخبراء الممارسة السليمة   ومن  . مبكرة من عمل

 . في عمليات وضع واستعراض الطرق المتبعة والحصول على البيانات

ة حصر الغازات لهذه االستنتاجات مهمة لقبول الحصر النهائي على                       راء النظراء واستجابة وآال د تكون استنتاجات مراجعة الخب وق

راء النظراء ، ويفضل أن                   . نطاق واسع    يق آل مراجعات الخب ناية بتوث يكون ذلك في شكل تقرير أو قائمة مرجعية تبين               وتنبغي الع

 . االستنتاجات والتوصيات بشأن التحسينات

 عمليات التدقيق

ة حصر الغازات للحد                     الممارسة السليمة   ألغراض    ثال وآال ية امت يم مدى فعال يات التدقيق لتقي  في إعداد الحصر، يمكن استخدام عمل

ومن المهم للمدقق أن يكون مستقال عن وآالة حصر الغازات قدر           . خطة مراقبة الجودة  األدنى من مواصفات مراقبة الجودة المبينة في           

يانات موضوع التقييم                   يات والب يم موضوعي للعمل ديم تقي وقد تجرى عمليات التدقيق أثناء إعداد الحصر أو  . المستطاع حتى يستطيع تق

قيق بشكل خاص في حالة تطبيق طرق جديدة لتقدير االنبعاثات          وتفيد عمليات التد  . عقب االنتهاء من إعداد الحصر أو على حصر سابق        

رة على الطرق القائمة                 ة وجود تعديالت آبي وم بإعداد جدول لعمليات                   . أو في حال ة حصر الغازات أن تق ومن المستحسن على وآال

ية إعداد الحصر                يات تدقيق لجميع ا          . التدقيق في مراحل استراتيجية من عمل تم مثال إجراء عمل د ي ية وأعمال القياس    فق يانات األول لب

يق      تحقق من تنفيذ آل خطوات مراقبة الجودة المحددة في الجدول                     . والتسجيل والحساب والتوث يات التدقيق لل  ١-٨ويمكن استخدام عمل

 .والتحقق من تنفيذ إجراءات مراقبة الجودة الخاصة بفئات محددة من فئات المصادر وفقا لخطة مراقبة الجودة

  من بيانات االنبعاثاتالتحقق ٩-٨

رفق  ين الم تحقق من الحصر٢يب يات ال ام عمل يارات المطروحة أم ناء وضع الحصر .  الخ تحقق أث يات ال يق تقن ويمكن تطب

 .وآذلك بعد تجميعه
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 ٢٠-٨        دليل الممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقديراتها

ة بشكل مستقل               ية األخرى المجمع بعاثات الوطن يانات االن ات مع ب ر المقارن يارا سريعا لتقييم االستيفاء   ) إن وجدت (وتعتب خ

ادر     وم ئات المص حيحة لف توزيعات الص ريبية وال بعاثات التق تويات االن ازات     . س تلف غ ات لمخ ذه المقارن راء ه ن إج ويمك

باس الحراري على المستويات الوطنية والقطاعية وعلى مستوى فئات المصادر ومستوى فئات المصادر الثانوية قدر ما             االحت

 .تتيحه االختالفات في التعريفات

رغم من أ       ى ال ديم قائمة حصر انبعاثات غازات                           وعل يع وتق ة األمر عن تجم ر مسؤولة في نهاي ازات تعتب ة حصر الغ ن وآال

باس الحراري الوطنية فقد تتوافر مطبوعات أخرى بشأن هذا الموضوع     مثل المطبوعات الصادرة عن األدبيات العلمية (االحت

 . إلجراء المقارنات مع التقديرات الوطنية األخرىوقد توفر هذه الوثائق وسيلة). أو المعاهد أو الوآاالت األخرى

رن بتقديرات االنبعاثات مع مراعاة جودة وسياق بيانات الحصر                 يقن المقت يم عدم الت ى تقي تحقق أن تساعد عل ية ال ويمكن لعمل

ى السواء              تحقق عل يانات المستخدمة ألغراض ال فينبغي إدراجها  وفي الحاالت التي تستخدم فيها تقنيات التحقق        . األصلية والب

راقبة الجودة   /في خطة ضمان      ناتجة عن التحقق آما ينبغي توثيق النتائج التفصيلية التي تسفر        . م ينات ال يق التحس وينبغي توث

 .عنها عملية التحقق

 التوثيق واألرشفة واإلبالغ ١٠-٨

 الوثائق الداخلية واألرشيف ١-١٠-٨

ليمة   من    راقبة الج     الممارسة الس ومات المطلوبة إلعداد تقديرات       آجزء من إجراءات م ة أن توثق وتحفظ آل المعل ودة العام

 :ويشمل ذلك ما يلي. حصر االنبعاثات الوطنية

 .الفرضيات والمعايير التي يستند إليها اختيار بيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث •

يقة  • ى وث ك اإلشارات إل ي ذل ا ف بعاث المستخدمة، بم امالت االن ئةمع تعلقة بالهي راجع  الم وامل افتراضية أو الم الع
 .المنشورة أو الوثائق األخرى المتعلقة بمعامالت االنبعاث المستخدمة في طرق المستويات العليا

 .بيانات األنشطة أو المعلومات الكافية للتمكين من تعقب بيانات األنشطة في مصادرها المرجعية المشار إليها •

 . ببيانات األنشطة ومعامالت االنبعاثالمعلومات المتعلقة بعدم التيقن المقترن •

 .األسس المنطقية وراء اختيار الطرق المتبعة •

 .الطرق المتبعة، بما فيها الطرق المستخدمة في تقدير عدم التيقن •

 .التغيرات التي تطرأ على البيانات المدخلة أو الطرق المتبعة عن السنوات السابقة •

 . بشأن تقديرات عدم التيقن والمؤهالت التي تخولهم القيام بذلكتحديد األفراد الذين يقدمون أحكام الخبراء •

التفاصيل المتعلقة بقواعد البيانات أو البرامجيات الحاسوبية المستخدمة في إعداد الحصر، بما في ذلك النسخ ودالئل       •

 .دالتشغيل ومتطلبات المعدات الحاسوبية وأية معلومات أخرى مطلوبة للتمكين من استعمالها فيما بع

ئات المصادر والتقديرات المجملة وأي حسابات معادة من                       • رات ف تعلقة بتقدي تة الم ابات المؤق صفحات العمل والحس
 .التقديرات السابقة

 .تقرير الحصر النهائي وأي تحليل لالتجاهات من السنوات السابقة •
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 .مراقبة الجودة/مراقبة الجودة ونتائج إجراءات ضمان/خطط ضمان •

ذه الوثائق لكل حصر سنوي يتم إعداده وتقديمها لمراجعتها                  ليمةالممارسة الس   ومن    ازات به االت حصر الغ تفاظ وآ ومن .  اح

ليمة    ق وحفظها على النحو الذي يمكن بها توثيق واستنساخ آل تقدير من تقديرات الحصر على                   الممارسة الس تفاظ بالوثائ  االح

المعامل االفتراضي  "فاإلشارة مثال إلى    . ت آفالة وضوح السجالت   وينبغي لوآاالت حصر الغازا   . الوجه األآمل إذا لزم األمر    

ئة المحدد من      ية    " الهي د آاف نة              . ال تع يقة المعي ى الوث زم اإلشارة بالكامل إل ثل (إذ تل ة لعام          م ئة المعدل ية للهي  الخطوط التوجيه
ية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري            ١٩٩٦ وائم الوطن مل االنبعاث حيث قد توجد عدة  لتحديد مصدر معا  )  بشأن الق

 . تحديثات لمعامالت االنبعاث آلما استجدت المعلومات

ر سجالت ضمان      ة للتمكين من استمرار تحسين تقديرات الحصر               /وتعتب ومات المهم راقبة الجودة من المعل الممارسة ومن  . م
ليمة  بارات     / أن تتضمن سجالت أنشطة ضمان         الس راقبة الجودة االخت يق   /م يات التدق ي تم إجراؤها ووقت       /عمل راجعات الت الم

تعلق بضمان يجة للنشاط الم ى الحصر نت ي أدخلت عل تعديالت الت ى إجرائها والتصويبات وال ين عل راقبة /إجرائها والقائم م

 .الجودة

  تقديم التقارير٢-١٠-٨

ليمة   من    ر موجز عن أنشطة ضمان        الممارسة الس ديم تقري تنتاجات ا    / تق نفذة واالس راقبة الجودة الم لرئيسية الستكمال قائمة م

ة من آل بلد         ية المقدم على أنه من غير العملي أو الالزم اإلبالغ عن آل الوثائق الداخلية التي تحتفظ بها وآالة                . الحصر الوطن

وينبغي أن يبين التقرير الموجز األنشطة التي تم إجراؤها داخليا والمراجعات الخارجية التي أجريت على آل           . حصر الغازات 

ئة    ئات المصادر وعلى الحصر بأسره وفقا لخطة ضمان      ف وينبغي أن تبين االستنتاجات الرئيسية المسائل . مراقبة الجودة/من ف

تها أو خطة       ية آانت معالج ابية أو األرشفة وأن توضح آيف يات الحس دخالت أو الطرق أو العمل تعلقة بجودة الم األساسية الم

 . معالجتها في المستقبل
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