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 توجيهات اإلبالغ والجداول 8

 مقدمة 8-1

ريقة يوفر هذا الفصل التوجيهات التي تضمن اإلبالغ بشكل آامل ومتسق وشفاف لقوائم حصر غازات االحتباس الحراري أيا آانت الط
 الخطوط التوجيهية المنقحةفي البدء تم إدراج إطار العمل لإلبالغ باالنبعاثات وعمليات اإلزالة في  .المتبعة للحصول على البيانات

 إلعداد قوائم حصر 2006 في الخطوط التوجيهية للهيئة لعام )1997  لعام)IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة  (1996للهيئة لعام 
ثم طرأت تغييرات منذ . آما هي بدون أي تغيير) 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة (حتباس الحراري وطنية لغازات اال

 حدث أغلبها لتلبية الحاجة إلى اإلبالغ باالنبعاثات وعمليات اإلزالة من فئات المصادر 1996إصدار الخطوط التوجيهية لعام 
ت أخرى بعض منها الغرض منه زيادة اتساق اإلبالغ والبعض اآلخر آنتيجة ثم طرأت تعديال .والمصارف اإلضافية بشكل شفاف
وأعيدت هيكلة فئات الزراعة وتغير استخدام األراضي والحراجة بشكل يزيد من االستيفاء  .لتطور المنهجيات في العقد األخير

د تم إدراج جداول لإلبالغ باتجاهات االنبعاثات وبما أن العديد من البلدان آانت قد أعدت قوائم حصر ألآثر من سنة، فلق .واالتساق
 .الفئات الرئيسيةوتم أيضا توفير جداول إلبالغ مسائل الحصر العامة مثل عدم التيقن وتحديد  .وعمليات اإلزالة في شكل جداول إبالغ

 

 الخطوط التوجيهية لإلبالغ   8-2

 نطاق التغطية  8-2-1

 لتهااالنبعاثات البشرية المصدر وعمليات إزا

 بغية تقدير قوائم الحصر الوطنية النبعاثات غازات االحتباس الحراري بشرية 2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة أعدت 
ويقصد باالنبعاثات الصادرة عن اإلنسان وعمليات إزالتها انبعاثات غازات االحتباس الحراري  .المنشأ وعمليات إزالتها واإلبالغ بها

  .لة التي تدرج في الحصر الوطني آنتيجة ألنشطة بشريةوعمليات اإلزا

 عمليات الحصر الوطنية

ينبغي أن تشمل عمليات الحصر الوطني انبعاثات غازات االحتباس الحراري وعمليات اإلزالة التي تتم داخل نطاق اإلقليم الوطني 
وهناك بعض المسائل الخاصة التي ينبغي أن تؤخذ في  .لدوآذلك في المناطق البعيدة عن السواحل التي تدخل في النطاق القانوني للب

 :االعتبار، وهي
 
 .الوطنية المجاميع في عالمية برحالت تقوم التي والطائرات السفن في المستعمل الوقود من الصادرة االنبعاثات إدراج ينبغي ال •

  .الكلي الحصر استيفاء ضمان أجل من منفصل نحو على االنبعاثات هذه عن اإلبالغينبغي 

 نفس تطبيقينبغي  آما  .بها الوقود بيع تم التي الدولة إلى البرية المرآبات عن الناتجة الكربون أآسيد ثاني انبعاثات إرجاع ينبغي •
  .االنبعاثات لتقدير المستخدم المستوى بحسب األخرى الغازات على التخصيص مبدأ

 أعماق وفي الشاطئ وعلى الحدود على السمك صيد معدات في دالوقو احتراق عن الناتجة االنبعاثات األسماك صيد يشمل •
 الذي للبلد البحار أعماق وفي الشاطئ  على السمك صيد معدات في الوقود حرق عن الناتجة االنبعاثات إرجاعوينبغي  .البحار
 .الوقود بتوريد يقوم

 يتم التي الوقود آميات آل تشمل الفئة وهذه ،"محدد غير 5أ1 "الفئة تحت العسكرية لألغراض المستعمل بالوقود اإلبالغ يتم •
 في المستخدمة والطاقة البري والنقل والطائرات الزوارق مثال (والمتحرك الثابت االستهالك أنواع لجميع البلد في توريدها

 في المتحدة األمم قلميثا الموافقة األطراف المتعددة العمليات في الوقود احتراق عن الناتجة االنبعاثات تدرج ال ).المعسكرات
 واإلبالغ األطراف متعددة العمليات فئة في إدراجها تم التي لألنشطة الواضح التوثيق السليمة الممارسةمن و .الوطنية المجاميع

 .اإلبالغ جداول في مذآرة شكل في بها

 إلقليم الكربون أآسيد ثاني أو لغازوا الزيت مثل نقله، أثناء البترول خطوط في تنشأ التي االنفالتية االنبعاثات تخصيص ينبغي •
 أنابيب خط من تصدر التي االنبعاثات أن ذلكويعني  .السواحل عن البعيدة المناطق ذلك في بما الخطوط، به تتواجد الذي الوطن
  .أآثر أو بلدين على توزع أن يمكن واحد

 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 8-4
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 5-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 الذي بالبلد الجيولوجية التشكيالت في المخزون بونالكر أآسيد لثاني الالحق التسرب أو بالحقن المتصلة االنبعاثات ربط ينبغي •
 تسرب من الصادرة االنبعاثات جميع ذلكويشمل  .الحقن نقطة فيه تقع الذي الموقع إلى الدولية حقوقه أو الوطنية قوانينه تشير
 .الوطنية الحدود يعبر الذي الجيولوجي التشكيل من الكربون أآسيد ثاني

 من المصنعة الوقود غير المنتجات في المخزون بالكربون الخاصة  المناخ بتغير المعنية الدولية يةالحكوم الهيئة منهجية وتأخذ •
 واالستهالك اإلنتاج عمليات من الصادرة االنبعاثات االعتبار في حية غير أخرى آربونية مصادر من أو األحفوري الوقود

  .النفايات حرق عمليات في مثال تحدث، تىوم حيثما مرحلة آل في االنبعاثات تقديريتم و .هذه والتدمير

عندما ُتحجز انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من عمليات الصناعة أو مصادر اإلحراق الكبيرة يجب تخصيص االنبعاثات للقطاع  •
دا آما تم الذي يولد ثاني أآسيد الكربون ما لم يتم إثبات أن ثاني أآسيد الكربون ُيخزن في مواقع تخزين جيولوجية مراقبة جي

وينبغي تخصيص االنبعاثات الصادرة من ثاني أآسيد الكربون المحفوظ لغرض االستعمال، . 2 من المجلد 5تعريفها في الفصل 
  .  في الصوامع والمشروبات مثال والتي يتم نقله خارج البلد للقطاع الذي يتم فيه حفظ ثاني أآسيد الكربون

 واستخدامات والحراجة الزراعة قطاع ضمن الطاقة أجل من الحية الكتلة احتراق من لكربونا أآسيد ثاني ينبغي اإلبالغ بانبعاثات •
  .الكربون رصيد في التغيرات صافي من آجزء األخرى األرض

  4 المجلد من 12 الفصل في الواردة المقتربات من أيا تختار أن للبلدان ، يجوز (HWP)عند اإلبالغ بمنتجات الخشب المقطوع •
عمليات اإلزالة من منتجات /لتقدير االنبعاثات AFOLU األخرى األرض واستخدامات والحراجة الزراعة اعبقط الخاص

 .الخشب المقطوع

تخصيص أآسيد النتروز الناتج من ترسب النتروجين في الغالف الجوي للبلد الذي يصدر انبعاثات أآاسيد النتروجين واألمونيا  •
  . م في نفس سنة الحصرويفترض أن انبعاث أآسيد النتروز قد ت

 الغازات التي يتم إدراجها   8-2-2
  :1 على نوعين من غازات االحتباس الحراري، هما2006توجيهات الهيئة لعام يمكن تطبيق 

 االحترار العالمي في تقرير فريق العمل الثالث والتي لم يغطها القدرة على احداثغازات االحتباس الحراري ذات 
 بروتوآول مونتريال 

 القدرة على احداث تم إدراج الغازات ذات 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  عالوة على غازات االحتباس الحراري المدرجة في 
،  20062لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة  في (TAR) تقرير التقييم الثالث التي حددت مقاديرها في (GWP)االحترار العالمي 

 .   في بروتوآول مونتريالإال إذا آانت مشمولة

 :غازات االحتباس االحتراري المدرجة هي آالتالي

 )CO2( ثاني أآسيد الكربون •
 )CH4( الميثان •
 )N2O( أآسيد النتروز •
 HFC-23 (CHF3), HFC-134a (CH2FCF3), HFC-152a،مثال )HFCs (مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية •

(CH3CHF2)(  
 )CF4, C2F6, C3F8, C4F10, c-C4F8, C5F12, C6F14)  PFCs : فلورو الكربونثنائي •
 )SF6 (سداسي فلوريد الكبريت •

 )NF3 (ثالث فلوريد النيتروجين •

 )SF5CF3 (كبريت ثالثي ميثيل الفلورال فلوريد خامس •

                                                                   
معامالت االنبعاث االفتراضية لجميع   2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة في بعض الحاالت، وحتى مع توافر الطرق، ال تقدم   1

فإذا آان البلد يتوقع حدوث انبعاثات هذه الغازات في فئة ال تتوافر بشأنها معامالت انبعاث . مطبوعاتترآيبات فئات الغاز نظرا لقلة البحث أو ال
وإذا تعذر ذلك، ينبغي أن  . دراسة جدوى إعداد بيانات خاصة بالبلد من أجل إدراج هذه االنبعاثات في قائمة الحصرالممارسة السليمةافتراضية، فمن 

 .ئق حول حدوث هذه االنبعاثات وعدم تضمينها في الحصرتقدم البلدان المعنية الوثا
الجدول : الذي أعده فريق العمل األول" األسس العلمية: 2001تغير المناخ عام "   الثالثالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناختقرير  أنظر  2

7-6 )67tab#htm.248/1wg/tar_ipcc/climate/no.grida.www://http (و 

  )68tab#htm.249/1wg/tar_ipcc/climate/no.grida.www://http (6-8الجدول 

http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/248.htm#tab67
http://www.grida.no/climate/ipcc_tar/wg1/249.htm#tab68
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 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 8-6

وأنواع الهالوآربونات  ) C4F9OC2H5, CHF2OCF2OC2F4OCHF2, CHF2OCF2OCHF2،مثال(مرآبات اإلثير المهلجن  •
  .CF3I, CH2Br2, CHCl3, CH3Cl, CH2Cl2 رى التي لم يغطها بروتوآول مونتريال بما فيهااألخ

 غازات االحتباس الحراري المهلجنة غير المشمولة في بروتوآول مونتريال

 روتوآولب يتناولها لم التي الحراري االحتباس غازات انبعاثات تقدير بأساليب 2006 لعام (IPCC) للهيئة التوجيهية الخطوط تمد
 :العالمي من فريق التقييم الثالث، هذه الغازات هي االحترار قيم احتمال بشأنها ال تتوفر والتي مونتريال

• C3F7C(O)C2F5 
3 

• C7F16 
• C4F6 
• C5F8 
• c- C4F8O 

األخالط، بما فيها الكثير من السوائل و(يمكن استخدام بعض الطرق ألنواع هالوآربونات أخرى ال تخضع لرقابة بروتوآول مونتريال 
  .Galden® (4 أو ™Fluorinert مثال تلك المباعة تحت االسم التجاري

 أو تدرج في مجموع االنبعاثات الوطنية باستخدام قيم الفئة الرئيسيةيمكن أن تؤخذ هذه الغازات وغازات أخرى في االعتبار عند تحليل 
وإذا آانت قيم  .الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخلالحقة من  االحترار العالمي الواردة في تقارير التقييم االقدرة على احداث

 االحترار العالمي هذه غير متاحة بعد، تشجع البلدان على تقديم تقديرات لها بوحدات الكتلة وباالستعانة بالطرق  احداثالقدرة على
 .تم إعداد جداول اإلبالغولهذا الغرض  .2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة الواردة في 

 الغازات األخرى

 (NMVOC) الميثان غير المتطايرة العضوية  والمرآبات (NOx)وينبغي اإلبالغ بانبعاثات سالئف األوزون، أآاسيد النتروجين
إذا آان البلد قد  في الجداول المناسبة (NH3)   واألمونيا(SO2)ثاني أآسيد الكبريت  وسالئف األيروسول،  (CO)  الكربون ومونوآسيد 

 . شرحا موجزا لهذه الغازات8.1وبمنح المربع  .قام بحصر هذه الغازات من قبل

 8-1 المربع
 5 السالئف بانبعاثات اإلبالغ

 تشمل أآسيد النتروجين وثاني أآسيد النتروجين المبلغ بها حسب مكافئات آتلة ثاني أآسيد NOx أآاسيد النتروجين
 .  النتروجين

  . يشمل جميع مرآبات الكبريت المعبر عنها بمكافئات آتلة ثاني أآسيد الكبريتSO2 كبريتثاني أآسيد ال

 هي أي مرآب عضوي غير الميثان له قدرة ضغط بخار NMVOCالمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان 
 .الت الخاصة، أو له قيمة تطاير مقابلة في ظروف االستعماآلفن 293.15 آيلو باسكال أو أآثر في آل 0.01

 . بحسب وحدات آتلة األمونياNH3 يبلغ باألمونيا

 إطار اإلبالغ الزمني   8-2-3

 يوفر البيانات جمع مقتربات بعنوان 2 الفصل . استعمال السنة الشمسية لإلبالغ باالنبعاثات وعمليات اإلزالةالممارسة السليمةمن 
للسنة الشمسية التي يجرى فيها اإلبالغ أو عندما تعتبر البيانات المتاحة غير التوجيهات المناسبة للعمل في حالة عدم توفر البيانات 

 .مالئمة

 

                                                                   
 ).3M  )Milbrath ,2002 آيتون مفلور تنتجه شرآة   وهوNovec™ 612تسويق هذا الغاز تحت إسم  يتم  3
 مختارة من أنواع األلكان واإلثير واألمينات المساعدة واألمينوأثير آاملة الفلورة ومن مزيج منها من أجل الحصول على ™Fluorinert المواد  4

 .  (PFPEs)لفلورة يطلق عليها إسم برفلوروبروبيلينفتجمع نخبة من البوليأثيرات آاملة ا ®Galdenأما عالمة السوائل . الخصائص المطلوبة
 االتفاقية حول ملوثات الهواء طويلة المدى التي حددتها 2002الخطوط التوجيهية لإلبالغ لعام  التوجيهات الخاصة باإلبالغ والتعريف تتفق مع  5

  (http://www.emep.int/index.html) 2003، سنة 15، رقم العابرة للحدود والمتاحة في سلسلة دراسات تلوث الهواء
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   4-2-8 القطاعات والفئات

  :  االنبعاثات وعمليات اإلزالة في خمس قطاعات رئيسية على النحو التالي2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة تجمع 

 الطاقة •

 )IPPU( المنتجاتالعمليات الصناعية واستخدام  •

 )AFOLU( األرض األخرى عماالتالزراعة والحراجة واست •

 النفايات •

 أخرى •

 الزراعة العمليات الصناعية وقطاع مع المذيبات واستعماالت المنتجات األخرى تم جمع قطاع 1996الخطوط التوجيهية لعام وآما في 
 .مت الفئات بشكل أآثر تفصيال من أجل زيادة االستيفاء والشفافيةوأضيفت فئات فرعية أو قس  .والحراجة األراضي استخدام مع تغيير
 يوضح تصنيف وتعريف الفئات والفئات الفرعية لالنبعاثات وعمليات اإلزالة لجميع القطاعات الخمسة 5-8 في القسم 2-8الجدول 
  .السابقة

   5-2-8 المعلومات الخاصة برموز اإلشارة واالستيفاء

وإذا لم  .  أن تعبأ جميع خانات المعلوماتالممارسة السليمةسوف تستخدمها البلدان لتلخيص بيانات الحصر من في جميع الجداول التي 
إسناد تكن آميات االنبعاثات أو عمليات اإلزالة قد قدرت أو ال يمكن اإلبالغ بها في الجداول، ينبغي على القائم بالحصر استعمال مفاتيح 

 مالئمة عند عدم اآتمال تقديرات االنبعاث اإلسنادوتعتبر مفاتيح  .وتقديم الوثائق التي تبرر عدم اإلبالغ 1-8الكمية المحددة في الجدول 
أو عملية اإلزالة أو عندما ال تمثل التقديرات سوى جزء فقط من مجموع النشاط أو تحتاج إلى توضيح في الحاالت التي ال يبلغ فيها 

في هذه الظروف اإلبالغ بمدى اآتمال آل تقدير من  الممارسة السليمةيكون من  .ف معينبانبعاثات الغازات ألي فئة مصدر أو مصر
 .تقديرات االنبعاث الفردية

وقد تعتبر البلد أنها سوف تبذل جهدا ضخما  .ويقصد باالستيفاء أن التقديرات قد تمت لجميع الفئات وجميع الغازات التي يشملها الحصر
في هذه الحالة  . من فئة خاصة ال يتناسب مع أهمية هذه الفئة داخل الحصر أو اتجاه االنبعاثات الوطنيةلجمع بيانات فئة أو غاز معين 

ينبغي على البلد أن تعد قائمة بجميع الفئات والغازات من الفئات التي سوف تستبعدها من الحصر على هذا األساس ومبررات هذا 
 في جداول "NE"مستعينة بمفتاح اإلسناد " غير مقدرة" اإلزالة وأن تحدد الفئة بأنها االستبعاد من منطلق مستوى االنبعاثات أو عمليات

 .اإلبالغ

 

 1-8 جدول
 اإلسناد مفاتيح

 الشرح التعريفمفتاح اإلسناد
NE أو عمليات اإلزالة ولكن لم يتم تقديرها وال اإلبالغ بها/حدثت االنبعاثات و غير مقدرة .  

IE أو عمليات اإلزالة لهذا النشاط أو الفئة وإدراجها في /تقدير االنبعاثات وتم  مدرجة في موقع آخر
ينبغي تحديد الفئة التي  .الحصر ولكنه لم يتم عرضها بشكل مستقل لهذه الفئة

مثال في خانة التوثيق في الجدول (أدرجت فيها هذه االنبعاثات أو عمليات اإلزالة 
 ).المناسب

C أو عمليات اإلزالة وإدراجها في موقع آخر من الحصر /بعاثات وتم تجميع االن معلومات سرية
 . ألن اإلبالغ بالتفصيل قد يقود إلى الكشف عن معلومات تتسم بالسرية

NA النشاط أو الفئة موجودة بالفعل ولكن لم يحدث قط أي انبعاثات أو عمليات إزالة  غير مطبق
 .بالغهذه الخاليا عادة ما تظلل في جداول اإل .خاصة بها

NO النشاط أو العملية في البلدوجد يال  لم تحدث.  

 

 7-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 

    6-2-8 الوحدات واألرقام

 في صحائف العمل وجداول القطاعات والجداول الموجزة وآذلك في آافة المستندات (SI) وحدات النظام الدوليينبغي استخدام 
وعادة ما  .لكتلة آما ينبغي استخدام نفس الوحدات في آل القطاعوينبغي التعبير عن االنبعاثات وعمليات اإلزالة بوحدات ا .األخرى

ويمكن استخدام وحدات النظام الدولي  .(Gg) جيجا جراميعبر عن االنبعاثات في جداول اإلبالغ اإلجمالي واإلبالغ بحسب القطاع بال
 في المائة من المجموع 0.1نسبة دقة (بة الحجم يجب أن يكون عدد أرقام القيم مناسب لرت .األخرى للتعبير عن الكتل لزيادة الشفافية
بعض أنواع الغازات، على النحو المحدد في الجداول القطاعية، ينبغي اإلبالغ فيما يتعلق بو). الوطني تعتبر مناسبة لكل أنواع الغازات

  .عن االنبعاثات وعمليات اإلزالة بمكافئ ثاني أآسيد الكربون

 .لتحويل التي استخدمت لتحويل الوحدات األصلية بشكل شفافوينبغي اإلبالغ عن آل معامالت ا

 المتسلسالت الزمنية   8-2-7

 .لكل سنة يتوفر فيها الحصر) اإلجمالية، القطاعية، القطاعية المتقاطعة( استيفاء آل جداول اإلبالغ الممارسة السليمةمن 

  ). زاي6 ألف إلى 6الجدول من (ة في جداول االتجاه  تلخيص بيانات الحصر المجمعة من سنوات متفرقالممارسة السليمةومن 

  غير المباشر)N2O(أآسيد النتروز    8-2-8
 . لكافة القطاعات5.2يتم اإلبالغ عن انبعاثات أآسيد النتروز من الترسب في الغالف الجوي لألمونيا وأآاسيد النتروجين في الجدول 

 .1 من المجلد 7 انبعاثات أآسيد النتروز في الفصل يرد عرض مجمل ووصف عام للمنهجيات المتبعة لتقدير

 مقدمة جداول اإلبالغ   8-3

 بحيث تضمن لوآالة الحصر اإلبالغ بالبيانات الكمية بشكل مقياسي ولتسهيل االتساق 2أ 8تم تصميم جداول اإلبالغ الواردة في الملحق 
  .فيما بين البلدان والفئات والغازات والسنوات

 :داول اإلبالغ عن معلومات الجرد مما يليوتتكون مجموعة ج

 جداول إجمالية وموجزة
تسمح الجداول اإلجمالية والموجزة لوآالة الحصر باإلبالغ عن جميع االنبعاثات وعمليات اإلزالة على مستوى تجميع من أجل عرض 

  . المجاميع الوطنية للسنة الجارية

 . بما في ذلك تلك المتعلقة بمستودعات البترول الدولية والعمليات متعددة األطرافوتساعد الجداول اإلجمالية على اإلبالغ بالمذآرات
    .وال تدرج هذه االنبعاثات في مجموع االنبعاثات الوطنية من غازات االحتباس الحراري

 :ويوجد جدوالن مرفقان، هما

  جدول مجمل  الجدول ألف 

   جدول موجز   الجدول باء 

 يةجداول القطاعات والخلف
 .8.2تسمح الجداول الخاصة بالقطاعات باإلبالغ باالنبعاثات وعمليات اإلزالة في جميع الفئات والفئات الفرعية المدرجة في الجدول 

 فتساعد على اإلبالغ ببيانات األنشطة واالنبعاثات ذات الصلة على مستوى الفئات الفرعية مما يدعم الشفافية الخلفياتأما جداول 
ويتم اإلبالغ بالمعلومات التي ال تشكل في حد ذاتها انبعاثات مثل ثاني أآسيد الكربون المخزون آلجال طويلة في  .ماتواتساق المعلو

  .المستودعات، بشكل منفصل آمعلومات تكميلية في القطاعات المناسبة من أجل زيادة الشفافية

  :وتم إدراج الجداول التالية
 جدول قطاع الطاقة  1الجدول  

  الطاقةاتجداول خلفي  5-1 إلى 1-1ول الجدا 

 جدول قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجات 2الجدول  
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  توجيهات اإلبالغ والجداول:8 الفصل 

  العمليات الصناعية واستعمال المنتجاتاتجداول خلفي  12-2 إلى 1-2الجداول  

 جدول قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى 3الجدول  

  الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىاتفيجداول خل  10-3 إلى 1-3الجداول  

 جدول قطاع النفايات  4الجدول  

  النفاياتاتجداول خلفي  3-4 إلى 1-4الجداول  

  القطاعات المتقاطعةجداول
تم اإلبالغ وي .جداول القطاعات المتقاطعة تساعد القائم على جمع بيانات الحصر على اإلبالغ بانبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة

 ". القطاعات المتقاطعة" ألف 5عن االنبعاثات غير المباشرة في أعمدة مستقلة من جدول 

 انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة :جدول القطاعات المتقاطعة   ألف5جدول ال 

 

 جداول اتجاهات االنبعاثات بحسب الغازات
على اإلبالغ بجميع انبعاثات وعمليات إزالة غازات االحتباس الحراري على تساعد جداول االتجاهات القائم على جمع بيانات الحصر 

 جميع خانات جداول االتجاهات إذا آان الحصر متاح حتى وإن آانت ملئ الممارسة السليمةومن  .مستوى مجمع طوال فترة الحصر
لحصر على تتبع اتساق التقديرات طوال سنوات اإلبالغ باتجاهات االنبعاث يساعد القائم على جمع بيانات ا .المعلومات غير آاملة
  .المتسلسالت الزمنية

 اتجاهات ثاني أآسيد الكربون والميثان وأآسيد النتروز  جيم6 ألف إلى 6الجداول  

  .رامجا جويتم تجميع انبعاثات الغازات المفلورة في ثالثة مجموعات منفصلة يعبر عنها بمكافئ ثاني أآسيد الكربون والجي

ثنائي   والمرآباتHFCالهيدروجينية  الفلورية الكربون اتجاهات مرآبات  واو6 دال إلى 6ول الجدا 
 SF6الكبريت  فلوريد سادس ،PFC فلوروالكربون

، بشرط اإلبالغ جيجا جرامويتم تجميع االنبعاثات من غازات االحتباس الحراري األخرى والتعبير عنها بمكافئ ثاني أآسيد الكربون وال
  .راجها في المجاميع الوطنيةعنها وإد

  اتجاهات الغازات األخرى   زاي6الجدول   

 جداول عدم التيقن والفئات الرئيسية
 عدم التيقن   ألف7جدول ال 

  مجمل تحليل الفئة الرئيسية   باء7جدول ال 

    4-8 بالغات أخرى

 اإلبالغ عن معلومات إعادة الحساب في شكل جداول السليمةالممارسة ، يعتبر من 8.3باإلضافة إلى جداول اإلبالغ الواردة في القسم 
 ).   في هذا المجلداتساق المتسلسالت الزمنية 5 الفصل، في 2-5أنظر الجدول (

وينبغي أن يشرح تقرير الحصر  .ويحتاج ذلك إلى وثائق إضافية لكفالة شفافية قوائم الحصر آجزء من وثيقة اإلبالغ ببيانات الحصر
   .وتقييمه الحصر استخدام عنها المبلغ المعلومات مستعملي على يسهل حتى في الحصر المستعملة والمنهجيات تبوضوح الفرضيا

 وفيما يتعلق بنهج 5 إلى 2ويمكن ضمان الشفافية من خالل التوجيهات والتوثيق لكل فئة ورد تحديدها في مجلدات القطاعات من 
وينبغي على البلدان التي تستعمل المستويات األعلى أن تمد بوثائق  .ائف العمل تضمن الشفافية من خالل استيفاء صح1المستوى 

  .وينبغي أن تشمل تلك المعلومات التوضيحية على المراجع المتقاطعة للجداول .تكميلية بجانب أو عوضا عن صحائف العمل

ات األنشطة والبارامترات األخرى بما في ذلك وينبغي أن يشمل التوثيق وصفا ألساس االختيار المنهجي ومعامالت االنبعاث وبيان
مراقبة الجودة /وينبغي أن يشمل تقرير الحصر فيما يشمله المعلومات حول تنفيذ خطة ضمان .المراجع المناسبة وتوثيق أحكام الخبراء

رى الخاصة بجمع البيانات  وتقسيم المنهجيات وإعادة الحساب وتقدير أوجه عدم التيقن عالوة على المعلومات النوعية األخوالتحقق
  وإعادة الحساب المنوه عنها في الوثائق ذات الصلة في المجلدات القطاعيةالفئات الرئيسيةوعدم التيقن وتحديد 
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 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 8-10

 تصنيف وتحديد فئات    8-5

 اتطاعات وخلفيبما يتفق مع جداول الق(  لالنبعاثات وعمليات اإلزالة6 تصنيف وتحديد للفئات والفئات الفرعية2-8يقدم الجدول 
وتوجد مناظرة مع فئات اإلبالغ الواردة في الخطوط التوجيهية لعام ). 2 أ 8القطاعات والقطاعات المتقاطعة الواردة في الملحق 

  .ويحدد العمود الرابع الغازات التي قد ترتبط بكل فئة من الفئات  .2-8 في العمود الثالث من الجدول 1996
 في هذا المجلد بما يتصل بالغازات غير 7 في القسم 7.1 وفي الجدول 5-2لغازات في المجلدات وترد توجيهات إضافية حول ا

 7.المباشرة

 

 

 2-8 جدول
 اإلزالة وعمليات االنبعاثات فئات وتحديد تصنيف

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

ع انبعاثات غاز االحتباس تشمل هذه الفئة جمي الطاقة 1
 االنفالتيةالحراري الناتجة عن االحتراق واالنبعاثات 

ال يشمل ذلك االنبعاثات الناتجة عن  .من الوقود
استعماالت الوقود في غير أغراض توليد الطاقة، لكن 

يتم اإلبالغ عنها تحت بند العمليات الصناعية 
 .واستعمال المنتجات

 ثاني أآسيد الكربون، أآسيد 
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A  االنبعاثات الناتجة عن األآسدة المتعمدة للمواد في  أنشطة احتراق الوقود
الحرارة درجات أجهزة مصممة خصيًصا لرفع 
ة أو آطاقة ميكانيكية وتوفيرها إما في صورة حرار

لالستخدام في عملية معينة أو لالستخدام بعيًدا عن 
 .مكان الجهاز

1A  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A1  نبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود خاللتشمل اال صناعات الطاقة
 .عملية استخراج الوقود أو في صناعات إنتاج الطاقة

1A1  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A1 a  سي إنتاج الكهرباء النشاط الرئي
 والحرارة 

مجموع االنبعاثات الناتجة عن األنشطة الرئيسية لتوليد
الكهرباء، بما في ذلك توليد الحرارة والقدرة المجمعة، 

وحدات إنتاج غازات األنشطة  .ومصانع توليد الحرارة
هي تلك ) المعروفة بالمنشآت العامة سابقًا(الرئيسية 

 . إلمداد الجمهور بالطاقةالمشاريع التي تشتغل أساسًا
يجب أن يشمل  .وقد تكون مشاريع قطاع عام أو خاص

ذلك االنبعاثات الناتجة عن االستخدام الخاص للوقود 
انبعاثات المنشآت ذاتية اإلنتاج  .في موقع العمل

المشروعات التي تقوم بتوليد الكهرباء أو الحرارة (
ل لالستخدام الجزئي أو الكلي في أغراض خاصة، مث

يجب تخصيصها بالنسبة ) أنشطة دعم النشاط الرئيسي
 A 1 a 1 للقطاع الذي تم إنتاجها فيه وليس تحت بند

الخاص بالمنشآت ذاتية اإلنتاج التي قد تكون ملكا 
 .للقطاع العام أو الخاص

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
رآبات الهيدروجينية، الم

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

                                                                   
 الخ رتبة ثالثة، – رتبة ثانية، فئة فرعية – رتبة أولى، فئة فرعية – فئة، فئة فرعية :تصنيف المستويات داخل قائمة الفئات آالتالي  6

 ثاني اآسيد الكربن التي ناتجة من نبعاثات منعن اال آذلك حتى يسهل االبالغ الشفافي عن االنبعاثات من الغازات غير الثاني االآسيد الكربون و 
  7الجير 

 التي بياناتالفيبنى االبالغ على فئات مجمعه و يحسب حساب عدم وجود, الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىفي قطاع 
.تستعمل لالبالغ لكل دولة عن هذه االنبعاثات  



  توجيهات اإلبالغ والجداول:8 الفصل 

1A1 ai  تشمل االنبعاثات الناتجة عن جميع استخدامات الوقود  توليد الكهرباء
في أغراض توليد الكهرباء من المنشآت المنتجة 
لألنشطة الرئيسية باستثناء االنبعاثات الناتجة عن 

 .مصانع الجمع ما بين الحرارة والقدرة

1A1a i  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A1 aii التوليد المشترك للحرارة
 )CHP (الطاقة الكهربائيةو

لقدرة االنبعاثات التي يسببها إنتاج آل من الحرارة وا
الكهربائية من منشآت األنشطة الرئيسية بغرض البيع 

التوليد للجمهور، أو في منشأة فردية للجمع ما بين 
 ).CHP (للحرارة و الطاقة الكهربائيةالمشترك 

1A1a ii  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

ة المشبعة بالفلور، الكربوني
 الكبريت فلوريد سادس

1A1 aiii إنتاج الحرارة في وحدات إنتاج األنشطة الرئيسية للبيع  مصانع الحرارة
 .من خالل شبكات األنابيب

1A1a iii أآسيد الكربون، أآسيد  ثاني
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

 المشبعة بالفلور، الكربونية
 الكبريت فلوريد سادس

 

 
 )تابع (2-8الجدول 

 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة
 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

جميع أنشطة االحتراق المدعمة لعملية تكرير 
نفطية، بما في ذلك االحتراق في موقع المنتجات ال

العمل لتوليد الكهرباء والحرارة لالستخدامات 
ال تشمل االنبعاثات المتبخرة التي تصاحب  .الخاصة

يجب اإلبالغ عن هذه االنبعاثات على  .عملية التكرير
 .B 2 a 1نحو منفصل في الفئة 

1A1 b  1 تكرير النفطA1b  ،ثاني أآسيد الكربون
أآسيد النتروز، الميثان، 

بات الكربونية المرآ
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور، سادس

 الكبريت فلوريد

انبعاثات االحتراق الناتجة عن استخدام الوقود في 
تصنيع المنتجات الثانوية أو منتجات الدرجة الثالثة من 

 . الصلب، بما في ذلك إنتاج الفحم الكربونيالوقود
يجب أن يشمل ذلك االنبعاثات الناتجة عن االستخدام 

آما يشمل أيًضا  .الخاص للوقود في موقع العمل
االحتراق لتوليد الكهرباء والحرارة لالستخدام الخاص 

 .في هذه الصناعات

1A1 c   تصنيع أنواع الوقود الصلب
 وصناعات الطاقة األخرى

1A1c  ،ثاني أآسيد الكربون
أآسيد النتروز، الميثان، 

 الكربونية المرآبات
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور، سادس

 الكبريت فلوريد

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود إلنتاج الكوك 
 .وقوالب الفحم البني والوقود المعلق

ثاني أآسيد الكربون،  1A1c i صناعة الوقود الصلب
أآسيد النتروز، الميثان، 

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور، سادس

 الكبريت فلوريد

1A1 ci  

1A1c ii   انبعاثات االحتراق الناتجة عن االستخدام الخاص
في الصناعات المنتجة للطاقة ) في موقع العمل(للطاقة 

لك التي ال توجد بيانات التي لم يرد ذآرها أعاله أو ت
يشمل ذلك االنبعاثات الناتجة عن  .منفصلة خاصة بها

االستخدام الخاص للطاقة إلنتاج الفحم الكربوني 
وعصارة القصب ونشارة الخشب وحطب القطن، 

 الوقود المستخدم في وآذلكوآربنة الوقود الحيوي 
التنقيب عن الفحم واستخراج الزيت والغاز ومعالجة 

آما تشمل هذه الفئة أيًضا  .غاز الطبيعيوتحسين ال
معالجة ما قبل االحتراق الحتجاز وتخزين ثاني أآسيد 

يجب اإلبالغ عن انبعاثات االحتراق الناتجة  .الكربون
 .A 3 e 1عن النقل عبر خطوط األنابيب في الفئة 

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد   1A1 cii صناعات الطاقة األخرى
النتروز، الميثان، المرآبات 

لورية الكربونية الف
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

 11-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 8-12

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

1A2  االنبعاثات الناتجة عن الوقود المحترق في الصناعة أنشطة التصنيع والتشييد. 
آما يشمل أيًضا االحتراق لتوليد الكهرباء والحرارة 

يجب اإلبالغ  .لالستخدام الخاص في هذه الصناعات
نبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في أفران عن اال

 A 1 c 1الكوك في صناعة الحديد والفوالذ في الفئة 
آما يجب تحديد  .وليس ضمن الصناعات التصنيعية

انبعاثات قطاع الطاقة حسب الفئات الفرعية ووفًقا 
لجميع ) ISIC(للتصنيف الصناعي المعياري الدولي 

الغ عن الطاقة ال يجب اإلب .األنشطة االقتصادية
المستخدمة في النقل الصناعي هنا، لكن يجب اإلبالغ 

بالنسبة لالنبعاثات  ).A 3 1(عنها تحت بند النقل 
الناتجة عن المعدات المتحرآة خارج الطرق العامة 

والمستخدمة في الصناعة، يجب وضعها في فئة فرعية
يجب أن تقوم آل دولة باإلبالغ عن  .منفصلة، إن أمكن

اثات الناتجة عن أآبر فئات التصنيف الصناعي االنبع
المعياري الدولي الصناعية الستهالك الوقود باإلضافة 

إلى االنبعاثات الناتجة عن أهم عوامل انبعاث 
 .نوضح فيما يلي قائمة مقترحة بالفئات .الملوثات

1A2  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

 الكربونية الفلورية
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 a  من التصنيف الصناعي 2731 والفئة 271المجموعة  الحديد والفوالذ 
 المعياري الدولي

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

كربونية المشبعة بالفلور، ال
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 b  من التصنيف الصناعي 2732 والفئة 272المجموعة  المعادن غير الحديدية 
 المعياري الدولي

1A2b  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الفلور، الكربونية المشبعة ب
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 c  1 24التصنيف الصناعي المعياري الدولي، القسم  المواد الكيماويةA2c  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 d   عجينة الورق والورق
 والمطبوعات

 21التصنيف الصناعي المعياري الدولي، القسمين 
 22و

1A2d  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 e  وبات معالجة الطعام والمشر
 والتبغ

 15التصنيف الصناعي المعياري الدولي، القسمين 
 16و

1A2e  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 f  إلخ؛...الزجاج والخزف واألسمنت تشمل منتجات مثل  المعادن غير التعدينية
 26التصنيف الصناعي المعياري الدولي، القسم 

1A2f  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 g  34اعي المعياري الدولي، القسمين التصنيف الصن معدات النقل 
 35و

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس



  توجيهات اإلبالغ والجداول:8 الفصل 

 13-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

1A2 h  والمعدات، واآلالت المصنعة المعدنية المنتجات تشمل اآلالت 
  النقل؛ عداتم باستثناء
من التصنيف  32 و31و 30  و29 و28األقسام 

 .الصناعي المعياري الدولي

1A2f  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 i    قودباستثناء الو(التعدين (
 واستخراج الحجارة

 13التصنيف الصناعي المعياري الدولي، القسمين 
 14و

NA  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 j   20ف الصناعي المعياري الدولي، القسم التصني الخشب والمنتجات الخشبية NA  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 k  1 45التصنيف الصناعي المعياري الدولي، القسم  التشييدA2f د الكربون، أآسيد ثاني أآسي
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 l   من التصنيف الصناعي 19 و18 و17األقسام  المنسوجات والجلود 
 .المعياري الدولي

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  غير متاح
روز، الميثان، المرآبات النت

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A2 m  أي صناعة أو بناء تصنيعي غير مدرج أعاله أو ال   صناعات غير محددة
 25تشمل األقسام  .توجد بيانات منفصلة بخصوصه

اعي المعياري  من التصنيف الصن37 و36 و33و
 الدولي

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  غير متاح
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3  االنبعاثات الناتجة عن احتراق وتبخير الوقود في  النقل
بغض ) ء النقل العسكريباستثنا(جميع أنشطة النقل 

النظر عن القطاع وهي محددة في الفئات الفرعية 
االنبعاثات الناتجة عن الوقود المباع ألي  .التالية

 A 3 1(مرآبة جوية أو مائية مشترآة في النقل الدولي 
a i  ،1 A 3 d i ( يجب استثنائها قدر اإلمكان من

المجاميع والمجاميع الفرعية في هذه الفئة ويجب 
 .إلبالغ عنها بشكل منفصلا

1A3  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 a  االنبعاثات الناتجة عن الطيران المدني الدولي والمحلي  الطيران المدني
يتكون من  .لك عمليات اإلقالع والهبوطبما في ذ

 :االستخدام التجاري المدني للطائرات، بما في ذلك
النقل الدوري والمؤجر للمسافرين والشحن، 
يجب   .والحافالت الجوية والنقل المدني بوجه عام

تحديد التقسيم الدولي أو المحلي بناًء على مواقع 
حلة المغادرة والهبوط بالنسبة لكل مرحلة من الر
يستثنى من  .الجوية وليس وفًقا لجنسية شرآة الطيران

ذلك استخدام الوقود للنقل على األرض الذي يتم 
 .، وسائل نقل أخرىA 3 e 1اإلبالغ عنه بموجب الفئة 

يستثنى منه أيًضا الوقود المستخدم في االحتراق و
الثابت بالمطارات؛ حيث يتم اإلبالغ عن هذه 

 .اق الثابت المالئمةالمعلومات في فئة االحتر

1A3a  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 8-14

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

1A3 ai   الطيران الدولي
)مستودعات الوقود الدولية(

 التي تغادر في االنبعاثات الناتجة عن الرحالت الجوية
تشمل عمليات  .إحدى الدول وتصل إلى دولة أخرى

يمكن  .اإلقالع والهبوط الخاصة بمراحل الرحلة هذه
تضمين االنبعاثات الناتجة عن الطيران العسكري 

الدولي آفئة فرعية منفصلة للطيران الدولي، بشرط 
تطبيق نفس االختالف التعريفي وتوفير البيانات 

   .ريفالالزمة لدعم التع

1A3a i  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 aii  االنبعاثات الناتجة عن رحالت الطيران المدني المحلية  الطيران المحلي
ع التي تغادر وتهبط في نفس لنقل الرآاب أو البضائ

، يشمل ذلك )إلخ...تجاري أو خاص أو زراعي(البلد 
عمليات اإلقالع والهبوط الخاصة بمراحل الرحلة 

الرحالت الطويلة بين ذلك يمكن أن يشمل  .الجوية هذه
مثل الرحلة الجوية من (مطارين داخل البلد الواحد 

 ال يشمل الطيران ).سان فرانسيسكو إلى هونولولو
 .A 5 b 1العسكري الذي يمكن اإلبالغ عنه في

1A3a ii  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 b  ن استخدام جميع انبعاثات االحتراق والتبخير الناتجة ع النقل البري
الوقود في المرآبات البرية، بما في ذلك استخدام 

 . المرآبات الزراعية على الطرق المرصوفة

1A3b  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 bi  االنبعاثات الناتجة عن السيارات المعينة أساًسا في  سياراتال
سجل المرآبات بالدولة لنقل األشخاص والتي عادة ما 

 . شخًصا أو أقل12تكون سعتها 

1A3b i  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
لور، الكربونية المشبعة بالف

 الكبريت فلوريد سادس

1A3 bi 1  سيارات الرآاب بحفازات
 ثالثية  األشواط

االنبعاثات الناتجة عن سيارات الرآاب المجهزة 
 .بحفازات ثالثية األشواط

1A3b i  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

المشبعة بالفلور، الكربونية 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 bi 2  سيارات الرآاب بدون
 حفازات ثالثية  األشواط

االنبعاثات الناتجة عن سيارات رآاب غير مجهزة 
 .بحفازات ثالثية األشواط

1A3b i  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
رآبات الهيدروجينية، الم

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 bii   االنبعاثات الناتجة عن المرآبات المعينة أساًسا في  الشاحنات الخفيفة
سجالت مرآبات الدولة لنقل الحموالت الخفيفة أو 

المزودة بميزات خاصة مثل الدفع الرباعي في 
 .الممهدةالعمليات التي يتم إجراؤها خارج الطرق 

عادة ما يتراوح الوزن اإلجمالي للمرآبة ما بين 
  . آج أو أقل3900الى 3500

1A3b ii, 
1A3b i 

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد 
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 bii 1 نات الخفيفة المجهزة الشاح
 بحفازات ثالثية األشواط

االنبعاثات الناتجة عن الشاحنات الخفيفة المجهزة 
 .بحفازات ثالثية األشواط

1A3b ii   ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 bii 2  الشاحنات الخفيفة غير
المجهزة بحفازات ثالثية 

 األشواط

االنبعاثات الناتجة عن الشاحنات الخفيفة غير المجهزة 
 .بحفازات ثالثية األشواط

1A3b ii   ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

كربونية المشبعة بالفلور، ال
 الكبريت فلوريد سادس



  توجيهات اإلبالغ والجداول:8 الفصل 

 15-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

1A3 biii  االنبعاثات الناتجة عن أي مرآبات معينة في دولة  الشاحنات الثقيلة والحافالت
عادة ما يتراوح الوزن اإلجمالي  .تسجيل المرآبة
 آج أو أآثر بالنسبة 3900الى 3500للمرآبة ما بين 

 12 تزيد حمولتها عن للشاحنات الثقيلة والحافالت التي
 .راآًبا

1A3b iii  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 b4  االنبعاثات الناتجة عن أي مرآبة مزودة بمحرك  الدراجات النارية
 للسفر على األرض على ثالث عجالت أو مخصصة

 .آج 680أقل والتي يقل وزنها عن 

1A3b iv  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 b5    االنبعاثات المتصاعدة من
 رآباتالم

 ،مثال(يشمل ذلك االنبعاثات المتصاعدة من المرآبات 
لكن تستثنى  ).سائل النقع الساخن وفاقد التشغيل

 .االنبعاثات الناتجة عن تزويد المرآبات بالوقود

1A3b v  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

ة المشبعة بالفلور، الكربوني
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 b6   انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن استخدام  الحفازات العاملة باليورية
المواد اإلضافية اليورية في عوامل التحويل المحفزة 

 )االنبعاثات غير المشتعلة(

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد   
النتروز، الميثان، المرآبات 

لكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

ا

1A3 c  االنبعاثات الناتجة عن النقل بالسكة الحديد بالنسبة لكل  السكة الحديد
 .من خطوط نقل الرآاب والبضائع

1A3c  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

ربونية الفلورية الك
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 d    االنبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم لتسيير السفن  المالحة المائية
المائية، بما في ذلك الحوامات والزوارق االنسيابية، 

قسيم يجب تحديد الت .لكن تستثنى منها سفن الصيد
الدولي أو المحلي على أساس ميناء المغادرة وميناء 

الوصول، وليس على أساس العلم الذي تحمله السفينة 
 .أو جنسيتها

1A3d  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 يتالكبر فلوريد سادس

1A3 di   المالحة المائية الدولية
)مستودعات الوقود الدولية(

االنبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم في جميع 
السفن مختلفة الجنسيات المشترآة في المالحة المائية 

قد تحدث المالحة الدولية في البحر وفي  .الدولية
البحيرات والمجاري المائية الداخلية وفي المياه 

تشمل االنبعاثات الناتجة عن الرحالت التي   .احليةالس
لكن  .تغادر في إحدى الدول وتصل إلى دولة أخرى

يستثنى منها الوقود المستهلك عن طريق سفن الصيد 
يمكن تضمين  ). الصيد–انظر القطاع األخر (

االنبعاثات الناتجة عن المالحة العسكرية المائية آفئة 
ية الدولية، بشرط تطبيق فرعية منفصلة للمالحة المائ

نفس االختالف التعريفي وتوفير البيانات الالزمة لدعم 
 .التعريف

1A3d i  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 dii  االنبعاثات الناتجة عن الوقود المستخدم عن طريق  ائية المحليةالمالحة الم
السفن بمختلف جنسياتها التي تغادر وتصل في نفس 

باستثناء الصيد، الذي يجب اإلبالغ عنه في (الدولة 
، والنقل العسكري الذي يجب اإلبالغ  A 4 c iii 1الفئة 

الحظ أن ذلك يمكن أن يشمل  ).A 5 b 1عنه في الفئة 
مثل (الت الطويلة بين ميناءين في الدولة الواحدة الرح

 ).الرحلة ما بين سان فرانسيسكو وهونولولو

1A3d ii  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 8-16

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

1A3 e  انبعاثات االحتراق الناتجة عن جميع أنشطة النقل  ل أخرىوسائل نق
 بما في ذلك النقل عبر خطوط األنابيب األخرى

واألنشطة األرضية في المطارات والموانئ، 
واألنشطة األخرى خارج الطرق العامة والتي لم يتم 

 A 2 1 الزراعة، أو  A 4 c 1اإلبالغ عنها في الفئة 
ب اإلبالغ عن النقل يج .تصنيع والشييدصناعات ال

، غير  A 5 1انظر  (A 5 1العسكري في الفئة 
 ).محددة

1A3de  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 ei  اثات االحتراق الناتجة عن تشغيل محطات الضخ انبع النقل عبر خطوط األنابيب
يشمل النقل عبر خطوط األنابيب  .وصيانة األنابيب

نقل الغازات والسوائل والسلع األخرى عبر خطوط 
يستثنى من ذلك توزيع الغاز الطبيعي  .األنابيب

 والمصنع والماء أو البخار من الموزع إلى المستخدم
أو   A 1 c ii 1ة  ويجب اإلبالغ عنه في الفئالنهائي

1 A 4 a . 

1A3e  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A3 eii  انبعاثات االحتراق الناتجة عن وسائل النقل األخرى  خارج الطرق العامة
 .تثناء النقل عبر خطوط األنابيبباس

1A3e  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A4  االنبعاثات الناتجة عن أنشطة االحتراق آما هي  قطاعات أخرى
شمل االحتراق لتوليد الكهرباء موضحة أدناه، ت

 .والحرارة لالستخدام الشخصي في هذه القطاعات

1A4  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A4 a  تجة عن احتراق الوقود في األبنية االنبعاثات النا مؤسسي/تجاري
التجارية والمؤسسية؛ جميع األنشطة التي تشملها 

 75 -70 و67-63 و55 و52 و51 و50 و41األقسام 
 .99 و93 – 90 و85 و80و

1A 4 a  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

شبعة بالفلور، الكربونية الم
 الكبريت فلوريد سادس

1A4 b    جميع االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في  منزلي
 .المنازل

1A4b  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A4 c   الزراعة والحراجة وصيد
 السمك ومزارع األسماك

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في مجاالت 
الزراعة والحراجة وصيد السمك والصناعات 

األنشطة التي تشملها  .السمكية، مثل المزارع السمكية
 من التصنيف الصناعي 05 و02 و01األقسام 

زراعي على الطرق المعياري الدولي باستثناء النقل ال
 .السريعة

1A4c  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A4 ci  االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في المضخات  ثابت
 االحتباس الحراري للبستنة وتجفيف الحبوب وغازات

والجوانب األخرى من الزراعة أو الحراجة أو 
 .االحتراق الثابت في الصناعات السمكية

1A4ci  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A4 cii   المرآبات خارج الطرق
 المعبدة واآلالت األخرى 

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في مرآبات 
 .الجر باألراضي الزراعية وفي الغابات

1A3e  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

فلور، الكربونية المشبعة بال
 الكبريت فلوريد سادس



  توجيهات اإلبالغ والجداول:8 الفصل 

 17-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

1A4 ciii  االحتراق (صيد السمك
 )المتحرك

االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في معدات صيد 
 .السمك على الحدود وعلى الشاطئ وفي أعماق البحار

يجب أن يشمل صيد السمك جميع المراآب مختلفة 
الجنسيات التي تم إعادة تزويدها بالوقود في الدولة 

 ).يشمل صيد السمك في المياه الدولية(

 1A4ciii  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A5  م باقي االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود التي لم يت غير محددة
تشمل االنبعاثات الناتجة  .تحديدها في أي مكان أخر

عن احتراق الوقود المسلمة للقوات المسلحة بالدولة 
والقوات المسلحة بالدول األخرى غير المشترآة في 

 .العمليات المتعددة األطراف
 جوية مرآبة ألي المباع الوقود عن الناتجة االنبعاثات

فق ميثاق في عمليات عسكرية و مشترآة مائية أو
 والمجاميع المجاميع من استثنائها يجب األمم المتحدة

 .منفصل بشكل عنها واإلبالغ الفرعية للنقل العسكري

1A5  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A5 a  االنبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود في المصادر  ثابت
 .الثابتة التي لم يتم تحديدها في أي مكان أخرى

1A5a  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A5 b    االنبعاثات الناتجة عن المرآبات واآلالت البحرية  متحرك
أو في   A 4 c ii 1غير مضمنة في (والجوية األخرى 

 ).أي مكان أخر

1A5b  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A5 bi   جميع االنبعاثات األخرى الناتجة عن احتراق الوقود  )عنصر الطيران(متحرك
تشمل جميع  .والتي لم يتم تحديدها في أي مكان أخر

االنبعاثات الناتجة عن الوقود المنقول للقوات المسلحة 
 بالدولة والذي لم يتم تضمينه على نحو منفصل في

اإلضافة إلى الوقود المنقول داخل  بA3 a i 1الفئة 
هذه الدولة لكن الستخدام القوات المسلحة لدول أخرى 

غير مشترآة في العمليات المتعددة األطراف وفق 
 .ميثاق األمم المتحدة

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

بعة بالفلور، الكربونية المش
 الكبريت فلوريد سادس

1A5 bii   عنصر النقل (متحرك
 )المائي

جميع االنبعاثات األخرى الناتجة عن احتراق الوقود 
في معدات النقل المائي التي لم يتم تحديدها في أي 

تشمل جميع االنبعاثات الناتجة عن الوقود  .مكان أخر
 يتم تضمينه المنقول للقوات المسلحة بالدولة والذي لم

 باإلضافة إلى الوقود  A3 d 1على نحو منفصل في 
المنقول داخل هذه الدولة لكن الستخدام القوات 

المسلحة لدول أخرى غير مشترآة في العمليات 
  .المتعددة األطراف وفق ميثاق األمم المتحدة

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
النتروز، الميثان، المرآبات 

ة الكربونية الفلوري
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A5 biii  جميع انبعاثات المصادر المتحرآة المتبقية والتي لم يتم )أخرى(متحرك
 .تحديدها في أي مكان أخر

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
جينية، المرآبات الهيدرو

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1A5 c  جوية مرآبة ألي المباع الوقود عن الناتجة االنبعاثات العمليات المتعددة األطراف 
في عمليات عسكرية وفق ميثاق  مشترآة مائية أو

 والمجاميع المجاميع من استثنائها يجب األمم المتحدة
 .منفصل بشكل عنها واإلبالغ ل العسكريالفرعية للنق

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 
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 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

        

1B    بدون قصدالناتجة عن قصد أو االنبعاثات ذلك يشمل  االنفالتيةاالنبعاثات  
الوقود ونقله إلى نقطة  وتخزين استخراج ومعالجة عن

  .استعماله النهائية

1B  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

1B1  د أو بدون قصدالناتجة عن قص االنبعاثات ذلك يشمل الوقود الصلب 
الوقود ونقله إلى نقطة  وتخزين استخراج ومعالجة عن

  .استعماله النهائية

1B1  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B1 a   استخراج الفحم من المناجم
 ومعالجته

ثاني أآسيد الكربون،  1B1a   .االنفالتيةوتشمل جميع االنبعاثات 
 والميثان

1B1 ai  وتشمل جميع االنبعاثات الصادرة من المناجم وما بعد  ةالمناجم الجوفي
االستخراج والمناجم المهجورة وعن توهج الميثان 

 .المنصرف

1B1a i  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B1 ai 1 تشمل جميع انبعاثات طبقات الغاز المنطلق للغالف  التعدين
الجوي من فتحات تهوية مناجم الفحم وأنظمة تخفيف 

    .غازال

1B1a i  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B1 ai 2  انبعاثات الغاز بعد
 االستخراج

تشمل الميثان وثاني أآسيد الكربون المنبعث بعد 
استخراج الفحم من المنجم وجلبه للسطح ثم معالجته 

   .وتخزينه ونقله

1B1a i  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B1 ai 3 الجوفية المناجم من الصادرة انبعاثات الميثان وتشمل فية المهجورةالمناجم الجو 
  المهجورة

1B1a i  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B1 ai 4  توهج الميثان المنصرف أو
تحويل الميثان إلى ثاني 

 أآسيد الكربون

ينبغي إدراج هنا الميثان المنصرف أو المتوهج أو غاز
 أآسيد الكربون بفعل عملية التهوية المحول إلى ثاني

الميثان المستخدم إلنتاج الطاقة ينبغي إدراجه  .أآسدة
   .، االحتراق الثابت2، الطاقة، والفصل 2في المجلد 

1B1a i  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B1 aii  مناجم من المنطلق الغاز طبقات انبعاثات جميع تشمل المناجم السطحية 
   .السطحية الفحم

1B1a ii  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B1 aii 1 وتشمل الميثان وثاني أآسيد الكربون المنبعث خالل  التعدين
التعدين من آسارات الفحم والطبقات المتصلة 

 .والتسرب من بئر المنجم والجدران العالية

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان

1B1 aii 2  انبعاثات الغاز بعد
 خراجاالست

تشمل الميثان وثاني أآسيد الكربون المنبعث بعد 
 .استخراج الفحم من المنجم ومعالجته وتخزينه ونقله

1B1a ii   ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B1 b   االحتراق غير الخاضع
للسيطرة ومواقع إحراق 

 الفحم

وتشمل انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المتسربة من 
   .الخاضع للسيطرةإحراق الفحم غير 

1B1c  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1B1 c  منتجات أو الثانوية المنتجات من االنفالتيةاالنبعاثات  تحويل الوقود الصلب 
 .الصلب الوقود من لثالثةا الدرجة

1B1b  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

1B2   من أنشطة الزيت والغاز االنفالتية وتشمل االنبعاثات  الزيت والغاز الطبيعي
من ضمن المصادر األساسية لهذه االنبعاثات  .عيالطبي

التسربات التي تحدث من المعدات وفقد األبخرة 

1B2  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 



  توجيهات اإلبالغ والجداول:8 الفصل 

 19-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

1B2 a    حرق الغازات وتشمل االنبعاثات الناتجة عن التهوية و الزيت
وجميع المصادر األخرى المتطايرة ذات الصلة 

بالتشغيل واإلنتاج والنقل والتطوير وإعادة تكرير 
  .الزيت الخام وتوزيع منتجات الزيت الخام

1B2a  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B2 ai   النبعاثات من انطالق الغازات ذات الصلة ونفايات ا اإلطالق في الهواء
 . الغاز واألبخرة في مصانع الزيت

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان

1B2 aii   الغاز الطبيعي ونفايات حرق الغازاتاالنبعاثات من  حرق الغازات 
 . الغاز واألبخرة في مصانع الزيت

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
ن، المرآبات النتروز، الميثا

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

1B2 aiii  في مصانع الزيت من تسريب االنفالتيةاالنبعاثات  آافة األنواع األخرى 
ثوران البئر وخطوط الالمعدات وفقد التخزين وتصدع 

والمزارع وتنقل الغاز على السطح المحيط بحجرة 
البئر ومقدمة تهوية القميص السطحي وتكون رأس 

الغاز الحيوي من برك المؤخرة وأي نوع غاز آخر أو 
بخار يتسرب ولم يتم حسابه بالتحديد آانطالق في 

 . حرق الغازاتالهواء أو 

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

 ونية المشبعة بالفلورالكرب

1B2 aiiiI حرق عدا االنطالق في الهواء و (االنفالتيةاالنبعاثات  االستكشاف 
من حفر آبار الزيت واختبار عمود الثقب ) الغازات

 .وإتمام البئر

1B2a i  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B2 aiii2 عدا االنطالق ( الزيت  من إنتاجاالنفالتيةاالنبعاثات  اإلنتاج والتطوير
التي تحدث في رأس البئر ) حرق الغازاتفي الهواء و

أو في رمال الزيت أو صخر زيت المنجم منذ بدء 
 ذات الصلة االنفالتيةوتشمل االنبعاثات  .نظام النقل

بخدمة البئر، ورمال الزيت أو صخور زيت المنجم 
أي بخار البئر والمستحلب (ونقل اإلنتاج غير المعالج 

إلى مصانع المعالجة ) صخور الزيت ورمال الزيتو
واالستخراج واألنشطة أثناء االستخراج والتطوير 
واألنظمة المتصلة بإعادة ضخ الغاز وأنظمة إنتاج 

 من المحسنات االنفالتيةاالنبعاثات  .مخلفات الماء
تجمع مع انبعاثات اإلنتاج بدال من انبعاثات التكرير 

ال المحسنات في مصانع بما إنه غالبا ما يتم إدخ
االستخراج آما أن مساهمة انبعاثاتها النسبية صعبة 

قد تدمج المحسنات أيضا مع معامل التكرير  . التحديد
ومصانع التوليد المشترك أو المصانع األخرى إال أنه 

في هذه الحالة يكون من الصعب إن لم يكن من 
 .المستحيل تحديد مساهمتها في االنبعاثات

1B2a ii اني أآسيد الكربون، أآسيد ث
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

1B2 aiii3 عدا االنطالق في الهواء  (االنفالتيةاالنبعاثات  النقل
التي تتصل بنقل الزيت الخام القابل للتسويق ) والتوهج

ام الصناعي والثقيل والعادي بما فيه الزيت الخ(
وتشمل  .إلى مصانع التحسين ومعامل التكرير) والقار

أنظمة النقل خطوط األنابيب والصهاريج العائمة 
 . والشاحنات الصهريجية وعربات السكة الحديد

وتعتبر األبخرة المنطلقة من أنشطة التخزين والتحميل 
 .والتسربات من المعدات أهم مصادر هذه االنبعاثات

1B2a iii  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 8-20

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

1B2 aiii4 الهواء في االنطالق عدا( االنفالتية االنبعاثات التكرير 
وعمليات معالجة  .من معامل تكرير البترول )والتوهج

الزيوت الخام والغاز الطبيعي السائل والزيوت الخام 
مثل (الصناعية إلنتاج المنتجات المكررة النهائية 

 تدمج عندما ).اع الوقود األولية وزيوت التشحيمأنو
مثال، مصانع (األخرى  المصانع مع التكرير معامل

 تحديد الصعب من يكون) التحسين أو التوليد المشترك
  .االنبعاثات في حصتها

1B2a iv  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B2 aiii5 عن عدا تلك الصادرة (يةاالنفالت االنبعاثات وتشمل توزيع منتجات الزيت 
وتوزيع المنتجات  أثناء نقل ) حرق الغازاتو التهوية

 المكررة بما فيها تلك الموجودة في مستودعات الجملة
وتعتبر األبخرة المنطلقة من . ومحال البيع بالتجزئة

أنشطة التخزين والتحميل والتسربات من المعدات أهم 
 .مصادر هذه االنبعاثات

1B2a v د الكربون، ثاني أآسي
 والميثان

1B2 aiii6 و التهوية عدا( الزيت أنظمة من االنفالتية االنبعاثات أخرى 
 .التي تحسب في هذه الفئات بشكل آخر )حرق الغازات

 نتيجة االنسكاب أو الطفح االنفالتيةوتشمل االنبعاثات 
وآافة الحوادث األخرى وآذلك مخلفات الزيت في 

 . مكبات حقول البترولمعامل المعالجة ومخلفات

1B2a vi  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B2 b  حرق الغازاتو التهوية عن الناتجة االنبعاثات وتشمل الغاز الطبيعي  
 الصلة ذات المتطايرة األخرى المصادر وجميع

والتخزين  والمعالجة والنقل واإلنتاج بالتنقيب والتشغيل
 الغازات المرافقة بما فيه(وتوزيع الغاز الطبيعي 

   ).وغير المرافقة

 1B2b  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B2 bi  الغاز الطبيعي  حرق الغازاتاالنبعاثات من تهوية و اإلطالق في الهواء 
 . ونفايات الغاز واألبخرة في مصانع الغاز

ثاني أآسيد الكربون،   
 والميثان

1B2 bii  الطبيعي ونفايات الغاز  حرق الغازاتمن االنبعاثات  حرق الغازات
 . واألبخرة في مصانع الغاز

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد   
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

1B2 biii من تسريب  في مصانع الغازاالنفالتيةاالنبعاثات  آافة األنواع األخرى 
ثوران البئر وخطوط الالمعدات وفقد التخزين وتصدع 

وتنقل الغاز على السطح المحيط بحجرة رأس البئر 
ومقدمة تهوية القميص السطحي وأي نوع غاز آخر أو 

بخار يتسرب ولم يتم حسابه بالتحديد آانطالق في 
  . حرق الغازاتالهواء أو 

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد   
لميثان، المرآبات النتروز، ا

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

1B2 biii1 حرق عدا االنطالق في الهواء و (االنفالتيةاالنبعاثات  االستكشاف 
من حفر آبار الغاز واختبار عمود الثقب ) الغازات

 .وإتمام البئر

1Bb i  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B2 biii2 حرق و الهواء في االنطالق عدا( االنفالتية االنبعاثات اإلنتاج 
البئر وحتى  رأس تحدث بدءا من التي )الغازات

مصانع معالجة الغاز أو حاالت المعالجة غير 
 .المطلوبة إلى نقاط التوصيل في أنظمة نقل الغاز

 ذات الصلة بخدمة االنفالتيةويشمل ذلك االنبعاثات 
ئر وجمع الغاز ومعالجة مخلفات الماء والماء الب

 . المرافق وأنشطة التخلص من الغاز الحمضي

1Bb ii  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B2 biii3 حرق و الهواء في االنطالق عدا( االنفالتية االنبعاثات المعالجة 
 .من مصانع معالجة الغاز )الغازات

1Bb iii  ،ثاني أآسيد الكربون
 لميثانوا
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1B2 biii4 من األنظمة التي تستخدم لنقل االنفالتيةاالنبعاثات  النقل والتخزين 
أي إلى المصانع (الغاز الطبيعي المعالج إلى األسواق 

ينبغي  ).المستخدمة وأنظمة توزيع الغاز الطبيعي
 من أنظمة تخزين الغاز االنفالتيةإدراج االنبعاثات 

وينبغي اإلبالغ عن . الطبيعي أيضا في هذه الفئة
االنبعاثات من مصانع استخراج سوائل الغاز في 

أنظمة نقل الغاز آجزء من معالجة الغاز الطبيعي 
وينبغي اإلبالغ عن  ).B.2.b.iii.3.1القطاع (

 المتصلة بنقل سوائل الغاز االنفالتيةاالنبعاثات 
 .B.2.a.iii.3.1الطبيعي تحت الفئة 

1B2b ii ثاني أآسيد الكربون ،
 والميثان

1B2 biii5 حرق و الهواء في االنطالق عدا( االنفالتية االنبعاثات الوصف 
من توزيع الغاز الطبيعي إلى المستخدمين ) الغازات
 .النهائيين

ثاني أآسيد الكربون،  غير متاح
 والميثان

1B2 biii6 عدا( الغاز الطبيعي أنظمة من االنفالتية االنبعاثات أخرى 
التي تحسب في هذه الفئات  )حرق الغازات و ةالتهوي

ويمكن أن يشمل ذلك االنبعاثات من ثوران  .بشكل آخر
 .البئر وانقطاع خطوط األنابيب أو االستخراج بالحفر

1B2 c  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

1B3  ادرة من  األخرى، مثل تلك الصاالنفالتيةاالنبعاثات االنبعاثات األخرى من إنتاج الطاقة
إنتاج الطاقة بالحرارة الباطنية وإنتاج الخث وأنواع 

 .B.2.1الطاقة األخرى التي لم تدرج تحت الفئة 

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد  
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

1C  حجز وتخزين ثاني أآسيد الكربون يشمل حجز ثاني  ربوننقل وتخزين ثاني أآسيد الك
أآسيد الكربون من المصادر البشرية المنشأ ونقله إلى 

مواضع التخزين وعزله على المدى الطويل عن 
 آافة االنبعاثات 1Cوتغطي الفئة   .الغالف الجوي

 .المتصلة بنقل وحقن وتخزين ثاني أآسيد الكربون
) أو عمليات التخفيف(ثات وينبغي اإلبالغ عن االنبعا 

المتصلة بحجز ثاني أآسيد الكربون في قطاع الهيئة 
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  الذي يوجد فيه 

). احتراق الوقود أو األنشطة الصناعية(نشاط الحجز 

 ثاني أآسيد الكربون 

1C1    من األنظمة ةاالنفالتيويشمل ذلك االنبعاثات  نقل ثاني أآسيد الكربون 
المستخدمة لنقل ثاني أآسيد الكربون المحتجز من 

وقد تشمل هذه االنبعاثات . المصدر وحتى موقع الحقن
والتهوية  المعدات من الكميات المفقودة نتيجة التسرب

والتسريب نتيجة انقطاع خطوط األنابيب والحوادث 
 ). مثال، التخزين المؤقت(األخرى 

 ثاني أآسيد الكربون 

1C1 a  من نظام خطوط األنابيب االنفالتيةاالنبعاثات  خطوط األنابيب 
 .المستخدم لنقل ثاني أآسيد الكربون إلى موقع الحقن

 ثاني أآسيد الكربون 

1C1 b  من السفن المستخدمة لنقل ثاني االنفالتيةاالنبعاثات  السفن 
 .أآسيد الكربون إلى موقع الحقن

 ثاني أآسيد الكربون 

1C1 c   برجاء (مصادر أخرى
 :)تحديدها

من األنظمة األخرى المستخدمة  االنفالتيةاالنبعاثات 
لنقل ثاني أآسيد الكربون إلى موقع الحقن والتخزين 

 .المؤقت

 ثاني أآسيد الكربون 

1C2    من األنشطة والمعدات في موقع االنفالتيةاالنبعاثات  الحقن والتخزين 
ث في الحجز النهائي عند وضع الحقن وتلك التي تحد

 . ثاني أآسيد الكربون في حالة التخزين

 ثاني أآسيد الكربون 

1C2 a  موقع في والمعدات األنشطة من االنفالتية االنبعاثات الحقن 
 . الحقن

 ثاني أآسيد الكربون 

1C2 b  ثاني أآسيد الكربون  ثاني وضع عند المعدات من االنفالتية االنبعاثات التخزين 
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1C3    أي انبعاثات أخرى من الحجز والتخزين لم يبلغ عنها  أخرى
 .في موضع آخر

 ثاني أآسيد الكربون 

االنبعاثات من العمليات الصناعية واستخدام المنتجات  العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2
لغ بها في الفئة يب(غير تلك المتصلة بحرق الطاقة 

1A( واستخراج ومعالجة ونقل الوقود ،) يبلغ بها في
، ونقل ثاني أآسيد الكربون وحقنه وتخزينه )1Bالفئة 

 ).1Cيبلغ بها في الفئة (

ثاني أآسيد الكربون،  
الميثان، أآسيد النتروز،  

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 ور، سادسالمشبعة بالفل

الكبريت، والغازات  فلوريد
الهالوجينية األخرى، أآاسيد 

النتروجين، مونوآسيد 
الكربون، المرآبات 

العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

2A  2  الصناعات التعدينيةA  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
ية، المرآبات الهيدروجين

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

2A1  االنبعاثات الصادرة من عمليات إنتاج أنواع أسمنت  إنتاج األسمنت
 :التصنيف الصناعي الدولي الموحد(مختلفة 

D2694.( 

2A1  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

2A2  أنواع جير مختلفة االنبعاثات من عمليات إنتاج  إنتاج الجير
 ).D2694 :التصنيف الصناعي الدولي الموحد(

2A2  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

2A3  االنبعاثات من عمليات إنتاج أنواع زجاج مختلفة  إنتاج الزجاج
 ).D2610 :التصنيف الصناعي الدولي الموحد(

2A3, 2A4  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

2A4  للكربونات في استخدامات أخرى 
 العمليات الصناعية

وتشمل الحجر الجيري والدولوميت وأنواع الكربونات 
األخرى وينبغي إدراج االنبعاثات الناتجة عن استخدام 

الحجر الجيري والدولوميت وأنواع الكربونات 
 . األخرى في فئة المصدر الصناعي حيث يتم انبعاثها

دفق ومع ذلك، مثال، عند استخدام الكربونات آ
لصناعة الحديد والصلب، ينبغي اإلبالغ عن 

" إنتاج الحديد والصلب "2C1االنبعاثات تحت الفئة 
 .بدال من هذه الفئة الفرعية

2A3 ,2A4  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، أآاسيد النتروجين، 

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

المتطايرة غير الميثان، 
 أآسيد الكبريت

2A4 a  االنبعاثات من عمليات إنتاج الطوب وبالط التسطيح  السيراميك
وأنابيب الصلصال المعالج زجاجيا والمنتجات 

الصامدة للحرارة ومنتجات الصلصال الموسعة وبالط 
الخزف (األسطح والحوائط ومنتجات المائدة والزينة 

والمنتجات الصحية والسيراميك الفني ) المنزلي
التصنيف (ير المترابطة عضويا والمواد الحاآة غ

  و D2692 وD2691 :الصناعي الدولي الموحد
D2693.( 

2A3  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

2A4 b   استخدامات أخرى لرماد
 الصودا

ينبغي أن يشمل ذلك االنبعاثات من استعمال رماد 
مثال، ينبغي . الصودا التي لم تدرج في موضع آخر

ودا المستخدم في الزجاج تحت اإلبالغ عن رماد الص
 . 2A3الفئة 

2A4  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، أآاسيد النتروجين، 

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

المتطايرة غير الميثان، 
 أآسيد الكبريت

2A4 c   إنتاج أآسيد المغنيسيوم غير
 التعديني

ن إنتاج ينبغي أن تشمل فئة المصدر هذه االنبعاثات م
مثال، . أآسيد المغنيسيوم التي لم تدرج في موضع آخر

عندما يستخدم أآسيد المغنيسيوم إلنتاج المغنيسيوم 
األولي والثانوي ينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة 

2A3  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان
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2A4 d   ء برجا(مصادر أخرى
 :)تحديدها

يجب أن تشمل االنبعاثات المتصلة بالعمليات والمبلغ 
عنها في هذه الفئة الفرعية جميع االستعماالت المتفرقة 

األخرى للحجر الجيري والدولوميت والكربونات 
األخرى باستثناء االستعماالت الواردة في الفئات 

الفرعية السابقة واالستعماالت لدفق وإزالة الخبث في 
ت المعادن والكيماويات أو عند إضافة الجير صناعا

للتربة واألراضي الرطبة في مجال الزراعة 
 ISIC)والحراجة واستخدامات األرض األخرى 

D269)  . 

2A3  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، أآاسيد النتروجين، 

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

المتطايرة غير الميثان، 
 أآسيد الكبريت

2A5   2  :)برجاء تحديدها(مصادر أخرىA7  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

2B  2  الصناعات الكيميائيةB, 2A4, 3C ،ثاني أآسيد الكربون
يد النتروز،  الميثان، أآس

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور، سادس

الكبريت، والغازات  فلوريد
الهالوجينية األخرى، أآاسيد 

النتروجين، مونوآسيد 
الكربون، المرآبات 

العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

2B1  مونيا من المواد الكيميائية األآثر استخداما في األ إنتاج األمونيا
 . أآثر أنواع النتروجين من حيث اإلنتاجيالصناعة وه

اشرة لتخصيب األرض وفي ويستخدم غاز األمونيا مب
عمليات المعالجة بالحرارة ولب الورق وصناعات 

حامض النيتريك والنترات واسترات حامض النيتريك 
ومرآبات األزوت والمتفجرات بكافة أنواعها وآذلك 

آما أن األمينات واألميدات ومرآبات  .آغاز تبريد
 .النشادر األخرى مثل اليورية تصنع آلها من النشادر

ازات االحتباس الحراري المنبعثة من األمونيا أهم غ
ينبغي طرح آميات ثاني  .هو ثاني أآسيد الكربون

أآسيد الكربون المستخدم في إنتاج اليورية، آعملية 
متواصلة، من ثاني أآسيد الكربون المتولد والمحسوب 

في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض 
  . األخرى

2B1 ن، أآسيد ثاني أآسيد الكربو
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

2B2  يستخدم حامض النيتريك آمادة أولية أساسية في  إنتاج حمض النيتيرك
صناعة األسمدة التي تحتوي على آمية آبيرة من 

ستخدم حامض النيتريك أيضا في ويمكن أن ي .األزوت
) آالديناميت(إنتاج حامض األديبيك والمتفجرات 

وتنميش المعادن وفي عمليات معالجة المعادن 
أهم غازات االحتباس الحراري المنبعثة من  .الحديدية

 .حامض النيتيريك هو أآسيد النيتروز

2B2  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

ربونية الفلورية الك
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور
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2B3  ويستخدم حامض األديبيك لصناعة مجموعة آبيرة من  إنتاج حمض األديبيك
المنتجات ومنها مثال األلياف الصناعية ومواد التغطية 

والبالستيك بأنواعه المختلفة ورغوات اليوريثان 
ويحسب  .تزييت الصناعيةواإليلستوميرات ومواد ال

 ضمن استعمال حامض األديبيك 6.6إنتاج النايلون 
أهم غازات االحتباس الحراري المنبعثة من  .السائب

 .حامض األديبيك هو أآسيد النيتروز

2B3  ،ثاني أآسيد الكربون
وأآسيد النتروز، والميثان، 

 وأآاسيد النتروجين 

2B4   إنتاج الكبروالآتام والجليوآسال
 حمض والجليوآسالو

يستخدم أغلب اإلنتاج السنوي من الكبروالآتام 
)NH(CH2)5CO (أحادية 6-آأنسجة ولدائن نايلون 

وتستخدم نسب آبيرة من النسيج في صناعة ، الوحدة
وتعتمد جميع العمليات التجارية لصناعة  .السجاد

وتغطي هذه  .الكبروالآتام على التوليووين أو البنزين
) إيثانيديال(أيضا إنتاج الجليوآسال الفئة الفرعية 

أهم غازات االحتباس الحراري  .وحامض الجليوآسال
  .المنبعثة من هذه الفئة الفرعية هو أآسيد النيتروز

2B5  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

2B5  قد ينتج الكربيد من انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  إنتاج الكربيد
ويعتبر  .والميثان ومونوآسيد الكربون وأآسيد الكبريت
وهوينتج  .آربيد السيايكون من المواد الحاآة الصناعية
 . من رمال السيليكا أو الكوارتز والكوك النفطي
صناعة يستخدم آربيد الكالسيوم إلنتاج األسيتيلين و

وآمخفض في ) استخدام تاريخيا أقل(السياناميد 
ويتكون من  .األفران الصلب القوسية الكهربائية

والمخفض الذي ) الحجر الجيري(آربونات الكالسيوم 
 ).الكوك النفطي(يحتوي على آربون 

2B4  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
نية، المرآبات الهيدروجي

 الكربونية المشبعة بالفلور

2B6  ثاني أآسيد التيتانيوم هو من أهم الصبغات البيضاء إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم. 
واالستخدام الرئيسي له في صناعة الدهانات ويدخل 

بعد ذلك في الورق، والبالستيك، والمطاط، 
وحبر ، والسيراميك، واألنسجة، وتغطية األرضيات

أهم العمليات  .طباعة، واستخدامات أخرى متفرقةال
الصناعية تتمثل في نقل الكلوريد الذي يقود إلى 
وتشمل  .انبعاثات ثاني أآسيد الكربون بكميات ملحوظة

هذه الفئة أيضا إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم المحمر 
الصناعي بفضل معالجة بيكر ) روتيل(البلورات 

ا العمليتين تنتميان إلى وإنتاج خبث التيتانيوم وآلت
عمليات التخفيض التي تستخدم الوقود األحفوري 

ويمثل   .وينتج عنها إنبعاثات ثاني أآسيد الكربون
الروتيل الصناعي أهم مدخالت إنتاج ثاني أآسيد 

 .التيتانيوم بواسطة الكلوريد

2B5  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

لورية الكربونية الف
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

2B7  آربونات الصودا (رماد الصودا  إنتاج رماد الصوداNa2CO3 ( عبارة
عن مواد صلبة بلورية بيضاء تستخدم آمادة أولية في 

عدد آبير من الصناعات متضمنة تصنيع الزجاج 
ة والصابون والمنظفات واللب وإنتاج الورق ومعالج

وتختلف انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من إنتاج  .المياه
ويمكن أن يصل  .رماد الصودا بحسب عمليات اإلنتاج

عدد العمليات إلى أربع عمليات مختلفة تجاريًا إلنتاج 
ثالثة من هذه العمليات، التميؤ األحادي  .رماد الصودا

والكربنة المباشرة، تتم ) ترونا(وآربنة أحادية نصفية 
أما الرابعة، طريقة  .شارة إأليها آعمليات طبيعيةاإل
 .، فهي تصنف آعملية اصطناعية‘صولفي’

2A4  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

2B8   إنتاج المواد البتروآيماوية
 د والكربون األسو

 2B5  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
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 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

2B8 a  يشمل إنتاج الميثانول اإلنتاج من الوقود األحفوري  الميثانول
 عمليات اللخ من) الغاز الطبيعي، البترول، والفحم(

وال يدرج إنتاج . الجزئية األآسدة أو المحسن البخار
) بفعل التخمر مثال (حيةالميثانول من المواد األولية ال

   .في فئة المصدر هذه

2B5  ،ثاني أآسيد الكربون
وأآسيد النتروز، والميثان، 

 الكربونية المرآبات
 الهيدروجينية الفلورية

2B8 b  اإليثيلين اإلنتاج المشتق من الوقود يشمل إنتاج اإليثيلين 
 خالل األحفوري في مصانع البتروآيماويات من

وال يدرج إنتاج اإليثيلين من   .التكسير بالبخار عمليات
العمليات التي تقع داخل معامل تكرير البترول في 

غازات االحتباس الحراري المنبعثة   .مصدر هذه الفئة
 .د الكربون والميثانمن إنتاج اإليثيلين هي ثاني أآسي

2B5  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

2B8 c   ثاني آلوريد اإليثيلين
وآلوريد الفينيل أحادي 

 الوحدة

يلين وآلوريد الفينيل يشمل إنتاج ثاني آلوريد اإليث
أحادي الوحدة،  ثاني آلوريد اإليثيلين باألآسدة 

المباشرة لإليثيلين أو معالجته بالكلور واألآسجين 
وإنتاج آلوريد الفينيل أحادي الوحدة من ثاني آلوريد 

 من المنبعثة الحراري االحتباس غازات. اإليثيلين
حادي وآلوريد الفينيل أ اإليثيلين إنتاج ثاني آلوريد

 .والميثان الكربون أآسيد ثاني الوحدة هي

2B5  ،ثاني أآسيد الكربون
وأآسيد النتروز، والميثان، 

 الكربونية المرآبات
 الهيدروجينية الفلورية

2B8 d  ويشمل إنتاج أآسيد اإليثيلين بتفاعل اإليثيلين  أآسيد اإليثيلين
غازات . واألآسجين عن طريق األآسجة بالحفز

الحراري المنبعثة من إنتاج أآسيد اإليثيلين االحتباس 
 .هي ثاني أآسيد الكربون والميثان

2B5  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

2B8 e  اج األآريلونيترايل من معالجة البروبيلين ويشمل إنت األآريلونيترايل
باألآسجين والنشادر وما يتصل به من إنتاج 

األسيترونيترايل وسيانيد الهيدروجين من عملية 
غازات االحتباس . المعالجة بالنشادر واألآسجين

الحراري المنبعثة من إنتاج األآريلونيترايل هي ثاني 
 .أآسيد الكربون والميثان

2B5 الكربون، ثاني أآسيد 
وأآسيد النتروز، والميثان، 

 الكربونية المرآبات
 الهيدروجينية الفلورية

2B8 f    ويشمل إنتاج الكربون األسود من الوقود األحفوري  الكربون األسود
البترول أو الفحم المشتق من أسود الكربون (المشتق 

وال يدرج  ). آمادة أولية والغاز الطبيعي واألسيتيلين
 في فئة حيةلكربون األسود من المواد األولية الإنتاج ا

   .المصدر هذه

2B5, 3C  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

2B9  2  الفلوري الكيماوي اإلنتاجE ونية فلورية مرآبات آرب
هيدروجينية، ثامن فلوريد 

 فلوريد الكربون، سادس
الكبريت، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2B9 a  الفلوري يشمل آل مجموعة   الكيماوي اإلنتاج انبعاثات المنتجات الثانوية
الكيماويات الفلورية سواء أآانت منتجة رئيسية 

نبعاثات وتشمل اال .لغازات االحتباس الحراري أو ال
ثنائي الهيدروجينية، و الفلورية الكربون مرآبات

، وسادس فلوريد الكبريت وآل فلورو الكربون
الغازات الهالوجينية األخرى الواردة في قائمة تقارير 

اإلبالغ التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
 الكمية الكبرى من االنبعاثات من  .بتغير المناخ
 تصدر من صناعة HFC-23نوية من المنتجات الثا

2E1  مرآبات آربونية فلورية
هيدروجينية، ثامن فلوريد 

 فلوريد الكربون، سادس
الكبريت، والغازات 
 الهالوجينية األخرى
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2B9 b   وهي انبعاثات المنتج الرئيسي من عملية تصنيعه  االنفالتيةاالنبعاثات
يقتصر إنتاج الكيماويات الفلورية في هذا وبالتالي 

، ومرآبات ثنائي فلورو الكربون السياق على 
الكربون الفلورية الهيدروجينية، وسادس فلوريد 

الكبريت والغازات الهالوجينية األخرى ذات احتمال 
 اإلبالغ تقارير االحترار العالمي المدرجة في قائمة

 بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة أعدتها التي
 .المناخ

2E2  مرآبات آربونية فلورية
هيدروجينية، ثامن فلوريد 

 فلوريد الكربون، سادس
الكبريت، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2B10  على سبيل المثال، الغازات ذات احتمال االحترار  :)برجاء تحديدها(مصادر أخرى
 أعدتها التي اإلبالغ تقارير قائمة في العالمي الواردة

المناخ والتي ال  بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة
تدخل في أي من الفئات السابقة يمكن اإلبالغ عنها هنا 

 . بشرط تقدير آمياتها

2B5  ،ثاني أآسيد الكربون
الميثان، أآسيد النتروز،  

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 لور، سادسالمشبعة بالف

الكبريت، والغازات  فلوريد
الهالوجينية األخرى، أآاسيد 

النتروجين، مونوآسيد 
الكربون، المرآبات 

العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

2C  2  الصناعات المعدنيةC  ،ثاني أآسيد الكربون
الميثان، أآسيد النتروز،  

المرآبات الكربونية 
نية، الفلورية الهيدروجي

المرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور، سادس

الكبريت، والغازات  فلوريد
الهالوجينية األخرى، أآاسيد 

النتروجين، مونوآسيد 
الكربون، المرآبات 

العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

2C1  ت ثاني أآسيد الكربون هو الغاز المهيمن على انبعاثا إنتاج الحديد والصلب
وتشمل مصادر انبعاثات   .صناعة الحديد والصلب

ثاني أآسيد الكربون تلك المنبعثة من عناصر اختزال 
محتوى الكربون مثل الكوك والفحم الحجري 

المسحوق ومن المعادن مثل إضافة الفحم الحجري 
 .  والدولوميت

2C1  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

لفلورية الكربونية ا
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

2C2  وتشمل االنبعاثات من المعادن األولية المخففة في  إنتاج السبائك الحديدية
معظم أنواع السبائك الحديدية، ومنها السيليكون 
الحديدي ومعدن السيليكون والمنغنيز الحديدي 

يليكوني والكروم الحديدي وتستثنى منها والمنغنيز الس
وينبعث من إنتاج  .االنبعاثات المتصلة باستخدام الوقود

هذه السبائك، ثاني أآسيد الكربون وأآسيد النتروز 
  .والميثان المتولدة من الخام واختزال المعادن الخام

2C2  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

فلورية الكربونية ال
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس
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2C3  ويشمل إنتاج األلومينيوم آمادة أولية وتستثنى منه   إنتاج األلومنيوم
وتنتج انبعاثات   .االنبعاثات المتصلة باستعمال الوقود

ثاني أآسيد الكربون من عملية اختزال األلومينيوم 
االستعانة بأنود ذو عل الكيميائي الكهربائي ببالتفا

آما تنتج أيضا من حين آلخر رابع  .أساس آربوني
  وسادس فلوريد اإليثان (CF4)فلوريد الميثان 

(C2F6).   وال تنتج غازات احتباس حراري أخرى من
عملية إعادة تدوير األلومينيوم غير تلك المنبعثة من 

وال يتم .  الحديدالوقود المستخدم إلعادة صهر خردة
ربط انبعاثات سادس فلوريد الكبريت بإنتاج 

عض السبائك التي باأللومينيوم الخام ومع ذلك صب 
تحتوي على آمية آبيرة من المغنيسيوم ال يسبب 

انبعاثات سادس فلوريد الكبريت آما أن هذه االنبعاثات 
 . الخاص بإنتاج المغنيسيوم2C4تحسب في القسم 

2C3 لكربون، أآسيد ثاني أآسيد ا
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

2C4  ويشمل انبعاثات غازات االحتباس الحراري المتصلة  إنتاج المغنيسيوم
بإنتاج المغنيسيوم الخام وآذلك عملية وقاية معدن 

إعادة المعالجة (وم المنصهر من األآسدة المغنيسي
وتستثنى منه االنبعاثات المتصلة باستعمال ) والصب
عند إنتاج المغنيسيوم األولي ينبعث ثاني أآسيد  .الوقود

الكربون أثناء تحميص معادن الدولوميت والمغنيسيت 
وعند إنتاج المغنيسيوم األولي من المعادن الخام  .الخام

وعند  .صدر ثاني أآسيد الكربونغير الكربونات ال ي
معالجة المغنيسيوم السائل يمكن استعمال الغالف 

الغازي المحتوي على ثاني أآسيد الكربون وسادس 
 ثنائي فلورو الكربونفلوريد الكبريت و

 FK أو الكيتون المفلور  HFC 134aالهيدروجينية
5-1-12 ( C3F7C(O)C2F5) .  وينتج عن التحلل

أو التفاعل بين هذه المكونات /رة والجزئي بفعل الحرا
 فلورو ثنائيوالمغنيسيوم السائل مكونات ثانوية مثل 

الكربون الذي ينبعث بجانب مكونات الغالف الغازي 
 .الخامل

2C4  ،ثاني أآسيد الكربون
الميثان، أآسيد النتروز،  

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 لفلور، سادسالمشبعة با
الكبريت، والغازات  فلوريد

الهالوجينية األخرى، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

2C5  الصهر وآذلك /ويشمل اإلنتاج وفق عمليات التلبيد إنتاج الرصاص
لكربون وتنتج انبعاثات ثاني أآسيد ا  .الصهر المباشر

من استعمال عوامل اختزال مختلفة تعتمد على 
 . الكربون في آلتا عمليتي اإلنتاج

2C5 ثاني أآسيد الكربون 

2C6  ويشمل االنبعاثات من اإلنتاج األولي للزنك من  إنتاج الزنك
المعادن وآذلك استرجاع الزنك من المعادن الخردة 

بة على على السواء ولكنه ال يشمل االنبعاثات المترت
بعد التحميص يتم إنتاج معدن الزنك  . استعمال الوقود

التكرير بواسطة ) 1( :وفق إحدى العمليات الثالثة
 الصهر بالتعدين الحراري، )2(الحرارة الكهربائية، 

وفي حالة استعمال الطريقة  . الحفز الكهربي)3(
أما  األولى أو الثانية ينبعث ثاني أآسيد الكربون

ة فال يترتب عنها انبعاث ثاني أآسيد الطريقة الثالث
وتستخدم في أآثر األحيان تلك الطرق الثالثة .الكربون

الستعادة الزنك من خردة المعدن وبالتالي فإنها تنتج 
  .ثاني أآسيد الكربون الذي يبلغ عنه في هذا القسم

2C5 ثاني أآسيد الكربون 

2C7   2  :)برجاء تحديدها(مصادر أخرىC5 يد الكربون، ثاني أآس
الميثان، أآسيد النتروز،  

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور، سادس

الكبريت، والغازات  فلوريد



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 8-28

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

2D   استعمال المنتجات غير المولدة
 للطاقة من الوقود والمذيبات

استعمال منتجات الزيت والزيوت المشتقة من الفحم 
 .التي لم تعد في األساس لالحتراق

1, 2A5, 
2A6, 3 

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد 
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

نية المشبعة بالفلور، الكربو
 الكبريت فلوريد سادس

2D1  زيوت التشحيم وزيوت تحويل الحرارة وزيوت التبريد استخدام مواد التشحيم
 .في عمليات القطع والشحوم

 ثاني أآسيد الكربون 3 ,1

2D2  أنواع الشمع المشتقة من الزيت مثل هالم البترول  استخدام شمع البارفين
 . وأنواع الشمع األخرىوشموع البارافين

ثاني أآسيد الكربون،  3 ,1
 وأآسيد النتروز، والميثان

2D3  ينبغي إدراج هنا انبعاثات المرآبات العضوية  استخدام المذيبات
المتطايرة غير الميثان الناتجة عن استعمال المذيبات 

مثال في أعمال الطالء وإزالة الشحوم والتنظيف 
ن االنبعاثات الناتجة عن وينبغي اإلبالغ ع .الجاف

الهيدروجينية  الفلورية الكربون استعمال مرآبات
  .2F5 آمذيبات تحت البند ثنائي فلورو الكربونو

3A, 3B   المرآبات العضوية
 المتطايرة غير الميثان

2D4   ينبغي اإلبالغ هنا عن مثال انبعاثات الميثان  :)برجاء تحديدها(مصادر أخرى
ن والمرآبات العضوية المتطايرة ومونوآسيد الكربو

بما في ذلك معالجة (غير الميثان من إنتاج األسفلت 
وآذلك انبعاثات المرآبات العضوية ) األسفلت بالنفخ

المتطايرة غير الميثان من استعمال المنتجات 
 .الكيميائية األخرى غير المذيبات، في حالة وجودها

2A5, 2A6, 
3D 

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد 
لنتروز، الميثان، المرآبات ا

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد سادس

2E  2  الصناعات االلكترونيةF6  ،ثاني أآسيد الكربون
الميثان، أآسيد النتروز،  

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 مشبعة بالفلور، سادسال

الكبريت، والغازات  فلوريد
 الهالوجينية األخرى

2E1  أشباه أو المتكاملة الدوائر 
 الموصالت

 ,CF4, C2F6, C3F8, c-C4F8, C4F6انبعاثات 
C4F8O, C5F8, CHF3, CH2F2, NF3 و SF6 من 

استعمال هذه الغازات لصناعة الدوائر المتكاملة بشكل 
 متراوحة تتوقف على مصانع سريع التطور وبكميات

مثال صناعة الذاآرات أو األجهزة (المنتجات 
  .والمعدات) المنطقية

2F6  ،ثاني أآسيد الكربون
المرآبات الكربونية 

الفلورية الهيدروجينية، 
المرآبات الكربونية 

 المشبعة بالفلور، سادس
الكبريت، والغازات  فلوريد

 الهالوجينية األخرى

2E2  بتقنية المسطحة العرض شاشة 
 الغشاء رقيق الترانزستور

 ,CF4, CHF3استعماالت وانبعاثات الغازات المهيمنة
NF3و SF6 خالل تصنيع الترانزستور رقيق الغشاء 

 الزجاج لتصنيع شاشات العرض أسفلعلى طبقات 
عالوة على الغازات السابقة يمكن أيضا  .المسطحة

عاثها  أو انبc-C4F8وC3F8  وC2F6استعمال غازات 
 .أثناء صناعة وسائل العرض الرفيعة والذآية

2F6  مرآبات آربونية فلورية
هيدروجينية، ثامن فلوريد 

 فلوريد الكربون، سادس
الكبريت، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2E3  قد يدخل في صناعة الخلية الفلطائية الضوئية غاز  الفلطائية الضوئية
 اإليثان  فلوريد دسوسا (CF4) الميثان فلوريد رابع

(C2F6) على سبيل المثال ال الحصر أو ينبعث منها. 

2F6  مرآبات آربونية فلورية
هيدروجينية، ثامن فلوريد 

 فلوريد الكربون، سادس
الكبريت، والغازات 
 الهالوجينية األخرى



  توجيهات اإلبالغ والجداول:8 الفصل 

 29-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

2E4  تشمل سوائل توصيل الحرارة عدة مرآبات آربونية  سائل توصيل الحرارة
إما في شكلها الصافي أو مضافة (رة آاملة الفلو

 ست ذرات آربون أو أآثر لها) لعناصر أخرى
تستعمل أو تنبعث خالل تصنيع الدوائر المتكاملة 

وتستخدم في المبردات وأجهزة  .واختبارها وتجميعها
االختبار بالصدمات الحرارية واللحام بإعادة التدفق في

 .طور البخار

2F6 الهالوجينية الغازات 
 رىاألخ

2E5   2  :)برجاء تحديدها(مصادر أخرىF6  ،ثاني أآسيد الكربون
الميثان، أآسيد النتروز،  

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور، سادس

الكبريت، والغازات  فلوريد
 الهالوجينية األخرى

2F   استخدامات المنتجات آبدائل 
  المستنفدة لألوزونللمواد

 2F  ،ثاني أآسيد الكربون
المرآبات الكربونية 

الفلورية الهيدروجينية، 
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2F1  عادة ما يتم تصنيف أنظمة التبريد وتكييف الهواء  التبريد وتكييف الهواء
هذه   .مختلفةداخل ست مجاالت استعمال أو فئات 

الفئات توظف عدة تقنيات مثل تبادل الحرارة وأجهزة 
أما  .التوسيع وشبكات األنابيب وأجهزة الضغط

 أنظمة تبريد المنازل :مجاالت التطبيق الستة فهي
وتبريد المتاجر والعمليات الصناعية وتبريد وسائل 
في  .النقل وتكييف الهواء الثابت وتكييف الهواء النقال

 الفلورية الكربون الستعماالت تحل مرآباتآل هذه ا
 الكربونية الهيدروجينية بشكل انتقائي محل المرآبات

 .بالفلور المشبعة الكربون الكلورية ومرآبات الفلورية
 محل HFC-134aفمثال في البلدان المتقدمة حل  

CFC-12  في أجهزة التبريد المنزلي وأجهزة تكييف 
-R مثل  HFCs الهواء المتحرك آما حلت خالئط

407C  (HFC-32/HFC-125/HFC-134a) 
 محل R-410A  (HFC-32/HFC-125)و

HCFC-22في أجهزة التكييف الثابتة بشكل أساسي . 
هيدروجينية  فلورية آربون آما يتم استعمال مرآبات 

 الفلورية الكربونية أخرى لتحل محل المرآبات
بالفلور مثل  المشبعة الكربون ومرآبات الكلورية

كافئ البوتان في أنظمة التبريد المنزلي أو النشادر م
 HFC-152aآما بدأ النظر في  .في التبريد الصناعي

الستعماله في أجهزة التكييف المتحرآة في عدة 
 .مناطق

2F1  ،ثاني أآسيد الكربون
المرآبات الكربونية 

الفلورية الهيدروجينية، 
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

 

2F1 a   التبريد وتكييف الهواء
 الثابت

 معدات تبريد الثالجات :أما مجاالت التطبيق فهي
المنزلية وتبريد المتاجر والعمليات الصناعية وتكييف 

 .الهواء الثابت

2F1  ،ثاني أآسيد الكربون
المرآبات الكربونية 

الفلورية الهيدروجينية، 
المرآبات الكربونية 

لمشبعة بالفلور، والغازات ا
 الهالوجينية األخرى

2F1 b  مجاالت التطبيق هي أنظمة تبريد وسائل النقل وتكييف  تكييف هواء المرآبات
 .هواء المرآبات

2F1  ،ثاني أآسيد الكربون
المرآبات الكربونية 

الفلورية الهيدروجينية، 
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 جينية األخرىالهالو



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال 8-30

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

2F2  الهيدروجينية  الفلورية الكربون استخدمت مرآبات عناصر نفخ الرغوة
 الكلورية الفلورية الكربونية آثيرا بدال من المرآبات

في الرغاوى  بالفلور المشبعة الكربون ومرآبات
ومن بين  .وبالذات في استعماالت عزل الخاليا المغلقة

-HFC وHFC-245faالمرآبات المستخدمة يوجد 
365mfcو HFC-227eaو HFC-134aو HFC-

152a.  ومن ضمن العمليات والتطبيقات التي
 الفلورية الكربون استخدمت فيها مرآبات

الهيدروجينية لوحات وصفائح العزل وقطاعات 
غاوى ملء الفراغ الوحيدة األنابيب وأنظمة الرش ور

في رغاوى الخاليا المفتوحة مثل منتجات  .المكون
ء الكامل ألغراض صناعة عجالت قيادة الغشا

السيارات والواجهات تحدث االنبعاثات من مرآبات 
الكربون الفلورية الهيدروجينية المستخدمة آعناصر 

أما فى رغاوى الخاليا  . نفخ أثناء عمليات التصنيع
المغلقة فال تحدث االنبعاثات فقط خالل مرحلة 

الستعمال التصنيع وإنما تمتد بشكل عام إلى مرحلة ا
آما تحدث أغلب االنبعاثات في نهاية عمر الرغاوى 

وبحسب الحال فقد تمتد  ).الفقد جراء التخريد(
  . عاما أو أآثر50االنبعاثات لفترات تبلغ 

2F2  ،ثاني أآسيد الكربون
المرآبات الكربونية 

الفلورية الهيدروجينية، 
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 جينية األخرىالهالو

2F3  إخماد (يوجد نوعان من معدات الوقاية من الحريق  الحماية من الحرائق
التي تستعمل فيها غازات االحتباس ) الحرائق

المعدات  :الحراري آبدائل جزئية ألنواع الهالون
وتستخدم  ).الغامرة(والمعدات الثابتة ) السيالة(النقالة 

مرآبات الكربون الغازات غير المستنفدة لألوزون و
 بصورة ثنائي فلورو الكربونوالفلورية الهيدروجينية 

 في 1301رئيسية آبدائل للهالونات، وبالذات هالون 
 من ثنائي فلورو الكربونووتعتبر   .المعدات الغامرة
إال أن استعمالها في اآلونة  1301أهم بدائل هالون 

 .األخيرة يقتصر على ملء األنظمة المرآبة سابقا
بات الكربون الفلورية الهيدروجينية في المعدات مرآ

 وهي متوفرة 1211المحمولة تحل أساسا محل هالون 
ولكنها لم تصل سوى لعدد محدود من األسواق ويرجع 

آما أن   .ذلك في المقام األول الرتفاع أسعارها
في طفايات الحريق  ثنائي فلورو الكربوناستعمال 

نسبة ( محدود المحمولة الحديثة يقتصر على عدد
الفلورية  الكربون يتم مزجه مع مرآبات) مئوية قليلة

 .الهيدروجينية

2F3  ،ثاني أآسيد الكربون
المرآبات الكربونية 

الفلورية الهيدروجينية، 
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2F4  يروسول على تحتوي معظم مجموعات بخاخات األ مرآبات الهباء
 دافعة ولكنها تمثل جزءا صغيرا آمادةالهيدروآربون 

من مجموع المحتويات وقد تستخدم مرآبات الكربون 
 آمواد ثنائي فلورو الكربونوالفلورية الهيدروجينية 

وتنطلق االنبعاثات من بخاخات  .دافعة أو مذيبات
األيروسول في العادة بعد مدة وجيزة من إنتاجها، وهي

وأثناء  .غ في المتوسط ستة أشهر بعد بيعهامدة تبل
 في المائة من 100استعمال البخاخات تنطلق نسبة 

 :وهناك خمس مصادر رئيسية هي .المادة الكيماوية
أجهزة استنشاق الجرعات المحددة، منتجات العناية 

 العناية بالشعر ومزيالت العرق مثال،(الشخصية 
مثل  (، والمنتجات المنزلية)ومعاجين الحالقة

، )معطرات الهواء ومنظفات األفران واألنسجة
 رشاشات التنظيف مثال،(والمنتجات الصناعية 

، والمنتجات )الخاص ومواد التشحيم وأنابيب التجميد
) silly string(مثل الخيوط الطريفة (العامة األخرى 

2F4 لورية مرآبات آربونية ف
هيدروجينية، ثامن فلوريد 

الكربون، والغازات 
 الهالوجينية األخرى



  توجيهات اإلبالغ والجداول:8 الفصل 

 31-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

2F5  تستخدم مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  المذيبات
ولكن بقدر أقل آبدائل للمواد  ثنائي فلورو الكربونو

ومن  ).CFC-113وفي األساس (المستنفدة لألوزون 
ة المستخدمة مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجيني

وما  .HFC-43-10mee وHFC-365mfcمادة 
زال استخدام مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية 

في مرحلة المهد مقارنة بالمواد المستنفدة لألوزون 
آما أن إعادة الحجز وإعادة  .التي تحل محلها

ومن أهم مجاالت . االستعمال تمارس بشكل واسع
دقة وتنظيف اإللكترونيات االستعمال، التنظيف البالغ ال

وينبغي اإلبالغ  .وتنظيف المعادن وتطبيقات الترسيب
عن االنبعاثات الصادرة عن منتجات األيروسول 

" األيروسول "2F4المحتوية على مذيبات تحت فئة 
 .وليس في هذه الفئة

2F5  مرآبات آربونية فلورية
هيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
زات الهالوجينية والغا

 األخرى

2F6   تتسم المواد المستنفدة لألوزون بخواص تجتذب  :)برجاء تحديدها(تطبيقات أخرى
ا فئات مجموعة من التطبيقات النوعية التي ال تغطه

وتشمل هذه التطبيقات  .المصادر الثانوية األخرى
اختبار اإللكترونيات ونقل الحرارة وسائل العازل 

 ثنائي فلورو الكربونوآما تتسم  .يةوالتطبيقات الطب
ومرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية بخواص 
 .تجتذب بعضا من هذه القطاعات التي وظفتها آبدائل

لثنائي فلورو وآما توجد بعض االستعماالت التاريخية 
 وآذلك االستعمال الناشئ لمرآبات الكربون الكربون

 هولهذ .قاتالفلورية الهيدروجينية في هذه التطبي
التطبيقات معدالت للتسرب تتراوح بين قدرة انبعاثية 

 1 في المائة في سنة التطبيق إلى نحو 100تصل إلى 
   .في المائة سنويا

2F6  ،ثاني أآسيد الكربون
الميثان، أآسيد النتروز،  

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
لغازات المشبعة بالفلور،  وا
 الهالوجينية األخرى

 

2G  2  صناعة واستعمال المواد األخرىF6, 3D  ،ثاني أآسيد الكربون
الميثان، أآسيد النتروز،  

المرآبات الكربونية 
الفلورية الهيدروجينية، 

المرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور، سادس

الكبريت، والغازات  فلوريد
 الهالوجينية األخرى

2G1  تستخدم المعدات الكهربائية لنقل وتوزيع الكهرباء التي  دات الكهربائيةالمع
 فلوريد سادس ويستهلك معظم.  آيلو فلط1تفوق 

 في الكهربية المعدات في المستخدم (SF6) الكبريت
 المعزولة بالغاز الكهربية المفاتيح مجموعة

وخطوط الجهد العالي  والمحوالت المعزولة بالغاز
 ومحوالت المعدات الخارجية المعزولة بالغاز

2F6  ،سادس فلوريد الكربون 
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى
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2G1 a  2  تصنيع المعدات الكهربائيةF6  ،سادس فلوريد الكربون 
 المرآبات الكربونية

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2G1 b  2 استعمال المعدات الكهربائيةF6  ،سادس فلوريد الكربون 
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2G1 c   التخلص من المعدات
 الكهربائية

 2F6  ،سادس فلوريد الكربون 
ونية المرآبات الكرب

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2G2   ثنائي فلورو سادس فلوريد الكربون
 الصادرة من استخدامات الكربون

 المنتجات األخرى

 2F6  ،سادس فلوريد الكربون 
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2G2 a  تشمل التطبيقات العسكرية  التطبيقات العسكريةAWACS وهي طائرات 
استطالعية عسكرية مشتقة من الطائرات طراز بوينغ 

E-3A .   في طائراتAWACS)  وأحيانا في
يستخدم سادس فلوريد ) طائرات استطالع أخرى

 .الكبريت آغاز عازل في نظام الرادار

2F6  ،سادس فلوريد الكربون 
المرآبات الكربونية 

ور، والغازات المشبعة بالفل
 الهالوجينية األخرى

2G2 b  في (تستخدم جزيئات التعجيل ألغراض البحث  المعجالت
البوليمرات (وفي المصانع ) الجامعات ومعاهد البحوث

المرتبطة تقاطعيا لعزل الكبالت وأجزاء المطاط 
).التصوير باألشعة(واالستعماالت الطبية ) والخراطيم

2F6 ن،  سادس فلوريد الكربو
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2G2 c   برجاء (مصادر أخرى
 :)تحديدها

وتشمل هذه المصادر تطبيقات خاصية آظم الحرارة 
ثنائي ووالنوافذ المزدوجة العازلة للصوت واستخدام 

آسوائل ناقلة للحرارة ألغراض  فلورو الكربون
ثنائي ووالتجاري وآذلك استعمال االستعمال الخاص 

في صناعات مواد التجميل والتطبيقات  فلورو الكربون
وسادس  ثنائي فلورو الكربونوالطبية واستعمال 

 . فلوريد الكبريت آعناصر استشفافية

2F6  ،سادس فلوريد الكربون 
المرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2G3  يد النتروجين الصادر منأآس
 استخدام المنتجات

 3D أآسيد النتروز 

2G3 a  يغطي هذا المصدر االنبعاثات المتطايرة من أآسيد  التطبيقات الطبية
التخدير (النتروز المستخدم في التطبيقات الطبية 

ويستخدم أآسيد النتروز  ).والتسكين والطب البيطري
آغاز ) كن، بآمخدر ومس) أ :في التخدير لسببين

حامل لهيدروآربونات التخدير المتطايرة المشبعة 
 .بالفلور مثل اإليزوفلوران والدسفلوران

3D أآسيد النتروز 

2G3 b   الوقود الدفعي للمنتجات
 العاملة بالضغط والهباء

يغطي هذا المصدر االنبعاثات المتطايرة من أآسيد 
يروسول النتروز المستخدم آمادة دافعة في منتجات األ

ومن االستعماالت  .وبالذات في الصناعات األغذية
األآثر شيوعا صناعة الكريم المخفوق حيث تستعمل 
الخرطوشات المعبأة بأآسيد النتروز لتحويل الكريم 

 .إلى رغوة

3D أآسيد النتروز 

2G3 c   3 برجاء (مصادر أخرىD أآسيد النتروز 



  توجيهات اإلبالغ والجداول:8 الفصل 

 33-8 الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

2G4   2  :)حديدهابرجاء ت(مصادر أخرىF6 ,3D  ،ثاني أآسيد الكربون
الميثان، المرآبات 
الكربونية الفلورية 

الهيدروجينية، والغازات 
 الهالوجينية األخرى

2H  2  أخرىD1, 2D2, 
2G 

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد 
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

بالفلور، الكربونية المشبعة 
 الكبريت فلوريد سادس

2H1  2  صناعة اللب والورقD1  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، أآاسيد النتروجين، 

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

المتطايرة غير الميثان، 
 أآسيد الكبريت

2H2 

 

 صناعة األغذية والمشروبات

 

2D2  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
، أآاسيد النتروجين، النتروز

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

المتطايرة غير الميثان، 
 أآسيد الكبريت

2H3 

 

 :)برجاء تحديدها(مصادر أخرى 

 

2G  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

الكربونية المشبعة بالفلور، 
 الكبريت فلوريد دسسا

الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي  3
 األخرى 

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الحرجية 
 واألراضي الطبيعية والمروج الزراعية واألراضي

 . األخرى واألراضي االستيطان وأراضي الرطبة
ويشمل أيضا االنبعاثات من الماشية ومعالجة الروث 

 من األراضي الخاضعة لإلدارة واالنبعاثات
وتغطي هذه  . واالنبعاثات من إضافات الجير واليورية

الفئة أيضا طرق تقدير متغيرات إنتاج الخشب 
 .المقطوع سنويا

أآسيد النتروز، ثاني أآسيد  4,5
 الكربون، الميثان، 

 

3A  انبعاثات الميثان من التخمر المعوي وانبعاثات الميثان  الماشية
 . النتروز من معالجة الروثوأآسيد

 الميثان 4
 

3A1  اإلبالغ عن انبعاثات الميثان من الحيوانات آآالت  التخمر المعوي
عملية (األعشاب آفئة فرعية من التخمر المعوي 
هضمية تقوم خاللها آائنات دقيقة بتفتيت 

 إلى خاليا بسيطة يمتصها الكربوهيدرات وتحويلها
مثل األبقار والجاموس  (الحيوانات المجترة). الدم

هي أهم المصادر مع ) والضأن والماعز والجمال
وجود آميات أخرى معقولة تنبعث من الحيوانات غير 

 ).مثل الخنازير والخيول(المجترة 

4A الميثان 
 

3A1 a  4 .انبعاثات الميثان من أبقار اللبن والماشية األخرى الماشيةA1 الميثان 

3A1 ai  انبعاثات الميثان من األبقار المدرة للبن ألغراض  بنأبقار الل
التسويق التجاري ومن العجول والجاموس التي تربى 

 .من أجل اللبن

4A1a الميثان 
 

3A1 aii  انبعاثات الميثان من جميع المواشي األخرى غير  المواشي األخرى
 أساسا إلنتاج تنمىالماشية التي  :المدرة للبن، بما فيها

وحيوانات جر األثقال والحيوانات المستخدمة اللحم 

4A1b الميثان 
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3A1 b  4 .انبعاثات الميثان من الجاموس الجاموسA2 الميثان 

3A1 c  4 .انبعاثات الميثان من الخراف الخرافA3 الميثان 

3A1 d  4 .انبعاثات الميثان من الماعز الماعزA4 ثانالمي 

3A1 e  4 .انبعاثات الميثان من الجمال الجمالA5 الميثان 

3A1 f   4 .انبعاثات الميثان من الخيول الخيولA6 الميثان 

3A1 g   4 .انبعاثات الميثان من البغال والحمير البغال والحميرA7 الميثان 

3A1 h   4 .انبعاثات الميثان من الخنازير الخنازيرA8 الميثان 

3A1 i    برجاء (مصادر أخرى
 :)تحديدها

مثل (انبعاثات الميثان من أنواع الماشية األخرى 
 ...).األلبكة والياما واأليل والرنة، إلخ

4A10 الميثان 

3A2  انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل الروث في  معالجة الروث
 ما وغالبا .بيئة قليلة األآسجين أو خالية من األآسجين

نجد هذه الظروف في حاالت تربية أعداد آبيرة من 
مثل مزارع إنتاج األلبان (الحيوانات في أماآن مغلقة 

حيث يخزن ) وحظائر األبقار والخنازير والدواجن
الروث عادة في أآوام آبيرة أو يتم التخلص منه في 
صهاريج التخزين أو البرك وأنظمة معالجة الروث 

 .األخرى

4B سيد النتروزالميثان، أآ 
 

3A2 a  انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث  الماشية
 .الماشية

4B1 الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 ai  انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث أبقار  أبقار اللبن
 .اللبن

4B1a الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 aii  ت الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث أنواع انبعاثا المواشي األخرى
 .الماشية األخرى

 الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 b  انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث  الجاموس
 .الجاموس

4B2 الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 c  انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث  الخراف
 .الخراف

4B3 الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 d   انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث  الماعز
 .الماعز

4B4 الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 e   انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث  الجمال
 .الجمال

4B5 الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 f   يد النتروز من تحلل روث انبعاثات الميثان وأآس الخيول
 .الخيول

4B6 الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 g   انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث البغال  البغال والحمير
 .والحمير

4B7 الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 h   انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث  الخنازير
 .الخنازير

4B8 أآسيد النتروزالميثان ، 

3A2 i   انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث  الدواجن
الدواجن بما فيها الدجاج وفرخ الدجاج والديوك 

 .الرومي والبط

4B9 الميثان، أآسيد النتروز 

3A2 j    برجاء (مصادر أخرى
 :)تحديدها

انبعاثات الميثان وأآسيد النتروز من تحلل روث أنواع 
مثل األلبكة والياما واأليل والرنة (اشية األخرى الم

 ...).وحيوانات الفراء والنعام، إلخ

4B13 الميثان، أآسيد النتروز 
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3B  االنبعاثات وعمليات اإلزالة من الفئات الخمسة  األراضي
 األراضي الحرجية واألراضي(الستخدام األرض 

 االستيطان وأراضي الطبيعية والمروج الزراعية
باستثناء المصادر الواردة في ) األخرى راضيواأل

المصادر المجمعة ومصادر االنبعاثات  (3Cالقائمة 
وفيما عدا  ).غير ثاني أآسيد الكربون من األراضي

األراضي الرطبة يتطلب حصر غازات االحتباس 
الحراري تقدير التغير في رصيد الكربون في 

وهي الكتلة الحية (مستجمعات الكربون الخمسة 
 لظاهرة والكتلة الحية التحتية والخشب الميت والفرشا

على النحو ) في التربة العضوية والمادة الحرجي
 .المناسب

ثاني أآسيد الكربون،  5
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B1  االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي التي تتسق  ضي الحرجيةاألرا
فيها آمية النباتات الخشبية مع حدود العتبة المستخدمة 

لتحديد األرض الحرجية في القائمة الوطنية لحصر 
غازات االحتباس الحراري والتصنيف الفرعي إلى 

أراضي خاضعة لإلدارة وأراضي غير خاضعة 
 بحسب مناخ المنطقة ونوع لإلدارة وأحيانا تصنف

تشمل األنظمة آما . التربة ونوع النبات، حسب الحال
التي تقع نباتاتها حاليا تحت حد العتبة، مع توقع 

زيادتها الحقا بحيث تتجاوزه، الذي تستخدمه البلد 
 .لتحديد فئة األرض الحرجية

5A,5B,5D  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

 ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B1 a   األراضي الحرجية التي
 تظل أراضي حرجية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األحراج الخاضعة 
لإلدارة واألحراج المزروعة التي آانت دائما في فئة 

راضي األخرى استخدام األراضي الحرجية أو األ
التقدير ( عاما 20المحولة إلى أحراج منذ 

 ). االفتراضي

5A  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B1 b   األراضي المحولة إلى
 أراضي حرجية

اثات وعمليات اإلزالة من األراضي المحولة إلى االنبع
وتشمل تحويل األراضي الزراعية  . أراضي حرجية

والمراعي واألراضي الرطبة والمستوطنات 
وتشمل أيضا  .واألراضي األخرى إلى أحراج

األراضي المهملة التي يقوم اإلنسان بتجديدها 
  . وتحويلها إلى أحراج

5A,5C,5D  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B1 bi   األراضي الزراعية المحولة
 إلى أراضي حرجية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الزراعية 
  . المحولة إلى أراضي حرجية

د الكربون، ثاني أآسي 
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B1 bii   المروج الطبيعية المحولة
 إلى أراضي حرجية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من المروج الطبيعية 
  . المحولة إلى أراضي حرجية

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B1 biii  األراضي الرطبة المحولة
 إلى أراضي حرجية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الرطبة 
  . حرجيةالمحولة إلى أراضي 

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B1 b4   المستوطنات المحولة إلى
 أراضي حرجية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من أراضي االستيطان 
  . ةإلى أراضي حرجي

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 )تابع (2-8الجدول 
 تصنيف وتحديد فئات االنبعاثات وعمليات اإلزالة

 

 التعريف  آود الفئة واسمها

آود الفئة في 
الخطوط 

التوجيهية لعام
1996 

 الغازات

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B1 b5   األراضي األخرى المحولة
 إلى أراٍض حرجية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي األخرى   
  . ضي حرجيةالمحولة إلى أرا

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B2  االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي القابلة  األراضي الزراعية
ز واألنظمة للحرث والصالحة للزراعة وحقول األر

الزراعية حيث مستوى النبات يقل عن حدود -الحرجية
 .العتبات المستخدمة لفئة األرض الحرجية

4C, 4D, 4F, 
5A, 5B, 5D 

ثاني أآسيد الكربون، 
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

4C, 4D, 4F, 
5A, 5D 

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الزراعية  
 .التي لم يحدث فيها أي تغير خالل فترة الحصر

3B2 a   األراضي الزراعية التي
 تظل أراضي زراعية

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
عضوية المتطايرة غير ال

 الميثان، أآسيد الكبريت

3B2 b   األراضي المحولة إلى
 أراضي زراعية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي المحولة إلى 
وتشمل تحويل األراضي الحرجية . أراضي زراعية

والمراعي طبيعية واألراضي الرطبة والمستوطنات 
  .واألراضي األخرى إلى أراضي زراعية

5B, 5D  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B2 bi   األراضي الحرجية المحولة
 إلى أراضي زراعية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الحرجية   
  . لى أراضي زراعيةالمحولة إ

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B2 bii   المراعي الطبيعية المحولة
 إلى أراضي زراعية

يعية االنبعاثات وعمليات اإلزالة من المراعي الطب
  . المحولة إلى أراضي زراعية

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B2 biii  األراضي الرطبة المحولة
 إلى أراضي زراعية

 األراضي الرطبة االنبعاثات وعمليات اإلزالة من  
  . المحولة إلى أراضي زراعية

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B2 b4   المستوطنات المحولة إلى
 أراضي زراعية

لة من أراضي االستيطان االنبعاثات وعمليات اإلزا
  . المحولة إلى أراضي زراعية

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B2 b5   األراضي األخرى المحولة
 إلى أراضي زراعية

ليات اإلزالة من األراضي األخرى االنبعاثات وعم  
  . المحولة إلى أراضي زراعية

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان
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ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

4D, 4E, 
5A,5B,5C5

D 

حراج والمراعي األ من اإلزالة وعمليات االنبعاثات 
 األنظمة أيضا وتشمل . التي ال تعتبر أراضي زراعية

 العتبات المستخدمة حد تحت غطاؤها النباتي يقع التي
الحرجية والتي ال يتوقع زيادتها عن  األرض فئة في

وتشمل الفئة أيضا  .هذه الحدود بدون تدخل اإلنسان
جميع األراضي الرعوية بدءا من البراري وحتى 

 ومرورا باألنظمة الزراعية ومزارع المنتزهات
األسماك والمراعي والمقسمة إلى أراضي رعي 

خاضعة لإلدارة وأراضي رعي غير خاضعة لإلدارة 
 .بما يتفق مع التعاريف الوطنية

3B3  ثاني أآسيد الكربون، المروج الطبيعية
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

ات الكربون، المرآب
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B3 a   المروج الطبيعية التي تظل
 مروج طبيعية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من المروج الطبيعية التي 
  . تظل مروج طبيعية

4D, 4E, 
5A,5D 

ثاني أآسيد الكربون، 
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

5B, 5C, 5D   االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي المحولة إلى
  . مروج طبيعية

3B3 b   األراضي المحولة إلى
 مروج طبيعية

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
د النتروجين، مونوآسي
الكربون، المرآبات 

العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B3 bi   األراضي الحرجية المحولة
 إلى مروج طبيعية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الحرجية 
  . المحولة إلى مروج طبيعية

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
، مونوآسيد النتروجين

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B3 bii   األراضي الزراعية المحولة
 إلى مروج طبيعية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الزراعية   
  . المحولة إلى مروج طبيعية

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

يد ثاني أآسيد الكربون، أآاس
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B3 biii  األراضي الرطبة المحولة
 إلى مروج طبيعية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الرطبة 
  . المحولة إلى مروج طبيعية

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان

بون، أآاسيد ثاني أآسيد الكر
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B3 b4   المستوطنات المحولة إلى
 مروج طبيعية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من المستوطنات المحولة   
  . إلى مروج طبيعية

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ون، أآاسيد ثاني أآسيد الكرب
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B3 b5   األراضي األخرى المحولة
 إلى مروج طبيعية

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي األخرى 
  . المحولة إلى مروج طبيعية

ثاني أآسيد الكربون،  
 والميثان
د الكربون، أآاسيد ثاني أآسي

النتروجين، مونوآسيد 
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3B4  5لرطبةA, 5B, 5E, 
4D 

 األراضي ا 
 

االنبعاثات من األراضي المغطاة أو المشبعة بالمياه 
) مثل األراضي الخثية(طوال العام أو في جزء منه 

ية أو والتي ال تندرج تحت فئة األراضي الحرج
األراضي الزراعية أو المروج الطبيعية أو 

ويمكن تقسيم هذه الفئة إلى األراضي  .المستوطنات
 .الرطبة المدارة وغير المدارة تبعا للتعاريف الوطنية

وتشمل هذه الفئة الخزانات باعتبارها فئة فرعية 
مدارة، واألنهار والبحيرات الطبيعية باعتبارهما فئتين 

 .ينفرعيتين غير مدارت

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B4 a    تظل التي الرطبة األراضي 
 رطبة أراضي

االنبعاثات من األراضي الخثية المقترنة باستخالص 
 .ث أو الغمر بالمياه على السواءالخ

5A, 5D, 5E, 
4D 

ثاني أآسيد الكربون، 
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B4 ai   تظل التي الخثية األراضي 
 خثية أراضي

5A, 5E, 4D   الموقع من ترسب الخث االنبعاثات في) 1(وتشمل 
االنبعاثات بعيدا عن ) 2(خالل مرحلة االستخالص و

ويتم اإلبالغ  .الموقع من استعماالت الخث في الزراعة
عن االنبعاثات بعيدا عن الموقع من استعماالت طاقة 
 .الخث في قطاع الطاقة وبالتالي ال تدرج في هذه الفئة

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

5A, 5E االنبعاثات من األراضي المغمورة التي تظل أراضي  ث
تم تعريف األراضي المغمورة بأنها  .مغمورة
ت المائية التي تعمل فيها األنشطة البشرية المسطحا

على تغيير مساحة األرض المغمورة بالمياه وغالبا ما 
ومن  .يتم ذلك عن طريق التحكم في منسوب المياه

أمثلة األراضي المغمورة الخزانات التي تبنى لتوليد 
الكهرباء من الماء أو ألغراض الري أو المالحة، 

ألنهار التي لم تطرأ فيها وال تعتبر البحيرات وا... إلخ
تغيرات آبيرة على مسطح المياه مقارنة بالنظام 
األيكولوجي الرئيسي السابق للفيضان، أراضي 

بعض مزارع األرز تتبع نظام غمر . مغمورة بالمياه
األرض بالمياه ولكن نظرا للطابع الخاص لزراعة 

 .3C7األرز يتم اإلبالغ عن مزارع األرز تحت البند 

3B4 aii    األراضي المغمورة التي
 تظل أراضي مغمورة

اني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B4 b    األراضي المحولة إلى
 أراضي رطبة

االنبعاثات من األراضي التي يتم تحويلها الستخالص 
  . إلى مروج طبيعيةالخث إلى األراضي التي تحول 

5B ,5E  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B4 bi    األراضي التي تحول
 الستخالص الخث

5B ,5E  صالستخال تحويلها يتم التي األراضي من االنبعاثات 
  .الخث

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B4 bii    األراضي المحولة إلى
 أراضي مغمورة بالمياه

 االنبعاثات من األراضي المحولة إلى أراضي مغمورة
 .بالمياه

5B, 5E  ،ثاني أآسيد الكربون
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
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3B4 biii   األراضي المحولة إلى
 أراضي رطبة أخرى

5E    االنبعاثات من األراضي المحولة إلى أراضي رطبة
 غير األراضي المغمورة بالمياه واألراضي أخرى

 .المحولة الستخالص الخث

ثاني أآسيد الكربون،
 والميثان

ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، أآسيد الكبريت

3B5  من جميع األراضي االنبعاثات وعمليات اإلزالة  أراضي االستيطان
المستثمرة بما في ذلك البنية األساسية للنقل 

والمستوطنات البشرية بكل أحجامها، ما لم تكن 
 .مدرجة بالفعل في استخدامات األراضي األخرى

 .وينبغي أن يتسق ذلك مع التعاريف الوطنية

5A, 5D, 5E, 
5B 

 ثاني أآسيد الكربون
 

35 a ثاني أآسيد الكربون 
 

3B5 b   األراضي المحولة إلى
 مستوطنات

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي المحولة إلى 
وتشمل تحويل األراضي الحرجية  . مستوطنات

والمروج الطبيعية واألراضي واألراضي الزراعية 
  .الرطبة واألراضي األخرى إلى أراضي استيطان

 ثاني أآسيد الكربون 
 

3B5 bi     االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الحرجية
  . المحولة إلى أراضي استيطان

األحراج المحولة إلى
 مستوطنات

 ثاني أآسيد الكربون
 

3B5 bii  المحولة األراضي الزراعية 
 إلى مستوطنات

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الزراعية 
  . المحولة إلى أراضي استيطان

 ثاني أآسيد الكربون 
 

3B5 biii  المروج الطبيعية المحولة
 إلى مستوطنات

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من المروج الطبيعية  
  . المحولة إلى مستوطنات

 بونثاني أآسيد الكر
 

3B5 b4   األراضي الرطبة المحولة
 إلى مستوطنات

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الرطبة 
  . المحولة إلى مستوطنات

 ثاني أآسيد الكربون 
 

3B5 b5   األراضي األخرى المحولة
 إلى مستوطنات

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي األخرى  
  . تيطانالمحولة إلى أراضي اس

 ثاني أآسيد الكربون
 

3B6  االنبعاثات وعمليات اإلزالة من التربة العراء والتربة  أراضي أخرى
الصخرية والتربة الجليدية وآل مساحات األراضي 

غير المدارة التي ال تندرج تحت أي فئة من فئات 
ويسمح ذلك  .استخدامات األراضي الخمسة األخرى

راضي المحددة مع بمواءمة مجموع مساحات األ
 .مساحة األراضي الوطنية حيثما تتوافر البيانات

 ثاني أآسيد الكربون 
 

3B6 a   االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي األخرى   تظل
التي لم يحدث فيها أي تغير في االستخدام خالل فترة 

 .الحصر

األراضي األخرى التي
 أراض أخرى

 ثاني أآسيد الكربون
 

3B6 b     االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي المحولة إلى
وتشمل تحويل األراضي الحرجية  . أراض أخرى

واألراضي الزراعية والمروج الطبيعية واألراضي 
  .الرطبة وأراضي االستيطان إلى أراض أخرى

األراضي المحولة إلى
 أراض أخرى

 ثاني أآسيد الكربون
 

3B6 bi  ة إلى أراٍضاألحراج المحول
 أخرى

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الحرجية 
  . المحولة إلى أراض أخرى

 ثاني أآسيد الكربون 
 

3B6 bii   األراضي الزراعية المحولة
 إلى أراض أخرى

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الزراعية  
  . المحولة إلى أراض أخرى

 ثاني أآسيد الكربون
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3B6 biii  المروج الطبيعية المحولة
 إلى أراض أخرى

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من المروج الطبيعية 
  . المحولة إلى أراض أخرى

 ثاني أآسيد الكربون 
 

3B6 b4   األراضي الرطبة المحولة
 إلى أراض أخرى

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من األراضي الرطبة  
  . ىالمحولة إلى أراض أخر

 ثاني أآسيد الكربون
 

3B6 b5   المستوطنات المحولة إلى
 أراض أخرى

االنبعاثات وعمليات اإلزالة من المستوطنات المحولة 
  . إلى أراض أخرى

 ثاني أآسيد الكربون 
 

3C   المصادر المجمعة ومصادر
االنبعاثات غير ثاني أآسيد 

 الكربون من األراضي

نشطة التي يمكن اإلبالغ عنهاوتشمل االنبعاثات من األ
 .على مستوى تجميع عال أو حتى على مستوى البلد

  

3C1  بما فيها الميثان حيةاالنبعاثات من حرق الكتلة ال حيةاالنبعاثات من حرق الكتلة ال 
تدرج انبعاثات ثاني أآسيد الكربون   .وأآسيد النتروز

 آتغير في 3Bهنا فقط عندما ال تدرج في الفئات 
 .صيد الكربونر

أآسيد النتروز، الميثان،  
 ثاني أآسيد الكربون،  

 

3C1 a    بما فيها الميثان حيةاالنبعاثات من حرق الكتلة ال 
تدرج  .وأآسيد النتروز في األراضي الحرجية

انبعاثات ثاني أآسيد الكربون هنا فقط عندما ال تدرج 
 . آتغير في رصيد الكربون3B1في الفئات 

 في حيةحرق الكتلة ال
 األراضي الحرجية

أآسيد النتروز، الميثان،
 ثاني أآسيد الكربون،  

 

3C1 b  في حيةحرق الكتلة ال 
 األراضي الزراعية

 بما فيها الميثان حيةاالنبعاثات من حرق الكتلة ال
تدرج  .وأآسيد النتروز في األراضي الزراعية

 تدرج انبعاثات ثاني أآسيد الكربون هنا فقط عندما ال
 . آتغير في رصيد الكربون3B2في الفئات 

أآسيد النتروز، الميثان،  
 ثاني أآسيد الكربون،  

 

3C1 c    بما فيها الميثان حيةاالنبعاثات من حرق الكتلة ال 
تدرج انبعاثات  .وأآسيد النتروز في المروج الطبيعية

ا فقط عندما ال تدرج في الفئات ثاني أآسيد الكربون هن
3B3آتغير في رصيد الكربون . 

 في حيةحرق الكتلة ال
 المروج الطبيعية

أآسيد النتروز، الميثان،
 ثاني أآسيد الكربون،  

 

3C1 d  في حيةحرق الكتلة ال 
 األراضي األخرى

 بما فيها الميثان حيةاالنبعاثات من حرق الكتلة ال
تدرج انبعاثات  .وأآسيد النتروز في األراضي األخرى

د الكربون هنا فقط عندما ال تدرج في الفئات ثاني أآسي
3B6آتغير في رصيد الكربون . 

أآسيد النتروز، الميثان،  
 ثاني أآسيد الكربون،  

 

3C2  انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من استعمال الجير في  لجير
األراضي الزراعية واألراضي الحرجية المدارة أو 

 .البحيرات

 ثاني أآسيد الكربون ا
 

3C3  ثاني أآسيد الكربون  .انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من استخدامات اليورية استعماالت اليورية 

4D  3C4   انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة
 من األراضي المدارة 

انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي المدارة 
من جراء استعمال أسمدة النتروجين الصناعي 

مثال، ( العضوي المستعمل آمخصب والنتروجين
روث الحيوانات واألسمدة الترآيبية والخبث الناتج عن 

وترسب ) الصرف الصحي واستخالص النفايات
نتروجين البول والروث على المراعي والحظائر من 
حيوانات الرعي، والنتروجين في مخلفات المحاصيل 

بما فيها محاصيل ) فوق األرض وتحتها(الزراعية 
 النتروجين ومن عمليات الحفر خالل مرحلة تثبيت

وتثبيته المقترنة /تجديد المرعى وتفليز النتروجين
التربة نتيجة تغير في فقد المادة العضوية /بكسب

استخدام األرض أو إدارة األراضي المعدنية وعمليات 
أي تربة األنسجة (إدارة التربة العضوية /الصرف
 ). العضوية

 أآسيد النتروز
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3C5   انبعاثات أآسيد النتروز غير
 المباشرة من األراضي المدارة 

تطاير ) 1( :انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من
من ) في شكل أمونيا وأآاسيد نتروجين(النتروجين 

أو ترسب /األسمدة الترآيبية والعضوية المستخدمة و
البول والروث من حيوانات المراعي وترسب 

 أمونيا وأآاسيد النتروجين في النتروجين في شكل
 من النتروجين وصرف ترشيح) 2(التربة والمياه و

 والصناعي، الطبيعي النتروجين مخصبات مدخالت
 النتروجين تثبيت/وتفليز الزراعية المحاصيل ومخلفات

فقد آربون التربة في أنواع التربة /المقترن بكسب
العضوية من خالل التغير في استخدام األرض أو 

ليب اإلدارة وترسب البول والروث من حيوانات أسا
الرعي داخل المياه الجوفية والمناطق الشاطئية 
 .واألراضي الرطبة وأحيانا األنهار والمحيطات

4D  أآسيد النتروز 

3C6   انبعاثات أآسيد النتروز غير
 المباشرة من معالجة الروث 

انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من معالجة  
آمية النتروجين في روث الحيوانات في (روث ال

 ). بيانات األنشطة

 أآسيد النتروز

3C7  انبعاثات الميثان من تحلل المواد العضوية بمعزل عن  إنتاج األرز
وينبغي  .الهواء في حقول األرز المغمورة بالمياه

اإلبالغ عن أي انبعاثات أآسيد النتروز من استعمال 
نتروجين في ترآيبها في زراعة األسمدة التي يدخل ال

األرز تحت فئة انبعاثات أآسيد النتروز من األراضي 
 .المدارة

4C الميثان 

 الميثان، أآسيد النتروز :)برجاء تحديدها(مصادر أخرى   3C8 .المصادر األخرى النبعاثات الميثان وأآسيد النتروز 

3D  أخرى    

3D1   بعاثات ثاني أآسيد الكربون أو عمليات إزالتهاصافي ان
 .الناتجة من منتجات الخشب المقطوع

 ثاني أآسيد الكربون منتجات الخشب المقطوع

3D2   برجاء تحديدها(مصادر أخرى(:    

 النفايات4
 

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد   
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 

 المشبعة بالفلورالكربونية 
 أآسيد الكبريت

4A  ينطلق غاز الميثان أثناء التحلل الالهوائي للنفايات  مكبات النفايات الصلبة
 .العضوية التي تلقى في مكبات النفايات الصلبة

وينطلق ثاني أآسيد الكربون أيضا ولكن انبعاثات  
 أو العضوية حيةثاني أآسيد الكربون من المصادر ال

ع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض يغطيها قطا
وينبغي حساب انبعاثات الغازات الهالوجينية  .األخرى

أما ثاني  .في العمليات الصناعية واستعمال المنتجات
أآسيد الكربون المخزون آلجال طويلة في مستودعات 

النفايات الصلبة المدارة فينبغي اإلبالغ عنه آبند 
 .معلومات

6A الميثان 

يد الكربون، أآاسيد ثاني أآس
النتروجين، مونوآسيد 

الكربون، المرآبات 
العضوية المتطايرة غير 

 الميثان، 
 

4A1  6A 1  ينبغي أن يكون لمكبات النفايات الصلبة المدارة موقع
بمعنى توجيه النفايات إلى (خاص خاضع لإلدارة 

مناطق محددة ودرجة تحكم في الكسح الترسيبي 
  :ويشمل على األقل واحد مما يلي) مكافحة الحرائقو

مواد التغطية وعمليات ضغط أو تسوية ميكانيكية 
 .ويمكن تقسيم هذه الفئة إلى هوائية والهوائية .للنفايات

 الميثان مكبات النفايات المدارة
ثاني أآسيد الكربون، أآاسيد 

النتروجين، مونوآسيد 
الكربون، المرآبات 

العضوية المتطايرة غير 
 الميثان، 

 

4A2  6وتشمل جميع مواقع التخلص من النفايات الصلبة غير  مكبات النفايات غير المدارةA2 الميثان 
أآاسيد النتروجين، 
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4A3   مواقع غير مصنفة للتخلص من
 النفايات الصلبة

البلدان  .A2 4 و A1 4مزيج من الفئتين السابقتين غير متاح
التي ال تملك بيانات حول المواقع المدارة وغير 

 .المدارة يمكنها أن تستخدم هذه الفئة

 الميثان
أآاسيد النتروجين، 

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

 تطايرة غير الميثان، الم

4B   المعالجة البيولوجية للنفايات
 الصلبة

إنتاج السماد من النفايات الصلبة وطرق المعالجة 
يبلغ عن االنبعاثات من مصانع  .البيولوجية األخرى

مع إنتاج الطاقة في ) الهضم الالهوائي(الغاز الحيوي 
 .) 1A4(قطاع الطاقة 

6A3 الميثان، أآسيد النتروز 
اسيد النتروجين، أآ

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

 المتطايرة غير الميثان، 

4C   إحراق النفايات ومحارق النفايات
 المفتوحة

6C   حرق النفايات ومحارق النفايات المفتوحة ال تشمل
وينبغي  .مصانع حرق النفايات مع استخالص الطاقة

ايات اإلبالغ عن االنبعاثات الصادرة عن إحراق النف
 .1Aمع استخالص الطاقة في قطاع الطاقة تحت الفئة 

االنبعاثات الناجمة عن إحراق المخلفات الزراعية  
يبلغ عنها في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت 

وينبغي اإلبالغ هنا عن   ).3C1(األرض األخرى 
آافة غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد 

 ثاني أآسيد الكربون من الكربون وآذلك عن انبعاثات
النفايات ذات األصل األحفوري الناتجة عن اإلحراق 

 .والمحارق المفتوحة

ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

4C1  6 . محارق النفايات المدارةحرق النفايات الصلبة في حرق النفاياتC  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

، أآسيد ثاني أآسيد الكربون محارق النفايات المفتوحة  4C2 .حرق النفايات في الهواء الطلق والمكبات المفتوحة غير متاح
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

ينبعث غاز الميثان عند التحلل الالهوائي للنفايات   6B معالجة مياه المخلفات والمكبات
العضوية بفعل البكتيريا في  مصانع استخالص 

المصانع األخرى خالل النفايات ومعالجة األغذية و
وينبعث أآسيد النتروز  .مرحلة معالجة مياه المخلفات

من مياه ) إزالة النترتة والنترتة(أيضا بفعل البكتيريا 
 .المخلفات والمكبات

4D  الميثان، أآسيد النتروز 
أآاسيد النتروجين، 

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

 المتطايرة غير الميثان، 
 

4D1  لجة مياه المخلفات المنزلية معا
 والمكبات

معالجة والتخلص من المخلفات السائلة والمجارير من 
بما فيها المخلفات (المنازل والمصادر التجارية 

أنظمة جمع ومعالجة مياه الصرف :من خالل) البشرية
المراحيض المفتوحة، البحيرات /الصحي، الحفر

ة والتخلص المعزولة عن الهواء، المفاعالت الالهوائي
ويتم اإلبالغ عن . من النفايات في المياه السطحية

االنبعاثات من الصرف الصحي في مواقع التخلص من
 .4Aالنفايات الصلبة تحت الفئة 

6B2 الميثان، أآسيد النتروز 
أآاسيد النتروجين، 

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

 المتطايرة غير الميثان، 
 

4D2  المخلفات الصناعية معالجة مياه 
 والمكبات

6B1 والمجارير  السائلة المخلفات من والتخلص المعالجة
معالجة األغذية وإنتاج  :من العمليات الصناعية مثل
ويشمل ذلك البحيرات  . المنسوجات أو اللب والورق

الالهوائية والمفاعالت الالهوائية والتخلص من 
عن مياه وينبغي اإلبالغ  .النفايات في المياه السطحية

المخلفات الصناعية التي يتم التخلص منها مع مياه 
 . 4D1المخلفات المنزلية تحت الفئة 

 الميثان، أآسيد النتروز
أآاسيد النتروجين، 

مونوآسيد الكربون، 
المرآبات العضوية 

 المتطايرة غير الميثان، 
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4E   راري من النفايات انبعاثات غازات االحتباس الح :)برجاء تحديدها(مصادر أخرى
األخرى أو من أنشطة معالجة النفايات التي لم ترد في 

 .4D إلى 4Aالفئات 

6D  ثاني أآسيد الكربون، أآسيد
النتروز، الميثان، المرآبات 

الكربونية الفلورية 
الهيدروجينية، المرآبات 
 الكربونية المشبعة بالفلور

  7  أخرى  5

5A  انبعاثات أآسيد النتروز غير 
المباشرة من الترسب الجوي 

للنيتروجين في أآاسيد النتروز 
 .واألمونيا

باستثناء االنبعاثات غير المباشرة ألآاسيد النتروجين و 
  .3C2األمونيا في الزراعة والمبلغ عنها تحت الفئة 

 أآسيد النتروز غير متاح

5B   ستثنائية فقط ألي فئة استخدم هذه الفئة في الحاالت اال :)برجاء تحديدها(مصادر أخرى
 .ال يمكن توفيقها مع الفئات الوارد وصفها أعاله

وينبغي إدراج مرجع يشير لموضع العثور على شرح 
 .واف للفئة

7  

 . حيثما يرد ذلك) ناعةالص(اإلبالغ عن االنبعاثات الناتجة عن استخدام الكربونات في الفئات الفرعية   2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة وفق ينبغي )
ينبغي اإلبالغ عنها في عدد من الفئات الفرعية   1996الخطوط التوجيهية لعام  وفق 2A4 أو 2A3جزء من االنبعاثات المبلغ عنها تحت الفئة  مثال، ذلك، ومع

 2A4 و 2A3لجدول على الرغم من إدخال آود الفئة وفي هذا العمود من ا .2006لعام ) IPCC(الخطوط التوجيهية للهيئة  حسب  )2C1مثال الفئة (المناسبة 
 . لدواعي التبسيط إال أنها ليست دائما مناسبة1996الخطوط التوجيهية لعام تحت آود الفئة في 

 
 

  .1996التوجيهية لعام الخطوط يعني الفئات التي لم تحددها  :1996الخطوط التوجيهية لعام أو الخاليا الفارغة تحت عمود آود الفئة في " غير متاح" :مالحظة
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