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  2006مقدمة الخطوط التوجيهية لعام  1

 التوجيهية الخطوط( الحراري االحتباس لغازات الوطنية رالحص عمليات بشأن (IPCC) للهيئة التوجيهية الخطوط إعداد تم
 الخطوطبهدف تحديث (UNFCCC) المناخ  تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم اتفاقية من لدعوة تلبية )2006 لعام للهيئة

 عالميا 2فق عليها الملحق بها التي توفر المنهجيات الموا1ودليل الممارسات السليمة 1996م لعا المنقحة للهيئة التوجيهية
هذا الفصل .  (UNFCCC)المراد أن تتبعها البلدان في تقديرها لقوائم حصر غازات االحتباس الحراري التي تبلغها التفاقيةو

 بيانات ومستخدمين بما فيهم البلدان وجامعمن النخبة عريضة أعد لكي تستعمله  2006للخطوط التوجيهية لعام هو مدخل 
 تقدم وصفا للخطوط العريضة لهذه التوجيهات 1.3  إلى 1.1  مناألقسام .ديرات الحصر ألول مرةالحصر الذين يعدون تق

 التوجيهات بالتفصيل، خطوة بخطوة، 1.5الى 1.4القسمان   ويوفر.مع الترآيز على الغرض والمقترب والبنية الهيكلية لها
  . انبعاثات غازات االحتباس الحراريمن أجل تقدير حصر 2006الخطوط التوجيهية لعام آيفية استعمال حول 

 المفاهيم1-1   

 البلدان بين قوائم الحصربمقارنة  الطريقة وتسمح هذه . من المفاهيم األساسية التي تم التعارف حولهاعدديعتمد الحصر على 
لفعلية في الزمنية التغيرات ا المتسلسالت وأن تعكس نقص أو مزدوجة حسابات علىالقوائم  تحتوي الن أبو وبعضها
 .االنبعاثات

 االنبعاثات البشرية المصدر وعمليات إزالتها
 التي اإلزالة وعمليات الحراري االحتباس غازات انبعاثات أن إزالتها وعمليات اإلنسان عن الصادرة االنبعاثاتتعني عبارة 

ة المصدر واألخرى البشرية التمييز بين االنبعاثات الطبيعيويتبع . الوطني هي نتيجة أنشطة بشرية الحصر يتضمنها
ي قطاع الزراعة والحراجة وف .وعمليات إزالتها بشكل مباشر ودقيق البيانات المستعان بها لتقدير األنشطة البشرية المصدر

االنبعاثات وعمليات اإلزالة في األراضي المدارة آبديل لالنبعاثات البشرية المصدر  واستخدامات األرض األخرى تؤخذ
 تكون قد أنها على الرغم من، السابقةتها والتغيرات العالمية على مر األعوام في االنبعاثات وعمليات اإلزالة وعمليات إزال

   .   الوقتمر  معدالتها على تتساوى، إال أنه يفترض أن  أحيانابالغة

 اإلقليم الوطني
 الوطني اإلقليم نطاق داخل تتم زالةاإل وعمليات الحراري االحتباس غازات انبعاثات فيها بما الوطني الحصر عمليات
ا شرحهناك بعض المسائل الخاصة التي يرد  .للبلد القانوني النطاق في تدخل التي السواحل عن البعيدة في المناطق وآذلك

  انبعاثات البلدالتي تحسب ضمنمثال، انبعاثات الوقود المستعمل في وسائل النقل البري . 1 من المجلد 1-2-8لها في القسم 
 الوقود بمبيعات الخاصة اإلحصائية األرقام أن باعتبارفيه وسيلة النقل تستعمل في البلد الذي الذي يباع فيه الوقود وليس 

  .أآثر بدقة تتسم ما وعادة أآبر بشكل متاحة

 سنة الحصر والمتسلسلة الزمنية
 ال وعندما .إلى الغالف الجوي) عمليات اإلزالةأو (تحتوي عمليات الحصر الوطنية تقييما للسنة التي تحدث فيها االنبعاثات 

 األخرى السنوات ببيانات اإلزالة باالستعانة عمليات/االنبعاثات آمية تقدير يجوز المبدأ هذا التباع المالئمة البيانات تتوافر
االحتباس سلسلة تقدير حصر غازات ويطلق على  .واالستيفاء واالستقراء المتوسط حساب مثل أساليب تطبيق طريق عن

 اتجاهات متابعة ألهمية ونظرا .ة زمنيةلمتسلس) 2000 حتى 1990بمعنى آل سنة اعتبارا من (الحراري السنوي 
 .اإلمكان بقدر الزمنية المتسلسالت البلدان اتساق تضمن أن يجب الوقت مر على االنبعاثات

                                                                   
   (IPCC) للهيئة التوجيهية الخطوط( الحراري االحتباس لغازات الوطنية الحصر عمليات بشأن 1996لعام المنقحة   للهيئة التوجيهية الخطوط  1

 ات السليمةالممارس دليل (الحراري االحتباس لغازات الوطنية الحصر عملياتب وإدارة عدم التيقن المقترنودليل الممارسات السليمة  )1997لعام 
 الستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي دليل الممارسات السليمةو) 2000، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، 2000لعام 

 المناخ،  الستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي والحراجة، الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيرالممارسات السليمة دليل(والحراجة 
2003.( 

 CP.5/3 وCP.3/2، والقرار 30 الفقرة (FCCC/SBSTA/1996/20) أنظر تقرير الجلسة الرابعة للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية  2
ا يتعلق بإعداد  بشأن مبادئ اإلبالغ التوجيهية التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ فيمUNFCCCالخطوط التوجيهية لالتفاقية (

 مبادئ اإلبالغ التوجيهية التفاقية األمم المتحدة :البالغات الوطنية المقدمة من األطراف المدرجة في المرفق األول لالتفاقية، الجزء األول
تمدة بموجب القرار  الخاص بتنقيح المبادئ التوجيهية المعCP.8/18، والقرار )اإلطارية بشأن تغير المناخ والمتعلقة بقوائم الجرد السنوية

3/CP.5 17 والقرار/CP.8 الذي يقر المبادئ التوجيهية المحسنة بشأن إعداد البالغات الوطنية المقدمة من األطراف غير المدرجة في المرفق 
 .CP.10/15 و CP.9/13األول لالتفاقية والقرارات الالحقة 



 2006 مقدمة الخطوط التوجيهية لعام :1فصل 

 

 15- الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 

 تبليغ الحصر
 المعنية الغازات أنواع جميع تغطي لإلبالغ قياسية لجداو مجموعةمن  الحراري االحتباس غازات حصر تقارير تتكون
الخطوط  تزودو .إلعداد التقدير بها االستعانة تم التي والبيانات المنهجيات لشرح تحريري تقريرو والسنوات والفئات

داول  قد تختلف طبيعة الحال ومحتوى الجعلما بأنهجداول اإلبالغ القياسية ب 20063لعام ) IPCC(التوجيهية للهيئة 
 المناخ  تغير بشأن اإلطارية المتحدة األمم والتقرير التحريري بحسب مثال التزامات البلد المنبثقة عن عضويته في اتفاقية

(UNFCCC).  أوراق عمل تساعد على شفافية تطبيق منهجية التقدير األساسية ب 2006الخطوط التوجيهية لعام آما تمد
  ) .1أو المستوى (

 لحراريغازات االحتباس ا
 :2006الخطوط التوجيهية لعام غازات االحتباس الحراري التالية تغطيها 

 (CO2)ثاني أآسيد الكربون  •

 (CH4)الميثان  •

  (N2O)أآسيد النتروز  •

  (HFCs)مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية •

 (PFCs) فلورو الكربون ثنائي •

 (SF6)سداسي فلوريد الكبريت  •

 (NF3)ثالثي فلوريد النتروجين  •

 (SF5CF3)ثالثي فلورو المثيل وخماسي فلوريد الكبريت  •

  C4F9OC2H5, CHF2OCF2OC2F4OCHF2, CHF2OCF2OCHF2) ،مثال(أنواع األثير الهالوجينية  •

 ,CF3I, CH2Br2 CHCl3, CH3Clوأنواع الهالوآربونات األخرى التي لم يغطيها بروتوآول مونتريال بما فيها  •
CH2Cl2

4. 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ قامت  (GWP) احترار عالمي بالقدرة على احداثابقة الغازات الستقترن 
  (GWP)العالمي االحترار القدرة على احداث تقارنو. 2006للخطوط التوجيهية لعام قبل وضع الصيغة النهائية بتحديده 
 .الكربون أآسيد ثاني طن منمعدل إشعاع ب)  سنة مثال100( معينة زمنية مدة في الدفيئة غازات من طن واحد إشعاع معدل

  االحترارالقدر على احداثأساليب لحساب انبعاثات الغازات التي لم تكن  2006الخطوط التوجيهية لعام آما توفر 
 C3F7C(O)C2F5, C7F16, C4F6, C5F8هذه الغازات هي .  الخاصة بها متوافرة عند وضع الصيغة النهائية (GWP)العالمي

,c-C4F8O .  

 . ع البلدان على المد بتقديرات لكمياتهاشَجُتوُتستعمل هذه الغازات أحيانا آبدائل للغازات المدرجة في قائمة الحصر و

 الغازات األخرى
أآاسيد النتروجين  :عوضا عن ذلك البيانات الالزمة لإلبالغ عن السالئف التالية 2006الخطوط التوجيهية لعام وتوفر 
(NOx)ألمونيا  وا(NH3) الميثان غير المتطايرة العضوية والمرآبات (NMVOC) الكربون ومونوآسيد  (CO)أآسيد وثاني 
  .واردة هنا غير الغازات هذه انبعاثات بتقدير المتعلقة المنهجيات مع أن (SO2) الكبريت

 القطاعات والفئات
ى عدد من القطاعات الرئيسية التي تجمع العمليات الخاصة تم تقسيم انبعاثات غازات االحتباس الحراري وعمليات اإلزالة إل

 :بواليعبكل قطاع والمصادر وال

 الطاقة •

 (IPPU)العمليات الصناعية واستعمال المنتجات  •

                                                                   
آسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز ولكن قد تكون لها مدة بقاء أطول في الغالف  عادة ما تنبعث الغازات الهالوجينية بكميات أقل من ثاني أ 3

 .الجوي وتأثير إشعاعي أقوى
 في حالة وجود بيانات في هذا الصدد ومناسبة ثم 3 من المجلد 3-10-2 يمكن تقدير انبعاثات هذه الغازات حسب األساليب المشروحة في القسم  4

 ".غازات أخرى "10ب2ة الفرعية تبلغ التقديرات تحت الفئ
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 (AFOLU)الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى  •

 النفايات •

 ).5 من مصادر غير زراعيةمثل االنبعاثات غير المباشرة من ترسب النتروجين(االنبعاثات األخرى  •

 بالحصر عند انالبلدقوم توفي النهاية  ).مثل العربات(وفئات فرعية ) مثل النقل(ويحتوي آل قطاع على فئات فردية 
ه يتم  أنعالوة علىأعدت بهذا النسق  قد مستوى الفئات الفرعية ألن منهجيات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ

 عن طريق جمع االنبعاثات وعمليات ة الوطني االنبعاثاتيتم حساب مجموع . جمعبعملية االنبعاثات جماليالحصول على إ
هو ال فويوجد استثناء يتعلق بالوقود المستعمل في السفن والطائرات التي تقوم برحالت عالمية  .اإلزالة الخاصة بكل غاز

 . يدرج في المجموعات الوطنية بل يبلغ عنه بشكل منفصل

ويجوز  .(HWP)ومن أجل حساب المجموع الوطني ال بد من اختيار المقترب الذي تدخل فيه منتجات الخشب المقطوع 
 لقطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األرض 4 من المجلد 12للبلدان أن تختار أيا من المقتربات الواردة في الفصل 

  . األخرى من أجل القيام بذلك

بيد أن هناك بعض االستثناءات التي ترد  .ةاإلزال حول القطاع الذي يولد فعال االنبعاثات أو عمليات وعامة ما يصاغ اإلبالغ
من احتراق الكتلة الحيوية من أجل الطاقة يتم التي تنطلق على هذا التطبيق فعلى سبيل المثال انبعاثات ثاني أآسيد الكربون 

. افي التغيرات في مخزون الكربونات األرض األخرى آجزء من صالتبليغ عنها ضمن قطاع الزراعة والحراجة واستخدام
 فينبغيانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من عمليات الصناعة أو مصادر اإلحراق الكبيرة فيها  ُتحجز وفي الحاالت التي

زن في مواقع تخزين تخصيص االنبعاثات للقطاع الذي يولد ثاني أآسيد الكربون ما لم يتم إثبات أن ثاني أآسيد الكربون ُيخ
 .2 من المجلد 5جيولوجية مراقبة جيدا آما تم تعريفها في الفصل 

 طرق التقدير1-2   

 فإن المقترب المنهجي  ودليل الممارسات السليمة للهيئة1996لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة آما ورد سابقا في 
بيانات تسمى ( األنشطة البشرية بشكل موسع بحيث تشملومات  على جمع المعليقومهو ذلك الذي واألبسط األآثر شيوعا 

 معامالت االنبعاثوهذه تسمى  .مع معامالت لتحديد قيمة االنبعاثات أو عمليات اإلزالة لكل نشاط على حدة) ADأو النشاط 
(EF). المعادلة األساسية هيو: 

EFADEmissions •=  

ي قطاع الطاقة بيانات النشاط بينما آتلة ثاني أآسيد الكربون المنبعثة من آل على سبيل المثال سوف يمثل استهالك الوقود ف
ويمكن في حاالت معينة تعديل المعادلة األساسية بحيث تشمل بارامترات تقدير . وحدة وقود مستهلكة تمثل معامل االنبعاث

لوقت الالزم للمادة لكي تتحلل في مكبات وعندما يدخل عامل الوقت في االعتبار نظرا مثال ل .ير معامالت االنبعاثغأخرى 
 أساليب أخرى تم توفيرها ومنها على سبيل المثال ال فهناكالنفايات أو تسرب سوائل أو غازات التبريد من أجهزة التبريد 

بمقتربات أخرى  2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة وتسمح أيضا  .االنحالل من الرتبة األولى طرقالحصر 
 . تعقيدا وبالذات في المستويات األعلىأآثر

موازنة لتشمل أيضا أساليب  2006الخطوط التوجيهية لعام وعلى الرغم من االستعمال الواسع للمعادلة البسيطة إال أن 
ها أساليب تغير الرصيد التي تستعمل في قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األرض األخرى وتقوم  بينالكتلة، ومن

بمرور الوقت على الكتلة الحيوية ومستودعات المواد العضوية  التي تطرأ التغيرات نبعاثات ثاني أآسيد الكربون منبتقدير ا
  . من حيث محتوى الكربون

 المنقولة من المكان الذي نمت فيه يتم غير المعمرة المواد الحيوية تحللفثاني أآسيد الكربون المنبعث من عملية اإلحراق أو 
مثال، انبعاثات ثاني (المنتجات والنفايات  واستخدام الصناعية في قطاعات الطاقة والعمليات" صفر" بقيمة اإلبالغ عنه

 النفايات الصلبة مكبات وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون من المواد الحيوية في 6،7أآسيد الكربون من الوقود الحيوي
(SWDS).بشأن المنتجات 1 أساليب المستوى عندما ُتستعملألخرى في قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األرض ا و 

امتصاص الكربون قبل الحصاد ضمن حدود عدم التيقن المقترن ب يفترض أن تتم عملية موازنة لالنبعاث غير المعمرة
خضع يم االنبعاث لهذا  من التقدير من المستوى األعلى أن  وإذا اتضح.االنبعاث صفرقيمة صافي كون تبالتقدير وبالتالي 

                                                                   
األمونيا عندما تترسب وأيا آان المصدر / تشمل التقديرات انبعاثات أآسيد النتروز من ترسب النتروجين بشري المصدر من أآاسيد النتروز 5

مصادر الزراعية آما في يرجع السبب إلى أن معامالت انبعاث ترسب النتروجين لها نفس المقدار في ال). ولكنها ال تخصص لقطاعات محددة(
 . مصادر النتروجين األخرى حتى وإن ترسب النتروجين في المحيطات

 .  ينبغي اإلبالغ عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الوقود الحيوي آبند معلومات متعلق بضمان ومراقبة الجودة 6
 . ُيفترض في هذا الدليل أن فحم المستنقعات ال يعتبر وقود 7
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 17- الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 

 :المفاهيم التالي2006لعام ) IPCC(التوجيهية للهيئة وتستخدم الخطوط 

  تشجيع إعداد قوائم حصر وطنية لغازات االحتباس الحراري على درجة عالية من الجودةمن أجل : السليمةاتالممارس
ألسس المنهجية واألعمال واإلجراءات يشار إليها إجماال مجموعة من ا) IPCC(الخطوط التوجيهية السابقة للهيئة  حددت

 في تعريفهوب السليمة الممارسات بمفهوم 2006لعام  (IPCC) للهيئة التوجيهية الخطوط احتفظت ولقد. بالممارسات السليمة
. ية الحصر لتطويرعملا أساسواعتبرته هذا المفهوم علىجميع البلدان ووافقت . 2000م لعا السليمة الممارسات دليل

قوائم الجرد التي ال تنطوي على إفراط هي متسقة مع الممارسة السليمة القوائم الجرد الوطنية فإن  وانطالقا من هذا المفهوم
  .أو تفريط في تقدير االنبعاثات التي يمكن الحكم عليها مع التقليل من أوجه عدم التيقن إلى أقصي حد ممكن عمليًا

 هو المنهج األساسي، والمستوى 1المستوى  .وتتاح عامة ثالث مستويات .عن درجة تعقد المنهج المستوىيعبر  :المستويات
 2وأحيانا يشار إلى المستوى  . وهو المستوى األآثر طلبا من حيث الترآيب ومتطلبات البيانات3 المتوسط  أما المستوى 2
  .وى األساسي يعتبران أآثر دقة من المستا وهمالمستوى األعلى بتعبير أساليب 3و

اإلحصائيات المتوافرة على باستعمال جميع الفئات بشكل يسمح لأساليب المستوى األول تم إعداد  :البيانات االفتراضية
وبالتالي فهي المستوى الوطني والعالمي باإلضافة إلى معامالت االنبعاث االفتراضية والبارامترات اإلضافية الممنوحة 

  .مالئمة لجميع البلدان

لتمييز الفئة التي تؤثر بشدة على مجموع الحصر الذي يجريه البلد 8 الفئة الرئيسيةُيستعمل مفهوم  :ئات الرئيسيةالف
النبعاثات غازات االحتباس من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات وعمليات اإلزالة، واتجاه االنبعاثات وعمليات اإلزالة أو 

ويجب أن تحظى الفئات الرئيسية بأولوية البلدان أثناء توزيع مصادر  .مليات اإلزالةعدم التيقن المقترن بتقدير االنبعاثات وع
  .الحصر خالل مراحل جمع البيانات وتجميعها وضمان ومراقبة الجودة واإلبالغ

تساعد شجرة القرارات الخاصة بكل فئة جامعي قوائم الحصر على التجول داخل الدليل واختيار مستوى  :شجرة القرارات
 استعمال أساليب الممارسة السليمةوعادة ما يكون من  .فئات رئيسيةمنهج األآثر مالئمة لحالتهم على أساس ما حددوه من ال

 . ما لم يكن استعماله محظورا من المصدربالفئات الرئيسيةالمستوى األعلى فيما يتعلق 

 هيكل الخطوط التوجيهية1-3   

المجلدات من (كل قطاع خاص ب من خمس مجلدات، مجلد 2006لعام ) IPCC(ة التوجيهية للهيئتتألف الخطوط  :المجلدات
  ).1مجلد (توجيهات العامة التي تسري على جميع القطاعات الومجلد ) 5 إلى 2

 واإلبالغ العامةالتوجيهات  :1 المجلد •

 الطاقة :2 المجلد •

 (IPPU) المنتجات واستخدام الصناعيةالعمليات  :3 المجلد •

 (AFOLU) األخرى األرض واستخدامات والحراجةراعة الز  :4 المجلد •

 النفايات :5 المجلد •

  :جلدين المراجع بين ماستعراضإلى في معظم األحيان  المستخدم يحتاجهذه البنية المؤلفة من خمس مجلدات تعني أن 
 .والمجلد الخاص بالقطاع) واإلبالغالتوجيهات العامة  (1المجلد 

 والتي يشرحها بالتفصيل وبحسب الموضوع المستعرضةى الفصول التي تزود بالتوجيهات  عل1ويحتوي المجلد  :الفصول
 في بعض فصولها التوجيهات المنهجية لفئات محددة من االنبعاثات 5 إلى 2وتوفر المجلدات من  .5-1باستطراد أآثر القسم 

 .واتساق المتسلسالت الزمنية واإلبالغوعمليات اإلزالة عالوة على نصائح خاصة بعدم التيقن وضمان ومراقبة الجودة 
 .2006لعام ) IPCC(للخطوط التوجيهية للهيئة  في العرض المجمل 1ويرد عرض لهيكل المجلدات واألقسام في الجدول 

الغرض من المرفقات هو تضمين معلومات غالبا ما تكون أآثر تفصيال وتفوق ما يحتاج إليه المستوى األول  :المرفقات
  .، مثال على ذلك جداول البيانات الموسعةلعمل التقدير

 موضوعكون ي بعض المواد التقنية في شكل تذييالت عندما 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة تقدم  :التذييالت
تطبيق  لتكوين أساليب افتراضية عامة الويحتاج إليهااالنبعاثات أو اإلزالة غير سلس الفهم وتقل المعلومات المتاحة بشأنه 

                                                                   
 . في عمليات الحصر الوطنيةالفئات الرئيسية والمقتربات لتحديد الفئات الرئيسية تفاصيل أوفى بشأن 1 من المجلد 4ل صف يوفر ال 8



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

أوراق العمل  .المستوى األولمنهجيات ستعملها ت سهلة مليات حسابيةعهي أدوات الغرض من إعدادها تقديم  :أوراق العمل
مثال،  ( متشابهينلمستوى األولوا عندما يكون أسلوب المستوى العالي استعمالهاال تمنح للمستويات العالية مع أنه يمكن 

بات األآثر تعقيدا في ورقات وترد بعض المقتر ).الحاالت التي يتم فيها استعمال البيانات الوطنية بدال من االفتراضية
  .منفصلة في القرص المضغوط المرفق بهذا الدليل

الغرض من جداول اإلبالغ هو منح التفاصيل بالقدر الالزم للحصول على بالغات تتسم بالشفافية عن قوائم  :جداول اإلبالغ
 القطاعية والجداول الخلفية وجداول  والجداولالمجملةوتشمل الجداول  .فصلةنالحصر الوطنية ومتابعة قائمة الفئة الم

وتشمل الجداول الخلفية بدورها بيانات موجزة عن النشاط تهدف إلى زيادة الشفافية وسهولة المقارنة بين بيانات  .االتجاهات
ضمن ويت . وتقدير عدم التيقنالفئة الرئيسية النتائج الخاصة بتحليل  اإلبالغعالوة على ذلك تشمل جداول .البلدان وبعضها

وبيانات تساهم ) حول االنبعاثات التي يجب اإلبالغ عنها ولكنها ال تدخل في مجموع انبعاثات البلد(البالغ مذآرات موجزة 
 .في زيادة الشفافية

4-1    جودة الحصر

ا آم .  بإرشادات تضمن الجودة في جميع مراحل الحصر بدءا من جمع البيانات وحتى اإلبالغالخطوط التوجيهيةتمد هذه 
توفر األدوات الالزمة لترآيز المصادر على المناطق التي تعتبر أآثر فائدة لعملية الحصر برمتها وتشجع على التحسين 

 هو أسلوب براجماتي إلعداد قوائم حصر متسقة الممارسات السليمةوقد برهنت التجربة على أن اتباع مقترب  .المستمر
ويمكن إيجاز  . لمحافظة عليها بطريقة تضمن رفع جودة الحصر على مر الزمنوقابلة للمقارنة وآاملة وتتسم بالشفافية وا

 :عالمات جودة الحصر فيما يلي

تتوفر الوثائق بالقدر وبالوضوح الكافي الذي يساعد األفراد والمجموعات غير الوآاالت المختصة بتجميع  :الشفافية
بشأن عمليات الحصر الوطنية النبعاثات ارسات السليمة الممالحصر على فهم طريقة تجميع الحصر وتضمن تلبيته لشروط 

 تحت عنوان توجيهات 1 من المجلد 8وترد مجموعة الوثائق وتوجيهات اإلبالغ في الفصل  .غازات االحتباس الحراري
 مراقبة الجودة/ضمان، 6، فصل 1أنظر أيضا المجلد  (6-2اإلبالغ والجداول والفصول ذات الصلة بالموضوع في المجلد 

 ).والتحقق

الخطوط وتنصح هذه  . والغازات ذات الصلةبواليعينبغي إبالغ التقديرات المتعلقة بجميع فئات المصادر وال :االستيفاء
وفي حالة غياب  .عملية الحصر الوطني لغازات االحتباس الحراري  بالمناطق الجغرافية التي تدخل ضمن نطاقالتوجيهية

 2أنظر المجلدات ( من الحصر إسقاطهالمستندات التي توضح غيابها عالوة على مبررات عناصر ما ينبغي تقديم الوثائق وا
 ).5إلى 

 بين السنوات والفئات نتائجال  اختالفأن يعكسيتم تقدير الغازات والفئات لمختلف سنوات الحصر بطريقة تضمن  :االتساق
ات الحصر السنوية بنفس المنهجية ونفس مصادر ينبغي بقدر اإلمكان حساب اتجاهو. االنبعاثاتاالختالف الحقيقي في 

البيانات في آل سنوات الجرد ويكون الهدف هو ترجمة التغييرات السنوية الحقيقية في االنبعاثات أو عمليات اإلزالة وليس 
وتحديد اختيار المنهجيات  :4مقتربات جمع البيانات، الفصل  :2أنظر الفصل ( .بسبب ما يطرأ من تغييرات على المنهجيات

 ).1اتساق المتسلسالت الزمنية في المجلد  :5الفئات الرئيسية، والفصل 

يتم إبالغ قائمة الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري بطريقة تسمح بمقارنتها مع قوائم الحصر التي أجرتها  :المقاربة
، 1أنظر المجلد (ار الصحيح للفئات الرئيسية  في االختيالمقاربةوينبغي أن تنعكس  .بلدان أخرى لغازات االحتباس الحراري

واستعمال توجيهات اإلبالغ  والجداول واتباع التصنيف وتعريف فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة الواردة في ) 4فصل 
 . 5 و2 والمجلدين 8 في الفصل 2-8الجدول 

 االنبعاثات تقدير في تفريط أو إفراط على الحرارياالحتباس  غازات النبعاثات الوطنية الجرد ينبغي أال تنطوي قوائم :الدقة
يقتضي ذلك بذل آافة الجهود الممكنة  .عمليًا ممكن حد أقصي إلى التيقن عدم أوجه من التقليل مع عليها الحكم يمكن التي

ن، في ، عدم التيق3، مقتربات جمع البيانات، والفصل 2أنظر بالذات الفصل (للتخلص من أي تحيز في تقديرات الحصر 
 ).5الى 2 المجلدينو 1المجلد 

 لتحسين عمليات الممارسات السليمةعنصرا رئيسيا في ) 1 من المجلد 3 الفصلالوارد بالتفصيل في (ويعتبر تقدير التيقن 
 القيم الممكنة ترجيحمجال وباليتعلق تحليل عدم التيقن على حد سواء بو .الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري

البارامترات والنتائج يجعل ب المقترنإن إدراك عدم التيقن  . الحصر الوطنية آكل ولكل عنصر منها على حدةلعمليات 
آما  .القائمين على جمع قوائم الحصر أآثر تبصرًا عند تقييم البيانات المناسبة للجرد خالل مراحل جمع البيانات وتجميعها

التي تساهم بشكل أآبر في عدم التيقن الشامل في الحصر مما يساعد يساعد تقدير عدم التيقن على التعرف على الفئات 
  .جامعي قوائم الحصر على تحديد األولويات للتحسينات التي سوف تطرأ مستقبال على الحصر

  الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006  لعامIPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 18-
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 مراقبة الجودةوضمان على التحسين المتواصل عبر أنشطة 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة وتشجع 
 مجموعة من المفاهيم واألدوات للمعاونة على إدارة الحصر بشكل أآثر فعالية عالوة 1 في المجلد 6ويوفر الفصل  .والتحقق

هذه األنشطة من شأنها أن تضمن االستعمال األمثل للمصادر المحدودة وتوافق الجودة  .على المراجعة والتحسين المستمر
 . في آل عملية حصرالممارسات السليمةمع 

ابتداء من جمع المعلومات وحتى اإلبالغ (ح باالتصال المستمر والمشاورة مع مانحي البيانات طوال عملية الحصر آما ُينص
 الحصر مما يعود بياناتفهذا االتصال يساعد على إقامة عالقة متبادلة بين مانحي البيانات والقائمين على تجميع  ).النهائي
عالوة على ذلك فإن هذا االتصال يضمن للقائمين بجمع  .يث الفعالية والجودةعلى الحصر برمته من حفي النهاية بالفائدة 
على نشاط مانحي البيانات   الحصر أن يكونوا دائما على علم بكل مستجد في البيانات آما أنه يتيح لهم فرصة التأثيربيانات

   .من حيث التخطيط والمواصفات 

5-1   تجميع الحصر

ويوفر هذا الفصل التوجيهات الخاصة بهذه الخطوات  .لحراري هو عملية تتم خطوة بخطوةتجميع حصر غازات االحتباس ا
   منتكوينهأو  الحصر المضطلعة بتجميع أي الفرد أو األفراد أو الوآاالت تجميع بيانات الحصرالتي يحتاجها القائمين على 

نبعاثات وعمليات اإلزالة والمراجعة والتحقق وتقدير ويشمل التجميع جمع البيانات وتقدير اال .مختلفةالمصادر ذات ال المواد
  .عدم التيقن واإلبالغ

وقبل الشروع في تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة من الفئات المختلفة ينبغي على القائم على تجميع بيانات الحصر أن 
 بشأن الممارسة السليمةجلد يشرح توجيهات فهذا الم .بالتوجيهات العامة واإلبالغ الخاص 1يألف المواد الواردة في المجلد 

 وآذلك 5 إلى 2موضوعات مشترآة في جميع أساليب التقدير التي تغطيها التوجيهات الخاصة بكل قطاع في المجلدات من 
  .تعليمات اإلبالغ

  :1ملخص المجلد 

 بالتوجيهات يمد 1 مجلدال من 2 الفصل .الحصر إعداد عملية في أساسي جزء يعتبر البيانات جمع :البيانات جمع •
 ويخطط حاليا الموجودة البيانات مصادر يغطي آما .استمراره على والمحافظة البيانات جمع برنامج ببدء الخاصة
 .أخرى منظمات منحتها التي للتوجيهات موسعة مرجعية إحاالت على ويحتوي الجديدة االنبعاثات ومسح لقياس

 .األخرى العامة لموضوعاتبا البيانات جمع عملية الفصل هذاويربط 

 الحراري االحتباس وغازات بواليعال فئات لجميع بالنسبة مهم التيقن عدم أوجه تقدير يعتبر :التيقن عدم أوجه تقدير •
 عدم أوجه وتجميع لتقدير العملية بالتوجيهات التيقن بعدم الخاص 3 الفصل يمد .اتجاهاتها وآذلك آلها الحصر وعملية
 التيقن عدم بأوجه المتصلة الموضوعاتوتوجد  .الحصر في التيقن عدم مفهوم أساس حول ناقشةم على عالوة التيقن
 .5الى 2 المجلدين في اإلزالة وعمليات االنبعاثات من الخاصة الفئة بشأن

 في اإلزالة وعمليات لالنبعاثات الرئيسية الفئة تحديد حول السليمة الممارسة توجيهات ترد :الرئيسية الفئة تحليل •
 مع الوقت نفس في الرئيسية الفئة مفهوم ويستخدم .الرئيسية الفئات وتعريف المنهجيات باختيار الخاص 4 الفصل
وتعتبر  .فئة آل في يتبعه سوف الذي المنهج اختيار عند المستخدم إلرشاد 5الى 2 المجلدين في القرارات شجرات
 الوارد الرئيسية الفئات وتعرف قطاع بكل الخاصة لمجلداتا في المناهج اختيار بين الحيوية الوصلة القرارات شجرات

 .1 المجلد في

 الثقة يكفل الذي هو أنه إذ األهمية بالغ أمر الحصر تقدير في المتسلسالت اتساق ضمان :الزمنية المتسلسالت اتساق •
 اتساق تضمن التي األساليب يوفر الزمنية المتسلسالت اتساق المعنون 5 الفصل .عنها المبلغ الجرد اتجاهات في

آما  .بأسرها الزمنية الفترة طيلة البيانات أو/و ساليباأل نفس استعمال فيها يتعذر التي الحاالت في الزمنية المتسلسالت
 السابقة للسنوات التقديرات حساب إعادة ضرورة حالة في السليمة الممارسات دليل أيضا الفصل هذا يستعرض
  .الزمن مر على اإلزالة وعمليات ثاتاالنبعا في التغير حساب وأساليب

 الفصل ويتناول .الحصر قوائم إعداد في هاما جزءا الجودة ومراقبة ضمان نظام يشكل :الجودة ومراقبة الجودة ضمان •
 حصر قائمة تجميع عند مراعاتها يجب التي  والتحقيقالجودة ومراقبة ضمان لموضوع العامة المظاهر بالمناقشة 6

 الجودة مراقبة اختبارات بإجراء المتعلقة المحددة السليمة الممارسات إرشاداتونجد   .اإلزالة اتوعملي االنبعاثات
 البيانات باستعمال الحصر قوائم من التحقق لتقنيات شرحا 6 الفصل في يوجد آما. 5الى2 المجلدين في قطاع آل داخل

  . الخارجية

 قطاع من أآثر على تسري إرشادات 1 المجلد أيضاويتضمن  :النتروز ألآسيد المباشرة غير واالنبعاثات السالئف •
 انبعاثات عن الناتجة (النتروجين مرآبات ترسب من النتروز ألآسيد المباشرة غير واالنبعاثات السالئف وتتناول
 . المباشرة غير واالنبعاثات السالئف المعنون 7 الفصل في) NH3 واألمونيا NOx النتروز أآاسيد

 19- الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 تعريف فيها بما اإلبالغ بموضوع المتعلقة للمسائل والجداول اإلبالغ توجيهات بعنوان 8 الفصل صيصتخ تم :اإلبالغ •
 وشفافية االستيفاء حساب عند المالحظات رموز قائمة إدراج وتم .عنها المبلغ والفئات والغازات الوطني اإلقليم
تم و. 5الى 2 المجلدين في الوارد القطاع توجيهات هيكلبعين االعتبار  والمصادر بواليعال فئات تعريف ويأخذ .اإلبالغ
 آل في اإلزالة وعمليات االنبعاثات عن اإلبالغ عند تطبيقها ينبغي التي القطاع بحسب المجملة بالغ اإلجداول إدراج
 استيفاءها تم فقد االنبعاثات واتجاهات الرئيسية الفئة وتحليل التيقن بعدم الخاصة اإلبالغ جداول أما. 8 الفصل في فئة

  .8 الفصل في وإدراجها بالشرح

النبعاثات وعمليات اإلزالة معينة لفئات ل القائمون على إعداد تقديرات يكون أن فبعد .متكاملون 5الى  2 المجلدان و1المجلد 
 ات بالفئمتصل االنتقال للمجلدات الخاصة بكل قطاع يمكنهم بعد ذلك 1التوجيهات العامة الواردة في المجلد قد اعتادوا على 

 . خطوات دورة الحصر النموذجية1-1الشكل  ويوضح .ظروف بالدهميتناسب مع طبيق المتطلبات بشكل لتالتي تهمهم 
 وما هو وارد ضمان ومراقبة الجودةتقدم الوثائق طبقا لمتطلبات أن ينبغي أن يطبق قياس مراقبة الجودة على آل خطوة و

 .1 من المجلد 6في الفصل 

 الرئيسية الفئات تحديد في تتمثل المنقحة أو الجديدة الحراري االحتباس غازات حصر عملية في خطوة أول إن -1
 الرئيسية الفئات تحديد عندئذ يمكن سابقة حصر قائمة تتاح وعندما .المصادر أولويات بتحديد يسمح مما للحصر
 بجمع القائم على فينبغي الجديد الحصر ةحال فيأما  ).4 الفصل 1 المجلد أنظر (السابقة التقديرات من آمياتها بحسب
 التي الحصر لقوائم أيضا ويلجأ والخبرة المحلية المعرفة على اعتمادا الهامة االنبعاث مصادر مبدئيا يقدر أن البيانات
 الفئات تحديد على تساعد 1 المستوى من بتقديرات يقوم ممكنا ذلك آان إذا أو بلده ظروف نفس لها بلدان بها قامت
 .ئيسيةالر

 القائمين على تجميع بيانات الحصر أن يرآزوا جهودهم ومواردهم على القطاعات التي الفئات الرئيسيةيساعد تحديد 
أفضل القيام بتساهم بشكل أهم في عملية الحصر آكل أو في أوجه عدم التيقن المرتبط بالحصر األمر الذي يضمن 

 . المصادر المتاحةبالنظر إلىتجميع للحصر 

 فئة لكل التقدير أسلوب تحديد إلى ذلك بعد الحصر بيانات جمع على القائم ينتقل الرئيسية الفئات تحديد يتم أن دوبمجر -2
 وشجرة 5الى  2 المجلدين في الواردة قطاع بكل الخاصة القرار شجرات وتوفر. بالبلد الخاصة الظروف وبحسب
 عن األساليب اختيار ويتم .المناسبة األساليب باختيار لقةالمتع التوجيهات 1 المجلد من 4 الفصل في العامة القرارات
 1 من المجلد 2ويقدم الفصل  .المتاحة والموارد البيانات وبحسب رئيسية غير أو رئيسية أنها على الفئة تصنيف طريق

 .التوجيهات بشأن جمع البيانات

 يراعى أن والبد ).1 المجلد في 7و 5 و 2 صولالف أنظر( المناسبة األساليب اختيار بعد البيانات جمع يأتي أن وينبغي -3
 التوثيق وإجراءات عهاااتب في واالستمرار التحقق طريقة وإعداد الزمنية المتسلسلة اتساق البيانات جمع عند

يجب و .الحصر تقديرات اتساق وعدم األخطاء من اإلمكان بقدر التقليل جلأ من) الجودة ومراقبة ضمان (والمراجعة
 بأقل الجديدة البيانات جمع بشأن التوجيهات وترد .الوقت نفس في التيقن عدم بشأن البيانات جمع إلمكانا بقدرو أيضا
ينبغي أن يتم  الجودة ومراقبة ضمان تقدير .1 المجلد في التوالي على 3 والفصل 2 الفصل في التيقن عدمتقدير و تكلفة
في بعض الحاالت و .والتقديرات واألساليب البيانات درمصا وتوثيق ممكنة أخطاء أقل نكفل حتى الحصر عملية طوال

 . تنقيح األساليب المختارةضرورةجمع البيانات يجوز أن ُتظهر نتائج 

وال بد من إيالء  . يتم تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة حسب المنهج الذي تم تحديده وحسب البيانات التي يتم جمعها -4
 وبالذات 1 في المجلد اتساق المتسلسالت الزمنيةالمعنون  5 مة الواردة في الفصلعناية خاصة التباع التوجيهات العا

  .في حالة عدم اآتمال البيانات في سنوات معينة

 الفئة وتحليل التيقن عدم بتحليل تتعلق التي التالية المرحلة تأتي اآتملت قد وتكون التقديرات من االنتهاء يتم وعندما -5
وقد ينتج عن التحليل التعرف على فئات يكون من األنسب استعمال  ).1 المجلد من 4و 3 الفصلين أنظر (الرئيسية

  . جمع بيانات تكميلية بشأنهاأو  لتقديرهامستوى أعلى 

أنظر ( نصل إلى المرحلة األخيرة في عملية الحصر وهي اإلبالغ بالحصر ضمان ومراقبة الجودةوبعد إتمام إجراء  -6
الحصر بطريقة موجزة وواضحة بقدر اإلمكان حتى يتسنى قائمة ن الهدف هنا هو تقديم ويكو ).1 من المجلد 8الفصل 

آما أن تقديم معلومات موجزة  .للمستخدم استيعاب البيانات واألساليب والتقديرات التي تم استعمالها في الحصر
    ).ا فيه التقريربم(ومتصلة بخلفية الموضوع وإدراج الشرح في التقارير يساعد على ضمان شفافية الحصر 

وبذلك تنشأ . وينبغي أن يستند القائم على جميع بيانات الحصر في مراجعات الحصر في المستقبل على قوائم الحصر السابقة
عندما  .-11تحسن الحصر في آل مرة يتم فيها جمع البيانات لحصر جديد آما هو موضح في الشكل تضمن  ارتباطعملية 

 فيما بينها وتحديث وتضمين أي هاضمان اتساقل من مراجعة تقديرات جميع سنوات الحصر  ال بد منقح حصرتجميعيتم 
 يوفر النصائح المتعلقة بجمع البيانات وتحقيق اتساق المتسلسالت 1 في المجلد 5الفصل  .تحسينات ممكنة حيثما يحتاج األمر

 .متسلسالت الزمنية المقتربات الالزمة لتحقيق اتساق الالممارسات السليمةتمنح والزمنية 
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ابدأ تقدير جديد

 التحقق وتوثيق 
 ضمان الجودة

معتمدا على تجربة حصر سابقة

 ) 2 الفصل 1المجلدان (اجمع البيانات 
وقم بتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة 

بما يضمن الجودة  ) 5الى 2المجلدان (
  واتساق المتسلسالت الزمنية

 )6 و5 والفصالن 1المجلد (

 )إذا آان ذلك متاحا(

أوراق العمل (قم بتجميع الحصر 
 أو نظامك 5الى 2في المجلدين 

مع األخذ في االعتبار ) الخاص
اتساق المتسلسالت الزمنية وضمان

 1المجلد في ومراقبة الجودة 
  6 و5والفصلين 

الفئة الرئيسيةنفذ تحليل 
 )4الفصل (

 التحقق وتوثيق 
 ضمان الجودة

يانات  تقييم الب:قم يتحليل عدم التيقن
 المدخلة وتقدير الحصر آكل 

 )3الفصل (

: 

 ) 5الى 2مجلدان (اختر األساليب 
مع األخذ في االعتبار الممارسات السليمة
بشأن جمع البيانات وعدم التيقن واتساق 

 المتسلسالت الزمنية
 على 5 و3 و2 والفصول 1المجلد (

 )التوالي

 راجع الحصر / تحقق 
 QAمن خالل 

 )6فصل (

 الفئات الرئيسيةتحديد 
)4فصل (  

 الحصرأبلغ ب
 )5 الى2  والمجلدين8فصل (

قم بالمراجعات الالزمة 
 )حسب الحال(

 )4الفصل (

 التحقق وتوثيق 
 التحقق وتوثيق  ضمان الجودة

 ضمان الجودة
 التحقق وتوثيق 
 ضمان الجودة



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 من خالل دورة حصر آاملة لتقدير 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة  يمنح مثاال على استعمال 1-1اإلطار 
 .انبعاثات التخمر المعوي

 

  1-1 المربع
 المواشي نموذج – 2006 لعام التوجيهية خطوطوال )1-1 الشكل( االنسياب مخطط استخدام

أن يعتادوا على استعمال  الخاصة اإلزالة وعمليات االنبعاثات فئات على إعداد تقدير يحتاج القائمون •
 4مثال المجلد ( في المجلد الخاص بالقطاع ذات الصلةالتوجيهات  :في مجلدين الواردة التوجيهات

 وبجانب. 1والتوجيهات العامة في المجلد )  األرض األخرىالخاص بالزراعة والحراجة واستخدامات
فإن هذا المربع يوضح آيفية استعمال التوجيهات في المجلدين السابقين ) 1-1أنظر الشكل (المخططات 

 :لتقدير انبعاثات الميثان من التخمر المعوي

 . التقديرابدأ بقائمة الحصر السابقة إذا آانت متاحة وقم بتصنيف الفئات بحسب أولوية
 وبالتحديد تقدير الفئة ة الحصر الوطنية السابقلعمليةيستطيع جامع بيانات الحصر أن يبدأ بالنتائج العامة  •

 ).1 من المجلد 4الفصل (الرئيسية آخطوة تمهيدية الختيار األساليب والبيانات 

 .محدد قطاع وآذلك التي تخصحاول أن تتعود على متطلبات ضمان ومراقبة الجودة العامة 
وقبل أن يشرع في جمع البيانات وتقدير االنبعاثات ينبغي أن يراجع القائم على جمع بيانات الحصر  •

 المعنون 1 من المجلد 6صلة بإجراءات ضمان ومراقبة الجودة في الفصل متالتوجيهات العامة ال
بالتخمر عالوة على إجراءات ضمان ومراقبة الجودة الخاصة  )ضمان ومراقبة الجودة والتحقق(

إجراءات ضمان ومراقبة الجودة في آل مرحلة تنفذ وينبغي أن . 4 من المجلد 10المعوي في الفصل 
من موارد البيانات  ة حول الواضحوتوفير الوثائقويشمل ذلك التحقق المنتظم  .من مراحل الحصر

 . ساليب والتقديرحيث األ

 .ر البياناتقم باختيار األساليب المناسبة بحسب أهمية الفئة وتواف
الحصر شجرة القرارات والتوجيهات المتعلقة بالمنهجيات في  بيانات جمع على القائم يراجع أن ينبغي •

 في المثال الذي نحن بصدده التخمر المعوي  . لكي يختار األسلوب المناسب4 من المجلد 10الفصل 
 .3 أو 2 المستوى اختيار ضرورة يعني ممايمثل فئة رئيسية 

 4 من المجلد 10 والفصل 1 في المجلد )مقتربات جمع البيانات  (2يهات العامة في الفصل التوجتساعد  •
 .جامع بيانات الحصر في اختيار معامل االنبعاث األنسب وبيانات النشاط وبارامترات التقدير األخرى

 .ختيار من البيانات الموجودة أو جمع بيانات جديدة وتصنيفهااالتحديد أو القد يتضمن ذلك 

 .اجمع البيانات الالزمة آلخر سنة وقم بتحديد متسلسلة زمنية متسقة وتقدير عامل عدم التيقن
 دون أحيانا توافر البيانات يحولوقد  .الخطوة التالية تتعلق بجمع البيانات الالزمة لجميع سنوات الحصر •

 . استعمال أساليب المستوى العالي للفئات الرئيسية

 إذا آان األمر يتعلق بإعداد 1 من المجلد )اتساق المتسلسالت الزمنية( 5 يجب هنا االستعانة بالفصل •
هذه التوجيهات مناسبة بالتحديد إذا آان األسلوب المختار يختلف عن األسلوب  . تقديرات ألآثر من سنة

 .الذي استعمل في عمليات الحصر السابقة أو آانت مصادر البيانات أو تصنيفها قد تعرض للتغيير
 من 10يجب الرجوع للفصل  . هذا إعادة حساب التقديرات السابقة أو تقسيم مجموعات البياناتويقتضي
 . للتعرف على التوجيهات الخاصة بالقطاع فيما يتعلق باتساق المتسلسالت الزمنية4المجلد 

عدم عندما يقوم جامع بيانات الحصر بتقدير عدم التيقن يجب أن يستعين أيضا بالتوجيهات العامة بشأن  •
 وأن يولي اهتماما خاصا بتلك المتعلقة بأسس المفاهيم 1 من المجلد 3التيقن الواردة في الفصل 

واألساليب وآذلك بقسم عدم التيقن في الفصل المخصص للتخمر المعوي للماشية من أجل الحصول 
 يقوم أنب وتقضي الممارسة السليمة ).مثال عدم التيقن االفتراضي(على معلومات خاصة بالمصدر 

جامع بيانات الحصر بجمع البيانات حول النشاط ومعامالت االنبعاث وعدم التيقن في وقت واحد ألن 
  . االستراتيجية األآثر فعاليةتلك هي

 .قم بتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة بما يتفق مع التوجيهات
وي لجميع السنوات المعنية الخطوة التالية تتمثل في تقدير انبعاثات غاز الميثان من التخمر المع •

 والفصل 4التوجيهات ذات الصلة هنا تشمل التوجيهات الخاصة بالتخمر المعوي في المجلد  .بالحصر
  .  واألقسام التي تتناول موضوعات االستيفاء واتساق المتسلسالت الزمنية واإلبالغ والتوثيق10
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 )تابع( 1-1 المربع
 

 وبيانات عدم التيقن معا آمداخل في تجميع الحصر آكل وتقدير ويتم استعمال انبعاثات التخمر المعوي •
نتائج هذه الخطوات قد تستدعي تغيير أو  .عدم التيقن الخاص بالفئة والعام وآذلك تقدير الفئة الرئيسية

 .تقدير األصلي النبعاثات التخمر المعويالمراجعة 

 .قم بالتحقق ومراجعة التقديرات
 ينبغي على القائم بجمع بيانات 1 الواردة في المجلد ن ومراقبة الجودةضماوتطبيقا للتوجيهات بشأن  •

 . إجراء مراجعة التقدير والتوثيق بمعرفة خبراء فنيين لم يشارآوا في إعداد الحصريحاولالحصر أن 
 أخطاء تستدعي إعادة حساب تقدير يرصدواالمراجعون الخارجيون قد يقترحون تحسينات أو قد 

  . لمعويانبعاثات التخمر ا

 .أبلغ بالتقديرات

اإلرشادات المتعلقة بمعلومات اإلبالغ حول التخمر  2006 لعام )IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة تقدم  •
. 1 من المجلد 8 وجداول اإلبالغ في الفصل 4التخمر المعوي في المجلد  :المعوي في موضعين هما

 شرح واف الفصلين للحصول على وينبغي على القائم على جمع بيانات الحصر االطالع على
 .لتوجيهات اإلبالغ

في حالة الحصر ألول مرة وفي غياب تحليل الفئة الرئيسية يتم استعمال تقدير نوعي للتخمر  :مالحظة  
ستنتاج أن اال في المثال الذي نحن بصدده يمكن ،)1 من المجلد 4 والفصل 2أنظر الفصل  (المعوي

وي رئيسي في معظم قوائم الحصر وبالتالي يجب اعتباره رئيسي الميثان المنبعث من التخمر المع
 .في األساس
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