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 45- يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

 ت الرئيسيةاختيار المنهجيات وتحديد الفئا 4

 مقدمة4-1   
ويتسم االختيار المنهجي لفئات المصادر والمصارف  .في قائمة الحصر الوطنية 1الفئات الرئيسيةيتناول هذا الفصل طريقة تحديد 

 رآلما تم تقديعدم التيقن المقترن بالحصر يقل وبشكل عام،  . في إدارة عدم التيقن المقترن بالحصر الشامل بالغةالفردية بأهمية
 هذه التي توفرهااالنبعاثات وعمليات اإلزالة باستخدام أآثر الطرق صرامة لكل فئة أو فئة فرعية في المجلدات الخاصة بالقطاعات

على أن تلك المنهجيات تتطلب عموما موارد هائلة لجمع البيانات ولذلك قد ال يكون من الممكن عمليًا استخدام . الخطوط التوجيهية
 استخدام الموارد المتاحة الممارسة السليمةولذلك، فمن  .على مع آل فئة من فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالةأساليب المستوى األ

وعن طريق تحديد ، بأقصى آفاءة ممكنة عن طريق تحديد الفئات التي يكون لها أقصى تأثير في عدم التيقن المقترن بالحصر آكل
ومن  . تقديراته الشاملةدديمكن للقائم على جمع بيانات الحصر أن يحدد أولويات جهوده ويحو .الفئات الرئيسية في قائمة الجرد الوطنية

الوطنية بطريقة منهجية وموضوعية آما يتم شرحها في هذا  الفئات الرئيسية أن يحدد القائم على جمع بيانات الحصر الممارسة السليمة
وسوف تقود تلك العملية إلى تحسين  .حليل الفئة الرئيسية آأساس الختيار المنهج أيضًا أن تستخدم نتائج تالممارسة السليمةومن  .الفصل

  .جودة الحصر، فضًال عن زيادة الثقة في تقديرات االنبعاثات التي يتم إعدادها

 التعريف4-1-1   
ؤثر آثيرا على مجموع حصر  التي تحظى باألولوية في نظام الحصر الوطني ألن تقديرها يبأنها الفئة الفئة الرئيسية يمكن تعريف

حينما يستخدم مصطلح  .انبعاثات غازات االحتباس من حيث المستوى المطلق أو االتجاه أو عدم التيقن من االنبعاثات وعمليات اإلزالة
  . فإنه يشمل فئات المصادر والمصارف على السواءالفئة الرئيسية

 الغرض من تحليل الفئة الرئيسية4-1-2  
 . من حيث ثالث جوانب مهمة من جوانب الحصرللفئات الرئيسيةلمستطاع، إيالء عناية خاصة  وينبغي، بقدر ا

 في قوائم الحصر الوطنية ألن الموارد المتاحة إلعداد الحصر محدودة وينبغي تحديد أولويات الفئات الرئيسيةأوال، من المهم تحديد 
 . آرئيسيةة لتحسين البيانات واألساليب على الفئات التي تم تحديدها  ترآيز الموارد المتاحالممارسة السليمةومن  . استخدامها

وينبغي على القائمين بالحصر الرجوع إلى األساليب الخاصة  .الفئات الرئيسيةوثانيا، يقترح استخدام أساليب المستويات العليا في حالة 
وفي معظم الفئات، ُيقترح استخدام أساليب المستويات  .)1-4الشكل  (5-2 ينبكل فئة الواردة في مخطط تسلسل القرارات في المجلد

ولإلرشادات المتعلقة  .في حالة الفئات الرئيسية، على الرغم من أن ذلك ال ينطبق على آل الحاالت) 3 و2أي المستويان (األعلى 
ططات تسلسل القرارات واإلرشادات  الرجوع إلى مخالممارسة السليمة، تعتبر من الفئات الرئيسيةبالتطبيق المحدد لهذا المبدأ على 

وفي بعض الحاالت، قد ال  . الواردة في المجلدات الخاصة بكل قطاعالممارسة السليمةوتوجيهات الخاصة بكل قطاع ولكل فئة معنية 
مع البيانات ويعني ذلك أنه لن يقدر على ج .يتسنى للقائم على جمع بيانات الحصر استخدام أسلوب المستوى األعلى بسبب قلة الموارد

 .3 و2الالزمة لألسلوب األعلى أو أنه ال يستطيع تحديد معامالت االنبعاث الخاصة بالبلد والبيانات األخرى الالزمة ألساليب المستوى 
 ويرد هذا الحل في الشكل 1في هذه الحاالت، وعلى الرغم من عدم تناسب ذلك مع مخطط تسلسل القرارات، يمكن استعمال المستوى 

وفي حالة تعذر  . ينبغي في هذه الحاالت التوثيق بوضوح مبررات عدم توافق االختيار المنهجي مع مخطط تسلسل القراراتو .4-1
 . باألولوية في التحسينات المستقبليةالفئات الرئيسية ينبغي أن تحظى الممارسة السليمةاستعمال أسلوب 

 بعنوان 6ة الجودة آما تم شرحها في الفصل ب من حيث ضمان ومراقفئات الرئيسيةللإيالء مزيد من العناية  الممارسة السليمةوثالثا، من 
 . وآذلك في المجلدات الخاصة بكل قطاعمراقبة الجودة والتحقق/ضمان

 

                                                                   
 (GPG2000, IPCC, 2000)لحراري  إلعداد القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس االممارسات السليمةيطلق على هذا المفهوم في دليل   1
 .حيث يطبق على الحصر الذي ال يتضمن قطاع استخدام األراضي والحراجة" فئات المصادر الرئيسية"سم إ
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 مخطط تسلسل قرارات اختيار أسلوب الممارسة السليمة 1-4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بداية

هل يمكن تجميع 
البيانات بدون أن يشكل

ذلك تهديدا آبيرا 
 المصادروارد فئاتلم

  األخرى ؟الرئيسية

هل تعتبر فئة 
المصدر أو 

المصرف فئة 
 رئيسية ؟

هل تتوافر البيانات 
المتعلقة باتباع إرشادات 

 الممارسة السليمة
المتصلة بفئات المصادر 

؟ الرئيسية

يتم إجراء  ترتيبات لجمع 
 البيانات

يتم تقدير االنبعاثات أو عمليات 
اإلزالة باتباع اإلرشادات الخاصة 

 الواردة في المصادر الرئيسيةبفئات
 5-2مجلدات شجرات القرارات بال

بالقطاعات الخاصة

3مربع  

اختيار الطريقة المالئمة للبيانات يتم 
المتاحة من بين الطرق الواردة في 

 وتوثيق أسباب عدم 5-2المجلدات 
إمكانية اتباع اإلرشادات الخاصة 

بفئات المصادر

ال

ال

نعم

2مربع  

نعم

يتم اختيار طريقة من الطرق الواردة
 المالئمة للبيانات 5-2في المجلدات 

 .المتاحة
1مربع  

ال

نعم

 المقترب العام لتحديد الفئات الرئيسية4-1-3   
 الفئاتبوسع أية وآالة من وآاالت الحصر التي تقوم بإعداد قائمة لحصر غازات االحتباس الحراري على المستوى الوطني أن تحدد 

أما وآاالت الحصر التي أعدت قوائم حصر لمتسلسالت زمنية  . مجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة فيانطالقا من مساهمتهاالرئيسية 
 ال يمكن تحديدها إال بأخذ الفئات الرئيسيةآما أن بعض  .ا للمستوى المطلق واتجاه االنبعاثات وعمليات اإلزالةفينبغي أن تدرج تقدير

  .تأثيرها في اتجاه الحصر الوطني في االعتبار

آما تم  .3-4 القسم  فيالفئات الرئيسيةبينما ترد المقتربات المنهجية لتحديد الفئات الرئيسية  القواعد العامة لتحديد 2-4ويوفر القسم 
 ، يعتبر الرئيسيةوباإلضافة إلى التحديد الكمي للفئات . اللذان يأخذان في الحسبان موضوع عدم التيقن2 و1 األساسيين المقتربتنشرح 

 ة اإلبالغ والتوثيق الخاصة بالفئتوجيهات .3-3-4 مراعاة شروط الجودة آما تم شرحها بالتفصيل في القسم الممارسة السليمةمن 
 . أمثلة لتحديد الفئة الرئيسية5-4ويمنح القسم  .4-4الرئيسية توجد في القسم 
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 47- يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

 القواعد العامة لتحديد الفئة الرئيسية4-2   
ومستوى  . إذا أجري التحليل باستخدام مستوى التفصيل المالئمالفئات الرئيسيةيمكن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتائج تحليل 

 الذي يمنح قائمة بفئات المصادر والمصارف المنصوح 1 هو مستوى التحليل الخاص بالمقترب 1-4 الجدول التحليل الموصى به في
فمثال، احتراق الوقود األحفوري يمثل إحدى فئات مصادر االنبعاثات الضخمة  .بها ويحدد االعتبارات الخاصة بالتحليل، حيثما مناسب

 .األولى والثانية والثالثة بل ويمكن تقسيمها بحسب آل منشأة صناعية أو غالية على حدةالتي يمكن تقسيمها إلى فئات فرعية من الرتبة 
وفي بلدان معينة يقود استعمال المقترب  . حسب ظروفها الخاصة1-4وبوسع البلدان أن تكيف مستوى التحليل المنصوح به في الجدول 

وفي حاالت معينة، ينبغي تفادي التفصيل للمستويات األآثر انخفاضا  . الختيار نفس مستوى التفصيل المستعمل في تحليل عدم التيقن2
تشرح التوجيهات التالية  .الرئيسيةألن ذلك قد يؤدي أحيانا إلى تقسيم فئة هامة مجمعة إلى عدة فئات فرعية صغيرة تفقد سمتها 

 :رئيسيةالفئات ال في تحديد مستوى التفصيل المالئم للفئات من أجل تحديد الممارسة السليمة

 أو الفئات الفرعية التي توفر المناخ للفئاتوينبغي إجراء التحليل على المستوى الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير  •
  . الهيئة بشأنها األساليب ومخططات تسلسل القرارات في المجلدات القطاعية

منطلقة من آل فئة مصادر على حدة ما لم تكن هناك دواع منهجية وينبغي دراسة آل نوع من أنواع غازات االحتباس الحراري ال •
 وأآسيد (CH4) والميثان (CO2)على سبيل المثال، تنبعث غازات ثاني أآسيد الكربون  .خاصة إلجراء معالجة مشترآة للغازات

ن هذه الغازات على حدة ألن  لكل غاز مفئة المصادر الرئيسيةوبالتالي ينبغي تقييم  . من وسائل النقل البري(N2O)النتروز 
وفي المقابل، قد يكون من المالئم في  .األساليب ومعامالت االنبعاث وما يتصل بذلك من أوجه عدم التيقن تختلف من غاز آلخر

 المنتجات استخدامات " لفئة (HFCs)الهيدروجينية  الفلورية الكربونية بعض فئات المصادر إجراء تقييم مشترك للمرآبات
 ".لألوزون المستنفدة للمواد آبدائل

مثال، يمكن أن تشمل  .وعندما تتاح البيانات، ينبغي إجراء التحليل لالنبعاثات وعمليات اإلزالة بشكل منفصل داخل الفئة المحددة •
ع فئات استعماالت األرض وتقدير آميات األحواض، االنبعاثات وعمليات اإلزالة التي تقضي تماما أو تكاد في المستوى المجم

وفي الحاالت التي تلغى فيها االنبعاثات وعمليات اإلزالة آما في الحاالت التي ال تسمح فيها  .1-4للفئات الواردة في الجدول 
األساليب بتقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة على حدة، ينبغي على القائم على جمع بيانات الحصر أن يضيف فئات فرعية في 

وبالذات عندما ) ثال منطقتين مختلفتين، واحدة يقل فيها رصيد الكربون والثانية يزيد فيها رصيد الكربونأن يدخل م(الفئة الرئيسية 
وتنطبق هذه  .الكربون في مستوى التفصيل األقلتظهر البيانات المبلغة عن الفئات الفرعية تغيرات واضحة في أرصدة 

المنتجات، مثال في الحاالت التي يتم فيها احتجاز ثاني أآسيد االعتبارات أيضا على قطاعات العمليات الصناعية واستعمال 
 .الكربون للتخزين

يلي أآبر مما وقد تختار البلدان إجراء تحليل آمي على مستوى تفص. 2 مستويات التحليل المنصوح بها1-4ويوضح الجدول  •
أو الفئات  /الرتباطات المتقاطعة بين الفئات و مراعاة ا الفئة الرئيسيةوفي هذه الحالة، ينبغي عند تحليل .يقترحه هذا الجدول

وعند استعمال المقترب الثاني، ينبغي أن تكون االفتراضات المتعلقة بتلك االرتباطات هي نفس االفتراضات المستخدمة  .الفرعية
 ).أنظر الفصل الثالث، عدم التيقن(في تقدير أوجه عدم التيقن وتحديد الفئات الرئيسية 

وإذا قامت البلدان بتقدير  . هي التي تتوافر بشأنها أساليب التقدير في المجلدات القطاعية1-4 الواردة في الجدول الفئات والغازات •
في القطاع " أخرىفئات "فئات الغازات الجديدة التي تتوافر بشأنها احتماالت االحترار العالمي فينبغي إضافتها للتحليل تحت بند 

ت التي لم يحدد لها احتمال االحترار العالمي بما أن التحليل ينفذ بحسب انبعاثات مكافئ ثاني وال يمكن إدراج الغازا. المناسب
 .3أآسيد الكربون

انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من ترسب أآاسيد النتروز ومكونات النتروجين األخرى من فئات غير قطاعات الزراعة  •
 التي تشمل انبعاثات أآسيد النتروز غير 5A تحليل الفئة الرئيسية في الفئة والحراجة واستعماالت األرض األخرى واردة في

لم   2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة إال أن  .ين في أآاسيد النتروز واألمونياالمباشرة من الترسب الجوي للنتروج
النتروز واألمونيا وبالتالي ال يكون لتحديد أآسيد توفر شجرة القرارات أو التوجيهات المنهجية لتقدير االنبعاثات من أآاسيد 

 .اشر آمصدر رئيسي تأثيرا على االختيار المنهجيبالنتروز غير الم

 بيانات الحصر أن يحدد ما إذا آانت على جمعينبغي على القائم )  أدناه1-4أنظر الجدول  (فئة رئيسيةوحيثما آان ذلك مناسبا لكل 
ينبغي  . المجمعةالفئة الرئيسيةوعادة ما يتم لهذا الغرض ترتيب الفئات الفرعية بحسب مساهمتها في  .بعض الفئات الفرعية ذات أهمية

وقد يكون من  . آفئات ذات أهمية خاصةالفئة الرئيسية في المائة في 60معاملة هذه الفئات الفرعية التي تساهم مشترآة بأآثر من 
ئات الفرعية وبالنسبة للفئات التي يجب أن تحدد الف .الخاصة بتلك الفئات الفرعية المهمةالمالئم ترآيز الجهود على التحسينات المنهجية 

وفي بعض الحاالت توجد طريقة . 5-2 المجلدينقد تمت اإلشارة إليه صراحة في مخطط تسلسل القرارات الوارد في فالمنتمية إليها 
  .بديلة لتحديد هذه الفئات الفرعية

                                                                   
إال أن ثمة ارتباط يظل، مثال في استعمال  .يمكن تفادي المزيد من االرتباط بين الفئات عن طريق استعمال المستوى المجمع في هذا الجدول  2

ومن الناحية العملية ينبغي األخذ في الحسبان تأثير  . بين االحتراق الثابت واالحتراق المتحرك وفي المرآبات الكربونية الفلورية الهيدروجينيةالوقود
  ).م التيقنأنظر الفصل الثالث لمزيد من التفاصيل حول االرتباط في تحليل عد(االرتباط عند تحليل الفئة الرئيسية المستخدم في المقترب الثاني 

هذه المنهجية قابلة للتطبيق أيضا في أشكال قياس مختلفة ولكن فيما يتعلق باالنحراف في االتجاه بحسب المقترب األول والثاني وفي األمثلة   3
 عام لغازات االحتباس 100، فإن قيم مكافئ ثاني أآسيد الكربون تم حسابها باستعمال احتماالت االحترار العالمي على أساس 4.5الواردة في القسم 

    .الحراري بما يتفق مع تقرير الحالة الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالمناخ



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

 

 1-4 الجدول
 أ 1 المقترب لتحليل المقترح يلالتفص مستوى

فئات المصادر والمصارف التي ينبغي تقييمها في تحليل فئات 
الغازات التي ينبغي  المصادر الرئيسية

 خاصة جتقييمها
 ب آود الفئة ب عنوان الفئة

 اعتبارات

 الطاقة
ثاني أآسيد الكربون، 

وز، وأآسيد النتر
 والميثان

لرئيسية 1A1  تجزأ إلى أنواع الوقود ا  قطاعات الطاقة–أنشطة استهالك الوقود. 

ثاني أآسيد الكربون، 
وأآسيد النتروز، 

 والميثان
1A2  صناعات –أنشطة استهالك الوقود 

 .تجزأ إلى أنواع الوقود الرئيسية المنتجات والتشيد

ثاني أآسيد الكربون، 
، وأآسيد النتروز

 والميثان
مدني فقط الطيران المدني- النقل-أنشطة احتراق الوقود 1A3a الطيران ال 

ثاني أآسيد الكربون، 
وأآسيد النتروز، 

 والميثان
  1A3b النقل البري- النقل-أنشطة احتراق الوقود

1A3c 
ثاني أآسيد الكربون، 

وأآسيد النتروز، 
 والميثان

النقل بالسكة - النقل-أنشطة احتراق الوقود
  الحديد

1A3d 
ثاني أآسيد الكربون، 

وأآسيد النتروز، 
 والميثان

لرئيسية المالحة المائية  .تجزأ إلى أنواع الوقود ا الحة المائيةالم- النقل-أنشطة احتراق الوقود
 المحلية فقط

ثاني أآسيد الكربون، 
وأآسيد النتروز، 

 والميثان

وسائل النقل - النقل-أنشطة احتراق الوقود 
وآالة ، ينبغي أن تحدد الفئة رئيسيةإذا آانت هذه 1A3e األخرى

 .الحصر الفئة الفرعية المهمة

ثاني أآسيد الكربون، 
وأآسيد النتروز، 

 والميثان
لرئيسية  .تجزأ إلى أنواع الوقود ا 1A4  قطاعات أخرى-أنشطة احتراق الوقود

ثاني أآسيد الكربون، 
وأآسيد النتروز، 

 والميثان
 .يسيةتجزأ إلى أنواع الوقود الرئ 1A5  غير محددة-أنشطة احتراق الوقود

ثاني أآسيد الكربون، 
 الوقود -االنبعاثات المتسربة من الوقود  1B1 والميثان

  الصلب

1B2a    ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

 الزيت –االنبعاثات المتسربة من الوقود
  الزيت-والغاز الطبيعي 

، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه
  .الحصر الفئة الفرعية المهمة

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان

 الزيت -االنبعاثات المتسربة من الوقود
، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه 1B2b  الغاز الطبيعي–والغاز الطبيعي 

  .الحصر الفئة الفرعية المهمة
، ينبغي أن تحدد وآالة يسيةالفئة رئإذا آانت هذه  1C نقل وتخزين ثاني أآسيد الكربون ثاني أآسيد الكربون 

 .الحصر الفئة الفرعية المهمة
 

 متنوعة 1
ثاني أآسيد الكربون، 

وأآسيد النتروز، 
 والميثان

تحديد ما إذا آان يجب إدراج فئات المصادر
 .ة غير المدرجة أعالهقاألخرى في قطاع الطا

وينبغي أن يغطي تحليل الفئة الرئيسية آافة 
ومع ذلك فالفئات  .مصادر االنبعاث في الحصر

غير الواردة أعاله ينبغي إما أن تجمع في فئات 
أخرى، حيثما آان ذلك مناسبا، أو يتم تقديرها على 

 .حدة
 العمليات الصناعية واستعمال المنتجات

    إنتاج األسمنت–الصناعات المعدنية  2A1 ثاني أآسيد الكربون
2A2  إنتاج الجير–الصناعات ال  الكربونثاني أآسيدمعدنية    
2A3  إنتاج الزجاج–الصناعات ال ثاني أآسيد الكربون  معدنية  

 

 يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال 48-



 اختيار المنهجيات وتحديد الفئات الرئيسية :4الفصل   

 )تابع( 1-4 الجدول
  أ 1 المقترب لتحليل المقترح التفصيل مستوى

فئات المصادر والمصارف التي ينبغي تقييمها في تحليل فئات 
الغازات التي ينبغي  المصادر الرئيسية

 خاصة جتقييمها
 ب ةآود الفئ ب عنوان الفئة

 اعتبارات

 2A4  استخدامات أخرى -الصناعات المعدنية 
، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه ثاني أآسيد الكربون للكربونات في العمليات الصناعية

 .الحصر الفئة الفرعية المهمة
    إنتاج األمونيا–الصناعات الكيميائية  2B1 ثاني أآسيد الكربون

2B2 إنتاج حامض   –ناعات الكيميائية الص
  أآسيد النتروز النيتريك

2B3  إنتاج حامض   –الصناعات الكيميائية
   أآسيد النتروز األديبيك

2B4  إنتاج الكبروالآتام -الصناعات ال كيميائية 
 أآسيد النتروز والجليوآسال وحمض والجليوآسال

، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه
الكبروالآتام (لحصر الفئة الفرعية المهمة ا

 ).والجليوآسال وحمض والجليوآسال
ثاني أآسيد الكربون، 

    إنتاج الكربيد–الصناعات الكيميائية  2B5 والميثان

2B6  إنتاج ثاني أآسيد   –الصناعات الكيميائية
   ثاني أآسيد الكربون التيتانيوم

2B7  د الصودا إنتاج رما–الصناعات ال ثاني أآسيد الكربونكيميائية  

2B8  ثاني أآسيد الكربون،  كيميائية
 والميثان

 إنتاج المواد -الصناعات ال
 البتروآيماوية والكربون األسود 

، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه
  .الحصر الفئة الفرعية المهمة

مرآبات آربونية 
فلورية هيدروجينية، 
ثامن فلوريد آربون، 

آبريت،  فلوريد سادس
هالوجينية غازات و

 أخرى

2B9  الكيماوي  اإلنتاج–الصناعات الكيميائية 
 يالفلور

إذا آانت  .ينبغي تقييم جميع الغازات تقييما مشترآا
، ينبغي أن تحدد وآالة الحصر الفئة رئيسيةهذه 

 من  HFC-23مثال، إنتاج(الغازات /الفئة الفرعية
HCFC-22  (المهمة. 

ثاني أآسيد الكربون، 
 الحديد  إنتاج-الصناعات المعدنية  2C1 والميثان

   والصلب

2C2  ثاني أآسيد الكربون، معدنية
 والميثان

 إنتاج السبائك –الصناعات ال
   الحديدية

2C3  معدنية
لناجم عن ث آربون،  فلوريد ثامن

   إنتاج األلومينيوم-الصناعات ال آربونثاني أآسيد 
الكربون  فلوريد امنيقيم االنبعاث ا
يقيم االنبعاث الناجم عن ثاني  .تقييما مشترآا

 .أآسيد الكربون تقييما مشترآا
ثاني أآسيد الكربون،  

ت آربونية فلورية مرآبا
هيدروجينية، مرآبات 

مشبعة بالفلور، آربونية 
الكبريت،  فلوريد سادس

أخرى هالوجينيةوغازات 

2C4  إنتاج المغنيسيوم-الصناعات المعدنية   

األساليب الخاصة بالمرآبات الكربونية الفلورية
الهيدروجينية والمرآبات الكربونية المشبعة 

بالفلور والغازات الهالوجينية األخرى ترد فقط في 
إذا لم تكن مدرجة في الحصر، فمن  .3المستوى 

 . استعمال االعتبارات الكميةالممارسة السليمة
 )3-3-4انظر القسم (

     إنتاج الرصاص-ت المعدنية الصناعا 2C5 ثاني أآسيد الكربون
2C6  إنتاج الزنك-الصناعات ال ثاني أآسيد الكربونمعدنية     

2D  استعمال المنتجات غير ال كهربائية من
، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه ثاني أآسيد الكربون الوقود والمذيبات

  .الحصر الفئة الفرعية المهمة
آبريت،  فلوريد سادس

مرآبات آربونية مشبعة 
بالفلور، مرآبات آربونية 

فلورية هيدروجينية، 
 أخرىينية هالوجوغازات 

2E الصناعات االلكترونية 
إذا آانت  .ينبغي تقييم جميع الغازات تقييما مشترآا

، ينبغي أن تحدد وآالة الحصر الفئة رئيسيةهذه 
  .الفئة الفرعية المهمة

شبعة   للمواد آبدائل المنتجات خداماتاست
التبريد وتكييف  –لألوزون  المستنفدة
 الهواء

مرآبات آربونية مشبعة 
ربونية آبالفلور، مرآبات 

 هيدروجينيةفلورية 
2F1 

ينبغي تقييم غازات المرآبات الكربونية الم
بالفلور والمرآبات الكربونية الفلورية 

 .الهيدروجينية تقييما مشترآا
 للمواد آبدائل المنتجات ماتاستخدا

 غناصر نفخ الرغوة –لألوزون  المستنفدة
لكربونية   فلورية آربون مرآبات

ينبغي تقييم جميع غازات المرآبات ا 2F2 هيدروجينية
 .الفلورية الهيدروجينية تقييما مشترآا

 49- يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

 يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال 410-

 )تابع( 1-4 الجدول
  أ 1 المقترب لتحليل المقترح التفصيل مستوى

فئات المصادر والمصارف التي ينبغي تقييمها في تحليل فئات 
 المصادر الرئيسية

 ب عنوان الفئة ب ةآود الفئ

الغازات التي ينبغي 
 اعتبارات خاصة جتقييمها

2F3 للمواد آبدائل المنتجات استخدامات 
 مكافحة الحرائق –لألوزون  المستنفدة

الكربونية المرآبات 
المشبعة بالفلور، 

المرآبات الكربونية 
 الفلورية الهيدروجينية

ينبغي تقييم غازات المرآبات الكربونية المشبعة 
بالفلور والمرآبات الكربونية الفلورية 

 .الهيدروجينية تقييما مشترآا

2F4 للمواد آبدائل المنتجات استخدامات 
 الهباء –لألوزون  المستنفدة

بونية المرآبات الكر
المشبعة بالفلور، 

المرآبات الكربونية 
 الفلورية الهيدروجينية

ينبغي تقييم غازات المرآبات الكربونية المشبعة 
بالفلور والمرآبات الكربونية الفلورية 

 .الهيدروجينية تقييما مشترآا

2F5 للمواد آبدائل المنتجات استخدامات 
 المذيبات –لألوزون  المستنفدة

نية المرآبات الكربو
المشبعة بالفلور، 

المرآبات الكربونية 
 الفلورية الهيدروجينية

ينبغي تقييم غازات المرآبات الكربونية المشبعة 
بالفلور والمرآبات الكربونية الفلورية 

 .الهيدروجينية تقييما مشترآا

2F6 للمواد آبدائل المنتجات استخدامات 
 التطبيقات األخرى –لألوزون  المستنفدة

الكربونية المرآبات 
المشبعة بالفلور، 

المرآبات الكربونية 
 الفلورية الهيدروجينية

ينبغي تقييم غازات المرآبات الكربونية المشبعة 
بالفلور والمرآبات الكربونية الفلورية 

 .الهيدروجينية تقييما مشترآا

2G صناعة واستعمال المواد األخرى 
سادس فلوريد 

الكبريت،المرآبات 
ة الكربونية المشبع

 بالفلور، أآسيد النتروز 

ينبغي تقييم غازات المرآبات الكربونية المشبعة 
إذا  .بالفلور وسادس فلوريد الكبريت تقييما مشترآا

، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةآانت هذه 
 .الحصر الفئة الفرعية المهمة
 .يقيم أآسيد النتروز على حدة

 متنوعة 2

ثاني أآسيد الكربون، 
آسيد نتروز،  ميثان، أ

مرآبات آربونية فلورية 
هيدروجينية، مرآبات 

مشبعة بالفلور، آربونية 
الكبريت،  فلوريد سادس

 أخرىوغازات هالوجينية 

تحديد ما إذا آان يجب إدراج المصادر األخرى 
في قطاع العمليات الصناعية واستخدام المنتجات 

وينبغي أن يغطي تحليل الفئة  .غير المدرجة أعاله
ومع  .يسية آافة مصادر االنبعاث في الحصرالرئ

ذلك فالفئات غير الواردة أعاله ينبغي إما أن تجمع 
في فئات أخرى، حيثما آان ذلك مناسبا، أو يتم 

 .تقديرها على حدة
 الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى

3A1 الميثان التخمر المعوي 

دد وآالة ، ينبغي أن تحالفئة رئيسيةإذا آانت هذه 
فئة إذا آانت ال .الحصر فئات الحيوانات المهمة

 ينبغي اتباع مخطط تسلسل القرارات رئيسية
الخاص بتصنيف مجتمع الماشية ومخطط تقدير 

 .انبعاثات غاز الميثان

3A2 الميثان، أآسيد النتروز معالجة الروث 

، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه 
وانات المهمة ونظام إدارة الحصر فئات الحي

 الفئة رئيسيةإذا آانت  .المخلفات الزراعية المهم
ينبغي اتباع مخطط تسلسل القرارات الخاص 

بتصنيف مجتمع الماشية ومخطط تقدير انبعاثات 
 .غاز الميثان أو أآسيد النتروز

3B1a  األراضي الحرجية التي تظل أراضي
 ثاني أآسيد الكربون حرجية

 ينبغي على وآالة الفئة رئيسية إذا آانت هذه
الكتلة الحيوية، (الحصر أن تحدد األحواض 

DOMالهامة ) ، التربة المعدنية، التربة العضوية
وينبغي بعد ذلك أن تتبع التوجيهات الخاصة بالفئة 

الرئيسية في مخطط تسلسل القرارات الخاص 
  . بتغيرات رصيد الكربون لألحواض المعنية

3B1b ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه  ثاني أآسيد الكربون حولة إلى أراضي حرجيةاألراضي الم ،
 .الحصر األحواض والفئات الفرعية المهمة

3B2a  األراضي الزراعية التي تظل أراضي
، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه  ثاني أآسيد الكربون زراعية

 .الحصر األحواض المهمة
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 )تابع( 1-4 الجدول
  أ 1 المقترب لتحليل المقترح التفصيل مستوى

فئات المصادر والمصارف التي ينبغي تقييمها في تحليل فئات 
 المصادر الرئيسية

 ب عنوان الفئة ب ةآود الفئ

الغازات التي ينبغي 
 اعتبارات خاصة جتقييمها

3B2b ثاني أآسيد الكربون األراضي المحولة إلى أراضي زراعية 

تقدر األراضي الحرجية المحولة إلى أراضي 
، الفئة رئيسيةوإذا آانت هذه د. زراعية على حدة

ينبغي أن تحدد وآالة الحصر األحواض والفئات 
 .الفرعية المهمة

  

3B3a ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه  د الكربونثاني أآسي المروج الطبيعية التي تظل مروج طبيعية ،
 .الحصر األحواض المهمة

3B3b ثاني أآسيد الكربون األراضي المحولة إلى مروج طبيعية 

يقدر تأثير األراضي الحرجية المحولة إلى مروج 
 .دطبيعية  في فئة على حدة

، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه 
 .ر األحواض والفئات الفرعية المهمةالحص

3B4ai ثاني أآسيد الكربون،  خث أراضي تظل التي الخث األراضي
  وأآسيد النتروز

3B4aii  األراضي المغمورة التي تظل أراضي
  ثاني أآسيد الكربون مغمورة

3B4b ثاني أآسيد الكربون األراضي المحولة إلى أراضي رطبة 

لمحولة إلى أراضي قدر أثر األراضي الحرجية ا
وإذا آانت د). أنظر أدناه(رطبة في فئة على حدة 

، ينبغي أن تحدد وآالة الحصر الفئة رئيسيةهذه 
 .األحواض والفئات الفرعية المهمة

3B5a ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه  ثاني أآسيد الكربون .المستوطنات التي تظل مستوطنات ،
 .مهمةالحصر األحواض ال

3B5b ثاني أآسيد الكربون األراضي المحولة إلى مستوطنات 

ُيقدر تأثير األراضي الحرجية المحولة إلى 
الفئة وإذا آانت هذه د. مستوطنات في فئة على حدة

، ينبغي أن تحدد وآالة الحصر األحواض رئيسية
 .والفئات الفرعية المهمة

3C1 وزالميثان، أآسيد النتر الحية الكتلة إحراق  
3C2 ثاني أآسيد الكربون الجير  
3C3 ثاني أآسيد الكربون استعماالت اليورية  

3C4  انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من
، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه  أآسيد النتروز األراضي المدارة 

 .الحصر الفئة الفرعية المهمة

3C5  المباشرة من انبعاثات أآسيد النتروز غير
 األراضي المدارة 

أآسيد النتروز غير 
 المباشر

، ينبغي أن تحدد وآالة الفئة رئيسيةإذا آانت هذه 
 .الحصر الفئة الفرعية المهمة

3C6  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من
 معالجة الروث 

أآسيد النتروز غير 
  المباشر

3C7 الميثان إنتاج األرز  
3D1 اختياريالفئة الرئيسيةاستعمال تحليل  ثاني أآسيد الكربون شب المقطوعمنتجات الخ . 

ثاني أآسيد الكربون،  متنوعة 3
 وأآسيد النتروز، والميثان

تحديد ما إذا آان يجب إدراج المصادر أو 
المصارف األخرى في قطاع الزراعة والحراجة 

واستعماالت األرض األخرى التي لم ترد في 
ينبغي أن يغطي تحليل الفئة و .القائمة أعاله

الرئيسية آافة مصادر االنبعاث والمصارف في 
ومع ذلك فالفئات غير الواردة أعاله  .الحصر

ينبغي إما أن تجمع في فئات أخرى، حيثما آان 
 .ذلك مناسبا، أو يتم تقديرها على حدة

 
 النفايات

4A ينبغي أن تحدد وآالة ةالفئة رئيسيإذا آانت هذه  الميثان مكبات النفايات الصلبة ،
 .الحصر الفئة الفرعية المهمة

4B الميثان، أآسيد النتروز المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة  
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 )تابع( 1-4 الجدول
  أ 1 المقترب لتحليل المقترح التفصيل مستوى

فئات المصادر والمصارف التي ينبغي تقييمها في تحليل فئات 
 المصادر الرئيسية

 ب عنوان الفئة ب ةآود الفئ

الغازات التي ينبغي 
 اعتبارات خاصة جتقييمها

4C  إحراق النفايات ومحارق النفايات
 المفتوحة

ثاني أآسيد الكربون، 
  وأآسيد النتروز، والميثان

4D  تقييم ما إذا آانت معالجة مياه الصرف المنزلي أو  لنتروزالميثان، أآسيد ا معالجة مياه المخلفات والمكبات
 .الصناعي فئة فرعية مهمة

ثاني أآسيد الكربون،  متنوعة 4
 وأآسيد النتروز، والميثان

تحديد ما إذا آان يجب إدراج فئات المصادر 
 .األخرى في قطاع النفايات غير المدرجة أعاله
 وينبغي أن يغطي تحليل الفئة الرئيسية آافة

ومع ذلك فالفئات  .مصادر االنبعاث في الحصر
غير الواردة أعاله ينبغي إما أن تجمع في فئات 

أخرى، حيثما آان ذلك مناسبا، أو يتم تقديرها على 
 .حدة

5A  
انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من 

الترسب الجوي للنيتروجين في أآاسيد 
 .النتروز واألمونيا

أآسيد النتروز غير  
  مباشرال

5B  أنواع أخرى 

ثاني أآسيد الكربون، 
أآسيد النتروز، الميثان، 

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور، سادس

 الكبريت فلوريد

إدراج المصادر والمصارف المبلغ عنها تحت بند  
5B.  وينبغي أن يغطي تقييم الفئة الرئيسية آافة
ومع ذلك فالفئات  .ادر االنبعاث في الحصرمص

غير الواردة أعاله ينبغي إما أن تجمع في فئات 
أخرى، حيثما آان ذلك مناسبا، أو يتم تقديرها على 

 .حدة

ية الدولية أ قد تقوم وآاالت الحصر في بعض الحاالت بإدخال تعديالت على هذه القائمة المشتملة على فئات المصادر التي حددتها الهيئة الحكوم
 . المعنية بتغير المناخ  حتى تعبر عن ظروفها الوطنية

 .ب ينبغي أن تشمل هذه الفئات على األآواد المقابلة وأن تكون متسقة مع المصطلحات التي حددتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
قد توجد بعض أنواع الغازات غير  . حيث تقيم الغازات بشكل مشترك" تنوعةم" ينبغي تقييم جميع غازات هذا العمود على حدة، فيما عدا فئة ج

 .الواردة في هذه القائمة وينبغي تقييم هذه الغازات على حدة
ينبغي على البلدان تحديد  . تم توزيع التحليل الكمي للفئة الرئيسية وتحول األراضي الحرجية تحت الفئات المختلفة لتغير استخدام األراضي د

فإذا آان حجمها  .بأقل فئة تم تحديها آفئة رئيسيةجميع تقديرات االنبعاث المقترنة بتحول األحراج ألي فئة أراضي أخرى وأن تقارن حجمها وت
   .فئة رئيسية فينبغي اعتبارها فئة رئيسيةأآبر من أصغر 

 

 المقتربات المنهجية لتحديد الفئات الرئيسية4-3   
ينبغي لكل بلد اتباعها تحديد فئات المصادر الوطنية الرئيسية بطريقة منتظمة وموضوعية عن طريق إجراء  التي الممارسة السليمةمن 

تحليل آمي للعالقات بين مستوى واتجاه االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناتجة عن آل فئة من فئات المصادر وبين مجموع االنبعاثات 
  . وعمليات اإلزالة الوطنية

 من حيث مدى تأثيرها على مجموع االنبعاثات الفئات الرئيسيةآال المقتربان يحددان  .الفئة الرئيسيةبين للقيام بتحليل وقد تم وضع مقتر
  .وعمليات اإلزالة الوطنية واتجاه االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 هي الفئات الرئيسيةحسب هذا المقترب تكون و .  باستعمال عتبة محددة سلفًا لالنبعاثات التراآميةالفئات الرئيسية ُتحدد 1في المقترب 
 في المائة من مجموع المستوى95تلك الفئات التي عندما تجمع معا بترتيب تنازلي حسب رتبة حجمها فإنها تضيف ما يناهز 

4
ويرد  .

  .1-3-4 في القسم الفئات الرئيسية لتحديد 1 المقتربشرح واف ألسلوب 

ر استعمال المقترب الثاني لتحديد الفئات الرئيسية في الحاالت التي تتوافر فيها تقديرات وطنية ويمكن للقائمين على جمع بيانات الحص
ويرد شرح  . يتم فرز الفئات بحسب مقدار مساهمتها في عدم التيقن2وفي إطار المستوى  .لمقدار عدم التيقن على مستوى المصادر

 عندما يكون قد جرى 1 المقترب إلى 2 المقتربوتضاف نتائج  .2-3-4م  لتحديد الفئات الرئيسية في القس2واف ألسلوب المستوى 
وينبغي استعمال . 1 المقترب عالوة على نتائج تحليل 2 اإلبالغ بنتائج تحليل المستوى الممارسة السليمةومن .  معاالمقتربينالتقييم لكال 

                                                                   
4
فئات المصادر تم تحديد العتبة سلفًا إستنادا إلى تقييم العديد من قوائم الحصر وهي تهدف إلى تحديد مستوى عام تغطي فيه   

 . في المائة من عدم التيقن90 الرئيسية
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 شجرة القرارات لتحديد فئات المصادر الرئيسية 2-4الشكل 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لتحديد الفئات التي تؤثر بشكل هام على 1ي أعدت قوائم لحصر غازات االحتباس الحراري أن تنفذ تقييم المستوى وتستطيع البلدان الت

آما تستطيع وآاالت الحصر التي تكون قد أعدت قوائم الحصر ألآثر من سنة أن تجر  . مجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنية
ديد الفئات التي تعتبر رئيسية من واقع مساهمتها في اتجاه االنبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنية  لتح1تقديرا لالتجاه باستخدام المستوى 

  .الكلي 

  لتحديد الفئات الرئيسية1 المقتربأسلوب 4-3-1   
ي القائمة  فاالتجاه، وربما  المستوى يقدر تأثير مختلف فئات المصادر والمصارف على الفئات الرئيسية لتحديد 1 المقترإن أسلوب 

 تقدير مساهمة الممارسة السليمةوعندما تتوفر تقديرات الحصر الوطنية لعدة سنوات، من  .الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري
  .وإذا اقتصرت قائمة الحصر على سنة واحدة، ينبغي إجراء تقدير للمستوى . الحصر الوطنياتجاهآل فئة في مستوى و

 بداية

تحديد فئات المصادر الرئيسية 
 1باستعمال طريقة المستوى 

وتقدير االتجاه، وطريقة المستوى 
 لتقدير االتجاه، وتقييم المعايير 2

 .النوعية

تحديد فئات المصادر الرئيسية 
 لتقدير1باستعمال طريقة المستوى 

المستويات واالتحاه وبتقييم المعايير
 .نوعيةال

تحديد فئات المصادر الرئيسية 
 1باستعمال طريقة المستوى 

لتقدير المستويات وبتقييم المعايير
.النوعية

تحديد فئات المصادر الرئيسية 
 .بتقييم المعايير النوعية

 هل تتوافر 
تقديرات خاصة بالبلد 
لمستويات عدم التيقن في

 آل تقدير لفئات 
 ر ؟المصاد

 هل تتوافر
 بيانات الحصر 

 ألآثر من 
 عام ؟

هل تتوافر 
بيانات 

الحصر لعام 
 واحد ؟

ال

نعم

نعم

نعم

ال

ال
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∑
y

ty,E

 . في األقسام التالية شكل هذا التحليل3-4  و2-4ويبين الجدوالن  . باستخدام تحليل جدولي1 مقتربالومن اليسير تطبيق أسلوب 
ومن  .ويقترح استخدام عدة صحائف جدولية إلجراء تقدير المستوى واالتجاه حيث يلزم تصنيف نتائج التحليل وفقا لعمودين مختلفين

ويستخدم آال الجدولين األعمدة من أ إلى د لتدوين قيم الحصر  .ي نفس الجدولاألصعب تعقب نتيجة التصنيف إذا اشترآت التحليالت ف
 . في عملية الحصر التي أجرتها فنلندا1 المقترب التطبيق العملي ألسلوب 5-4ويوضح القسم  . الوطنية

 تقدير المستوى

   :1-4 للمعادلة تحسب مساهمة آل فئة من فئات المصادر أو المصارف في مجموع مستوى الحصر الوطني وفقا

 1-4 المعادلة
  )1 المقترب( المستوى تقدير

 مجموع المساهمة/ | تقدير فئة المصدر أو المصرف|= تقدير مستوى الفئة الرئيسية 
=∑ :حيث

y
tytxtx EEL ,,, /

Lx,t  = تقدير مستوى المصدر أو المصرف x  السنة ( في آخر سنوات الحصرt(  
⎢Ex,t ⎢   = تقدير االنبعاثات أو اإلزالة الناجمة عن فئة المصدر أو المصرف القيمة المطلقة لx في السنة t 

 محسوبة حسب  tمجموع المساهمة التي تمثل مجموع القيم المطلقة لالنبعاثات وعمليات اإلزالة في السنة  =  
مليات اإلزالة تدرج وبالنظر إلى أن االنبعاثات وع .ره البلد لتحليل الفئة الرئيسيةمستوى التجميع الذي اختا

 قد يكون مجموع المساهمة أآبر من مجموع انبعاثات البلد مطروحا 5على السواء باستخدام اإلشارة الموجبة
 .6منها عمليات اإلزالة

 هي تلك الفئات التي عندما تجمع معا بترتيب تنازلي حسب رتبة حجمها فإنها تضيف ما الفئات الرئيسية تكون 1-4وحسب المعادلة 
 .Lx,t في المائة من مجموع 95هز ينا

  . مثاال الستعمال الصحيفة الجدولية5-4ويتضمن القسم  . صحيفة جدولية يمكن استخدامها لتقدير المستوى2-4ويتضمن الجدول 

 2-4 الجدول
 المستوى تقييم – 1 المقترب لتحليل جدولية صحيفة

 زاي واو هاء دال جيم باء ألف
آود الفئة 

الذي حددته 
ئة الهي

الحكومية 
الدولية 

المعنية بتغير 
 المناخ

فئة المصدر 
المحددة من 
قبل الهيئة 
الحكومية 
الدولية 

المعنية بتغير 
 المناخ

غازات 
االحتباس 
 الحراري

 التقدير في أحدث سنة
 Ex,t 

بوحدات مكافئ ثاني أآسيد (
 )الكربون

القيمة المطلقة لتقدير
 أحدث سنة 
⎢Ex,t ⎢ 

تقدير 
 المستوى

Lx,t 

مجموع ال
التراآمي 
 للعمود واو

       

       

       

∑    المجموع
y

ty,E  1  

 :حيث

 بعنوان 8 في الفصل 2-8أنظر الجدول (آود الفئة الذي حددته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  :العمود ألف
 ".توجيهات اإلبالغ والجداول"

 ).8 في الفصل 2-8أنظر الجدول (مصدر المحددة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وصف فئات ال :العمود باء

                                                                   
5
 آما يحدث في حالة إدخال عمليات اإلزالة بإشارة سالبة وآذلك من أجل t Lxيتم إدخال عمليات اإلزالة بقيم مطلقة تفاديا لتذبذب قيمة مجموع   

 .سهولة تفسير التحليل الكمي
6
وهو االستعمال األآثر (رف صاف يمكن استعمال هذه المعادلة في أي حالة من الحاالت بغض النظر عن حصر غازات االحتباس الحراري آمصد 

 .أو آمصرف صاف) شيوعا



 اختيار المنهجيات وتحديد الفئات الرئيسية :4الفصل   

 انبعاثات أو عمليات اإلزالة لكل غاز من غازات االحتباس الحراري :العمود جيم

ة بوحدات مكافئ ثاني أآسيد مقدر) tالسنة   (السنة الجارية في xقيمة االنبعاثات أو عمليات اإلزالة لكل فئة  :العمود دال
 . الكربون

 t في السنة xالقيمة المطلقة لتقدير االنبعاثات أو اإلزالة الناجمة عن الفئة  :العمود هاء

 1-4تقدير المستوى بحسب المعادلة  :العمود واو

 المجموع التراآمي للعمود واو :العمود زاي

في  .مجموع العمود دال يمثل صافي االنبعاثات وعمليات اإلزالة .  الحصريتم الحصول على قيم خانات األعمدة من ألف إلى دال من
الحظ أن هذا (ومجموع خانات العمود هاء تسجل في سطر المجموع في العمود هاء . العمود هاء تستجلب القيم المطلقة من العمود دال

وحالما  .1-4او يتم تقدير المستوى بحسب المعادلة في العمود و ).المجموع قد يختلف عن صافي مجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة
بعد هذه الخطوة، يمكن حساب . تحسب خانات العمود واو ينبغي فرز الفئات بترتيب تنازلي حسب رتبة الحجم وبما يتفق مع العمود واو

ما تجمع معا بترتيب تنازلي حسب  هي الفئات التي، عندالفئات الرئيسيةو. المجموع التراآمي في العمود واو داخل خانات العمود زاي
وعندما تستعمل الطريقة على النحو السليم، يكون مجموع العمود واو .  في المائة من مجموع العمود زاي95رتبة الحجم، فإنها تبلغ 

ويظهر   Rypdal and Flugsrud (2001)"" يرجع إلى 1 في المائة آقيمة للعتبة في األسلوب 95منطق اختيار نسبة . واحد= مساو 
 .7 في الفصل 1-1-2-7، القسم 2000 لعام الممارسة السليمةأيضا في دليل 

 في المائة فيما يتعلق بالمعايير النوعية 97 و95 إجراء فحص دقيق للفئات المحددة بين العتبة التي تتراوح بين الممارسة السليمةومن 
  ).3-3-4أنظر القسم (

وإذا تغيرت تقديرات سنة األساس أو أعيد  ).tالسنة  (وآلخر سنة من سنوات الحصر وينبغي تقدير المستوى لسنة أساس الحصر 
غير أنه في بعض الحاالت يكفي التوصل  .آما يمكن تحديث تحليل الفئة للسنوات التي أعيد حسابها .هاحسابها، ينبغي تحديث تحليل

 الفئة الرئيسيةومراقبة الجودة بدون حاجة لتحديث تحليل الستنتاجات بشأن االختيار المنهجي وأولوية المصدر أو إجراءات ضمان 
غير أن تفسير نتائج  .آفئة رئيسيةأي فئة تحقق شروط العتبة لسنة األساس أو السنة الجارية يجب أن تحدد  .لجميع سنوات الحصر

 . الفئة الرئيسيةالة ما توافر تحليل  ينبغي أن يأخذ في الحسبان متسلسالت زمنية أطول من السنة الجارية في حالفئة الرئيسيةتحليل 
وألن بعض الفئات تتمتع بمستوى انبعاث أو إزالة متغير من سنة ألخرى فمن الممكن اعتبارها رئيسية في سنة معينة وليس في السنة 

فئة الرئيسية مع تقديرات  في المائة يقترح إجراء مقارنة أحدث تحليل لل97 و95وبشكل عام بالنسبة للفئات التي تقع بين عتبات  .التالية
 في جميع السنوات السابقة أو معظمها بحسب تقدير المستوى أو االتجاه أو الفئة رئيسيةوإذا آانت  .السنوات الثالثة السابقة أو أآثر

لمبررات  في سنة الحصر الجارية إال في حالة توفير شرح واف رئيسية، ينبغي اعتبارها )ينبغي اعتبار آل تقدير على حدة(آليهما 
وباستعمال الفئات الرئيسية وينبغي وصف هذه الفئات اإلضافية في جدول اإلبالغ عن  . في أي من السنوات التاليةرئيسية هاعدم آون

شروط الجودة  ). لمزيد من المعلومات في هذا الصدد4-4 الفئات الرئيسية وجدول اإلبالغ عن 4-4أنظر الجدول (عمود التعليقات 
 قد تكون مفيدة أيضا لتحديد أي الفئات ذات انبعاثات أو عمليات إزالة متفاوتة التي ينبغي اعتبارها فئات 3-3-4سم الموضحة في الق

  .رئيسية

 تقدير االتجاه

 إال أن اتجاهها يختلف بقدر  نظرا لصغر حجمهاتحديدها بحسب االتجاهيصعب الغرض من تقدير االتجاه هو التعرف على الفئات التي 
 إذا ما توافرت بيانات الحصر 2-4ويمكن تقدير االتجاه وفقا للمعادلة  .تجاه الحصر العام مما يحتم إيالء عناية خاصة لهابالغ عن ا

 .ألآثر من سنة

 2-4 المعادلة
  )1 المقترب( االتجاه تقدير
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  :حيث
Tx,t    =   هو مساهمة اتجاه فئة المصدر أو المصرفx في السنة t0السنة (قارنة بسنة األساس  م.( 
⎢Ex,0⎢  =   هو القيمة المطلقة لتقدير االنبعاثات أو اإلزالة الناجمة عن فئة المصدر أو المصرفx 0 في السنة 

 و سنة األساس  t في السنةxالقيم الحقيقية لالنبعاثات أو اإلزالة الناجمة عن فئة المصدر أو المصرف   =  Ex,0  و
 .على التوالي

Ex,t 

 415- يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

 يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال 416-

∑ 
y

ty,Eتقديرات مجموع الحصر في السنة =   ∑وtوسنة األساس على التوالي . 
y

y,0E

واتجاه فئة المصدر هو التغير الذي يطرأ على االنبعاثات أو عمليات اإلزالة الناتجة عنها بمرور الزمن، ويحسب بطرح تقدير فئة 
 .والقسمة على القيمة المطلقة لتقدير السنة الجارية) tالسنة (ساس من تقدير السنة الجارية  في سنة األxالمصدر أو المصرف 

ومجموع االتجاه هو التغير الذي يطرأ على مجموع االنبعاثات أو عمليات اإلزالة بمرور الزمن، ويحسب بطرح تقدير مجموع الحصر 
 .والقسمة على القيمة المطلقة لتقدير سنة األساس) tة السن(من تقدير السنة الجارية ) السنة صفر(في سنة األساس 

وفي الظروف التي تساوي فيها انبعاثات السنة الجارية صفرا في فئة معينة، قد تعاد صيغة العبارة لتفادي الصفر في مخرج الكسر 
  ).3-4أنظر المعادلة (

 3-4 المعادلة
 األساس سنة في صفرا تساوي عندما االنبعاثات اتجاه تقدير

∑=
y

ytxtx EET 0,,, / 

وسوف يحدد تقدير االتجاه الفئات التي تتطور اتجاهاتها بشكل مختلف مقارنة مع االتجاه الشامل للحصر وبغض النظر عما إذا آان هذا 
االتجاه وينبغي تعريف الفئات التي تتطور اتجاهاتها بشكل أهم مقارنة مع  .التغير بالزيادة أو النقص أو يتعلق بفئة مصدر أو مصرف

  .الشامل للحصر بأنها رئيسية حينما يكون االختالف مقدرا بحسب مستوى االنبعاثات أو عمليات اإلزالة لهذه الفئة في سنة األساس

 

  .1 بالمقترب صحيفة جدولية يمكن استخدامها لتقدير االتجاه 4.3ويعرض الجدول 

 3-4 الجدول
 هاالتجا تقدير – 1 المقترب لتحليل جدولية صحيفة

 حاء زاي واو هاء دال جيم باء ألف
آود الفئة 

الذي حددته 
الهيئة 

الحكومية 
الدولية 

المعنية بتغير 
 المناخ

فئة المصدر 
المحددة من 
قبل الهيئة 
الحكومية 
الدولية 

المعنية بتغير 
 المناخ

غازات 
االحتباس 
 الحراري

تقدير سنة 
 األساس

 Ex,0 

تقدير السنة 
 الجارية

 Ex,t 

اهتقدير االتج
Tx,t 

النسبة المئوية 
للمساهمة في 
التأثير على 
 االتجاه

المجموع 
التراآمي للعمود 

 زاي

        

        

∑     المجموع
y

ty,T  1  

 :حيث

 ).8 في الفصل 2-8أنظر الجدول (آود الفئات المحدد من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ   : العمود ألف 

 في 2-8أنظر الجدول (وصف فئات المصدر المحدد من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ   : العمود باء 
 ).8الفصل 

 غازات االحتباس الحراري من الفئة  : العمود جيم 

الوطني، بوحدات مكافئ ثاني تقدير سنة األساس لالنبعاثات أو عمليات اإلزالة المستمدة من بيانات الحصر   : العمود دال 
 ).القيم الموجبة أو السالبة على التوالي(وتسجل المصادر والمصارف بقيمها الحقيقية  .أآسيد الكربون

تقدير االنبعاثات أو عمليات اإلزالة في السنة الجارية استنادا إلى آخر بيانات الحصر الوطني، بوحدات   : العمود هاء 
القيم الموجبة أو السالبة على (وتسجل المصادر والمصارف بقيمها الحقيقية  .مكافئ ثاني أآسيد الكربون

  ).التوالي

 )  النبعاثات سنة األساس صفر3-4واستنادا إلى المعادلة  (2-4تقدير االتجاه استنادا إلى المعادلة  : العمود واو

 ي آخر سطر من العمود واو، أيالنسبة المئوية لمساهمة الفئة في مجموع تقديرات االتجاه ف : العمود زاي 
. ∑

y
ty,tx, T/T



 اختيار المنهجيات وتحديد الفئات الرئيسية :4الفصل   

المجموع التراآمي لمجموع العمود زاي، ويحسب بعد ترتيب خانات العمود زاي تنازليا بحسب رتبة  :  هاءالعمود 
 .الحجم

 حيفة جدولية لتحليلص المعنون 2-4ينبغي أن تكون خانات األعمدة ألف، وباء، وجيم، ودال مماثلة للخانات المستخدمة في الجدول 
ويدرج دائما تقدير سنة األساس الوارد في العمود دال في الصحيفة الجدولية، وأما  تقدير السنة الجارية  . تقدير المستوى– 1 المقترب

ل فئة من في العمود واو بالنسبة لك) وهي دائما موجبة ( Tx,tوينبغي تسجيل القيمة  .الوارد في العمود هاء فيتوقف على سنة التحليل
تحسب   أنيوينبغ .جلة في سطر المجموع داخل الجدولع الخانات المسي ومجموع جم2-4فئات المصادر والمصارف باتباع المعادلة 

) أي صفوف الجدول(وينبغي ترتيب الفئات  .النسبة المئوية لمساهمة آل فئة في المجموع المقيد في العمود واو زاي العمود في وتسجل
الفئات الرئيسية و. هاء بعد ذلك المجموع التراآمي للعمود زاي في العمود يحسبو .زاي العمود استنادا إلى الحجم تبةر بحسب تنازليا

. من مجموع العمود حاء المائة في 95 هي تلك الفئات التي عندما يحسب مجموعها معًا تنازليًا بحسب رتبة الحجم فإنها تبلغ أآثر من
 .1 المقتربيل المستوى واالتجاه باستخدام أسلوب  مثاال لتحل5-4ويتضمن القسم 

ومع ذلك فقد تواآب تحديد أولوية المصادر ظروف خاصة  .بنفس الطريقة االتجاهات المتصاعدة والمتناقصةويعالج تقدير االتجاه 
تنطوي أسباب تحديد الفئة التي و. صة ذات االتجاهات المتناقالفئات الرئيسيةعندما ال ترغب البلدان أن تستثمر مصادرا إضافية لتقدير 

تتميز باتجاه متصاعد بشكل حاد آرئيسية على زيادة النشاط وقياسات التخفيف التي تقود لتقليل معامالت االنبعاث أو قياسات التخفيض 
غير (المدى البعيد وبشكل خاص بالنسبة لألنشطة التي تتضاءل على . وتغيير عمليات اإلنتاج) ، إنتاج المواد الكيماويةFغازات البند (

 بحسب تقدير المستوى ال يكون هناك حاجة دائما لتطبيق أساليب الفئة رئيسيةوعندما ال تكون ) االتجاهات االقتصادية غير المتطايرة
وقد . المستويات األعلى أو جمع بيانات إضافية خاصة بالبلد إذا ما أمكن توفير المبررات المالئمة لعدم آون الفئة مهمة في المستقبل

وبغض . ينطبق ذلك مثال على حالة االنبعاثات من مناجم الفحم في بعض البلدان حيث تم إغالق عدد هائل من المناجم أو المصانع
النظر عن الطريقة التي يختارها البلد، ينبغي أن يحاول البلد استخدام نفس األسلوب في جميع سنوات المتسلسلة الزمنية آما أنه من 

 . رار في استعمال أسلوب المستوى األعلى الذي استخدم في السنوات السابقةالمالئم االستم

وفيما يتعلق باألسباب األخرى النخفاض االتجاهات مثل إدراج قياسات التخفيف أو قياسات انبعاثات أخرى فمن المهم منح األولوية 
 حالة عدم اتباع المنهجيات بصرامة ال بد أن يقوم المضطلع وفي .لمصادر تقدير هذه الفئات التي تم تحديدها آرئيسية في تقدير االتجاه

أن يطبق إجراءات أيضا رفق بالوثائق للفئات التي تنخفض اتجاهاتها بشكل ملحوظ آما ينبغي يبالحصر بتقديم شرح واضح ودقيق 
 .ضمان ومراقبة الجودة المالئمة

 تقديرات الحصر لمجموعة الرئيسية تحليل الفئات
 الفئة الرئيسية التوجيهات الالزمة للقيام بتحليل  والحراجة األراضي استخدام وتغير األراضي الستخدام السليمة رساتالمما دليلقدم 

 األراضي استخدام وتغير األراضي باستخدام مقترب تدريجي يتمثل في تحديد فئات المصادر الرئيسية للحصر باستثناء استخدام
والحراجة  األراضي استخدام وتغير األراضي  على الحصر بالكامل بما فيه فئات استخداميسيةالفئات الرئوالحراجة ثم تكرار تحليل 

غير  .تم تجميع هذا المقترب التدريجي في مقترب واحد عام بعد أن آان مكونا من خطوتين . اإلضافيةالفئات الرئيسيةمن أجل تحديد 
فمثال قد  . باستخدام تقديرات الحصر التدريجيةالفئة الرئيسيةاء تحليل أن القائمين بتجميع بيانات الحصر قد يظلوا يرغبون في إجر

يختار القائم على جمع بيانات الحصر إدراج مصادر االنبعاث فقط بهدف استثناء آثار اإلزالة من تقدير المستوى أو بهدف استثناء تأثير 
الممارسة ومن  ). 8-4  و7-4ظر األمثلة الواردة في الجدولين أن(االتجاهات المختلفة لتدفقات الكربون من اتجاهات االنبعاث األخرى 

 . توثيق الخطوات التي تم التحليل بناء عليها واالختالفات في النتائج مقارنة بالتحليل المدمجالسليمة

  لتحديد الفئات الرئيسية2 المقتربأسلوب 4-3-2   
م عد 3مصادر والمصارف إلى نتائج تحليل عدم التيقن المبينة في الفصل  للالفئات الرئيسية المستخدم في تحديد 2 المقتربيستند نهج 

، إن أمكن، ألن هذا األسلوب يساعد 1 المقترب إلى جانب 2 المقتربويتم تشجيع القائمين بالحصر على استخدام  . من هذا المجلدالتيقن
 أن يساعد في تحديد أولويات األنشطة من أجل تحسين ، آما يمكنرئيسيةعلى زيادة فهم األسباب التي تعتبر فئات معينة من أجلها 

أن يوفر معلومات مفيدة من أجل يمكنه  2 المقتربعلى سبيل المثال، ترتيب الفئات باستخدام . جودة الحصر وتقليل عدم التيقن الشامل
  .تحديد أولويات تحسين األنشطة

 تطبيق تقدير أوجه عدم التيقن لتحديد الفئات الرئيسية
 عن طريق دمج تقديرات عدم التيقن المقترن بفئات المصادر الوطنية التي يتم إجراءها على النحو الفئة الرئيسيةحسين تحليل يمكن ت

 آافية لهذا 3 والمبينة في الفصل 1 المقتربوتعتبر تقديرات عدم التيقن القائمة على نهج . المبين في األساليب الواردة في الفصل الثالث
ويتم دمج أوجه عدم التيقن المرتبطة  .، إن وجدت2 المقتربغي استخدام تقديرات عدم التيقن المستندة إلى نهج الغرض، ولكن ينب

 . في مقابل عدم التيقن النسبي في فئة المصادر1بالفئات عن طريق ترجيح نتائج تقدير المستوى واالتجاه باستخدام أسلوب المستوى 
 .لفئات الرئيسيةاونبين أدناه المعادالت المستخدمة مع 

 تقدير المستوى
  .، بما في ذلك عدم التيقن2 المقترب تقدير المستوى باستخدام أسلوب 4-4تبين المعادلة 
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 4-4 المعادلة
  )2 المقترب( المستوى تقدير

( ) ( )[ ]∑ ••=
y

tytytxtxtx ULULLU ,,,,, / 

 :حيث
LUx,t  =  تقدير المستوى للفئةx  السنة ( في آخر سنوات الحصرt (بما في ذلك عدم التيقن 

Lx,t =  4.1يحسب آما في المعادلة 

Ux,t  =  النسبة المئوية لعدم التيقن المقترن بالفئة في السنةt  وآما هو مدون في 3 ويحسب آما هو مبين في الفصل 
بر  غير متناظر ينبغي استخدام أآ3.3إذا آان عدم التيقن المسجل في الجدول  .3-3العمود زاي في الجدول 

  .مع عدم التيقن النسبي(+) وتستخدم دائما اإلشارة االصطالحية الموجبة  .نسبة عدم التيقن

 الفئاتو. 1 المقتربتماما آما في نهج  الحجم رتبة حسب تنازلي بترتيب النتائج فرز ينبغي يحسب المستوى مع عدم التيقن، وحالما
األساس الذي في المائة  90 وتمثل هذه النسبة البالغة.  LUx,tآل مجموع من المائة في 90التي تضيف أآثر من  الفئات هي الرئيسية

وينبغي أن تعامل الفئات التي تحدد  .(Rypdal and Flugsrud, 2001) 1 المقترب المستخدمة في تحليل العتبة يستند إليه اشتقاق
وعالوة على ذلك فإن تحديد  . أيضاآفئات رئيسية 1 بالمقتربتقييم المستوى مع عدم التيقن والتي تختلف عن الفئات التي تحدد حسب 

  . قد يكون مفيدا للبلدان التي ترغب في تحسين قوائم الحصر الوطنية الخاصة بها2 المقترب حسب نهج الفئات الرئيسية

 تقدير االتجاه
  . ليشمل عدم التيقن2 المقترب آيفية توسيع تقدير االتجاه باستخدام أسلوب 5-4تبين المعادلة 

 5-4 المعادلة
  )2 المقترب( االتجاه تقدير

( )txtxtx UTTU ,,, •= 

 :حيث
TUx,t  =   تقدير االتجاه للفئةx  السنة ( في آخر سنوات الحصرt (شامال عدم التيقن 

Tx,t  =   2-4تقدير االتجاه محسوبا آما في المعادلة 

Ux,t   =   عدم التيقن النسبي للفئة في السنةt الحظ أن عدم التيقن مساوي . مبين في الفصل الثالث، ويحسب آما هو
وتستخدم دائما  . وليس تقدير عدم التيقن في االتجاه3 في الفصل 3-3لمجموع العمود زاي في الجدول 

  .مع عدم التيقن النسبي(+) اإلشارة االصطالحية الموجبة 
تصل  التي الفئات هيالرئيسية  الفئاتو   .الحجم رتبة حسب ليتناز بترتيب النتائج فرز ينبغي التيقن، عدم مع االتجاه يحسب وحالما
 العتبة اشتقاق إليه يستند الذي في المائة األساس 90 البالغة النسبة هذه وتمثل.  TUx,t مجموع قيمة من المائة في 90 من أآثر إلى

تقدير االتجاه مع عدم  حسبالرئيسية  الفئات ينبغي معاملة.  (Rypdal and Flugsrud, 2001)1 المقترب تحليل في المستخدمة
 المقترب إذا آانت مختلفة عن الفئات المحددة حسب نهج 1 المقترب باستخدام الفئات الرئيسية وإضافتها إلى قائمة آفئات رئيسيةالتيقن 

 الحصر قوائم حسينت في ترغب التي للبلدان مفيدا يكون قد 2 المقترب حسب نهج الفئات الرئيسيةعالوة على ذلك فإن تحديد . 1
   .بها الخاصة الوطنية

 

 دمج تحليل مونت آارلو
تحليل عدم التيقن باستخدام  وبينما يستند. آميا التيقن عدم  لتقييم2 المقترب نهج باعتباره آارلو مونت تحليل الثالث الفصل يعرض
أن تعالج  آارلو  يمكن ألنواع تحليالت مونتالمقترنة بكل فئة، التيقن عدم الشتقاق أوجه مبسطة فرضيات إلى 1 المقترب أسلوب
 .البسيطة، من بين أمور أخرى ومعادالت تقدير االنبعاثات ودوال آثافة االحتماالت المعقدة، واالرتباطات التيقن لعدم آبيرة مقادير

وجه عدم التيقن متماثلة، ينبغي وإذا لم تكن أ .5-4 و4-4 مباشرة في المعادلتين 2 المقترب في التيقن عدم تحليل ويمكن استخدام ناتج
 .استخدام الفرق األآبر بين المتوسط وحد الثقة

 عدم وراء الرئيسية العوامل لتحديد الحصر تحليالت حساسية إلجراء آارلو واألدوات اإلحصائية األخرى مونت تحليل ويمكن استخدام
وتشجع وآاالت  .الفئة الرئيسيةت المشابهة أداة قيمة لتحليل وهكذا، يمكن أن يمثل تحليل مونت آارلو أو التحليال .الحصر في التيقن

ومعامالت االنبعاثات ) عن طريق نمذجة االرتباطات(الحصر على استخدام هذا األسلوب لتحليل فئات المصادر األآثر تفصيال 
ن يكون استخدام هذه األساليب موثقا بشكل وينبغي أ ).الفئات الرئيسيةلتحديد البارامترات الرئيسية بدال من (وبيانات األنشطة على حدة 

 .جيد
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 االعتبارات النوعية لتحديد الفئات الرئيسية4-3-3  
 لكل الفئات التي ينبغي الفئات الرئيسية عن تحديد 2 المقترب أو 1 المقتربفي بعض الحاالت، قد ال تسفر نتائج التحليل باستخدام 

الممارسة  التي ال يمكن فيها استعمال تحليالت الفئات بسبب عدم اآتمال الحصر فمن وفي الحاالت .إعطاؤها األولوية في نظام الجرد
االعتبارات التالية تحدد الظروف الخاصة التي يتعذر إبرازها في التقدير  .الفئات الرئيسية استخدام االعتبارات النوعية لتحديد السليمة
 في حالة الفئات الرئيسيةددة في التحليل الكمي، ويمكن إضافتها إلى قائمة وينبغي تطبيق تلك المعايير على الفئات غير المح .الكمي

وآذلك من المهم القيام بتقدير االتجاه آجزء  .ومن المهم بمكان اعتبار هذه المعايير إذا لم يتم تجميع تقدير االتجاه .تحديد فئات إضافية
تحديد المبكر باستخدام االعتبارات النوعية يمكن استخدامه آحل مؤقت  في حالة عدم توافر البيانات، آما أن الالممارسة السليمةمن 

  :ونورد فيما يلي بعض أمثلة لنقاط المعايير النوعية .لحين توافر هذا التقدير

 مالخالل استع من ما أو زيادة عمليات اإلزالة فئة عن الناتجة االنبعاثات تقليل حالة في :االنبعاثات من الحد وتكنولوجيات تقنيات •
 موضوعة أنها ذلك وسيكفل .رئيسية بأنها تحديد تلك الفئات تحديد الممارسة السليمة فمن االنبعاثات من الحد وتكنولوجيات تقنيات
 .بحيث تعكس آثار التخفيف بأآبر قدر من األمانة الجودة عالية أعدت التي االنبعاثات تقديرات وأن الحصر عملية أولويات في

 .الحصر جودة تقييم في مهما يعد مما االنبعاثات من الحد في المتبعة الطرق يةشفاف ذلك آما سيكفل 

االنبعاثات أو عمليات اإلزالة في فئة ما في  في آبيرة زيادة حدوث تتوقع الغازات حصر وآاالت آانت إذا  :متوقع آبير نمو •
تلجأ وآالة الحصر إلى أحكام الخبراء للقيام بهذا وقد  .رئيسية ك الفئة بأنهاتل من المستصوب أن تحدد وآالة الحصر المستقبل،
  .الفئات رئيسيةوتشجع الوآالة على اعتبار هذه  .التحديد

 بعد الفئات الرئيسية الشامل لعدم التيقن لتحديد 2 المقتربإذا لم تكن وآالة الحصر تستخدم أسلوب  : تقدير عدم التيقن آميا عدم •
 ويرجع ذلك فئات رئيسيةض أنها تساهم بأآبر قدر من عدم التيقن في الحصر آكل باعتبارها فإنها تشَجع على تحديد الفئات المفتر

إلى أن أآبر تخفيض في عدم التيقن المقترن بالحصر الشامل يمكن تحقيقه عن طريق تحسين تقديرات الفئات التي تتسم بدرجة 
أي تحسن مناخي من شأنه أن يخفض عدم التيقن بشكل وينبغي أن يأخذ االعتبار النوعي في الحسبان  .عالية من عدم التيقن

ويمكن تطبيق ذلك مثال على حالة نشوء تدفقات صافية صغيرة بسبب طرح االنبعاثات وعمليات اإلزالة الكبيرة األمر  .ملحوظ
 .الذي يسبب في زيادة مستوى عدم التيقن

ويمكن على الرغم من ذلك  .ة إذا لم يكن الحصر مستوفيا نتائج صحيح2 المقترب وال أسلوب 1 المقتربال يحقق أسلوب  :التمام •
 للفئات إجراء فحص نوعي الممارسة السليمةوفي تلك الحاالت، من  .فئات رئيسيةإجراء التحليل، ولكن قد تشمل الفئات المقدرة 

األحيان على إشارات مفيدة ويمكن الحصول أيضا في آثير من  . المحتملة باستخدام االعتبارات النوعية المبينة أعالهالرئيسية
 المعنون 2ويوفر الفصل  .  المحتملة باستخدام قوائم الحصر في البلدان ذات الظروف الوطنية المشابهةالفئات الرئيسيةبشأن 

 بعض االقتراحات ألساليب تقريب بيانات األنشطة التي يمكن استخدامها في تجميع التقديرات األولية البيانات جمع مقتربات
ويمكن استعمال هذه التحليالت التمهيدية في تحديد إمكانية اعتبار فئة ما بأنها  .اثات أو عمليات اإلزالة الخاصة بفئة معينةالنبع

  . وأن تحظى باألولوية من حيث جمع البيانات الخاصة بهارئيسية

 

4-4   اإلبالغ والتوثيق
وتتسم هذه المعلومات بأهمية أساسية لشرح اختيار  .ائمة الحصر في قللفئات الرئيسية إجراء توثيق واضح الممارسة السليمة من

الفئة إضافة إلى ذلك، ينبغي على وآاالت الحصر أن تقدم قائمة بالمعايير المستخدمة في تحديد ما إذا آانت  .األسلوب المتبع في آل فئة
للفئات ، واألسلوب المستخدم إلجراء التحليل الكمي )ةمثل معايير المستوى أو معايير االتجاه أو المعايير النوعي (ة رئيسيةالرئيسية
وينبغي استخدام  .الفئات الرئيسية لتوثيق نتائج تحليل 3-4  و2-4ويمكن استخدام الجدولين  ).2 أو المستوى 1 المقترب مثال (الرئيسية
الفئات  = T حسب تقدير المستوى، يسيةالفئات الرئ = L :مفاتيح التعليم .الفئات الرئيسية لعرض مجمل لنتائج تحليل 4-4الجدول 
 حسب المعايير النوعية، وينبغي استعمال هذه العالمات لتوصيف أسلوب التقدير الفئات الرئيسية = Q حسب تقدير االتجاه، الرئيسية

مود التعليقات ع .T2 أو T1 أو L2 أو L1 في شكل الفئات الرئيسيةآما ينبغي إدراج األسلوب المتبع لتحديد  .الذي تم استخدامه
  . مخصص للتعليقات ولشرح أسباب التقدير النوعي
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 4-4 الجدول
 الرئيسية الفئات تحليل مجمل

 2 واألسلوب 1األسلوب  / 1األسلوب  :األسلوب الكمي المستخدم
 هاء ألف باء جيم دال

 المحددة فئة المصدر
من قبل الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير 
 المناخ

آود الفئة الذي 
حددته الهيئة 

الحكومية الدولية 
المعنية بتغير 

 المناخ

غازات االحتباس 
 التعليقـات معايير التحديد الحراري

     

     

     
 

1-4    أمثلة لتحليل الفئة الرئيسية
الذي أجرته دولة فنلندا  في قائمة حصر غازات االحتباس الحراري 2 المقترب و1 المقترب تطبيق 11-4 إلى 4-4تبين الجداول من 

تم تقييم المستوى وتقييم االتجاه باستخدام تقديرات االنبعاثات وعمليات اإلزالة وأوجه عدم التيقن المأخوذة من قائمة  .2003عام 
  .در إضافيةوال يتضمن هذا المثال أي تقييم نوعي ولم يتوقع تحديد فئات مصا ).2005إحصائيات فنلندا لعام (الحصر الفنلندية الوطنية 

ويبين  . بحروف مطبعية سوداء سميكةالفئات الرئيسية حيث دونت 1 المقترب نتائج تقييم المستوى باستخدام أسلوب 5-4ويبين الجدول 
ويبين  . بحروف مطبعية سوداء سميكةالفئات الرئيسية حيث دونت 1 المقترب نتائج تقييم االتجاه باستخدام أسلوب 6-4الجدول 

 وباستخدام مجموعة من االنبعاثات 1 المقترب تحديد الفئات الرئيسية بحسب المستوى واالتجاه باستخدام أسلوب 8-4  و7-4الجدوالن 
غير ثاني أآسيد الكربون من الفئة ) 6-4  و5-4مبلغ عنها في الجدولين (في هذا المثال، تم تقرير إدراج فئات أخرى  .وعمليات اإلزالة

 عرضا 11-4ويمنح الجدول  .10-4  و9-4 في الجدولين 2 المقتربقدير المستوى واالتجاه بأسلوب وترد نتائج ت ).األراضي(ب 3
 .الفئات الرئيسيةمجمال لنتائج تحليل 
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 5-4 الجدول
  2003 لعام الفنلندي االحتراري االحتباس غازات لحصر 1 المقتربلتقدير مثال

  )سميك أسود بلون مميزة الرئيسية الفئات(
 زاي ألف باء جيم دال هاء واو

Ex,t ⎢Ex,t ⎢  
Lx,t 

آود الفئة 
الذي حددته 

IPCCهيئة 

غازات االحتباس 
 الحراري

الفئة المحددة من قبل الهيئة الحكومية الدولية 
 IPCC المعنية بتغير المناخ

 جيغا غرامبال(
 مكافئ ثاني من

)أآسيد الكربون 

 منجيغا غرامبال(
مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

المجموع
التراآمي 
 للعمود واو

3B1a 0.193 0.193 354 21 354 21-ثاني أآسيد الكربون األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية 
1A1 0.350 0.157 311 17 311 17ثاني أآسيد الكربون صلب :صناعات الطاقة 

1A3b 0.454 0.104 447 11 447 11ثاني أآسيد الكربون النقل البري 
1A1 0.536 0.082 047 9 047 9ثاني أآسيد الكربون الخث :صناعات الطاقة 
1A1 0.595 0.060 580 6 580 6ثاني أآسيد الكربون الغاز :صناعات الطاقة 
1A4 0.646 0.051 651 5 651 5ثاني أآسيد الكربون سائل :قطاعات أخرى 
1A2 0.695 0.049 416 5 416 5ثاني أآسيد الكربون صلب :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A2 0.738 0.043 736 4 736 4ثاني أآسيد الكربون سائل :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A1 0.767 0.028 110 3 110 3ثاني أآسيد الكربون سائل :صناعات الطاقة 
3B3a 0.793 0.027 974 2 974 2ثاني أآسيد الكربون المروج الطبيعية التي تظل مروج طبيعية 

3C4 بعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي ان
 0.817 0.024 619 2 619 2 أآسيد النتروز المدارة 

4A 0.840 0.023 497 2 497 2 الميثان مكبات النفايات الصلبة 

1A2 0.859 0.020 174 2 174 2ثاني أآسيد الكربون الغاز :أنشطة التصنيع والتشييد 

3A1 0.873 0.014 537 1 537 1 الميثان التخمر المعوي 
1A2 0.887 0.014 498 1 498 1ثاني أآسيد الكربون الخث :أنشطة التصنيع والتشييد 
2B2 0.900 0.013 396 1 396 1 أآسيد النتروز إنتاج حمض النيتيرك 
1A5 0.909 0.010 083 1 083 1ثاني أآسيد الكربون سائل :غير محددة 

2D لطاقة من استعمال المنتجات غير المولدة ل
 0.917 0.008 830 830ثاني أآسيد الكربون الوقود والمذيبات

1A3e 0.923 0.006 651 651ثاني أآسيد الكربون وسائل نقل أخرى 

3C5  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من
 0.928 0.005 592 592 أآسيد النتروز األراضي المدارة 

2F1 

بونية مرآبات آر
مشبعة بالفلور، 
مرآبات آربونية 

 هيدروجينيةفلورية 

 0.933 0.005 578 578 التبريد وتكييف الهواء

3B4ai 0.938 0.005 547 547ثاني أآسيد الكربون خث أراضي تظل التي الخث األراضي 
1A3d 0.943 0.005 519 519ثاني أآسيد الكربون المالحة المائية 
1A3b 0.948 0.005 516 516 أآسيد النتروز النقل البري 
2A2 0.952 0.005 513 513ثاني أآسيد الكربون إنتاج الجير 
2A1 0.957 0.005 500 500 ثاني أآسيد الكربون إنتاج األسمنت 
3A2 0.961 0.004 461 461 أآسيد النتروز معالجة الروث 
1A5 0.964 0.003 363 363 ثاني أآسيد الكربون الغاز :غير محددة 
1A3a 0.967 0.003 316 316 ثاني أآسيد الكربون الطيران المدني 
1A4 0.970 0.003 307 307 الميثان الكتلة الحيوية :قطاعات أخرى 
3C2 0.972 0.003 277 277 ثاني أآسيد الكربون الجير 

1A1 0.975 0.002 226 226 أآسيد النتروز الخث :صناعات الطاقة 
1A4 0.977 0.002 225 225 ثاني أآسيد الكربون الغاز :قطاعات أخرى 
3A2 0.979 0.002 222 222 الميثان معالجة الروث 
3B2a ثاني أآسيد الكربون 0.980 0.002 211 211األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية 

 

 

 421- يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

 )تابع (5-4الجدول 
  2003 لحصر غازات االحتباس االحتراري الفنلندي لعام 1 المقتربمثال لتقدير 

  )مميزة بلون أسود سميكالفئات الرئيسية (
 زاي ألف باء جيم دال هاء واو

Ex,t ⎢Ex,t ⎢  
Lx,t 

آود الفئة 
الذي حددته 

IPCCهيئة 

غازات االحتباس 
 الحراري

الفئة المحددة من قبل الهيئة الحكومية الدولية 
 IPCC المعنية بتغير المناخ

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

 منجيغا غرامبال(
مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

المجموع
التراآمي 
 للعمود واو

 متنوعة 2

ثاني أآسيد 
الكربون، مرآبات 

 فلورية آربونية
 هيدروجينية،

 آربونية مرآبات
 بالفلور، مشبعة
 فلوريد سادس

 الكبريت

168 168 0.002 0.982 

1A1 0.983 0.001 162 162 أآسيد النتروز صلب :صناعات الطاقة 
2A3 و  

2A4 والدولوميت الجيري الحجر استعمالa  0.985 0.001 148 148 آربونثاني أآسيد 

1A3c 0.986 0.001 134 134 آربونثاني أآسيد  السكة الحديد 
1A4 0.987 0.001 131 131 آربونثاني أآسيد  الخث :قطاعات أخرى 

4D  0.988 0.001 128 128 الميثان معالجة مياه المخلفات والمكبات 
4D  0.989 0.001 102 102 أآسيد النتروز معالجة مياه المخلفات والمكبات 
3C1 0.990 0.001 91 91 آربونثاني أآسيد  الحية الكتلة إحراق 
1A2 0.991 0.001 90 90 أآسيد النتروز صلب :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A2 0.992 0.001 81 81 أآسيد النتروز الكتلة الحيوية :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A1 0.992 0.001 80 80 أآسيد النتروز الكتلة الحيوية :صناعات الطاقة 

1B2aii  0.993 0.001 63 63 آربونثاني أآسيد  ب التوهج –الزيت 

2F4 
 الكربون مرآبات

 الفلورية
 الهيدروجينية

 0.994 0.001 63 63 مرآبات الهباء

1A4 0.994 0.001 61 61 النتروزأآسيد  الكتلة الحيوية :قطاعات أخرى 
1B2b 0.995 0.000 52 52 الميثانالطبيعي الغاز – الوقود من المتسربة االنبعاثات 
1A1 0.995 0.000 51 51 أآسيد النتروز الغاز :صناعات الطاقة 
1A3b 0.995 0.000 47 47 الميثان النقل البري 
1A4 0.996 0.000 47 47 أآسيد النتروز سائل :قطاعات أخرى 
1A2 0.996 0.000 41 41 أآسيد النتروز سائل :أنشطة التصنيع والتشييد 

2G 0.997 0.000 40 40 أآسيد النتروز صناعة واستعمال المواد األخرى 
1A1 0.997 0.000 31 31 الميثان الكتلة الحيوية :صناعات الطاقة 
1A1 0.997 0.000 30 30 أآسيد النتروز سائل :صناعات الطاقة 
1A2 0.997 0.000 29 29 أآسيد النتروز الخث :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A4 0.998 0.000 25 25 آربونثاني أآسيد  صلب :قطاعات أخرى 

2F2 
 الكربون مرآبات

 الفلورية
 الهيدروجينية

 0.998 0.000 25 25 عناصر نفخ الرغوة

2G فلوريد سادس 
 0.998 0.000 22 22 صناعة واستعمال المواد األخرى الكبريت

2A3 و  
2A4 إنتاج رماد الصوداa  0.998 0.000 20 20 آربونثاني أآسيد 

1A2 0.998 0.000 19 19 أآسيد النتروز الغاز :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A2 0.999 0.000 19 19 الميثان الكتلة الحيوية :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A1 0.999 0.000 16 16 الميثان صلب :صناعات الطاقة 
1A4 0.999 0.000 15 15 الميثان سائل :قطاعات أخرى 
1B2a 0.999 0.000 10 10 الميثان الزيت – الوقود من المتسربة االنبعاثات 
2C1 0.999 0.000 9 9 الميثان إنتاج الحديد والفوالذ 
1A5 0.999 0.000 9 9 أآسيد النتروز سائل :غير محددة 
1A1 0.999 0.000 9 9 الميثان الغاز :صناعات الطاقة 
3C1 0.999 0.000 8 8 الميثان الحية الكتلة إحراق 
1A1 0.999 0.000 7 7 الميثان الخث :صناعات الطاقة 

 يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال 422-



 اختيار المنهجيات وتحديد الفئات الرئيسية :4الفصل   

 423- يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

 )تابع (5-4الجدول 
  2003 لحصر غازات االحتباس االحتراري الفنلندي لعام 1 المقتربمثال لتقدير 

  )مميزة بلون أسود سميكالفئات الرئيسية (
 زاي واو هاء دال جيم باء ألف

Ex,t ⎢Ex,t ⎢  آود الفئة
الذي حددته 

IPCCهيئة 

الفئة المحددة من قبل الهيئة الحكومية الدولية 
 IPCC المعنية بتغير المناخ

غازات االحتباس 
 الحراري

 منجيغا غرامبال(
مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

Lx,t 
المجموع 
التراآمي 
 للعمود واو

1A2 0.999 0.000 7 7 الميثان سائل :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A1 0.999 0.000 7 7 الميثان سائل :صناعات الطاقة 
1A3e 1.000 0.000 6 6 نالميثا وسائل نقل أخرى 
1A2 1.000 0.000 6 6 الميثان الغاز :أنشطة التصنيع والتشييد 

 1.000 0.000 6 6 الميثان متنوعة 3
2B8  1.000 0.000 5 5 الميثان إنتاج المواد البتروآيماوية والكربون األسود 
1A3e 1.000 0.000 5 5 أآسيد النتروز وسائل نقل أخرى 
1A3d 1.000 0.000 5 5 الميثان المالحة المائية 
1A3a 1.000 0.000 4 4 أآسيد النتروز الطيران المدني 
1A3d 1.000 0.000 4 4 أآسيد النتروز المالحة المائية 

 1.000 0.000 3 3 أآسيد النتروز متنوعة 4
1A2 1.000 0.000 3 3 الميثان الخث :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A2 1.000 0.000 2 2 الميثان لبص :أنشطة التصنيع والتشييد 
1A5 1.000 0.000 2 2 الميثان سائل :غير محددة 
1A5 1.000 0.000 2 2 أآسيد النتروز الغاز :غير محددة 
1A4 1.000 0.000 2 2 أآسيد النتروز الخث :قطاعات أخرى 
1A4 1.000 0.000 1 1 أآسيد النتروز الغاز :قطاعات أخرى 
1A4 1.000 0.000 1 1 ميثانال الخث :قطاعات أخرى 
1A3c 1.000 0.000 1 1 أآسيد النتروز السكة الحديد 
3C1 1.000 0.000 1 1 أآسيد النتروز الحية الكتلة إحراق 
1A4 1.000 0.000 1 1 الميثان صلب :قطاعات أخرى 
1A5 1.000 0.000 0.4 0.4 الميثان الغاز :غير محددة 
1A4 1.000 0.000 0.3 0.3 أآسيد النتروز صلب :قطاعات أخرى 
1A3a 1.000 0.000 0.3 0.3 الميثان الطيران المدني 
1A4 1.000 0.000 0.3 0.3 الميثان الغاز :قطاعات أخرى 
1A3c 1.000 0.000 0.2 0.2 الميثان السكة الحديد 

  1 438 110 729 67     المجموع
وال يؤثر  .الخطوط التوجيهيةلتالي ال يمكن فصل إنتاج الزجاج آما هو منصوح في هذه  وبا2003 تعتمد األمثلة على قائمة الحصر الفنلندية لعام أ

 .آرئيسيةذلك على الفئات المحددة 
 .الخطوط التوجيهية وبالتالي ال يمكن فصل التوهج آما هو منصوح في هذه 2003تعتمد األمثلة على قائمة الحصر الفنلندية لعام  ب

وال يؤثر ذلك على الفئات . الفئة الرئيسية معا في تحليل 1B2aنبغي معاملة جميع االنبعاثات المدرجة تحت بند وفقا لهذه الخطوط التوجيهية ي
 .آرئيسيةالمحددة 

 
 

 

 

 



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

 

 6-4 الجدول
  2003 لعام الفنلندي االحتراري االحتباس غازات لحصر 1 المقترب أسلوب حسب االتجاه لتقدير مثال

  )سميك أسود بلون مميزة الرئيسية الفئات(
 حاء ألف باء جيم دال هاء واو زاي

Ex,0 Ex,t تقدير االتجاه

Tx,t 

النسبة 
المئوية 

للمساهمة 
في التأثير 
على االتجاه

الفئة المحددة من قبل الهيئة  
الحكومية الدولية المعنية بتغير 

 IPCC المناخ

آود الفئة 
الذي حددته 

IPCCهيئة 

غازات االحتباس 
 جيغا غرامبال( الحراري

من مكافئ ثاني
)أآسيد الكربون 

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

المجموع
آمي الترا

 للعمود زاي

3B1a 
األراضي الحرجية التي تظل 

 0.147 0.147 0.078 354 21- 798 23-ثاني أآسيد الكربون أراضي حرجية

1A1 0.227 0.079 0.042 311 17 279 9ثاني أآسيد الكربون صلب :صناعات الطاقة 

1A3b 0.302 0.076 0.040 447 11 800 10ثاني أآسيد الكربون النقل البري 

1A4 0.378 0.075 0.040 651 5 714 6ثاني أآسيد الكربون سائل :قطاعات أخرى 

1A2 0.450 0.072 0.038 416 5 410 6ثاني أآسيد الكربون صلب :أنشطة التصنيع والتشييد 

3B3a 
المروج الطبيعية التي تظل مروج 

 0.519 0.069 0.037 974 2 071 1-ثاني أآسيد الكربون طبيعية

1A1 0.585 0.066 0.035 047 9 972 3ثاني أآسيد الكربون الخث :صناعات الطاقة 

1A1 0.639 0.054 0.029 580 6 659 2ثاني أآسيد الكربون الغاز :صناعات الطاقة 

4A  0.692 0.053 0.028 497 2 678 3 الميثان الصلبةمكبات النفايات 

3C4 
انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة 

 0.738 0.046 0.024 619 2 513 3 أآسيد النتروز من األراضي المدارة 

1A2 0.780 0.042 0.022 736 4 861 4ثاني أآسيد الكربون سائل :أنشطة التصنيع والتشييد 

3B2a 
 تظل األراضي الزراعية التي

 0.811 0.031 0.017 211 277 1ثاني أآسيد الكربون أراضي زراعية

3A1 0.833 0.022 0.012 537 1 868 1 الميثان التخمر المعوي 

2B2 0.849 0.017 0.009 396 1 595 1 أآسيد النتروز إنتاج حمض النيتيرك 

1A2 0.865 0.016 0.008 174 2 094 2ثاني أآسيد الكربون الغاز :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A2 0.879 0.014 0.007 498 1 561 1ثاني أآسيد الكربون الخث :أنشطة التصنيع والتشييد 

2A1 0.891 0.012 0.006 500 786ثاني أآسيد الكربون إنتاج األسمنت 

3C2 0.903 0.012 0.006 277 618ثاني أآسيد الكربون الجير 

1A1 0.914 0.012 0.006 110 3 607 2 الكربونثاني أآسيد سائل :صناعات الطاقة 

2F1 

المرآبات الكربونية 
المشبعة بالفلور، 

المرآبات الكربونية 
الفلورية 
 الهيدروجينية

 0.925 0.011 0.006 578 0 التبريد وتكييف الهواء

3C5 
انبعاثات أآسيد النتروز غير 

 0.934 0.009 0.005 592 735 أآسيد النتروز المباشرة من األراضي المدارة 

3A2 0.942 0.008 0.004 461 623 معالجة الروث أآسيد النتروز 

1A3b 0.948 0.006 0.003 516 160 النقل البري أآسيد النتروز 

1A3e 
ثاني أآسيد 
 وسائل نقل أخرى 0.953 0.005 0.003 651 644 الكربون

 

 يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال 424-



 اختيار المنهجيات وتحديد الفئات الرئيسية :4الفصل   

 

 )تابع (6-4الجدول 
  2003حصر غازات االحتباس االحتراري الفنلندي لعام  ل1 المقتربمثال لتقدير االتجاه حسب أسلوب 

 ) الفئات الرئيسية مميزة بلون أسود سميك(
 حاء ألف باء جيم دال هاء واو زاي

Ex,0 Ex,t تقدير االتجاه

Tx,t 

النسبة 
المئوية 

للمساهمة 
في التأثير 
على االتجاه

آود الفئة 
الذي حددته 

هيئة 
IPCC 

الفئة المحددة من قبل الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 

 IPCC المناخ

غازات االحتباس  
 الحراري

 جيغا غرامبال(
من مكافئ 
ثاني أآسيد 

 )الكربون 

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني
)أآسيد الكربون 

المجموع
التراآمي 

 للعمود زاي

3B4ai 
 أراضي تظل التي الخث األراضي

 0.956 0.003 0.002 547 503ثاني أآسيد الكربون خث

3C1 0.959 0.003 0.002 91 180ثاني أآسيد الكربون الحية الكتلة إحراق 

1A3a 0.962 0.003 0.001 316 320ثاني أآسيد الكربون الطيران المدني 

1A3c 0.965 0.003 0.001 134 191ثاني أآسيد الكربون السكة الحديد 

1B2aii  0.967 0.002 0.001 63 123ثاني أآسيد الكربون بالتوهج 

2G 
 فلوريد سادس

 0.969 0.002 0.001 22 87 صناعة واستعمال المواد األخرى الكبريت

1A4 0.971 0.002 0.001 307 282 الميثان الكتلة الحيوية :قطاعات أخرى 

4D 0.973 0.002 0.001 128 153 الميثان معالجة مياه المخلفات والمكبات 

4D 0.974 0.002 0.001 102 133 أآسيد النتروز  والمكباتمعالجة مياه المخلفات 

1A4 0.976 0.002 0.001 225 98ثاني أآسيد الكربون الغاز :قطاعات أخرى 

3A2 0.977 0.002 0.001 222 215 الميثان معالجة الروث 

2D 
استعمال المنتجات غير المولدة 

 0.979 0.002 0.001 830 640ثاني أآسيد الكربون للطاقة من الوقود والمذيبات

1A3b 0.981 0.002 0.001 47 90 الميثان النقل البري 

1A2 
الكتلة  :أنشطة التصنيع والتشييد

 0.982 0.002 0.001 81 111 أآسيد النتروز الحيوية

 متنوعة 2

ثاني أآسيد آربون، 
 مرآبات آربونية

 هيدروجينية، فلورية
 آربونية مرآبات

 سادس بالفلور، مشبعة
 كبريتال فلوريد

68 168 0.001 0.001 0.983 

1A1 0.985 0.001 0.001 80 10 أآسيد النتروز الكتلة الحيوية :صناعات الطاقة 

1A2 0.986 0.001 0.001 90 108 أآسيد النتروز صلب :أنشطة التصنيع والتشييد 

2F4 
 الكربون مرآبات

 الفلورية
 الهيدروجينية

 0.987 0.001 0.001 63 0 مرآبات الهباء

1A2 0.988 0.001 0.001 29 56 أآسيد النتروز الخث :أنشطة التصنيع والتشييد 

2G 0.989 0.001 0.000 40 62 أآسيد النتروز صناعة واستعمال المواد األخرى 

1A5 0.990 0.001 0.000 363 222ثاني أآسيد الكربون الغاز :غير محددة 

1B2b 0.991 0.001 0.000 52 4 – الوقود من المتسربة االنبعاثات الميثان 

 425- يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

 يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال 426-

 )تابع (6-4الجدول 
  2003حصر غازات االحتباس االحتراري الفنلندي لعام  ل1 المقتربمثال لتقدير االتجاه حسب أسلوب 

 ) الفئات الرئيسية مميزة بلون أسود سميك(
 حاء زاي واو هاء دال جيم باء ألف

Ex,0 Ex,t تقدير االتجاه آود الفئة 
الذي حددته 

هيئة 
IPCC 

الفئة المحددة من قبل الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 

 IPCC المناخ

غازات االحتباس 
 الحراري

 جيغا غرامبال(
من مكافئ 
ثاني أآسيد 

 )الكربون 

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني
)أآسيد الكربون 

Tx,t 

النسبة 
المئوية 

للمساهمة 
في التأثير 
على االتجاه

المجموع 
التراآمي 

 للعمود زاي

1A4 0.992 0.001 0.000 131 123ثاني أآسيد الكربون الخث :قطاعات أخرى 

1A1 0.993 0.001 0.000 162 85 أآسيد النتروز صلب :صناعات الطاقة 

1A5 0.993 0.001 0.000 1083 734ثاني أآسيد الكربون سائل :غير محددة 

2A2 0.994 0.001 0.000 513 383ي أآسيد الكربونثان إنتاج الجير 

1A4 0.995 0.001 0.000 47 56 أآسيد النتروز سائل :قطاعات أخرى 

1A1 0.995 0.001 0.000 31 2 الميثان الكتلة الحيوية :صناعات الطاقة 

1A1 0.996 0.000 0.000 51 18 أآسيد النتروز الغاز :صناعات الطاقة 

2F2 عناصر نفخ الرغوة 
 الكربون رآباتم

 الفلورية
 الهيدروجينية

0 25 0.000 0.000 0.996 

1A1 0.997 0.000 0.000 226 141 أآسيد النتروز الخث :صناعات الطاقة 

1A4 0.997 0.000 0.000 25 33ثاني أآسيد الكربون صلب :قطاعات أخرى 

1A4 0.997 0.000 0.000 61 56 أآسيد النتروز الكتلة الحيوية :قطاعات أخرى 

3C1 0.998 0.000 0.000 8 16 الميثان الحية الكتلة إحراق 

1A2 0.998 0.000 0.000 41 39 أآسيد النتروز سائل :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A4 0.998 0.000 0.000 15 19 الميثان سائل :قطاعات أخرى 

1A2 
الكتلة  :أنشطة التصنيع والتشييد

 0.998 0.000 0.000 19 20 الميثان الحيوية

 0.998 0.000 0.000 3 8 أآسيد النتروز متنوعة 4

2A3 and 
2A4 

 الجيري الحجر استعمال
 0.999 0.000 0.000 148 99ثاني أآسيد الكربون أوالدولوميت

1A1 0.999 0.000 0.000 30 26 أآسيد النتروز سائل :صناعات الطاقة 

1A3d 0.999 0.000 0.000 5 8 الميثان المالحة المائية 

2A3 and 
2A4 

 0.999 0.000 0.000 20 18ثاني أآسيد الكربون أإنتاج رماد الصودا

1A3d 0.999 0.000 0.000 519 361ثاني أآسيد الكربون المالحة المائية 

1A2 0.999 0.000 0.000 7 9 الميثان سائل :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A2 0.999 0.000 0.000 19 17 أآسيد النتروز الغاز :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A1 0.999 0.000 0.000 16 9 الميثان صلب :صناعات الطاقة 

1A2 0.999 0.000 0.000 2 4 الميثان صلب :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A1 1.000 0.000 0.000 9 4 الميثان الغاز :صناعات الطاقة 

1A4 1.000 0.000 0.000 1 2 الميثان صلب :قطاعات أخرى 



 اختيار المنهجيات وتحديد الفئات الرئيسية :4الفصل   

 427- يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

 )تابع (6-4الجدول 
  2003حصر غازات االحتباس االحتراري الفنلندي لعام  ل1 المقتربمثال لتقدير االتجاه حسب أسلوب 

 ) الفئات الرئيسية مميزة بلون أسود سميك(
 حاء زاي واو هاء دال جيم باء ألف

Ex,0 Ex,t تقدير االتجاه آود الفئة 
الذي حددته 

هيئة 
IPCC 

الفئة المحددة من قبل الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير 

 IPCC المناخ

غازات االحتباس 
 الحراري

 جيغا غرامبال(
من مكافئ 
ثاني أآسيد 

 )الكربون 

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني
)أآسيد الكربون 

Tx,t 

النسبة 
المئوية 

للمساهمة 
في التأثير 
على االتجاه

المجموع 
التراآمي 

 للعمود زاي

1A2 1.000 0.000 0.000 3 4 الميثان الخث :نشطة التصنيع والتشييدأ 

1A3e 1.000 0.000 0.000 5 5 أآسيد النتروز وسائل نقل أخرى 

2C1 1.000 0.000 0.000 9 5 الميثان إنتاج الحديد والفوالذ 

 1.000 0.000 0.000 6 5 الميثان متنوعة 3

1A3a 1.000 0.000 0.000 4 4 أآسيد النتروز الطيران المدني 

3C1 1.000 0.000 0.000 1 2 أآسيد النتروز الحية الكتلة إحراق 

1A3e 1.000 0.000 0.000 6 5 الميثان وسائل نقل أخرى 

1A1 1.000 0.000 0.000 7 6 الميثان سائل :صناعات الطاقة 

1B2a 
 – الوقود من المتسربة االنبعاثات

 1.000 0.000 0.000 10 8 الميثان الزيت

1A3c 1.000 0.000 0.000 1 2 أآسيد النتروز السكة الحديد 

1A4 1.000 0.000 0.000 1 1 الميثان الخث :قطاعات أخرى 

1A4 1.000 0.000 0.000 1 1 أآسيد النتروز الغاز :قطاعات أخرى 

1A4 1.000 0.000 0.000 2 1 أآسيد النتروز الخث :قطاعات أخرى 

2B8 
 إنتاج المواد البتروآيماوية

 1.000 0.000 0.000 5 4 الميثان والكربون األسود 

1A2 1.000 0.000 0.000 6 5 الميثان الغاز :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A4 1.000 0.000 0.000 0.3 0.5 أآسيد النتروز صلب :قطاعات أخرى 

1A1 1.000 0.000 0.000 7 5 الميثان الخث :صناعات الطاقة 

1A5 1.000 0.000 0.000 2 1 د النتروزأآسي الغاز :غير محددة 

1A3a 1.000 0.000 0.000 0.3 0.4 الميثان الطيران المدني 

1A3c 1.000 0.000 0.000 0.2 0.2 الميثان السكة الحديد 

1A5 1.000 0.000 0.000 9 6 أآسيد النتروز سائل :غير محددة 

1A4 1.000 0.000 0.000 0.3 0.1 الميثان الغاز :قطاعات أخرى 

1A3d 1.000 0.000 0.000 4 3 أآسيد النتروز المالحة المائية 

1A5 1.000 0.000 0.000 0.4 0.3 الميثان الغاز :غير محددة 

1A5 1.000 0.000 0.000 2 2 الميثان سائل :غير محددة 

   1 0.531 729 67 604 47     المجموع
وال   . الخطوط التوجيهيةالتالي ال يمكن فصل إنتاج الزجاج آما هو منصوح في هذه  وب2003 تعتمد األمثلة على قائمة الحصر الفنلندية لعام أ

 .آرئيسيةيؤثر ذلك على الفئات المحددة 
وحسب  .(1B2a) وبالتالي تم فصل التوهج من االنبعاثات المتطايرة األخرى من الزيت 2003تعتمد األمثلة على قائمة الحصر الفنلندية لعام ب 

وال يؤثر ذلك على الفئات المحددة  .معا في تحليل الفئة الرئيسية 1B2a ينبغي أن تعامل آل االنبعاثات الواردة في البند جيهية الخطوط التوهذه
 .آرئيسية

 



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

 
 7-4 الجدول

 2003 لعام الفنلندي االحتراري االحتباس غازات لحصر 1 المقترب أسلوب حسب االتجاه لتقدير مثال
  هي الممثلة فقطالفئات الرئيسية )مستثنى من التحليل3B  من الفئة انبعاث ثاني أآسيد الكربون(

 زاي ألف باء جيم دال هاء واو

Ex,t ⎢Ex,t ⎢ 
 

Lx,t 
آود الفئة 

الذي حددته 
 IPCCهيئة 

غازات االحتباس 
 الحراري

الفئة المحددة من قبل الهيئة الحكومية الدولية 
 IPCC المعنية بتغير المناخ

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

 منجيغا غرامبال(
مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

المجموع
التراآمي 

 مود واوللع

ثاني أآسيد الكربون صلب :صناعات الطاقة 1A1 17 311 17 311 0.203 0.203 

1A3b 0.337 0.134 447 11 447 11ثاني أآسيد الكربون النقل البري 

1A1 0.443 0.106 047 9 047 9ثاني أآسيد الكربون خثال :صناعات الطاقة 

1A1 0.520 0.077 580 6 580 6ثاني أآسيد الكربون الغاز :صناعات الطاقة 

1A4 0.586 0.066 651 5 651 5ثاني أآسيد الكربون سائل :قطاعات أخرى 

1A2 0.650 0.063 416 5 416 5ثاني أآسيد الكربون صلب :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A2 0.705 0.055 736 4 736 4ثاني أآسيد الكربون سائل :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A1 0.742 0.036 110 3 110 3ثاني أآسيد الكربون سائل :صناعات الطاقة 

3C4 
انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من 

 0.772 0.031 619 2 619 2 أآسيد النتروز األراضي المدارة 

4A 0.802 0.029 497 2 497 2 الميثان يات الصلبةمكبات النفا 

1A2 0.827 0.025 174 2 174 2ثاني أآسيد الكربون الغاز :أنشطة التصنيع والتشييد 

3A1 0.845 0.018 537 1 537 1 الميثان التخمر المعوي 

1A2 0.863 0.018 498 1 498 1ثاني أآسيد الكربون الخث :أنشطة التصنيع والتشييد 

2B2 0.879 0.016 396 1 396 1 أآسيد النتروز تاج حمض النيتيركإن 

1A5 0.892 0.013 083 1 083 1ثاني أآسيد الكربون سائل :غير محددة 

2D 
ستعمال المنتجات غير المولدة للطاقة من ا

 0.901 0.010 830 830ثاني أآسيد الكربون الوقود والمذيبات

1A3e 0.909 0.008 651 651نثاني أآسيد الكربو وسائل نقل أخرى 

3C5 
نبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من ا

 0.916 0.007 592 592 أآسيد النتروز األراضي المدارة 

2F1 

المرآبات الكربونية 
المشبعة بالفلور، 

المرآبات الكربونية 
الفلورية 
 الهيدروجينية

 0.923 0.007 578 578 التبريد وتكييف الهواء

1A3d 0.929 0.006 519 519ثاني أآسيد الكربون لمائيةالمالحة ا 

1A3b 0.935 0.006 516 516 أآسيد النتروز النقل البري 

2A2 0.941 0.006 513 513ثاني أآسيد الكربون إنتاج الجير 

2A1 0.947 0.006 500 500ثاني أآسيد الكربون إنتاج األسمنت 

3A2 0.952 0.005 461 461 أآسيد النتروز معالجة الروث 

.................................................................................................................................................................................
.......................................... 

 المجموع  1 352 85 352 85    
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 اختيار المنهجيات وتحديد الفئات الرئيسية :4الفصل   

 8-4 الجدول
  التدريج وباستخدام 2003 لعام الفنلندي االحتراري االحتباس غازات لحصر 1 المستوى أسلوب حسب االتجاه لتقدير مثال

  هي الممثلة فقطالفئات الرئيسية )مستثنى من التحليل3B انبعاث ثاني أآسيد الكربون من الفئة (

 حاء ألف باء جيم دال هاء واو زاي

Ex,0 Ex,t تقدير االتجاه

Tx,t 

النسبة 
المئوية 

للمساهمة 
في التأثير 
على االتجاه

الفئة المحددة من قبل الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير

 IPCC المناخ

 آود الفئة
الذي حددته 

IPCCهيئة

غازات االحتباس 
 الحراري

 منجيغا غرامبال(
مكافئ ثاني أآسيد

 )ربون الك

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

المجموع
التراآمي 

 للعمود زاي

 0.194 0.194 0.086 311 17 279 9 ثاني أآسيد الكربون 1A1 صلب :صناعات الطاقة

1A1 0.329 0.135 0.060 047 9 972 3 ثاني أآسيد الكربون الخث :صناعات الطاقة 

1A1 0.436 0.107 0.048 580 6 659 2 ثاني أآسيد الكربون الغاز :صناعات الطاقة 

1A4 0.514 0.078 0.035 651 5 714 6 ثاني أآسيد الكربون سائل :قطاعات أخرى 

1A2 0.588 0.074 0.033 416 5 410 6 ثاني أآسيد الكربون صلب :أنشطة التصنيع والتشييد 

4A 0.650 0.062 0.028 497 2 678 3 الميثان مكبات النفايات الصلبة 

3C4 أآسيد النتروز المباشرة انبعاثات 
 0.702 0.052 0.023 619 2 513 3 أآسيد النتروز من األراضي المدارة 

1A3b 0.752 0.051 0.023 447 11 800 10 ثاني أآسيد الكربون النقل البري 

1A2 0.788 0.036 0.016 736 4 861 4 ثاني أآسيد الكربون سائل :أنشطة التصنيع والتشييد 

3A1 0.811 0.023 0.010 537 1 868 1 الميثان ويالتخمر المع 

2F1 

المرآبات الكربونية 
المشبعة بالفلور، 

المرآبات الكربونية 
الفلورية 
 الهيدروجينية

 0.830 0.018 0.008 578 0 التبريد وتكييف الهواء

2B2 0.846 0.017 0.008 396 1 595 1 أآسيد النتروز إنتاج حمض النيتيرك 

3C2 0.861 0.015 0.007 277 618 يد الكربونثاني أآس الجير 

2A1 0.876 0.014 0.006 500 786 ثاني أآسيد الكربون إنتاج األسمنت 

1A2 0.888 0.012 0.005 498 1 561 1 ثاني أآسيد الكربون الخث :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A2 0.899 0.011 0.005 174 2 094 2 ثاني أآسيد الكربون الغاز :أنشطة التصنيع والتشييد 

1A3b 0.909 0.010 0.005 516 160 أآسيد النتروز النقل البري 

3C5  انبعاثات أآسيد النتروز غير
 0.919 0.009 0.004 592 735 أآسيد النتروز المباشرة من األراضي المدارة 

3A2 0.928 0.009 0.004 461 623 أآسيد النتروز معالجة الروث 

1A5 0.934 0.006 0.003 083 1 734 آسيد الكربونثاني أ سائل :غير محددة 

3C1 0.938 0.004 0.002 91 180 ثاني أآسيد الكربون الحية الكتلة إحراق 

1A3e 0.942 0.004 0.002 651 644 ثاني أآسيد الكربون وسائل نقل أخرى 

1A4 0.946 0.003 0.001 225 98 ثاني أآسيد الكربون الغاز :قطاعات أخرى 

1A3c 0.949 0.003 0.001 134 191 ثاني أآسيد الكربون لحديدالسكة ا 

1A5 0.952 0.003 0.001 363 222 ثاني أآسيد الكربون الغاز :غير محددة 

................... .............................................................................................................................................................
........................................... 

 المجموع   1 0.445 352 85 692 70    

 

 429- يالحرار  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

 9-4 الجدول
  2003 لعام الفنلندي االحتراري االحتباس غازات لحصر 2 المقتربأسلوب حسب المستوى لتقدير مثال

  هي الممثلة فقطالفئات الرئيسية ) د وال يمثل مستوى التجميع المنصوح بهمستوى التجميع المستخدم خاص بالبل(

 زاي ألف باء جيم دال هاء واو

Ex,t |Ex,t| 
 

LUx,t 
آود الفئة 

الذي حددته 
 IPCCهيئة 

غازات االحتباس 
 الحراري

الفئة المحددة من قبل الهيئة الحكومية الدولية 
 IPCC المعنية بتغير المناخ

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

 من جيغا غرامبال(
مكافئ ثاني أآسيد

 )الكربون 

المجموع
مي التراآ

 للعمود واو

3B1a األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية 
 0.23 0.23 354 21 354 21-ثاني أآسيد الكربون رصيد الكربون في الكتلة الحية

3C4 اشرة من األراضي انبعاثات أآسيد النتروز المب
 0.41 0.18 608 2 608 2 أآسيد النتروز األراضي الزراعية المدارة 

3B3a 
 المروج الطبيعية التي تظل مروج طبيعية

التغير في رصيد الكربون الصافي في التربة 
 المعدنية

 0.50 0.09 907 2 907 2ثاني أآسيد الكربون

3C5  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من
 0.56 0.06 592 592 أآسيد النتروز ألراضي المدارة ا

1A3b السيارات المجهزة بمحوالت  النقل البري
 0.61 0.05 410 410 أآسيد النتروز بالحفز

2B2 0.66 0.04 396 1 396 1 أآسيد النتروز إنتاج حمض النيتيرك 

3B2a 
 األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية

ن الصافي في التربة التغير في رصيد الكربو
 العضوية

 0.70 0.04 324 1 324 1ثاني أآسيد الكربون

3B4ai  0.73 0.04 547 547ثاني أآسيد الكربون خث أراضي تظل التي الخث األراضي 

3B2a 
 األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية
التغير في رصيد الكربون الصافي في التربة 

 المعدنية
 0.77 0.03 113 1 113 1-ثاني أآسيد الكربون

4A 0.80 0.03 497 2 497 2 الميثان مكبات النفايات الصلبة 

1A 0.82 0.02 640 27 640 27ثاني أآسيد الكربون سائل أنشطة احتراق الوقود 

1A 0.85 0.02 753 22 753 22ثاني أآسيد الكربون صلب أنشطة احتراق الوقود 

1A 0.87 0.02 676 10 676 10ثاني أآسيد الكربون الخث أنشطة احتراق الوقود 

3A1 0.88 0.01 537 1 537 1 الميثان التخمر المعوي 

1A4 0.90 0.01 307 307 الميثان الكتلة الحيوية :قطاعات أخرى 

2D  استعمال المنتجات غير المولدة للطاقة من
ثاني أآسيد الكربون 0.91 0.01 830 830 الوقود والمذيبات
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 10-4 الجدول

  2003 لعام الفنلندي االحتراري االحتباس غازات لحصر 2 المقتربأسلوب حسب االتجاه لتقدير مثال
  هي الممثلة فقطالفئات الرئيسية ) مستوى التجميع المستخدم خاص بالبلد وال يمثل مستوى التجميع المنصوح به(

 حاء ألف باء جيم دال هاء واو زاي

Ex,0 Ex,t 
تقدير االتجاه 
شامل عدم 
 التيقن

TUx,t 

النسبة 
المئوية 

للمساهمة 
في التأثير 

على 
 االتجاه

الفئة المحددة من قبل الهيئة  
الحكومية الدولية المعنية بتغير 

 IPCC المناخ

آود الفئة 
الذي حددته 

IPCCهيئة 

غازات االحتباس 
 جيغا غرامبال( الحراري

من مكافئ ثاني 
)ون أآسيد الكرب

 جيغا غرامبال(
من مكافئ ثاني 
)أآسيد الكربون 

المجموع
التراآمي 

 للعمود زاي

3C4 
انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة 

األراضي  من األراضي المدارة 
 الزراعية

 0.24 0.24 5.42 608 2 486 3 أآسيد النتروز

3B3a 
المروج الطبيعية التي تظل مروج 

التغير في رصيد الكربون  طبيعية
 لمعدنيةالصافي في التربة ا

 0.40 0.16 3.62 907 2 181 1-ثاني أآسيد الكربون

3B1a 
األراضي الحرجية التي تظل 

رصيد الكربون  أراضي حرجية
 في الكتلة الحية

 0.52 0.12 2.71 354 21- 798 23-ثاني أآسيد الكربون

3C5  انبعاثات أآسيد النتروز غير
 0.58 0.07 1.54 592 735 أآسيد النتروز المباشرة من األراضي المدارة 

1A3b السيارات المجهزة  النقل البري
 0.65 0.06 1.45 410 32 أآسيد النتروز بمحوالت بالحفز

3B2a 

األراضي الزراعية التي تظل 
التغير في رصيد  أراضي زراعية

الكربون الصافي في التربة 
 العضوية

 0.70 0.05 1.21 324 1 813 1ثاني أآسيد الكربون

4A 0.75 0.05 1.20 497 2 678 3 الميثان نفايات الصلبةمكبات ال 

2B2 0.79 0.04 0.89 396 1 595 1 أآسيد النتروز إنتاج حمض النيتيرك 

3B2a 

األراضي الزراعية التي تظل 
التغير في رصيد  أراضي زراعية

الكربون الصافي في التربة 
 المعدنية

 0.83 0.04 0.82 113 1- 535-ثاني أآسيد الكربون

3B4ai تظل التي الخث األراضي 
 0.85 0.02 0.36 547 503ثاني أآسيد الكربون خث أراضي

3A2 0.86 0.02 0.36 461 623 أآسيد النتروز معالجة الروث 

3A1 0.88 0.02 0.35 537 1 868 1 الميثان التخمر المعوي 

1A 0.89 0.01 0.32 640 27 232 27ثاني أآسيد الكربون سائل أنشطة احتراق الوقود 

4D1 
معالجة مياه المخلفات المنزلية 

المناطق ذات آثافة  والمكبات
 سكانية عالية

 أآسيد النتروز 0.90 0.01 0.20 66 84
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   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

 11-4 الجدول
 الفنلندية الرئيسية الفئات تحليل مجمل

 2 المقترب و1 المقترب :األسلوب الكمي المستخدم

 هاء ألف باء جيم دال

آود الفئة الذي 
هيئة حددته 
IPCC 

غازات االحتباس 
 الحراري

الفئة المحددة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
 تعليقات معايير التحديد IPCC المناخ

 1A L2, T2 Aggr سائل أنشطة احتراق الوقود ثاني أآسيد الكربون

1A صلب أنشطة احتراق الوقود ثاني أآسيد الكربون L2 Aggr 

1A الخث ة احتراق الوقودأ ثاني أآسيد الكربوننشط L2 Aggr 

1A1 صلب :صناعات الطا ثاني أآسيد الكربونقة L1, T1   

1A1 الخث :صناعات الطا ثاني أآسيد الكربونقة L1 ,T1   

1A1 الغاز :صناعات الطا ثاني أآسيد الكربونقة L1 ,T1   

1A1 سائل :صناعات الطا ثاني أآسيد الكربونقة L1 ,T1   

1A2 صلب :أنشطة التصنيع وا ثاني أآسيد الكربونلتشييد L1 ,T1   

1A2 سائل :أنشطة التصنيع وا ثاني أآسيد الكربونلتشييد L1 ,T1   

1A2 الغاز :أنشطة التصنيع وا ثاني أآسيد الكربونلتشييد L1 ,T1   

1A2 الخث :أنشطة التصنيع وا ثاني أآسيد الكربونلتشييد L1 ,T1   

1A3b النقل البري ثاني أآسيد الكربون L1 ,T1   

1A3b النقل البري أآسيد النتروز L1 ,T1   

1A3b السيارات المجهزة بمحوالت بالحفز النقل البري أآسيد النتروز L2 ,T2 Aggr 

1A3c السكة الحديد ثاني أآسيد الكربون   Tsub 

1A3d المالحة ا ثاني أآسيد الكربونلمائية L1   

1A3e وسائل نقل أخرى ثاني أآسيد الكربون L1 ,T1   

1A4 سائل :قطاعات أخرى ثاني أآسيد الكربون L1 ,T1   

1A4 الغاز :قطاعات أخرى ثاني أآسيد الكربون   Tsub 

1A4 الكتلة الحيوية :قطاعات أخرى الميثان L2   

1A5 سائل :غير محددة ثاني أآسيد الكربون L1   

1A5 الغاز :غير محددة ثاني أآسيد الكربون   Tsub 

2A1 إنتاج األ ثاني أآسيد الكربونسمنت T1   

2A2 إنتاج ا ثاني أآسيد الكربونلجير L1   

2B2 إنتاج حمض النيتيرك أآسيد النتروز L1, L2, T1, T2   

2D استعمال المنتجات غير المولدة للطاقة من الوقود والمذيبات ثاني أآسيد الكربون L1, L2   

2F1 

المرآبات الكربونية 
المشبعة بالفلور، 

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية

   L1 ,T1 التبريد وتكييف الهواء

3A1 الميثان L1 ,L2 ,T1 ,T2   التخمر المعوي 

3A2 معالجة الروث أآسيد النتروز T1 ,T2  

3B1a األراضي الحرجية التي تظل أراضي ثاني أآسيد الكربون حرجية L1 ,L2 ,T1 ,T2  

3B2a األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية ثاني أآسيد الكربون L2, T1, T2   
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 11-4 الجدول
 الفنلندية الرئيسية الفئات تحليل مجمل

 2 المقترب و1 المقترب :األسلوب الكمي المستخدم

 هاء دال جيم باء ألف

آود الفئة الذي 
هيئة حددته 
IPCC 

الفئة المحددة من قبل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير 
 IPCC المناخ

غازات االحتباس 
 تعليقات معايير التحديد الحراري

3B3a ثاني أآسيد الكربون المروج الطبيعية التي تظل مروج طبيعية L1 ,T1   

3B3a التغير في رصيد  المروج الطبيعية التي تظل مروج طبيعية
 L2 ,T2 Aggr ثاني أآسيد الكربون الكربون الصافي في التربة المعدنية

3B4ai  ثاني أآسيد الكربون خث أراضي تظل التي الخث األراضي L1, L2, T2   

3C2 ثاني أآسيد الكربون الجير T1   

3C4  أآسيد النتروز انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي المدارة L1 ,T1   

3C4 ن األراضي المدارة انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة م 
 L2 ,T2 Aggr أآسيد النتروز األراضي الزراعية

3C5  أآسيد النتروز انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من األراضي المدارة L1 ,L2 ,T1 ,T2  

3C1 ثاني أآسيد الكربون الحية الكتلة إحراق   Tsub 

4A الميثان مكبات النفايات الصلبة L1 ,L2 ,T1 ,T2  

4D1 أآسيد النتروزالمناطق ذات آثافة سكانية عالية معالجة مياه المخلفات والمكبات T2 Aggr 

لفئات اإلضافية عند المقارنة لال يحدد تقدير مستوى المجموعة الدنيا   3B يشير إلى الفئة التي تقدر فقط باستخدام تقدير االتجاه لمجموعة بدون الفئة Tsub أ
 .1 المقترب عندما يختلف مستوى التجميع عن 2 المقترب يشير للفئة المحددة حسب "Aggr" .وع الحصر لمجم1بتحليل المستوى 
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