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 55- الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

 اتساق المتسلسات الزمنية 5

 المقدمة   5-1
ري ألنها توفر المعلومات حول تاريخ  غازات االحتباس الحراحصرتمثل المتسلسالت الزمنية أحد االهتمامات الرئيسية في قائمة 

وبالنظر إلى حالة التقديرات لكل سنة على حدة  .اتجاهات االنبعاثات ومتابعة آثار استراتيجيات خفض االنبعاثات على المستوى الوطني
تساق في تقديرات وينبغي تحقيق اال  .م بالقدر الذي يمكن الحكم عليهينبغي عدم زيادة أو تقليل اتجاهات االنبعاثات بشكل منتظ

االنبعاثات في المتسلسالت الزمنية بمعنى أنه ينبغي بقدر اإلمكان استخدام نفس المنهجية ونفس مصادر البيانات في آل سنوات 
حيث أن استخدام منهجيات وبيانات مختلفة داخل المتسلسلة السنوية من شأنه أن يدخل التحيز ألن تقدير اتجاه االنبعاث لن  .  حصرال

  .س التغيرات الحقيقية فقط في االنبعاثات وعمليات اإلزالة ولكنه سوف يعكس أيضا نموذج التحسينات المنهجيةيعك

 التوجيهات الخاصة بالحاالت الشائعة التي 2-5ويوفر القسم  . في تحقيق اتساق المتسلسلة الزمنيةالممارسة السليمةيصف هذا الفصل 
ويصف القسم  .القيام بإعادة الحساب على الفئات الجديدة المضافة وعلى التغيرات التقنية :سقة يصعب فيها التوصيل لمتسلسلة زمنية مت

آما توجد توجيهات إضافية  . تقنيات جمع أو تجزئة األساليب المختلفة أو مجموعات البيانات لتعويض البيانات الناقصة أو المفقودة5.3
  .5-5  و4-5لسالت الزمنية في القسمين المتسمراقبة وضمان جودة حول اإلبالغ والتوثيق و

 ضمان اتساق المتسلسالت الزمنية 5-2   

 إعادة الحساب نتيجة تغير المنهجيات وتحسينها5-2-1   
 نمو مجموعات التغيرات المنهجيةوغالبا ما تتبع  .التغير المنهجي في الفئة هو التحول إلى مستوى مختلف عن المستوى المستخدم

 االفتراضي لفئة صناعية معينة ألن 1ومن أمثلة التغير المنهجي استعمال أسلوب مستوى أعلى من المستوى  .ختلفةبيانات جديدة وم
البلد قد حصل على بيانات قياس االنبعاث الخاص بموقع معين ويمكنه بالتالي أن يستعمل تلك البيانات مباشرة أو لتنمية معامالت 

 .انبعاث وطنية

عندما يستخدم القائم على الحصر نفس المستوى لتقدير االنبعاثات ولكنه يطبقه بواسطة مصدر بيانات  التحسين المنهجيويحدث 
وآمثال على التحسين المنهجي وجود بيانات جديدة تسمح بتقسيم إضافي لنموذج التخمر المعوي  .مختلف أو مستوى تجميع مختلف

في هذه الحالة يستمر التقدير حسب طريقة  . ق معامل انبعاث أآثر دقةللماشية بحيث نحصل على فئات ماشية أآثر انسجاما أو تطبي
وهناك حالة أخرى هي أن البيانات تجمع بنفس المستوى ولكن يمكن إدخال  . ولكنه يطبق حسب مستوى تقسيم أآثر تفصيال2المستوى 

 .  بيانات أعلى من حيث الجودة نتيجة تحسين أساليب جمع البيانات

 الممارسة السليمةومن  .غيرات المنهجية والتحسينات على مر السنوات من العناصر الهامة لتحسين جودة الحصروتعتبر آل من الت
 :تغيير األساليب وتحسينها في الحاالت التالية 

 لبياناتا في التغييرات تفضي قد وهكذا المالئم، األسلوب تحديد في حاسما عامال البيانات توافر ويمثل  : المتاحة البيانات تغير •
 قوائم إلعداد الموارد من لمزيد وتخصيصها الخبرة من لمزيد البلدان اآتسابومع  .األساليب في تعديالت أو تغييرات إلى المتاحة
 .1 البيانات توفر يزداد أن المتوقع من الدفيئة، غازات انبعاثات حصر

 حصربال المضطلع يقوم أنينبغي   : الفئة بهذه لمتعلقةا) IPCC (للهيئة التوجيهية الخطوط مع قبل من المستخدم األسلوب تعارض •
 .5 إلى 2 من المجلدات في فئة بكل الخاصة التوجيهات بمراجعة

 المستخدمة المعايير بحسب الحصر سنوات من ماضية سنة في رئيسية الفئات إحدى تعتبر ال قد  :رئيسية فئة إلى الفئة تحول •
 الفلورية الكربون مرآبات استبدال في مؤخرا بدأت قد البالد من العديد أن ذلك ومثال .ةمقبل سنة في رئيسية فئة تصبح قد ولكنها
 الحالية االنبعاثات فإن وبالتالي .مونتريال بروتوآول إليها أشار التي لألوزون مستنفدةال للمنتجات الكربون فلورو وثماني المشعة
 تلك حدوث تتوقع التي البلدان أنآما  .المستوى أو االتجاه أساس على المستقبل في رئيسية تصبح قد ولكنها منخفضة الفئة لهذه

  . رئيسية الفئة تصبح أن قبل حتى االحتماالت تلك في النظر في ترغب قد المستقبل في المهمة التغييرات

 وتكنولوجيات قنياتت تطبيق ظل في  :بالشفافية تتسم بطريقة التخفيف أنشطة عن للتعبير قبل من المستخدم األسلوب آفاية عدم •
 االنبعاثات تقليل عن الناجمة التغيرات تراعي أن يمكن التي األساليب استخدام حصربال القائمين على ينبغي االنبعاثات، من الحد
 ةالممارس فمن الكافية، الشفافية إلى السابقة األساليب فيها تفتقر التي الحاالت وفي .بالشفافية تتسم بطريقة اإلزالة عمليات أو

 .اإلرشادات من لمزيد 5.2.3 القسمأنظر  .تحسينها أو األساليب تلك تغيير السليمة

                                                                   
 .ي إلى تغير أو تعديل األسلوبفي بعض الظروف قد تقل عمليات جمع البيانات، وهو ما من شأنه أن يفض  1
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 .حصرال قوائم إعداد على) آالهما أو (المالية أو البشرية القدرة الزمن مر على تزداد قد  :حصرال قوائم إعداد على القدرة زيادة •
 إعداد يمكن حتى األساليب تحسين أو تغيير السليمة ممارسةال من ،حصرال قوائم إعداد على حصرال وآاالت قدرة ازدادتوإذا 

 .الرئيسية بالفئات يتعلق فيما خاصة شفافية، وأآثر وأشمل أدق تقديرات

 الفهم على تطرأ التي التحسينات أو الجديدة التقنيات من جيدة أساليب المستقبل في تستحدث قد  :جديدة حصر أساليب توافر •
 المزيد مراقبة الممكن من جعلت االنبعاث مراقبة في تحسينات عليها طرأت قد البعد من االستشعار ياتتقن أن ذلكومثال  .العلمي
  . مباشرة االنبعاث مصادر أنواع من

 مراقبة/ضمان بعنوان 6 الفصل في لها شرح الوارد الجودة وضمان مراقبة إجراءات تؤدي أن الممكن من  :األخطاء تصحيح •
 تصحيح السليمة الممارسة من فإنه الفصل، هذا في إليه التنويه تم وآما .حصرال في األخطاء على عرفالت إلى والتحقق الجودة
 المنهجية في تغيير يعتبر أال ينبغي األخطاء تصحيح فإن الصرف وبالمعنى .سابقا عنها المبلغ التقديرات في حصلت التي األخطاء

 الزمنية المتسلسالت باتساق الخاصة العامة اإلرشادات االعتبار بعين األخذ يجب ألنه هنا ندرجها الحالة هذه أنإال  .تحسين أو
 .الالزم األخطاء تصحيح إجراء عند

 

 

 1-5 المربع
 األخرى األرض واستخدامات والحراجة الزراعة قطاع في الحساب إعادة

 استعماالت األرض األخرى استعمال تقنيات إعادة الحساب في قطاع الزراعة والحراجة وه من المبكر الجزم بأنإن
االستقراء في هذا القطاع قيد /االستيفاء )نماذج( وأدوات حصرحيث أن إعداد أساليب ال  .سيكون له أهمية خاصة

التنفيذ وإنه يعتبر استباقا لألحداث القول بأن التغير في األساليب في العديد من البلدان سوف يحدث على مر الزمن 
وفي الحاالت البسيطة قد توفر طريقة المعاينة أو التجريب معامالت انبعاث خاصة بكل  .نيةنتيجة تعقد اإلجراءات المع

 :ومن أمثلة ذلك ما يلي  :وقد تظهر حاالت أآثر تعقيدا  .بلد وقد تحتاج بدورها إلى إعادة حساب المتسلسالت الزمنية

ن المستحيل العودة بالزمن إلى الوراء قد تتغير الوسائل المستخدمة في جمع بيانات األنشطة على مر الزمن، وم •
ومثال ذلك أن أنشطة إزالة الغطاء النباتي من األراضي يمكن تقديرها باستخدام الصور  . لتطبيق الوسيلة الجديدة

في هذه الحالة، يعتبر أسلوب  .الساتلية، ولكن السواتل المتاحة لهذا العمل تتغير أو تقل آفاءتها على مر الزمن
 . أآثر ما ينطبق1-3-3-5روح في القسم التداخل المش

قد يتعذر الحصول على بعض مصادر البيانات مثل الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى سنويا  •
وفي هذه الحالة، قد يكون من المالئم إجراء استيفاء بين السنوات بعد السنة األخيرة باستخدام  .بسبب قيود الموارد

 تصبح البيانات النهائية متاحة عندماويمكن إعادة حساب البيانات التي تم استقراءها  .ةالبيانات المقيسة المتاح
 ). حول االستيفاء واالستقراء4-3-3-5 والقسم 3-3-3-5أنظر في هذا الصدد القسم (

تتوقف االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناجمة عن الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى في العادة على  •
 100 و20تتراوح بين (وهكذا، يجب أن تغطي البيانات فترة تاريخية آبيرة  .أنشطة استخدام األراضي الماضية

وقد يلزم في تلك الحالة استخدام تقنيات  .، وتتفاوت جودة تلك البيانات في آثير من األحيان على مر الزمن)سنة
 .التداخل أو االستيفاء أو االستقراء

ت االنبعاث والبارامترات األخرى في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض قد يتطلب حساب معامال •
ويجب أن ينطبق اتساق المتسلسالت الزمنية على صياغة النماذج  .األخرى الجمع بين المعاينة وصياغة النماذج

و في معظم  .ةويمكن النظر إلى النماذج باعتبارها طريقة لتحويل البيانات المدخلة إلى نتائج مخرج .أيضا
الحاالت التي تتغير فيها البيانات المدخلة أو العالقات الحسابية في النموذج، ينبغي إعادة حساب آل المتسلسلة 

وفي الظروف التي يتعذر فيها إجراء ذلك بسبب عدم توافر البيانات، يمكن تطبيق أسلوب  .الزمنية للتقديرات
 .التداخل بطرق مختلفة

 ديدةات جئإضافة ف5-2-2   
إن إضافة فئة أو فئة فرعية جديدة على قائمة الحصر تحتم إعادة حساب آل السنوات التي تتألف منها المتسلسلة الزمنية وأن تتضمن 

وينبغي أن يبذل البلد آافة الجهود الممكنة من  .تقديرات الحصر على السنوات التي بدأت منها االنبعاثات أو عمليات اإلزالة في البلد
وقد يكون من الصعب جمع البيانات من السنوات السابقة إال أنه في هذه  .مال نفس األسلوب ومجموعات البيانات لكل سنةأجل استع

 . إلعداد متسلسلة زمنية متسقة3-3-5الحالة ينبغي على البلد االسترشاد بالتوجيهات الخاصة بطريقة التقسيم في القسم 

 :أنواع غازات جديدة لقائمة الحصر ألسباب متنوعة، نذآر منها وقد يلجأ البلد إلى إضافة فئات جديدة أو 
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 المنتجات واستخدام الصناعية العمليات قطاع في وبالذات االنبعاث عمليات بعض  : جديد إزالة أو انبعاث نشاط حدوث •
(IPPU)، بدائل (وزونلأل مستنفدةال المواد بدائل استعمال مثال، .محددة تكنولوجية لعمليات آنتيجة إال تحدث ال ODS (يشار 

 .فقط حديثا تستعملها البلدان بعض بدأت التطبيقات بعض أنآما .  العالم مناطق مختلف في مختلفة بمعدالت إليها

 الحصر قائمة في إدراجها مصادر تبرر ال بحيث جدا صغيرا حجمها آان فئة هناك تكونقد   :جدا صغيرة لفئة السريع النمو •
 .  المستقبلي الحصر في إدراجها يحتم مما السريع النمو في بدأت ولكنها الوطني

 لعام) IPCC (للهيئة التوجيهية الخطوط تحتوي  :المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة تحددها التي الجديدة الفئات •
 عن ينتج .(IPCC, 1997) 1996 لعام) IPCC (للهيئة التوجيهية الخطوط تغطها لم الفرعية والفئات الفئات بعض على  2006
 التقديرات تدرج أن البلدان علىوينبغي  .المستقبل في الحصر قوائم في جديدة تقديرات تدرج أن البلدان بإمكان أصبح أنه ذلك

  .الزمنية المتسلسلة تكون التي السنوات لجميع الجديدة الفرعية والفئات الجديدة للفئات

 يدرج وبالتالي الزمن مر على أآثر خبراء عدد يعينأن  أو أآثر مصادر يستعمل أن دالبل بإمكان يكونقد   :إضافية حصر قدرة •
 .الحصر قائمة في جديدة فرعية وفئات فئات

 4.1.2أنظر القسم (وإذا بدأ النشاط الجديد المسبب لالنبعاث بعد سنة األساس أو إذا بدأت الفئة التي آانت تعتبر في الماضي غير مؤثرة 
الرئيسية للتعرف على أسباب عدم تقدير االنبعاثات وعمليات اإلزالة من مصدر  الفئات وتعريف المنهجيات ان اختيار بعنو4في الفصل 

في النمو بقدر يحتم إدراجها في قائمة الحصر، فمن الممارسة السليمة توثيق أسباب عدم تقدير آل سنوات ) أو بالوعة موجودة
  .المتسلسلة الزمنية

3-2-5    يادة أو النقص بسبب التغير التقني وعوامل أخرىمتابعة الز
تستطيع قوائم حصر االنبعاثات أن تتابع التغيرات في االنبعاثات وعمليات اإلزالة من خالل تغير مستويات األنشطة أو تغير معدالت 

  .ى اتساق المتسلسالت الزمنيةويكون للطريقة التي تتبع إلدراج هذه التغيرات في المنهجيات أثرا ملحوظا عل .االنبعاث أو آليهما

 تطرأ على مستويات النشاط التغيرات التي
مثال لذلك، في مجال الوقود، التحول من  .ينبغي أن تحسب اإلحصائيات الوطنية التغيرات الهامة التي تطرأ على مستويات النشاط

آما أن التقسيم األآثر تفصيال لبيانات  . لوطني للوقودالفحم إلى الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء سوف ينعكس في إحصائيات االستهالك ا
هذا المقترب مالئم عندما تحدث  .النشاط من شأنه أن يحقق شفافية أآبر من حيث تحديد النقاط بالضبط التي حدث فيها التغير في النشاط

ومن أجل المحافظة على اتساق المتسلسلة  .التغيرات في فئة فرعية واحدة أو أآثر ولكنه غير مالئم إذا حدث التغير في الفئة آكل
الزمنية ينبغي استعمال نفس مستوى التقسيم إلى فئات فرعية بقدر اإلمكان في جميع السنوات التي تكون المتسلسلة الزمنية حتى وإن 

  .آان التغير قد حدث مؤخرا

 التغيرات التي تتطرأ على معدالت االنبعاث
وفي بعض الحاالت قد  .عاثات أو عمليات اإلزالة في آل نشاط قد تغير على مر سنوات المتسلسلةقد تشير األبحاث إلى أن معدل االنب

مثال، مدير أحد مصانع األلومينيوم الذي أدخل قياسات لتقليل تردد وآثافة  .يسمح عامل التغير التقني باستعمال طريقة مستوى أعلى
هذا المعامل الجديد قد ال . جديدنبعاث صة بالمصنع يمكن استعمالها لتقدير معامل اآثار األنود بإمكانه أن يقوم أيضا بجمع بارامترات خا

الممارسة ، يكون من لةفي هذه الحا .يكون مالئما لتقدير انبعاثات السنوات الماضية في نفس المتسلسلة الزمنية قبل حدوث التقدم التقني
وبما أن االفتراض  .ترات التقدير األخرى أو البيانات للتعبير عن تلك التغيرات استعمال معامل االنبعاث الذي تم تحديثه أو بارامالسليمة

العام هو أن معامالت االنبعاث أو بارامترات التقدير األخرى ال تتغير عبر الزمن ما لم يتم تحديد ما يخالف ذلك ينبغي إذن على البلدان 
هذه المسألة تزيد أهميتها عندما  . مختلفة خالل المتسلسلة الزمنيةأن توثق بوضوح سبب استعمالها معامالت مختلفة أو بارامترات

 . تحدث المعاينة أو المسح دوريا ويتم استكمال معامالت االنبعاث أو بارامترات التقدير للسنوات الوسيطة بدال من قياسها

 حجز أو تدمير أو حرق االنبعاثات
نع إنتاج الطاقة قد تولد انبعاثات ولكنها تعمل على منع هذه االنبعاثات من مصادر النقاط الكبيرة مثل المصانع الكيماوية أو مصا

 CH4(أو إحراقها ) HFC-23مثال،(أو تدميرها )  ثاني أآسيد الكربونمثال،(االنطالق في الغالف الجوي عن طريق حجزها وتخزينها 
 استعمال الممارسة السليمةلنشاط وبالتالي فال يعتبر من هذه النشاطات ال تغير بالضرورة معدالت االنبعاث على مستوى وحدة ا ).مثال

بدال من ذلك ينبغي أن يقوم المضطلع بالحصر بتقدير مجموع االنبعاثات  . معامالت مختلفة آل سنة من سنوات المتسلسلة الزمنية
دة حتى يحصل على تقدير االنبعاثات المولدة واالنبعاثات المخفضة آل منها على حدة ثم يطرح التخفيضات من مجموع االنبعاثات المول

  .الكلية التي تصل للغالف الجوي
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3-5    سد ثغرات البيانات

1-3-5    المسائل المتعلقة بتوافر البيانات
يكون من الصعب إعادة حساب التقديرات  .من أجل تحقيق متسلسلة زمنية آاملة ومتسقة يجب تحديد مدى توافر البيانات لكل سنة

ونمنح في الفقرات التالية أمثلة على  .مال المستوى األعلى أو تقدير الفئات الجديدة إذا آانت البيانات ناقصة لسنة أو أآثرالسابقة باستع
  :ثغرات البيانات 

 .سنويا بأسره البلد الوطنية، األحراج حصر قوائم مثل البيئة، أو الموارد حصرل الوطنية القوائم تغطي قلما  :الدورية البيانات •
 إمكانية عدم ضمنا يعني ما وهو بمنطقة، منطقة أو سنوات، عشر أو خمس آل عموما حصرال قوائم إعداد يتم ذلك، من الوبد

 على البيانات تتوافر عندما .المناطق آل في حصرال قائمة إعداد من االنتهاء عند إال الوطنية التقديرات على مباشرة الحصول
 حساب إعادة ويلزم جديدة، بيانات فيها تتوفر مرة آل في التقديرات تحديث يلزم أوال، .عديدة قضايا تنشأ سنة، من أقل فترات

 توفرت وقت آلخر التالية السنوات في حصرال قوائم بإعداد فتتعلق الثانية القضية وأما .ما بطريقة المتاحة البيانات بين السنوات
 يعاد ثم المتاحة البيانات إلى استنادا الجديدة التقديرات استقراء ينبغي ،الحالة هذهوفي  .الجديدة البيانات توفر وقبل البيانات، فيه

 .الجديدة البيانات تتوفر عندما حسابها

 دوريا المتوفرة البيانات من البيانات في الثغرات أو البيانات توافر في التغير يختلف  :المتوفرة البيانات في والثغرات التغيرات •
 البلدان قدرة تتحسن الحاالت بعض وفي. أفضل بيانات باستعمال قديما المقدرة الكميات حساب إلعادة فرصة وجود عدم بسبب
 الحديثة للسنوات األعلى المستوى من أساليب استعمال إلى حينئذ الحاجة وتزداد الزمن مر على عام بشكل البيانات جمع على
 القياس وبرامج المباشرة المعاينة فيها نستعمل أن يمكن التي فئاتلل بالنسبة هامة المسألة هذه وتعتبر .يمةالقد للسنوات ليس ولكن
 تقل المتوفرة البيانات مجموعات أن البلدان بعض تالحظ وقد .الماضية السنوات لظروف ممثلة تكون ال قد الجديدة البيانات ألن
 المثال، سبيلفعلى  .الموارد تخفيض أو االقتصاد هيكلة إعادة أو الحكومات داخل األولويات ترتيب تغيير بسبب الزمن مر على
 أو األساس سنة في متاحة قبال آانت البيانات من معينة أنواع جمع عن انتقالية بمرحلة اقتصادها يمر التي البلدان بعض تتوقف قد
  .مختلفة مجموعات مستويات أو تصنيفات أو تعريفات على هذه البيانات مجموعات تحتوي قد

 ة غير الشمسية بيانات السن5-3-2    
 استعمال نفس فترات جمع البيانات بشكل متسق طوال الممارسة السليمةعندما يتم استعمال بيانات السنة غير الشمسية يكون من 

وال يجب أن تستعمل البلدان فترات  . مقتربات جمع البيانات بعنوان، 2، الفصل 2.2.3المتسلسالت الزمنية آما تم شرحه في القسم 
  .ت مختلفة داخل متسلسلة زمنية واحدة حيث أن ذلك يؤدي إلى تحيز االتجاهجمع بيانا

 التراآب تقنيات5-3-3   
وتوجد عدة تقنيات تراآب متاحة  .التراآب في هذا السياق يحيل إلى الجمع أو الربط بين أآثر من طريقة لتكوين متسلسلة زمنية متكاملة

هذا الفصل يشرح التقنيات المختلفة التي يمكن  .البيانات في جميع سنوات المتسلسلةفي حالة تعذر استخدام نفس الطريقة أو مصدر 
آل تقنية يمكنها أن تالئم حاالت معينة يتم تحديدها بحسب  .استعمالها لجمع الطرق من أجل تقليل عدم اتساق المتسلسلة الزمنية
اختيار طريقة من بين الطرق لتقييم الظروف الخاصة  يحتاج .مجموعة من االعتبارات مثل توافر البيانات وطبيعة التغير المنهجي

 تنفيذ التراآب باستعمال أآثر من طريقة قبل اتخاذ القرار الممارسة السليمةومن  .وتحديد أفضل االختيارات التي تالئم الحالة المعينة
 .5لمختلفة إلعادة حساب الحصر في الجدول تم تلخيص المقتربات ا . النهائي وأيضا توثيق مبررات اختيار طريقة معينة عن غيرها

لتشابك5-3-3-1    ا

عادة ما تستخدم طريقة التشابك عندما يتم إدخال طريقة جديدة ولكن البيانات ال تتوافر لتطبيق الطريقة الجديدة على السنوات األولى من 
ل الطريقة الجديدة في آل السنوات فقد يكون ممكنا إذا تعذر استعما .المتسلسلة الزمنية، مثال في حالة تطبيق منهج المستوى األعلى

المالحظة بين الطريقتين أثناء السنوات التي يمكن خاللها استعمال آلتا ) أو التشابك(تحديد متسلسلة زمنية إستنادا إلى العالقة 
يقة المستعملة من قبل والطريقة ومن األساسي تحديد المتسلسلة الزمنية على افتراض وجود عالقة متسقة بين نتائج الطر .الطريقتين
وفي السنوات التي ال يمكن فيها استعمال الطريقة الجديدة مباشرة، تقدر االنبعاثات أو عمليات اإلزالة عن طريق التعديل  .الجديدة
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 59- الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCC خطوط التوجيهية لهيئةال

 1-5 المعادلة
 التشابك بطريقة حسابه المعاد اإلزالة أو االنبعاث عملية تقدير
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  :حيث 

y0    = هو مقدار االنبعاثات أو عمليات اإلزالة المعاد حسابه باستعمال طريقة التشابك 
x0     =  هو المقدار المحدد باستعمال الطريقة السابقة  

 m هو التقديرات المعدة باستعمال الطريقتين الجديدة والسابقة أثناء فترة التشابك التي تشير إليها السنوات من xi  و yi مجموع
  .n إلى

يمكن تقييم أي عالقة بين الطريقة التي آانت مستعملة من قبل والطريقة الجديدة عن طريق مقارنة التشابك بين مجموعة واحدة فقط و
وسبب ذلك هو أن مقارنة سنة واحدة فقط قد يسوق إلى تحيز  .من تقديرات االنبعاثات السنوية، وإن آان ُيفضل مقارنة سنوات متعددة

  . تقييم االتجاهاتويكون من غير الممكن

 2-5وفي الشكل  . مثاال افتراضيا للتشابك المتسق بين الطريقتين للسنوات التي يمكن أثنائها تطبيق آلتا الطريقتين1-5ويوضح الشكل 
   . استعمال تقنية التشابك في هذه الحالةالممارسة السليمةال يوجد اتساق بين تشابك الطريقتين وال يكون حينئذ من 

 .ويمكن مثال مالحظة وجود فرق ثابت .ن مالحظة العالقات األخرى بين الطريقتين القديمة والجديدة من خالل تقييم التشابكآما يمك
وفي هذه الحالة تقدر االنبعاثات أو عمليات اإلزالة المقترنة بالطريقة الجديدة عن طريق تعديل التقييم السابق بالمقدار الثابت إلى الفرق 

 .ت التشابكالنسبي في سنوا

 التشابك المتسق  1-5الشكل 

 

 

 

                                                                   
  على المعادلة الواردة في دليل الممارسة السليمة إلعداد قوائم الحصر الوطنية لغازات االحتباس الحراري5.1نفضل المعادلة   2

(GPG2000, IPCC, 2000):  
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ومع ذلك ففي الحاالت العملية تتقارب النتيجة آثيرا أيا آانت المعادلة  .بعاثاتألن المعادلة الحديثة تمنح وزنا أآبر للسنوات المتداخلة مع أعلى ان
 :المتبعة آما أن االستمرار في استعمال المعادلة السابقة يتفق مع الممارسة السليمة عندما يمنح استعمالها نتائج مرضية 
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 التشابك غير المتسق  2-5الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البديلة البيانات5-3-3-2   

وتستعمل  .تربط الطريقة البديلة تقديرات االنبعاثات أو عمليات اإلزالة ببيانات األنشطة األساسية أو غيرها من البيانات اإلرشادية
وينبغي ربط التقدير بمصدر البيانات اإلحصائية  .ذه البيانات لمحاآاة اتجاه االنبعاثات أو عمليات اإلزالةالتغيرات التي تطرأ على ه

 ترتبط قد المتنقلة المصادر انبعاثات أن ذلك ومثال .الذي يوضح على أفضل وجه االختالفات الزمنية في فئة مصدر االنبعاثات
 بالسكان ترتبط قد المنزلية االستعماالت عن الناتجة الصرف مياه من االنبعاثات وأن تالمرآبا تقطعها التي في المسافات باالتجاهات

 بعنوان مقتربات جمع 2برجاء الرجوع للفصل  . الصلة ذات الصناعة في اإلنتاج بمستويات ترتبط قد الصناعية وأن االنبعاثات
 .البيانات لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد

  :2-5ت في أبسط صوره بنوع وحيد من البيانات آما هو مبين في المعادلة ويرتبط تقدير االنبعاثا

 

 2-5 المعادلة
 البديلة البارامترات باستعمال اإلزالة عمليات/االنبعاثات اتجاه تقدير

( )tt ssyy /00 •= 

 

    :حيث

 = t  yاإلزالة في سنة الصفر والسنة /تقدير االنبعاثات

s = في سنة الصفر والسنةالمعلم اإلحصائي البديل  t 
والبيانات البديلة على أساس بيانات السنة الواحدة، إال أن استعمال عدة سنوات من  عمليات اإلزالة/االنبعاثات ربط ومع أن من الممكن
  .  أفضلاشأنه أن يمنح تقدير

مناجم تحت سطح األرض في الواليات المتحدة  أمثلة الستعمال البيانات البديلة لتقدير انبعاثات الميثان من فحم ال2-5يمنح المربع 
التحليل  فيدي وقد .إحصائي قياس مؤشر من بأآثر االنبعاثات ربط طريق عن أدق عالقات إيجاد الحاالت بعض في ويمكن .األمريكية
 أن مكني ذلك غير في متاحة تكون ال التي البيانات لتقدير البديلة الطرق واستعمال  .المالئمة البديلة البيانات معالم اختيار في التراجعي

 .أدناه المبينين لالتجاه االستقرائي والتقدير االستكمال على القائمين النهجين إجراؤها باتباع تمي التي التقديرات دقة من حسني

Figure 5-2 : Inconsistent overlap 
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 2-5 المربع
  البديلة البيانات  حالة دراسة

 .األمريكية ةالمتحد الواليات في الجوفية المناجم فحم من الميثان انبعاثات تقدير
آل ربع سنة بقياس مستوى انبعاثات الميثان في المناجم  (MHSA)اإلدارة األمريكية ألمن وسالمة المناجمتقوم 

وتستعمل اإلدارة هذه القياسات آأساس . الجوفية التي يمكن رصد مستويات الميثان الخاصة بها في أنظمة التهوية
 بسبب إعادة 1992-1991على أن هذه البيانات غير متاحة لسنة  .الجوفيةلحساب االنبعاثات الوطنية من مناجم الفحم 

ولكي يتم تقدير انبعاثات هاتين السنتين تستعمل اإلدارة إجمالي إنتاج الفحم الجوفي آمجموعة  .هيكلة وزارة العمل
لمقاسة ونالحظ انها تتقارب ويوضح الرسم البياني التالي العالقة بين إنتاج الفحم الجوفي واالنبعاثات ا .بيانات بديلة

وتعكس الفوارق حقيقة اختالف مستوى االنبعاثات بين آل منجم وآخر واختالف مستويات  .جدا ولكنها ال تتطابق حتما
 لتقدير 2-5وتطبق اإلدارة المعادلة  . اإلنتاج في المناجم على مر الزمن وبالتالي تختلف أيضا معدالت االنبعاث

نقاط هذه . 1990 وإنتاج الفحم لعام 3 بحسب بيانات االنبعاثات الخاصة بالمستوى 1992 و1991االنبعاثات لعامين 
 1الحظ أن هذا اإلجراء يشبه جدا التشابك مع طريقة المستوى  .البيانات تترابط بخطوط متقطعة في الرسم البياني

عامالت االنبعاثات المطلوبة من المقارنة بم. 1حيث أن إنتاج الفحم يمثل بيانات النشاط المنصوح بها للمستوى 
. مفيدة جودةمراقبة /ضمان تمثل وسيلة 1التقديرات باستخدام البيانات البديلة مع المعامالت االفتراضية  للمستوى 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االستكمال5-3-3-3  

أن اإلحصاءات التفصيلية الالزمة قد ال ومثال ذلك  .قد يمكن في بعض الحاالت تطبيق طريقة ما بشكل متقطع أثناء المتسلسلة الزمنية
في هذه الحالة، يمكن تقدير السنوات الوسيطة  . ُتجمع إال آل بضع سنوات أو قد ال يكون من العملي إجراء استقصاءات تفصيلية سنوية

ا لم تتوافر المعلومات عن ويفضل اتباع الطريقة البديلة م .في المتسلسلة الزمنية عن طريق االستكمال فيما بين التقديرات التفصيلية
 .االتجاهات العامة أو المعالم األساسية

ُتقدر االنبعاثات بافتراض  .1995 و1994 في هذا المثال، ال تتاح البيانات للسنتين . مثاال على االستكمال الخطي3-5ويوضح الشكل 
وال نعتقد أن . نا ألن االتجاه الكامل يبدو منتظماتعتبر هذه التقنية مالئمة في مثال. 1996 حتى 1993 نمو انبعاثات سنوى مطرد من

وبالنسبة للفئات التي تحتوي على  . قد تختلف آثيرا عن القيم المتوقعة من خالل االستكمال1995 و1994االنبعاثات الحقيقية للسنتين 
 وينبغي الممارسة السليمةمن ال يكون االستكمال ) أي تلك التي تتفاوت بشكل ملحوظ من سنة ألخرى(اتجاهات انبعاث متطايرة 

 مقارنة التقديرات التي يتم الحصول عليها باالستكمال بالبيانات البديلة آطريقة الممارسة السليمةومن  . به بالبيانات البديلةاالستعاضة
 .مراقبة الجودة/الختبار
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 االستكمال الخطي  3-5الشكل 

 

Figure 5-3:  Linear interpolation 
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 جاهتلال االستقرائي التقدير5-3-3-4  

أقرب  من انطالقا استقرائي تقدير إجراء لزمي قد الحصرمن سنوات  سنة آلخر أو األساس لسنة تفصيلية تقديرات إعداد عدم حالة في
 تقدير إجراء ويمكن .االستقرائي يشبه من منطلق المفهوم االستكمال ولكنه عادة ما يعرف باالتجاه الفعلي التقدير .تفصيلي تقدير

 التقدير ويفترض ).األساس سنة لتقدير( خلفي أو ) األخيرة السنوات أو عمليات اإلزالة في االنبعاثات لتقدير( أمامي استقرائي
 فترة على مدى ثابتا ظلي التفصيلية التقديرات توافر فترة أثناء االنبعاثات أو عمليات اإلزالة في المالحظ االتجاه أن ببساطة االستقرائي

 بالثبات نمو االنبعاثات تسمي لم ما االستقرائي التقدير استعمال عدم نبغيي أنه تضحي الفرضية هذه إلى وبالنظر  .االستقرائي التقدير
 نبغيي آما .في هذه الحالة قد يكون من األآثر مالئمة التفكير في استعمال التقدير االستقرائي على أساس البيانات البديلة .الزمن بمرور
 .االتجاه صحة استمرار لتأآيد وآخر حين بين اختبارات تفصيلية إجراء تمي لم ما طويلة زمنية تلفترا االستقرائي التقدير استعمال عدم

 .قةح إذ ينبغي إعادة حساب نقاط البيانات في مرحلة الا تمهيدياففي حالة البيانات الدورية يعتبر التقدير االستقرائي تقدير

 بيانات السنوات عالوة على عدم إتاحةنات نشاط الحراجة إال آل بضعة سنوات  في هذا القسم مثاال ال تتوافر فيه بيا3-5يوضح المربع 
 .وبالتالي يمكن تقدير بيانات السنوات الحديثة بطريقة االستقراء على أساس ثبات االتجاه أو على أساس البيانات المناسبة .األخيرة بعد

داد بشكل مطرد آلما طالت المدة الزمنية التي يتم فيها التقدير وينبغي أن نالحظ أن عدم التيقن المقترن بالتقدير االستقرائي يز
 توافر أحدث مجموعة بيانات دورية يصبح من الضروري إعادة حساب السنوات ضمن المتسلسلة الزمنية التي تم مجردوب . االستقرائي

 .تقدير آمياتها باالستقراء

االستقراء غير الخطي  .الخطي وهو ما يبدو مالئما لفئة األراضي الحرجية يقوم على افتراض االستقراء 3-5المثال الوارد في المربع 
 ).  لألوزونمستنفدةأي النمو المطرد في استعمال بدائل المواد ال(ممكن أيضا وقد يكون أآثر مالئمة في حالة االتجاه المالحظ المحدد 

بررات اختيارها وتشرح سبب مالئمة االستقراء غير ينبغي على البلدان التي تستعمل االستقراء غير الخطي أن توثق بوضوح م
 .الخطي أآثر من االستقراء الخطي
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 اتساق المتسلسالت الزمنية  :5الفصل  

 3-5 المربع
 االستقرائي التقدير باستعمال الدورية للبيانات دراسة حالة

ولذلك لن يمكن الحصول على  .نعتبر أن هناك حالة يتم فيها إجراء قائمة حصر األحراج الوطنية آل خمس سنوات
وبافتراض أن نمو األشجار يبلغ  .إال على فترات معينة) مثل نمو األشجار(أنواع من البيانات المطلوبة تقديرات عدة 

 في السنوات التالية آلخر البيانات حصرفي المتوسط مستوى ثابت معقول بين السنوات، ينبغي إجراء تقديرات ال
وآما يتضح من الشكل التالي، نحصل  ).شجارأي اتجاهات نمو األ(المتاحة عن طريق استقراء التقديرات الماضية 

 في رقعة ما من األرض على الرغم من إجراء عملية قياس في 2005بهذه الطريقة على تقدير الكتلة الحية في عام 
ومن الناحية العملية، قد يستخدم  . بطريقة خطية2000 و1995ويتم ببساطة استقراء االتجاه بين عامي . 2000عام 

آما يمكن تحسين  .ستيعاب السلوك األَسي، ولكننا ال نأخذ ذلك في االعتبار في هذا المثال البسيطمقياس منطقي ال
االستقراء باستخدام البيانات البديلة أو النماذج األآثر تطورا، مع مراعاة البارامترات المؤثرة على البارامتر الذي نريد 

 .استقراؤه
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أي (انات المتوفرة آل بضعة سنوات فعندما ال تكون البيانات الخاصة بالسنوات األولى ضمن المتسلسلة الزمنية متاحة وبخالف البي

 فال يكون من الممكن ملء الثغرات) سنة األساس وبيانات السنة السابقة لسنة األساس حول التخلص من النفايات واستعمال األرض مثال
استقراء االتجاه بالعودة في الزمن ممكن ولكن ال يجب عمله في نفس الوقت مع تقنيات التجزيء  .عن طريق االستقصاء المستقبلي

 ال تملك 1990بعض البلدان التي حدثت بها تحوالت إدارية واقتصادية آبيرة بشكل دائم منذ  .األخرى مثل البيانات البديلة أو التشابك
لسلة الزمنية وبالذات إذا آانت مجموعات البيانات الوطنية قد غطت مناطق مجموعات بيانات متسقة عن األنشطة لكل سنوات المتس

من أجل القيام باستقراء تراجعي في هذه الحاالت يكون من الضروري تحليل العالقة بين  .جغرافية مختلفة في السنوات الماضية
  . جموعات بيانات بديلة متنوعةمجموعات بيانات األنشطة المختلفة للفترات المتنوعة ويكون من الممكن استعمال م

 األخرى التقنيات5-3-3-5   

 أن البدائل ذلك ومثال. الزمن بمرور وجه أفضل على االنبعاثات لتقدير خاصة مواصفات ذي نهج وضع الحاالت بعض في لزمي قد
في هذه  ).من االنبعاثات الحد تكنولوجيا لتطبيق مثال نتيجة(الزمنية  المتسلسلة خالل التقنية الظروف تغير حال في تصلح ال قد القياسية

 بين المقارنة آيفية لمراعاة ج، وبخاصةالنه هذه فيها تستعمل التي الحاالت في الخاصة المواصفات ذات للنهج دقيق توثيق إجراء 
 .القياسية البدائل باستعمال االنبعاثات تقديرات وبين الناتجة االنبعاثات تقديرات

 األنسب التقنية اختيار5-3-3-6    

دى توافر البيانات  آما يعتمد على تقدير الخبير التجاه االنبعاثات المتطايرة ومالخبراءيتطلب اختيار تقنيات التراآب االستعانة برأي 
 أدناه 5.1يوجز الجدول  .ت التي ال توجد بيانات بشأنهالطريقتين تراآب ومدى مالئمة وتوافر مجموعات البيانات البديلة وعدد السنوا
ليل وليس وينبغي أن تستعين البلدان بهذا الجدول آد . متطلبات آل تقنية ويقترح الحاالت التي تكون فيها هذه التقنية مالئمة أو العكس

 .  وصفآمجرد
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 1-5 الجدول
 التراآب تقنيات ملخص

 التعليقـات النهج المتبع :قابلية التطبيق 
يكون على أعلى درجة من الموثوقية عندما يمكن  •

جموعتين أو أآثر من التقديرات تقييم التشابك بين م
 .السنوية

البد من توافر البيانات الالزمة لتطبيق 
الطريقتين، السابقة والجديدة لمدة عام واحد 

 .على األقل

 التشابك

إذا آانت االتجاهات المالحظة باستعمال الطريقتين  •
فإن هذا النهج ال يعتبر متسق السابقة والجديدة غير 

 .ممارسة سليمة
ينبغي اختيار مجموعات البيانات اإلرشادية  •

لتحديد ) المنفردة أو المشترآة(المتعددة 
 .المجموعات األآثر ارتباطا

ترتبط معامالت االنبعاث أو بيانات 
األنشطة المستعملة في الطريقة الجديدة 

انات اإلرشادية ارتباطا قويا مع البي
األخرى المعروفة والتي يسهل الحصول 

 .عليها

 البيانات البديلة

 .ينبغي عدم استعمالها لفترات طويلة •

يمكن استكمال تقديرات االنبعاث خطيا في الفترات  •
 .التي ال يمكن فيها تطبيق الطريقة الجديدة

تتوافر البيانات المطلوبة إلعادة الحساب 
طريقة الجديدة لسنوات متقطعة باستعمال ال

  .أثناء المتسلسلة الزمنية

 االستكمال

الة التغيرات حهذه الطريقة ال يمكن تطبيقها في  •
 .السنوية الهامة

يكون على أعلى درجة من الموثوقية إذا آان  •
 .االتجاه ثابتا بمرور الوقت

لجديدة سنويا ال تجمع البيانات للطريقة ا
وال تتوافر عند بداية أو نهاية المتسلسلة 

 .الزمنية

التقدير االستقرائي 
 لالتجاه

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

 ).استعمال الطريقة البديلة
 .الها لفترات طويلةينبغي عدم استعم •
 تغير حال في القياسية البدائلتصلح  ال قد .توثيق النهج بشكل دقيق •

الزمنية  المتسلسلة خالل التقنية الظروف
من  الحد تكنولوجيا لتطبيق مثال نتيجة(

 ).االنبعاثات

 التقنيات األخرى
 .مقارنة النتائج بالتقنيات التقليدية •

 

 بيانات االتجاهاإلبالغ والتوثيق الخاص ب5-4    

إذا ما تم استعمال نفس الطريقة ونفس موارد البيانات طوال المتسلسلة الزمنية ولم تجر إعادة الحساب تعتبر حينئذ إرشادات اإلبالغ 
جية وبشكل عام ينبغي أن تشرح البلدان اتجاهات الحصر لكل فئة وأن تولى اهتماما خاصا للنقاط الخار .بكل فئة آافية لتحقيق الشفافية

وينبغي أن توفر البلدان الوثائق اإلضافية إذا آانت قد أجرت إعادة لحساب التقديرات السابقة  .وتغيرات االتجاه واالتجاهات المتطرفة
  .وإذا آانت قد استعملت التقنيات الواردة في هذا الفصل الخاصة بنهج التراآب

عليها أن  يجب 5 إلى 2ات الخاصة بكل فئة الواردة في المجلدات من باإلضافة إلى ضرورة اتباع البلدان لإلرشاد :إعادة الحساب 
وتستطيع البلدان  .وينبغي أن يشرح التوثيق أسباب إعادة الحساب وتأثيره على المتسلسلة الزمنية .توثق عمليات إعادة الحساب بوضوح

 مثاال لكيفية توثيق إعادة 5.2ويوفر الجدول  .نات الجديدأن تدرج رسما بيانيا لتوضيح العالقة بين اتجاه البيانات السابق واتجاه البيا
  .الحساب سواء بهدف اإلبالغ أو المتابعة الداخلية
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 اتساق المتسلسالت الزمنية  :5الفصل  

 2-5 الجدول
 المعينة بالفئة الخاص الحساب إعادة توثيق

 )بالجيجا جرام(االنبعاثات وعمليات اإلزالة الغاز/الفئة 
 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

 البيانات السابقة           
            البيانات الحديثة

= الفارق بالنسبة المئوية 
100●[(LD–PD)/PD]  

           

 ) :أسباب إعادة الحساب(التوثيق 

 
 

وينبغي أن تحدد الوثائق  .نيةينبغي على البلدان توثيق آافة تقنيات التراآب المستعملة الستيفاء المتسلسلة الزم :تقنيات التراآب 
ويمكن استعمال الرسوم البيانية  .السنوات التي لم تتح فيها البيانات للطريقة، وطريقة التراآب المتبعة والطريقة أو الطرق البديلة المتبعة

 .  آأدوات للتوثيق وشرح تطبيق تقنيات التراآب3-5الواردة في القسم 

 التوجيهات الخاصة بالمعلومات المعينة التي يجب 4 إلى 2الفئة المعينة الواردة في المجلدات من توفر اإلرشادات الخاصة ب :التخفيف 
وبشكل عام ينبغي على البلدان توثيق  . االنبعاثاتاإلبالغ عنها في آل فئة بما في ذلك المعلومات حول إجراءات تخفيف وتخفيض

 وفعالية التدمير ومعامالت االنبعاث  االنبعاثاتالبارامترات مثل تخفيضالمقترب المستعمل لمتابعة أنشطة التخفيف وتوفير آافة 
  ...المحدثة، إلى آخره

5-5    ضمان ومراقبة جودة اتساق المتسلسلة الزمنية
إن الطريقة األآثر فعالية لضمان جودة المتسلسلة الزمنية هي تطبيق االختبارات العامة والخاصة بكل فئة على السواء على جميع 

على سبيل المثال، قد تساعد اختبارات معامالت االنبعاث الخارجية والداخلية الواردة في ). 6أنظر الفصل (وات المتسلسلة الزمنية سن
وتعتبر االختبارات الخاصة بالفئة مهمة ألنها تترآز على  . على تحديد حاالت عدم االتساق الموجودة في المتسلسلة الزمنية6الفصل 

 . في آل فئةالخصائص الفريدة 

 .مراقبة الجودة/ضمانوآما تم شرحه سابقا فإن تجميع ومقارنة نتائج تقنيات التراآب بواسطة الرسوم البيانية هو أمر مفيد في خطة 
لة وفي بعض الحاالت يمكن استعمال بيانات بدي. وإذا منحت الطريقة البديلة نتائجا مختلفة ينبغي أن تقرر الدولة أي النتائج أآثر واقعية

 .أآثر الختبار المتسلسلة الزمنية المتقطعة
ويمكن  .وقد يكون من المفيد إجراء مقارنة جنبا إلى جنب للتقديرات المعاد حسابها والتقديرات السابقة الختبار جودة إعادة الحساب

أن طرق المستويات ومن الضروري أن نالحظ  . أو في شكل رسم بياني2-5تحقيق ذلك من خالل جدول مقارن على غرار الجدول 
االختالفات في  ال تنمو .العالية قد تمنح اتجاهات مختلفة عن طرق المستويات األدنى ألنها تعكس بشكل أدق الظروف الحقيقية

 .االتجاهات بالضرورة عن وجود مشكلة في التقدير المعاد حسابه

وإذا اختلفت  .لبلدان أن تقارن نتائج هذه الطرق المختلفةوعندما ُتستعمل أآثر من طريقة لمتابعة آثار أنشطة التخفيف ينبغي على ا
وبالنسبة لتقديرات  .وتقرير المقترب الذي يجب اتباعه شرح أسباب االختالف الممارسة السليمةالنتائج أآثر من المتوقع، فمن 

  . ومالئمة تقديرات التخفيفاإلزالة أدوات مفيدة الختبار اتساق االتجاه /المستويات األعلى، فقد تعتبر معامالت االنبعاث

 .  هذه الحاالت إلي خلق تحديات أمام اتساق المتسلسلة الزمنيةتؤدي .وفي بعض الحاالت ينقطع جمع بيانات األنشطة أو يختلف جذريا
 تأثير التغيير  القيام بفحص دقيق لوثائق نظام جمع البيانات السابق من أجل إدراك مدىالممارسة السليمةفي مثل هذه الحالة، يكون من 

في جمع البيانات بما في ذلك التعاريف والحدود على البيانات المستعملة في الحصر والتعرف على أي عواقب لهذا التغيير على اتساق 
 أو  االنبعاثات بحسب وحدة اإلنتاجمثال،(وإذا لم تكن الوثائق المناسبة متاحة يوجد حل بديل وهو تجميع المعلمات  .المتسلسلة الزمنية

ومقارنتها بين البلدان ذات الهيكل االقتصادي المشابه طوال المتسلسلة الزمنية وأثناء تشابك طريقتين ) االنبعاثات بحسب آل سيارة
  .جمع البيانات

حالة يكون في هذه ال .وفي بعض الحاالت قد تطال البلد تغيرات في الغطاء الجغرافي أي عندما يتم تقسيم البلد إلى بلدين جديدين أو أآثر
وينصح أيضا بالتعاون  . مقارنة بيانات الحصر بالتقديرات من اإلحصائيات اإلقليمية للسنوات التي سبقت التقسيمالممارسة السليمةمن 

وإذا لم تكن البيانات  .مع البلدان األخرى التي آانت في الماضي جزءا من نفس البلد من أجل ضمان االستيفاء وعدم ازدواج الحساب
 مقارنة المعلمات المالئمة الواردة أعاله للبلد قبل الممارسة السليمةائية اإلقليمية متوفرة أو آان هذا التعاون مستحيال، فمن اإلحص

 .تراآب البيانات المستعملة في الحصر

 آما ورد شرحها  تصحيحه وإذا احتاج األمر يمكن تطبيق تقنيات التراآبالممارسة السليمةوفي حالة التعرف على عدم اتساق، فمن 
 .في هذا الفصل
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