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  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

  الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية لأ                                                 2-ج  

 المحتويات

 موجزة وجداول مجملةجداول 
 4....................................................................................................................................)6 من 1(الجدول ألف جدول مجمل 

 5....................................................................................................................................)6 من 2(مجمل الجدول ألف جدول 
 6....................................................................................................................................)6 من 3(الجدول ألف جدول مجمل 
 7....................................................................................................................................)6 من 4(الجدول ألف جدول مجمل 
 8....................................................................................................................................)6 من 5(الجدول ألف جدول مجمل 
 9....................................................................................................................................)6 من 6(الجدول ألف جدول مجمل 

 10........................................................................................................................)2 من 1(الجدول باء جدول تجميع مختصر 
 11........................................................................................................................)2 نم 2(الجدول باء جدول تجميع مختصر 

 12.............................................................................................................................)3 من 1( جدول قطاع الطاقة 1الجدول 
 13.............................................................................................................................)3 من 1( جدول قطاع الطاقة 1الجدول 
 14.............................................................................................................................)3 من 3(اقة  جدول قطاع الط1الجدول 
 15.......................................................................................................)2 من 1A1-1A2) 1 جدول خلفيات الطاقة  1-1الجدول 
 16......................................................................................................)2 من 1A1-1A2) 2  : جدول خلفيات الطاقة1-1الجدول 

 17......................................................................................................)2 من 1A3-1A5) 1  : جدول خلفيات الطاقة2-1دول الج
 18.......................................................................................................)2 من 1A3-1A5) 2  : جدول خلفيات الطاقة2-1الجدول
 1B.............................................................................................................................19  : جدول خلفيات الطاقة3-1الجدول 
 20........................................................................ نقل وحق وتخزين ثاني أآسيد الكربون1C  : ألف جدول خلفيات الطاقة4-1الجدول 
 21................................................... عرض مجمل– نقل وحقن وتخزين ثاني أآسيد الكربون 1C  : باء جدول خلفيات الطاقة4-1الجدول 
 22..............................................................................................)1من  1(المقترب المرجعي   : جدول خلفيات الطاقة5-1الجدول 

 24..............................)1-1، الجدول 1 الفصل ،3أنظر المجلد ) (2 من 1( جدول قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجات -  2جدول ال
 25.....................................................................................)2 من 2(مليات الصناعية واستعمال المنتجات  جدول قطاع الع2الجدول 
 – الصناعات الكيميائية  2B (2B1-2B8, 2B10)ية  الصناعات التعدين2A  : جدول خلفيات العمليات الصناعية واستعمال المنتجات1-2الجدول 

 26..................................................................................................................ثاني أآسيد الكربون، والميثان، وأآسيد النتروز
 27..................................... الصناعات الكيميائية2B  (2B9 - 2B10) : المنتجاتاستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية و2-2الجدول 
 28.............................................................. الصناعات المعدنية2C : المنتجاتاستعمالو جدول خلفيات العمليات الصناعية 3-2الجدول 

 28.....................................................................................................................ثاني أآسيد الكربون، والميثان، وأآسيد النتروز
 29.................................... الصناعات المعدنية 2C(2C3, 2C4, 2C7): المنتجاتاستعمالو جدول خلفيات العمليات الصناعية 4-2الجدول 
 30............. المنتجات غير المولدة للطاقة من الوقود والمذيبات استعمال2D : المنتجاتاستعمالو جدول خلفيات العمليات الصناعية 5-2الجدول 
ات الكربونية الفلورية الهيدروجينية، مرآبال صناعة اإللكترونيات 2E : المنتجاتاستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية و6-2الجدول 

 31.............................نتروجين، والغازات الهالوجينية األخرىمشبعة بالفلور، سادس فلوريد الكبريت، ثالث فلوريد الالمرآبات الكربونية ال
 المنتجات المستعملة آبدائل للمواد المستنفدة لألوزون مرآبات الكربون 2F :ت المنتجااستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية و7-2الجدول 

 32............................................................الفلورية الهيدروجينية، والمرآبات الكربونية المشبعة بالفلور والغازات الهالوجينية األخرى
 المرآبات - صناعة واستخدام المنتجات األخرى 2G (2G1, 2G2, 2G4) : المنتجاتواستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية 8-2الجدول 

 33.........................................................................الكربونية المشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكبريت والغازات الهالوجينية األخرى
أآسيد النتروز،    صناعة واستخدام المنتجات األخرى 2G (2G3, 2G4) : المنتجاتعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية واست9-2الجدول 

 34.....................................................................................................................................وثاني أآسيد الكربون، والميثان
 35............................................................................ أخرى2H : المنتجاتستعمالجدول خلفيات العمليات الصناعية وا 10-2الجدول 



   جداول اإلبالغ :2 - أ8 الملحق  

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

معامالت تحويل مكافئ            تباس الحراري التي ال يوجد لها غازات االح : المنتجاتعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية واست11-2الجدول 
 36...................................................................................................................................................ثاني أآسيد الكربون

  :األحفوري غير المولد للطاقةد  من االستخدام الوقوCO2نبعاثات تخصيص ا  : المنتجاتستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية وا12-2الجدول 
 37.....................................................)3 من المجلد 4-1أنظر أيضا القسم (والقطاعات األخرى  م المنتجاتليات الصناعية واستخداالعم

 39.........................................................................)2 من 1 (الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى جدول قطاع 3الجدول 
 41.................................الماشية/ الزراعة 3A1 - 3A2 :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 1-3لجدول ا

ع  الزراعة والحراجة تغير رصيد الكربون في قطا 3B  :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 2-3الجدول 
 42..........................................................................................................................)2 من 1(واستعماالت األرض األخرى 

ع  الزراعة والحراجة تغير رصيد الكربون في قطا 3B  :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 2-3الجدول 
 43..........................................................................................................................)2 من 2(واستعماالت األرض األخرى 

 44.............................(3B4)   انبعاثات األراضي الرطبة:الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 3-3الجدول 
 45..........................)2 من 1( (3C1)  حرق الكتلة الحية :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 4-3الجدول 
 47...(3C2)انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من استخدام الجير   :عة والحراجة واستعماالت األرض األخرىالزراقطاع  جدول خلفيات 5-3الجدول 
(3C3)انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من مخصبات اليورية   :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 6-3الجدول 

 48 
(3C4)انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي المدارة   :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 7-3الجدول 

 49 
ن األراضي المدارة انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة م  :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 8-3الجدول 

 3C6(....................................................................................................................................50 و3C5(ومعالجة الروث 
انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون   :الحراجة واستعماالت األرض األخرىالزراعة وقطاع  جدول خلفيات 9-3الجدول 

 3C8(............................................................................................................51 و3C7(     ع أخرىغير المدرجة في مواض
 مساهمة منتجات -  (3D1)منتجات الخشب المقطوع   :ألخرىالزراعة والحراجة واستعماالت األرض اقطاع  جدول خلفيات 10-3الجدول 

سيد الكربون في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى الخشب المقطوع سنويا في مجموع انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآ
 52 والبيانات الخلفية

 53...................................................................................................................................... جدول قطاع النفايات– 4الجدول 
 54............................................................انبعاثات ثاني أآسيد الكربون، والميثان، وأآسيد النتروز  : جدول خلفيات النفايات1-4الجدول 
 55......................................................................................................(2) (1)استعادة الميثان   : جدول خلفيات النفايات2-4الجدول 
 56...................................................................بنود معلومات  تخزين الكربون آلجال طويلة         : جدول خلفيات النفايات3-4الجدول 

 57.....................................................................(2)(1)انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة : ألف  جدول القطاعات المتقاطعة5جدول ال
 58..................................................................................................)3 من 1( ألف  جدول اتجاهات ثاني أآسيد الكربون 6جدول ال

 60..................................................................................................)3 من 3( ألف  جدول اتجاهات ثاني أآسيد الكربون 6الجدول 
 61.............................................................................................................)3 من 1( باء  جدول اتجاهات غاز الميثان 6جدول ال
 62.............................................................................................................)3 من 2( الميثان  باء  جدول اتجاهات غاز6جدول ال
 62 )جيغا غرام(
 63.............................................................................................................)3 من 3( باء  جدول اتجاهات غاز الميثان 6جدول ال
 64.........................................................................................................)3 من 1( جيم  جدول اتجاهات أآسيد النتروز 6جدول ال

 67........................................)) جرامجيغابال(مكافئات ثاني أآسيد الكربون (مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  دال اتجاهات 6الجدول 
 68..............................................)) جرامجيغابال(مكافئات ثاني أآسيد الكربون  (مرآبات الكربون المشبعة بالفلور اتجاهات هـاء 6الجدول 
 69............................................................)) جرامجيغابال(مكافئات ثاني أآسيد الكربون ( اتجاهات سادس فلوريد الكبريت واو 6الجدول 
 70.....................................................................................................)ا جرامغبالجي ((1) اتجاهات الغازات األخرىايز 6الجدول 

 71........................................................................................................................................ ألف أوجه عدم التيقن7جدول ال
 72.......................................................................................................................... مجمل تحليل الفئات الرئيسية باء7الجدول 
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 )6 من 1(الجدول ألف جدول مجمل 

 صافي
ثاني أآسيد 
الكربون

(1) (2) 

أآسيد  الميثان
النتروز

مرآبات 
الكربون 
الفلورية 
الهيدروجينية

المرآبات 
الكربونية 
المشبعة 
 بالفلور

سادس 
فلوريد 
 الكبريت

غازات هالوجينية 
أخرى ذات معامالت 
ي تحويل مكافئ ثان
 (3)أآسيد الكربون

غازات هالوجينية 
أخرى بدون معامالت 
تحويل مكافئ ثاني 

 (4)أآسيد الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

المرآبات 
العضوية 

المتطايرة غير 
 الميثان

أآسيد 
 الفئات الكبريت

 )جيغا غرام( )جيغا غرام( جيغا غرام من مكافئ ثاني أآسيد الكربون )جيغا غرام(
 ع االنبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنيةمجمو

                        

                         الطاقة1
1A أنشطة احتراق الوقود                        
1A1 صناعات الطاقة                         
2A1 أنشطة التصنيع والتشييد                         
3A1 النقل                         
4A1 قطاعات أخرى                         
5A1 غير محددة                         
1B  االنبعاثات المتسربة من الوقود                        
1B1 الوقود الصلب                         
2B1 النفط والغاز الطبيعي                         
3B1 نبعاثات األخرى من إنتاج الطاقةاال                         
1C نقل وتخزين ثاني أآسيد الكربون                        
1C1 نقل ثاني أآسيد الكربون             
2C1 الحقن والتخزين             
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  )6 من 2(الجدول ألف جدول مجمل 

 صافي
د ثاني أآسي
الكربون

(1) (2) 

مجموع 
االنبعاثات 
وعمليات 
اإلزالة 
 الوطنية

أآسيد 
 النتروز

مرآبات 
الكربون 
الفلورية 
الهيدروجينية

المرآبات 
الكربونية 
المشبعة 
 بالفلور

سادس 
فلوريد 
 الكبريت

غازات هالوجينية 
أخرى ذات معامالت 
تحويل مكافئ ثاني 

 (3)أآسيد الكربون

غازات هالوجينية 
ن معامالتأخرى بدو

تحويل مكافئ ثاني 
 (4)أآسيد الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

المرآبات 
العضوية 

المتطايرة غير 
 الميثان

أآسيد 
 الفئات الكبريت

 )جيغا غرام( )جيغا غرام( جيغا غرام من مكافئ ثاني أآسيد الكربون )جيغا غرام(
                          العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2

2A الصناعات التعدينية                         
1A2 إنتاج األسمنت                         
2A2 إنتاج الجير                         
3A2 إنتاج الزجاج                         
4A2 استخدامات أخرى للكربونات في العمليات الصناعية                         
5A2  يرجى تحديدها(فئات أخرى(                        

B2 الصناعات الكيميائية                         
2B1 إنتاج األمونيا                         

2B2  النتريكإنتاج حمض                         
2B3 إنتاج حمض األديبيك                         
2B4 ج الكبروالآتام والجاليوآسال وحمض والجاليوآسالإنتا            
2B5 إنتاج الكربيد                         
2B6 إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم                         
2B7 إنتاج رماد الصودا                         
2B8  إنتاج المواد البتروآيماوية وأسود الكربون                         
2B9 اإلنتاج الكيماوي الفلوري                         

 2B10 يرجى تحديدها(فئات أخرى(                         
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 )6 من 3(الجدول ألف جدول مجمل 

 صافي
ثاني أآسيد 
الكربون

(1) (2) 

أآسيد  الميثان
 النتروز

مرآبات 
الكربون 
الفلورية 

وجينيةالهيدر

المرآبات 
الكربونية 
المشبعة 
 بالفلور

سادس 
فلوريد 
 الكبريت

غازات هالوجينية 
أخرى ذات معامالت 
تحويل مكافئ ثاني 

 (3)أآسيد الكربون

غازات هالوجينية 
أخرى بدون معامالت
تحويل مكافئ ثاني 

 (4)أآسيد الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

المرآبات 
العضوية 

رة غير المتطاي
 الميثان

أآسيد 
 الفئات الكبريت

 )جيغا غرام( )جيغا غرام( جيغا غرام من مكافئ ثاني أآسيد الكربون )جيغا غرام(
C2 الصناعات المعدنية                         

2C1 إنتاج الحديد والصلب                         
2C2 إنتاج السبائك الحديدية                         

2C3 إنتاج األلومنيوم                         
2C4 إنتاج المغنيسيوم                         
2C5 إنتاج الرصاص                         
2C6 إنتاج الزنك                         
2C7  يرجى تحديدها(أخرى(                         

2D  من الوقود والمذيباتاستعمال المنتجات غير الكهربائية                 
2D1 استخدام مواد التشحيم                         
2D2 استخدام شمع البارفين                         
2D3 استخدام المذيبات                         
2D4  يرجى تحديدها(أخرى(                         

2E الصناعات االلكترونية                         
2E1  أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                         
2E2 شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيق الغشاء                        
2E3 الفلطائية الضوئية                         
2E4 سائل توصيل الحرارة                         
2E5  يرجى تحديدها(أخرى(             
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 )6 من 4(الجدول ألف جدول مجمل 

 صافي
ثاني أآسيد 
الكربون

(1) (2) 

أآسيد  الميثان
 النتروز

مرآبات 
الكربون 
الفلورية 
الهيدروجينية

المرآبات 
الكربونية 
المشبعة 
 بالفلور

سادس 
فلوريد 
 الكبريت

غازات هالوجينية 
ات معامالت أخرى ذ

تحويل مكافئ ثاني 
 (3)أآسيد الكربون

غازات هالوجينية 
أخرى بدون معامالت
تحويل مكافئ ثاني 

 (4)أآسيد الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

المرآبات 
العضوية 

المتطايرة غير 
 الميثان

أآسيد 
 الفئات الكبريت

 )جيغا غرام( )غا غرامجي( جيغا غرام من مكافئ ثاني أآسيد الكربون )جيغا غرام(
2F  استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة لألوزون                   

2F1 التبريد وتكييف الهواء                    
2F2 عناصر نفخ الرغوة                    

F32 الحماية من الحرائق                    
2F4 مرآبات الهباء                     
2F5 المذيبات                     
2F6 التطبيقات األخرى                     

G2 صناعة واستعمال المواد األخرى                     
2G1 المعدات الكهربائية                     
2G2  سادس فلوريد الكربون والمرآبات الكربونية المشبعة

                         تخدامات المنتجات األخرىبالفلور الصادرة من اس
2G3 أآسيد النتروجين الصادر من استخدام المنتجات                         
2G4  يرجى تحديدها(أخرى(                   

2H  يرجى تحديدها(أخرى(                         
2H1 صناعة اللب والورق             
2H2 األغذية والمشروباتصناعة              
2H3  يرجى تحديدها(أخرى(             
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 )6 من 5(الجدول ألف جدول مجمل 

 صافي
ثاني أآسيد 
 الكربون

(1) (2) 

أآسيد  الميثان
النتروز

مرآبات 
الكربون 
الفلورية 
الهيدروجينية

المرآبات 
الكربونية 
المشبعة 
 بالفلور

سادس 
فلوريد 
 يتالكبر

غازات هالوجينية 
أخرى ذات معامالت 
تحويل مكافئ ثاني 

 (3)أآسيد الكربون

غازات هالوجينية 
أخرى بدون معامالت
تحويل مكافئ ثاني 

 (4)أآسيد الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

المرآبات 
العضوية 

المتطايرة غير 
 الميثان

أآسيد 
 الفئات الكبريت

 )جيغا غرام( )جيغا غرام( فئ ثاني أآسيد الكربونجيغا غرام من مكا )جيغا غرام(

                          الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى 3
3A  الماشية                         

3A1 التخمر المعوي                         
3A2 معالجة الروث                         

3B األراضي                         
3B1 األراضي الحرجية                         
3B2 األراضي الزراعية                         
3B3 المراعي             
3B4 األراضي الرطبة             
3B5 أراضي االستيطان             
3B6 أراضي أخرى             

3C النبعاثات غير ثاني أآسيد المصادر المجمعة ومصادر ا
                         الكربون من األراضي

3C1 إحراق الكتلة الحية                         
3C2 الجير                         
3C3 استعماالت اليورية                         
3C4  انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي المدارة                         
3C5  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من األراضي

                         المدارة 

3C6  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من معالجة الروث                        
3C7 زراعة األرز                         
3C8  يرجى تحديدها(أخرى(                         

3D أخرى                         
3D1 منتجات الخشب المقطوع                         
3D2  يرجى تحديدها(أخرى(                         
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 )6 من 6(الجدول ألف جدول مجمل
 صافي

ثاني أآسيد 
الكربون

(1) (2) 

أآسيد  الميثان
 النتروز

ات مرآب
الكربون 
الفلورية 
الهيدروجينية

المرآبات 
الكربونية 
المشبعة 
 بالفلور

سادس 
فلوريد 
 الكبريت

غازات هالوجينية 
أخرى ذات معامالت 
تحويل مكافئ ثاني 

 (3)أآسيد الكربون

غازات هالوجينية 
أخرى بدون معامالت
تحويل مكافئ ثاني 

 (4)أآسيد الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 نالكربو

المرآبات 
العضوية 

المتطايرة غير 
 الميثان

أآسيد 
 الفئات الكبريت

 )جيغا غرام( )جيغا غرام( جيغا غرام من مكافئ ثاني أآسيد الكربون )جيغا غرام(
                         النفايات  4 
4A مكبات النفايات الصلبة                    
4B المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة                         
4C إحراق النفايات ومحارق النفايات المفتوحة                         
4D معالجة مياه المخلفات والمكبات             
4E  يرجى تحديدها(أخرى(                         

                          أخرى5

5A  من الترسب انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة
                         الجوي للنيتروجين في أآاسيد النتروز واألمونيا

5B  يرجى تحديدها(أخرى(                         
                        (5)بنود مذآرات

                         مستودعات الوقود الدولية
 الطيران الدولي 

                         )ةمستودعات الوقود الدولي(

 المالحة المائية الدولية 
                         )مستودعات الوقود الدولية(

                         العمليات المتعددة األطراف

 )االنبعاثات ناقص عمليات اإلزالة(صافي انبعاثات ثاني أآسيد الكربون   (1)
   .يات ثاني أآسيد الكربون المحجوزة للتخزين طويل األجل بشكل منفصل في خانة التوثيق فيما يتعلق بالتخزين الداخلي والتصديرينبغي اإلبالغ عن مجموع آم  (2)
  ".غازات هالوجينية أخرى ذات معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون"غازات في عمود يبلغ عن هذه ال .ال ينبغي أن تدرج في هذا العمود الغازات الهالوجينية األخرى التي ال يتوفر من أجلها معامل تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون  (3)
 .قآما ينبغي تسجيل إسم الغاز في مربع التوثي) 11-2في جداول العمليات الصناعية واستعمال المنتجات الخلفية وفي الجدول (في حالة استعمال هذا العمود ينبغي إدراج الغازات بشكل منفصل   (4)
   .وينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات غير المدرجة في المجموع الوطني آبنود مذآرات  (5)

 .لم يتم تظليل الخاليا المخصصة لإلبالغ عن أآاسيد النتروجين ومونوآسيد الكربون والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان  مما يجعل بعض الفئات تخلو من االحتمال المادي لالنبعاثات* 
 

  :مربع التوثيق
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 )2 من 1(الجدول باء جدول تجميع مختصر 

 صافي
ثاني أآسيد 
الكربون

(1) (2) 

أآسيد  الميثان
النتروز

مرآبات 
الكربون 
الفلورية 
الهيدروجينية

المرآبات 
الكربونية 
المشبعة 
 بالفلور

سادس 
فلوريد 
 الكبريت

غازات هالوجينية 
أخرى ذات معامالت 

افئ ثاني تحويل مك
 (3)أآسيد الكربون

غازات هالوجينية 
أخرى بدون معامالت
تحويل مكافئ ثاني 

 (4)أآسيد الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

المرآبات 
العضوية 

المتطايرة غير 
 الميثان

أآسيد 
 الفئات الكبريت

 )جيغا غرام( )جيغا غرام( جيغا غرام من مكافئ ثاني أآسيد الكربون )جيغا غرام(
                         مجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنية

                          الطاقة1
1A أنشطة احتراق الوقود                         
1B  االنبعاثات المتسربة من الوقود                         
1C نقل وتخزين ثاني أآسيد الكربون                         

              العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2
2A الصناعات التعدينية             
2B الصناعات الكيميائية             
2C الصناعات المعدنية             
2D استعمال المنتجات غير الكهربائية من الوقود والمذيبات             
2E نيةالصناعات االلكترو             
2F استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة لألوزون              
2G صناعة واستعمال المواد األخرى             
2H أخرى             

              الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى 3
3A الماشية             
3B األراضي             
3C  المصادر المجمعة ومصادر االنبعاثات غير ثاني أآسيد

             الكربون في األراضي
3D أخرى             
             النفايات 4 
4A مكبات النفايات الصلبة             
4B المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة             
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 )االنبعاثات ناقص عمليات اإلزالة(سيد الكربون صافي انبعاثات ثاني أآ (1)
   .ينبغي اإلبالغ عن مجموع آميات ثاني أآسيد الكربون المحجوزة للتخزين طويل األجل بشكل منفصل في خانة التوثيق فيما يتعلق بالتخزين الداخلي والتصدير  (2)

  ".غازات هالوجينية أخرى ذات معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون"يبلغ عن هذه الغازات في عمود  .لتي ال يتوفر من أجلها معامل تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربونال ينبغي أن تدرج في هذا العمود الغازات الهالوجينية األخرى ا (3)
 .، آما ينبغي تسجيل إسم الغاز في مربع التوثيق11-2لمنتجات الخلفية وفي الجدول في حالة استعمال هذا العمود ينبغي إدراج الغازات بشكل منفصل في جداول العمليات الصناعية واستعمال ا  (4)
    .وينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات غير المدرجة في المجموع الوطني آبنود مذآرات  (5)

   .طايرة غير الميثان  مما يجعل بعض الفئات تخلو من االحتمال المادي لالنبعاثاتلم يتم تظليل الخاليا المخصصة لإلبالغ عن أآاسيد النتروجين ومونوآسيد الكربون والمرآبات العضوية المت* 

  :مربع التوثيق
 
 

 )2 نم 2(الجدول باء جدول تجميع مختصر 

 صافي
ثاني أآسيد 
الكربون

(1) (2) 

أآسيد  الميثان
 النتروز

مرآبات 
الكربون 
الفلورية 
الهيدروجينية

المرآبات 
الكربونية 
المشبعة 
 بالفلور

سادس 
فلوريد 
 الكبريت

غازات هالوجينية 
أخرى ذات معامالت 
تحويل مكافئ ثاني 

 (3)أآسيد الكربون

غازات هالوجينية 
الت أخرى بدون معام

تحويل مكافئ ثاني 
 (4)أآسيد الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

المرآبات 
العضوية 

المتطايرة غير 
 الميثان

أآسيد 
 الفئات الكبريت

 )جيغا غرام( )جيغا غرام( جيغا غرام من مكافئ ثاني أآسيد الكربون )جيغا غرام(
4C إحراق النفايات ومحارق النفايات المفتوحة             
4D  معالجة مياه المخلفات والمكبات             
4E  يرجى تحديدها(أخرى(             

              أخرى5
5A  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من الترسب

             .الجوي للنيتروجين في أآاسيد النتروز واألمونيا
5B  يرجى تحديدها(أخرى(             
              

             (5)بنود مذآرات
             مستودعات الوقود الدولية

             )مستودعات الوقود الدولية(الطيران الدولي 
 المالحة المائية الدولية 

             )مستودعات الوقود الدولية(
             العمليات المتعددة األطراف
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 )3 من 1( جدول قطاع الطاقة 1الجدول 

ثاني أآسيد الفئات
أآسيد الميثان الكربون

النتروز
أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

المرآبات العضوية
المتطايرة غير 

 الميثان
آسيد الكبريتأ

 )جيغا غرام( 
               الطاقة 1

1A أنشطة احتراق الوقود               
1A1  صناعات الطاقة              

1A1 إنتاج الكهرباء والحرارة للنشاط الرئيسي               
1A1 ai توليد الكهرباء               
1A1 aii القدرة التوليد المشترك للحرارة و)CHP(               

1A1 aiii مصانع الحرارة              

1A1  b تكرير النفط              

1A1 c تصنيع الوقود الصلب وصناعات الطاقة األخرى               
1A1 ci صناعة الوقود الصلب               
1A1 cii صناعات الطاقة األخرى               
1A2 نشطة التصنيع والتشييدأ               
1A2 a الحديد والصلب               
1A2 b المعادن غير الحديدية               
1A2 c المواد الكمياوية               
1A2 d لب الورق والورق والمطبوعات               
1A2 e معالجة األغذية والمشروبات والتبغ               
1A2 f المعادن غير التعدينية               
1A2 g معدات النقل               
1A2 h الماآينات               
1A2 i  واستخراج الحجارة) باستثناء الوقود(التعدين               
1A2 j الخشب والمنتجات الخشبية               
1A2 k التشييد               
1A2 l المنسوجات والجلود               
1A2 m صناعات غير محددة               
1A3 النقل               
1A3 a الطيران المدني               
1A3 ai  (1))مستودعات الوقود الدولية(الطيران الدولي               
1A3 aii الطيران المحلي               
1A3 b قل البريالن               
1A3 bi السيارات               
1A3 bi سيارات الرآاب بحفازات ثالثية  األشواط               
1A3 bi2 سيارات الرآاب بدون حفازات ثالثية  األشواط               
1A3 bii الشاحنات الخفيفة               
1A3 bii1 زة بحفازات ثالثية األشواط الشاحنات الخفيفة المجه               
1A3 bii2  الشاحنات الخفيفة غير المجهزة بحفازات ثالثية األشواط               
1A3 biii الشاحنات الثقيلة والحافالت               
1A3 biv الدراجات النارية               
1A3 bv االنبعاثات المتصاعدة من المرآبات               
1A3 bvi الحفازات العاملة باليورية               
1A3 c السكة الحديد               
1A3 d المالحة المائية               
1A3 di  (1))مستودعات الوقود الدولية(المالحة المائية الدولية               
1A3 dii المالحة المائية المحلية               
1A3 e وسائل نقل أخرى               
1A3 ei النقل عبر خطوط األنابيب               
1A3 eii النقل خارج الطرق العامة               
1A4 قطاعات أخرى               
1A4 a مؤسسي/تجاري               
1A4 b منزلي               
1A4 c يد السمك ومزارع األسماكالزراعة والحراجة وص               
1A4 ci االحتراق الثابت               
1A4 cii  مرآبات وآالت أخرى مستخدمة خارج الطرق               
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 )3 من 1( جدول قطاع الطاقة 1الجدول 

ثاني أآسيد  الفئات
أآسيد الميثان الكربون

النتروز
أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 ربونالك

المرآبات العضوية
المتطايرة غير 

 الميثان
أآسيد الكبريت

 )جيغا غرام( 
1A4 ciii  االحتراق المتحرك(صيد السمك(               
1A5 غير محددة              
1A5 a االحتراق الثابت               
1A5 b االحتراق المتحرك               
1A5 bi  يرانعنصر الط(متحرك(               

1A5 bii عنصر النقل المائي( متحرك(              

1A5 biii  أخرى(متحرك(              

1A5 c (2) (1)عمليات متعددة األطراف               
1B  االنبعاثات المتسربة من الوقود               
1B1 الوقود الصلب               
1B1 a  الفحم من المناجم ومعالجتهاستخراج               
1B1 ai المناجم الباطنية               
1B1 ai1 التعدين               
1B1 ai2 انبعاثات غاز الطبقات بعد االستخراج               
1B1 ai3 المناجم الباطنية المهجورة               
1B1 ai4  تحويل الميثان إلى توهج الميثان المنصرف أو

               ثاني أآسيد الكربون

1B1 aii المناجم السطحية               
1B1 aii1 التعدين               
1B1 aii2 انبعاثات غاز الطبقات بعد االستخراج               

1B1 b  االحتراق غير الخاضع للسيطرة ومواقع إحراق
               الفحم

1B1 c تحويل الوقود الصلب               
1B2 النفط والغاز الطبيعي               
1B2 a النفط               
1B2 ai اإلطالق في الهواء               
1B2 aii اإلشعال               
1B2 aiii جميع الفئات األخرى               
1B2 aiii1 التنقيب               
1B2 aiii2 اإلنتاج والتحسين               
1B2 aiii3 النقل               
1B2 aiii4 التكرير               
1B2 aiii5 توزيع منتجات النفط               
1B2 aiii6 أخرى               
1B2 b  الغاز الطبيعي               
1B2 bi اإلطالق في الهواء               
1B2 bii اإلشعال               
1B2 biii جميع الفئات األخرى               
1B2 biii1 التنقيب               
1B2 biii2 اإلنتاج               
1B2 biii3 المعالجة               
1B2 biii4 النقل والتخزين               
1B2 biii5 التوزيع               
1B2 biii6 أخرى               
1B3 االنبعاثات األخرى من إنتاج الطاقة               
1C نقل وتخزين ثاني أآسيد الكربون               
1C1 نقل ثاني أآسيد الكربون               
1C1 a خطوط األنابيب               
1C1 b السفن               
1C1 c  برجاء تحديدها(مصادر أخرى(:               
1C2 الحقن والتخزين               
1C2 a الحقن               
1C2 b التخزين               
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 .لإلبالغ آبند مذآرة وليس آجزء من قائمة الحصر الوطني  (1)

تجة عن الوقود المسلم للقوات المسلحة للدولة والمنقول إلى بما في ذلك االنبعاثات النا العمليات متعددة األطراف وفق ميثاق األمم األمتحدة  (2) 
 .القوات المسلحة للدول األخرى

   .وينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات غير المدرجة في المجموع الوطني آمذآرات  (3)
المتطايرة غير الميثان  مما يجعل بعض الفئات تخلو من لم يتم تظليل الخاليا المخصصة لإلبالغ عن أآاسيد النتروجين ومونوآسيد الكربون والمرآبات العضوية   *

 .االحتمال المادي لالنبعاثات

 
 

 :مربع التوثيق
 

 

 
 )3 من 3( جدول قطاع الطاقة 1الجدول 

ثاني أآسيد
أآسيد الميثانالكربون

النتروز
أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد
الكربون

المرآبات 
العضوية 

المتطايرة غير
 الميثان

أآسيد 
الكبريت  الفئات

 )جيغا غرام(
        (3)بنود مذآرات

        مستودعات الوقود الدولية
 الطيران الدولي     

        )مستودعات الوقود الدولية    (
 لمائية الدولية المالحة ا

        )مستودعات الوقود الدولية(
        العمليات المتعددة األطراف

        
        بنود معلومات

        ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحية إلنتاج الطاقة



 
 
 

  بالغجداول اإل :2 - أ8 الملحق 

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

 

 )2 من 1A1-1A2) 1 جدول خلفيات الطاقة  1-1الجدول 
   (2)بند البيانات )جيغا غرام(االنبعاثات 

 )جيغا غرام(

 )تيرا جول(النشاط 
الوقود أنواع  غاز سائل صلب

ة   مجموعآتلة حية (1)خثاألحفوري األخرى
مي
آ

   
C

O
2

 
زة
تج
مح
ال

(3
)

 

ية
 ح
تلة
آ

 

 الفئات

 غاز سائل صلب

أنواع 
الوقود 
األحفوري
 األخرى

آتلة  خث
 حية

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
نتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيدميثان
نتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيدميثان
نتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
نتروز

ثاني 
أآسيد 
الكربون

أآسيدميثان
أآسيد ميثاننتروز

نتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
نتروز

ثاني 
أآسيد 
 آربون

ثاني أآسيد
الكربون 
 المنبعث

A1 أنشطة احتراق الوقود                                   
1A1  صناعات الطاقة                              

  1A1aإنتاج الكهرباء والحرارة للنشاط الرئيسي                             

  1A1aiتوليد الكهرباء                             
  1A1aii التوليد المشترك للحرارة والقدرة)CHP(                             
  1A1aiii مصانع الحرارة                             
  1A1bتكرير النفط                             
  1A1c أخرىالوقود الصلب وصناعات طاقة تصنيع                            
  1A1ciصناعة الوقود الصلب                             
  1A1ciiصناعات الطاقة األخرى                             

1A2  نيع والتشييدأنشطة التص                             

  1A2aالحديد والصلب                             
  1A2bالمعادن غير الحديدية                             
  1A2cالمواد الكمياوية                             
  1A2dلب الورق والورق والمطبوعات                             

  1A2eمعالجة األغذية والمشروبات والتبغ                             

  1A2fالمعادن غير التعدينية                             
  1A2gمعدات النقل                             

 



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 
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   .1.15أنظر الفصل األول من مجلد الطاقة، صفحة  .ية تحت فئة الوقود األحفوريوعلى الرغم من أن الخث ال يعتبر في آثير من األحيان وقود أحفوري إال أن انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن احتراق الخث تدرج في قائمة الحصر الوطن (1)
ال ينبغي طرح سوى ثاني أآسيد الكربون  ).افي االنبعاثاتص(ويتم طرحه من عمود انبعاثات ثاني أآسيد الكربون  .ينبغي تحويل الكربون إلى ثاني أآسيد آربون .ال يتم إدراجها في المجموع الوطنيبنود المعلومات في حد ذاتها انبعاثات وبالتالي ال تشكل   )2(

 .المحجوز من أجل التخزين الدائم في الخزانات الجيولوجية
 .بما أن الكمية مطروحة من مجموع إنتاج ثاني أآسيد الكربون) -(برجاء إدخال آمية ثاني أآسيد الكربون المحجوز آرقم سالب  (3)

  
  :مربع التوثيق

 

 )2 من 1A1-1A2) 2  : جدول خلفيات الطاقة1-1الجدول 

  (2)بند البيانات )جيغا غرام(االنبعاثات 
 )جيغا غرام(

 ) جولتيرا(النشاط 
 غاز سائل صلب

أنواع الوقود 
ة  مجموع آتلة حية (1)خثاألحفوري األخرى

مي
آ

   
C

O
2

 
زة
تج
مح
ال

(3
)

 

ية
 ح
تلة
آ

 

 الفئات

غازسائلصلب

أنواع 
الوقود 
األحفوري
األخرى

آتلة خث
حية

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيدميثان
نتروز

ثاني 
سيدأآ

آربون
أآسيد ميثان

نتروز

ثاني 
أآسيد
آربون

أآسيدميثان
نتروز

ثاني 
أآسيد
آربون

أآسيد ميثان
نتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيدميثان
أآسيدميثاننتروز

نتروز

ثاني 
أآسيد
آربون

أآسيدميثان
نتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

ثاني 
أآسيد 

الكربون 
المنبعث

  1A2hالماآينات                             
  1A2iالتعدين واستخراج الحجارة                             
  1A2jالخشب والمنتجات الخشبية                             
  1A2kالتشييد                                                    
  1A2lالمنسوجات والجلود                                                 
  1A2mصناعات غير محددة                                                    



 
 
 

  بالغجداول اإل :2 - أ8 الملحق 

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

 

 )2 من 1A3-1A5) 1  : جدول خلفيات الطاقة2-1دول الج
 االنبعاثات 

 )تيرا جول(النشاط  )جيغا غرام(
أنواع وقود أحفوري غاز سائل صلب

 آتلة حية (1)خث أخرى

مجموع االنبعاثات 
 ) جرامجيغا(

 الفئة

 غازسائلصلب

أنواع 
وقود 
أحفوري
أخرى

آتلة خث
 حية

ثاني 
أآسيد 
آربون

د أآسيميثان
النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
أآسيد ميثانالنتروز

النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
النتروز

1A3 النقل                           
  1A3aالطيران المدني                           

  1A3ai (2))مستودعات الوقود الدولية(الطيران الدولي                           

  1A3aiiالطيران المحلي                           

  1A3bالنقل البري                           

  1A3biالسيارات                           
  1A3bi1سيارات الرآاب بحفازات ثالثية  األشواط                           
  1A3bi2سيارات الرآاب بدون حفازات ثالثية  األشواط                           
  1A3biiالشاحنات الخفيفة                           
  1A3bii1ت ثالثية األشواطالشاحنات الخفيفة المجهزة بحفازا                           
  1A3bii2الشاحنات الخفيفة غير المجهزة بحفازات ثالثية األشواط                           
  1A3biiiالشاحنات الثقيلة والحافالت                           
  1A3bivالدراجات النارية                           
  1A3bvاالنبعاثات المتصاعدة من المرآبات                           
  1A3bvi(3)الحفازات العاملة باليورية                           
  1A3cالسكة الحديد                           
  1A3dالمالحة المائية                           
  1A3di (2))مستودعات الوقود الدولية(المالحة المائية الدولية                           
  1A3diiالمالحة المائية المحلية                           
  1A3eوسائل نقل أخرى                           
  1A3eiالنقل عبر خطوط األنابيب                           
  1A3eiiالنقل خارج الطرق العامة                           

1A4 قطاعات أخرى                           
  1A4aمؤسسي/تجاري                           
  1A4bمنزلي                           
  14Acالزراعة والحراجة وصيد السمك ومزارع األسماك                           
  1A4ciتاالحتراق الثاب                           
  1A4ciiالمرآبات واآلالت األخرى المستخدمة خارج الطرق المعبدة                           
  1A4ciii االحتراق المتحرك(صيد السمك(                           



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 
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   .1.15أنظر الفصل األول من مجلد الطاقة، صفحة  .يوعلى الرغم من أن الخث ال يعتبر في آثير من األحيان وقود أحفوري إال أن انبعاثات غاز ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن احتراق الخث تدرج في قائمة الحصر الوطنية تحت فئة الوقود األحفور (1) 
 .لإلبالغ آبند مذآرة وليس آجزء من قائمة الحصر الوطني  (2)
 .برجاء اإلبالغ عن آمية اإلضافة المستخدمة من اليورية ودرجة نقاءها في مربع التوثيق  (3)
    .آبنود مذآراتوينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات غير المدرجة في المجموع الوطني   (4)
 .بما في ذلك االنبعاثات الناتجة عن الوقود المسلم للقوات المسلحة للدولة والمنقول إلى القوات المسلحة للدول األخرى العمليات متعددة األطراف وفق ميثاق األمم األمتحدة  (5)

 

 

 )2 من 1A3-1A5) 2  : جدول خلفيات الطاقة2-1الجدول
 االنبعاثات 

 ) جولتيرا(النشاط  )جيغا غرام(
أنواع وقود  غاز سائل صلب

 آتلة حية (1)خثأحفوري أخرى
مجموع االنبعاثات

 ) جرامجيغا(
 الفئة

 غازسائلصلب

أنواع 
وقود 
أحفوري
أخرى

آتلة خث
 حية

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد يثانم
النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
أآسيد ميثانالنتروز

النتروز

ثاني 
أآسيد 
آربون

أآسيد ميثان
النتروز

1A5 غير محددة                           
  1A5aاالحتراق الثابت                           
  1A5bق المتحركاالحترا                           
  1A5bi عنصر الطيران(متحرك(                           
  1A5bii عنصر النقل المائي(متحرك(                           
  1A5biii عناصر أخرى(متحرك(                           
  1A5cالعمليات متعددة األطراف                           

                           (4)بنود مذآرات

                           مستودعات الوقود الدولية

                           )مستودعات الوقود الدولية(الطيران الدولي 
 المالحة المائية الدولية 

                           )مستودعات الوقود الدولية(

                            (5)ات متعددة األطرافعملي
                           

  :مربع التوثيق
 
 
 



   جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

 19-ج الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة توجيهية خطوط الال

 1B  : جدول خلفيات الطاقة3-1الجدول 

 االنبعاثات  نشاطبيانات ال
 )جيغا غرام(

 :بند المعلومات
الكمية 
   (2)المحتجزة

 الفئة )جيغا غرام(

 القيمة (1)الوحدة الوصف
ثاني 
أآسيد 
الكربون

أآسيد ميثان
النتروز

ثاني أآسيد 
 الكربون

1-B االنبعاثات المنفلتة من الوقود          

1B1 الوقود الصلب         
  1B1aلمناجم ومعالجتهاستخراج الفحم من ا         
  1B1aiآيلو طن آمية الفحم المنتجة المناجم الباطنية      
  1B1ai1آيلو طن آمية الفحم المنتجة التعدين      

  1B1ai2 انبعاثات الغاز الكائن بين عروق الفحم بعد
      آيلو طن آمية الفحم المنتجة االستخراج

  1B1ai3العدد عدد المناجم جورةالمناجم الباطنية المه      

  1B1ai4 اشتعال الميثان المنصرف أو تحويل الميثان
 إلى ثاني أآسيد الكربون

 از المشعلغال
 106 Sm3     

  1B1aiiالمناجم السطحية         
  1B1aii1آيلو طن آمية الفحم المنتجة التعدين      

  1B1aii2لفحم بعد انبعاثات الغاز الكائن بين عروق ا
      آيلو طن آمية الفحم المنتجة االستخراج

  1B1b االحتراق غير الخاضع للسيطرة ومواقع
      آيلو طن الوقود الصلب المحترق إحراق الفحم

  1B1cآيلو طن الوقود الصلب المحول تحويل الوقود الصلب      
 1B2النفط والغاز الطبيعي         

  1B2aالنفط         

  1B2ai106 مجموع الغاز المنطلق من إنتاج النفط اإلطالق في الهواء Sm3     

  1B2aii106 الغاز المشتعل من إنتاج النفط اإلشعال Sm3     
  1B2aiiiالفئات األخرى         
  1B2aiii1العدد اآلبار المحفورة التنقيب      
  1B2aiii2103 النفط المنتج اإلنتاج والتحسين m3      
  1B2aiii3103 النفط الخام المنقول النقل m3      
  1B2aiii4103 النفط الخام المكرر  التكرير m3      
  1B2aiii5103 الكمية الموزعة توزيع منتجات النفط m3      
  1B2biii6أخرى         
  1B2bالغاز الطبيعي         

  1B2biجموع الغاز المنطلق من إنتاج الغاز م اإلطالق في الهواء
     Sm3 106 الطبيعي

  1B2bii106 الغاز المشتعل من إنتاج الغاز الطبيعي اإلشعال Sm3     

  1B2biiiالفئات األخرى         
  1B2biii1العدد عدد اآلبار المحفورة التنقيب      
  1B2biii2106 الغاز المنتج اإلنتاج Sm3     

  1B2biii3106 آمية الغاز المعالج في المصنع المعالجة  Sm3     

  1B2biii4106 الكمية المنقولة والمخزونة النقل والتخزين  Sm3     
  1B2biii5103 آمية الغاز الموزع التوزيع m3      
  1B2biii6أخرى         

 1B3االنبعاثات األخرى من إنتاج الطاقة        
 

 .أو االتساق يمكن تحويلها إلى وحدات الطاقة المناسبة/بغرض الموائمة و .الوحدات الممنوحة هنا هي أآثر الوحدات استعماال في بيانات األنشطة المقابلة  (1)
 ).افي االنبعاثاتص(تمنح آمية ثاني أآسيد الكربون المحجوزة من قبيل العلم بالشيء، وهي مطروحة من أعمدة انبعاثات ثاني أآسيد الكربون   (2)

  :مربع التوثيق
  



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

  الحراري ر غازات االحتباس بشأن القوائم الوطنية لحص2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال                                                20-ج  

  نقل وحق وتخزين ثاني أآسيد الكربون1C  : ألف جدول خلفيات الطاقة4-1الجدول 
 )جيغا غرام(النشاط 

المنقولة من ثانيالكمية الكلية  الفئة
 أآسيد الكربون

 من (1)الكمية الكلية المحقونة
 ثاني أآسيد الكربون

مجموع االنبعاثات المتطايرة 
سنويا من ثاني أآسيد الكربون 
للغالف الجوي أو قاع البحر 

 (2)) بالجيغا غرام(
 1C1نقل ثاني أآسيد الكربون    

1C1a خطوط األنابيب    
1C1b السفن    
1C1c  يرجى تحديدها(وسائل أخرى(    

1C2 (3) الحقن والتخزين    
1C2a الحقن    
1C2b التخزين    

1C3 أخرى    
 

 .باستثناء آمية ثاني أآسيد الكربون المعادة التدوير لتحسين االستعادة  (1)
  .مصححة من التدفقات الخلفية لثاني أآسيد الكربون  (2)
مليات استعادة النفط االنبعاثات المتطايرة أثناء العمليات األرضية الواردة أعاله مثل معالجة وإعادة تدوير ثاني أآسيد الكربون خالل عينبغي اإلبالغ عن   (3)

   .والغاز آانبعاثات متطايرة من النفط والغاز الطبيعي وإدراجها تحت الفئات المناسبة لهذا القطاع

  

  :مربع التوثيق
  



   جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

 21-ج الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة توجيهية خطوط الال

 
حيث سيتم تقدير الكميات المنبعثة والمختزنة من الكربون  ،ن الكربون الحيوي والكربون األحفوري بمجرد حدوث االحتجاز ال توجد معاملة معينة تفرق ما بي(1)

  .الحيوي واألحفوري على السواء واإلبالغ عنها

 

  :مربع التوثيق
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  عرض مجمل– نقل وحقن وتخزين ثاني أآسيد الكربون 1C  : باء جدول خلفيات الطاقة4-1الجدول 
 )جيغا غرام(ثاني أآسيد الكربون  (1)الفئة

  )A (إجمالي الكمية المحتجزة للتخزين

  )B (إجمالي الكمية المستوردة للتخزين

   )C (إجمالي الكمية المصدرة للتخزين

  )D (إجمالي آمية ثاني أآسيد الكربون المحقونة في مواقع التخزين

  1C1 فئة) E1 (إجمالي آمية التسرب أثناء النقل

  1C2a الفئة) E2 (اء الحقنإجمالي آمية التسرب أثن

  1C2b الفئة) E3 (إجمالي آمية التسرب من مواقع التخزين

 إجمالي التسرب
(E4 = E1 + E2 + E3))  

 االستيراد+ آميات الحجز 
(F = A + B) 

  

  (G = D + E4 + C) الصادرات+ التسرب + الحقن 

   (F – G) التباين



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 
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 )1 من 1(المقترب المرجعي   : جدول خلفيات الطاقة5-1الجدول 
مستودعات  تصدير استيراد إنتاج

استهالك تغير الرصيد دولية
استهالك معامل التحويل ظاهر

 ظاهر
معامل انبعاث
 الكربون

محتوى 
 الكربون

محتوى 
 الكربون

آربون 
 مستبعد

صافي انبعاث
 الكربون

نسبة 
الكربون 
 المؤآسد

انبعاث 
الكربون 
 الفعلي

انبعاث ثاني 
أآسيد 
 ع الوقودأنوا الكربون

تيرا ( )وحدة( )وحدة( )وحدة( )وحدة( )وحدة( )وحدة(
/طن آربون()تيرا جول( )وحدة/جول

جيغا غرام ()طن آربون( )تيرا جول
 )آربون

جيغا غرام (
 )آربون

جيغا غرام (
جيغا غرام (  )آربون

 )آربون

جيغا غرام (
ثاني أآسيد 

 )الكربون 

                 النفط الخام أنواع الوقود األولي أحفوري سائل
                 مستحلب الخام    
                 سوائل الغاز الطبيعي    
                  البنزين أنواع الوقود الثانوي  
                  آيروسين المحرآات النفاثة    
                  أنواع آيروسين أخرى    
                  النفط الصخري    
                  نفط الديزل/الغاز     
                  نفط الوقود الفائض    
                  الغاز البترولي المسال    
                  اإليثان    
                  النفتا    
                  )البيتومين(القار     
                  زيوت التشحيم    
                  آوك النفط    
                  مواد التكرير األولية    
                  زيوت أخرى    

                  األحفوري السائلالوقود مجموع 
                  (1)فحم أنثراسيت أنواع الوقود األولي أحفوري صلب

                  فحم تفحيمي    
                  أنواع فحم بيتوميني أخرى     
                  أنواع فحم شبه بيتوميني     
                  فحم لجنايت    
                  صخر نفطي ورمال القار    
                  الوقود المسجل وقوالب اللجنايت  انويأنواع الوقود الث  
                  غاز فحم الكوك/آوك أفران    
                  قار الفحم    

                  األحفوري الصلبالوقود مجموع 
                  )جاف(غاز طبيعي  أحفوري غازي

                  ي أخرىأنواع وقو د أحفور
              (2)خث

                  مجموع



 
 
 

   جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

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

 
  .إذا لم يكن مقدار االنثراسيت متوفر بشكل مستقل يمكن دمجه مع أنواع الفحم البيتوميني األخرى (1)
   .1.15أنظر الفصل األول من مجلد الطاقة، صفحة  .غاز ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن احتراق الخث تدرج في قائمة الحصر الوطنية تحت فئة الوقود األحفوريوعلى الرغم من أن الخث ال يعتبر في آثير من األحيان وقود أحفوري إال أن انبعاثات  (2)

 

  :مربع التوثيق
  

 



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 
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 )1-1، الجدول 1 الفصل ،3أنظر المجلد ) (2 من 1( جدول قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجات -  2جدول ال

ثاني أآسيد 
أآسيد ميثان الكربون

النتروز

مرآبات 
الكربون 
الفلورية 
الهيدروجينية

مرآبات 
آربونية
مشبعة 
بالفلور

سادس 
فلوريد 
الكبريت

غازات 
هالوجينية 
أخرى ذات 
معامالت 
تحويل مكافئ
ثاني أآسيد 
 (1)الكربون

غازات 
هالوجينية 

أخرى بدون 
معامالت 

ويل مكافئتح
ثاني أآسيد 
 (2)الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد
الكربون

مرآبات 
عضوية 
متطايرة غير
 الميثان

أآسيد 
الكبريت  الفئة

جيغا غرام من مكافئ ثاني أآسيد  )جيغا غرام(
 )جيغا غرام( الكربون

                        العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2
2A  عدينيةالصناعات الت                       

  2A1إنتاج األسمنت                    
  2A2إنتاج الجير                    
  2A3إنتاج الزجاج                    
  2A4استخدامات أخرى للكربونات في العمليات الصناعية                      
  2A4aالخزف                       
  2A4bاستخدامات أخرى لرماد الصودا                       
  2A4cإنتاج أآسيد المغنيسيوم غير التعديني                       
  2A4d (3)) برجاء تحديدها(عمليات أخرى                       
  2A5 (3)) برجاء تحديدها(أخرى                       

2B  لكيميائيةالصناعات ا                       
  2B1إنتاج األمونيا                       
  2B2إنتاج حمض النيتريك                       
  2B3إنتاج حمض األديبيك                       
  2B4إنتاج الكبروالآتام والجاليوآسال وحمض والجاليوآسال                       
  2B5إنتاج الكربيد                       
  2B6إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم                       
  2B7إنتاج رماد الصودا                       
  2B8 إنتاج المواد البتروآيماوية وأسود الكربون                       
  2B8aالميثانول                       
  2B8bاإليثيلين                       
  2B8cثاني آلوريد اإليثيلين وآلوريد الفينيل أحادي الوحدة                       
  2B8dأآسيد اإليثيلين                       
  2B8eاألآريلونيترايل                       
  2B8fالكربون األسود                       
  2B9اإلنتاج الكيماوي الفلوري                       
  2B9a (4)انبعاثات المنتجات الثانوية                       
  2B9b (4)االنبعاثات المتطايرة                       
  2B10 (3)) برجاء تحديدها(أخرى                       

2C  الصناعات المعدنية                       
  2C1إنتاج الحديد والصلب                       
  2C2إنتاج السبائك الحديدية                       
  2C3إنتاج األلومنيوم                       
  2C4 (5)إنتاج المغنيسيوم                       
  2C5إنتاج الرصاص                       
  2C6إنتاج الزنك                       
  2C7 (3)) برجاء تحديدها(أخرى                       

2D   المولدة للطاقة من الوقود تلك استخدام منتجات غير
                6)والمذيبات

  2D1استخدام مواد التشحيم                       
  2D2استخدام شمع البارفين                       
  2D3(7)استخدام المذيبات                       
  2D4 (8) ,(3)) برجاء تحديدها(أخرى                       

2E  الصناعات االلكترونية                       
  2E1 (9)أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                        

  2E2 مسطحة بتقنية الترانزستور رقيق الغشاء شاشة عرض
)TFT((9)                        

  2E3 (9)الفلطائية الضوئية                       
  2E4 (10)سائل توصيل الحرارة                       
  2E5 (3)) برجاء تحديدها(أخرى                       

2F  مواد المستنفدة لألوزوناستخدام منتجات آبدائل لل                      
  2F1التبريد وتكييف الهواء                       
  2F1aالتبريد وتكييف الهواء الثابت                       



  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 
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يبلغ عن هذه الغازات في  .افئ ثاني أآسيد الكربونال ينبغي أن تدرج في هذا العمود الغازات الهالوجينية األخرى التي ال يتوفر من أجلها معامل تحويل مك  (1)
 ".غازات هالوجينية أخرى ذات معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون"عمود 

ينبغي آما ) 11-2في جداول خلفيات العمليات الصناعية واستعمال المنتجات وفي الجدول (في حالة استعمال هذا العمود ينبغي إدراج الغازات بشكل منفصل   (2)
  .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أعمدة .تسجيل إسم الغاز في مربع التوثيق

           .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (3)
  .يثيل الفلوري آحوليات مفلورة، وإثيرات مفلورة، وثالث فلوريد النتروجين وخامس فلوريد الكبريت ثالثي الم هي"الغازات الهالوجينية األخرى"أما   (4)
الكميات القليلة من ثاني أآسيد الكربون المستخدمة آمذيب لسادس فلوريد الكبريت أو المنبعثة أثناء معالجة المغنيسيوم تعتبر قليلة القيمة وعادة ما تحتسب في   (5)

  .لورة الواردة هنا بصفة رئيسية مرآبات الكيتون المف"الغازات الهالوجينية األخرى"تتضمن  .موضع آخر
إنتاج المنتجات البتروآيماوية والكربون  (2B8ينبغي إدراج االنبعاثات الصادرة من استخدامات المواد األولية في الصناعات البتروآيماوية تحت الفئة   (6)

ي أآسيد الكربون الصادر من أنودات مثال، ثان(ينبغي تخصيص االنبعاثات الصادرة من استخدامات بعض المنتجات إلى فئة مصدر الصناعة المقابلة ). األسود
 ))الصناعات المعدنية (2C وأقطاب الكربون 

 .انبعاثات المرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان فحسب هي المرتبطة بهذه الفئة وليس غازات االحتباس الحراري المباشرة  (7)
  .تدرج هنا انبعاثات إنتاج اإلسفلت ورصف الطرق والتسطيح  (8)
  ، الخc-C4F8O هي ثالث فلوريد النتروجين و "الغازات الهالوجينية األخرى"  (9)

 ، CHF2OCF2OC2F4OCHF2 (H-Galden 1040x) و،C4F9OC2H5 (HFE-7200) الواردة هنا "الغازات الهالوجينية األخرى"تشتمل ) 10(
   .، الخ CHF2OCF2OCHF2 (HG-10)و

ن أآاسيد النتروجين ومونوآسيد الكربون والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان وأآسيد الكبريت مما يجعل بعض الفئات تخلو من االحتمال لم يتم تظليل الخاليا المخصصة لإلبالغ ع* 
   .المادي لالنبعاثات

 )2 من 2( جدول قطاع العمليات الصناعية واستعمال المنتجات 2الجدول 

ثاني أآسيد
د أآسيميثان الكربون

النتروز

مرآبات 
الكربون 
الفلورية 
الهيدروجينية

مرآبات 
آربونية
مشبعة 
بالفلور

سادس 
فلوريد 
الكبريت

غازات 
هالوجينية 
أخرى ذات 
معامالت 
تحويل مكافئ
ثاني أآسيد 
 (1)الكربون

غازات 
هالوجينية 

أخرى بدون 
معامالت تحويل
مكافئ ثاني 

أآسيد 
 (2)الكربون

أآاسيد 
النيتروجين

دمونوآسي
الكربون

مرآبات 
عضوية 
متطايرة 
غير الميثان

أآسيد 
الكبريت  الفئة

 )جيغا غرام(جيغا غرام من مكافئ ثاني أآسيد الكربون )جيغا غرام(

  2F1bتكييف الهواء في المرآبات                       
  2F2عناصر نفخ الرغوة                       
  2F3الحماية من الحرائق                       
  2F4بخاخات األيروسول             
  2F5المذيبات                       
  2F6(3)استعماالت أخرى                       

2G صناعة واستخدام المنتجات األخرى                     
  2G1المعدات الكهربائية                       
  2G1aدات الكهربائيةتصنيع المع                        
  2G1bاستخدام المعدات الكهربائية                        
  2G1cالتخلص من المعدات الكهربائية                        

  2G2 سادس فلوريد الكربون والمرآبات الكربونية المشبعة
             بالفلور الصادرة من استخدامات المنتجات األخرى

  2G2aاالستعماالت العسكرية                         
  2G2bالمعجالت                        
  2G2c (3)) برجاء تحديدها(أخرى                        
  2G3أآسيد النتروجين الصادر من استخدام المنتجات                        
  2G3aطبيةاالستعماالت ال                        
  2G3bالوقود الدفعي للمنتجات العاملة بالضغط واأليروسول                        
  2G3c (3)) برجاء تحديدها(أخرى                        
  2G4 (3)) برجاء تحديدها(أخرى                        

2Hأخرى                         
  2H1صناعة اللب والورق                        
  2H2صناعة األغذية والمشروبات                        
  2H3 (3)) برجاء تحديدها(أخرى                        

  :مربع التوثيق
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 ية الصناعات التعدين2A  : جدول خلفيات العمليات الصناعية واستعمال المنتجات1-2الجدول 
2B (2B1-2B8, 2B10)  ثاني أآسيد الكربون، والميثان، وأآسيد النتروز– الصناعات الكيميائية  

 االنبعاثات بيانات األنشطة 

 ثاني أآسيد الكربون المستهلكة/الكمية المنتجة 
 )جيغا غرام(

 ميثان 
 )جيغا غرام(

 أآسيد النتروز 
 )جيغا غرام(

 الفئات
الوحدةالكمية(1)الوصف

(2) 
االنبعاثات

(3) 

بيانات 
البند 

المحجوز 
والمخزون

(4) 

) مذآرة(
تخفيض 

 (5)آخر

انبعاثات
(3) 

بيانات 
البند 
المخفض

(6) 

(3)انبعاثات
بيانات البند
المخفض

(6) 

2Aالصناعات التعدينية               
  2A1إنتاج األسمنت              
  2A2إنتاج الجير              
  2A3زجاجإنتاج ال              

  2A4 استخدامات أخرى للكربونات في
              (7)العمليات الصناعية

  2A4aالخزف              
  2A4bاستخدامات أخرى لرماد الصودا           
  2A4cإنتاج أآسيد مغنيسيوم غير تعديني           
  2A4dأخرى              
  2A5 (8)) حديدهابرجاء ت(أخرى              

2Bالصناعات الكيميائية               
  2B1إنتاج األمونيا              
  2B2إنتاج حمض النيتريك              
  2B3إنتاج حمض األديبيك              

  2B4 إنتاج الكبروالآتام والجاليوآسال
              وحمض والجاليوآسال

  2B5ج الكربيدإنتا              
  2B6إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم           
  2B7إنتاج رماد الصودا              
  2B8 إنتاج مواد بتروآيماوية وأسود الكربون           
  2B8aالميثانول                     
  2B8bاإليثيلين                     

  2B8cاإليثيلين وآلوريد الفينيل ثاني آلوريد 
                     أحادي الوحدة

  2B8dأآسيد اإليثيلين                     
  2B8eاألآريلونيترايل                     
  2B8f أسود الكربون                     
  2B10 (8)) برجاء تحديدها(أخرى                     

 

وجد خيارات لبيانات األنشطة، مثال، األسمنت أو الكلنكر أو الكربونات لتقدير االنبعاثات من إنتاج األسمنت، ينبغي تحديد بيانات األنشطة المستخدمة تحيثما   (1)
   .حتى يصبح اختيار معامل االنبعاث أآثر شفافية

       .ينبغي تحديد وحدة بيانات النشاط  (2)
     ).أو المخفضة/المصححة بحسب الكمية المحجوزة و( المبلغ عنها برجاء تسجيل االنبعاثات  (3)
تمنح هذه البيانات من قبيل المعلومات  .حيثما يتولد ثاني أآسيد الكربون يتم حجزه من أجل حقنه لدى التخزين، ينبغي اإلبالغ هنا عن الكمية المحجوزة  (4)

  .ها في المجموع الوطنيهي ليست انبعاثات وبالتالي ال ينبغي إدراج .اإلضافية
وتتوافر البيانات حول الكمية ينبغي اإلبالغ ) مثال، إعادة التحويل إلى آربونات(حيثما يتم تخفيض توليد ثاني أآسيد الكربون فيما عدا حاالت الحجز والتخزين   (5)

  .عنها هنا
 ...).ء على االنبعاثات، إلخاستعادة االنبعاث والقضا(برجاء تسجيل آميات تخفيض الغازات المتولدة   (6)
 .برجاء اإلبالغ هنا فقط عن االنبعاثات من الكربونات المستخدمة والتي ال تغطها فئات أخرى  (7)
 .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (8)

ويمكن هكذا  .لإلشارة إلى السرية وينبغي إضافة مالحظة بذلك في مربع التوثيق أدناه  ”C“ عندما تتسم المعلومات بطابع السرية ينبغي إضافة مفتاح اإلسناد:مالحظة
 .توفير معلومات محددة في مربع التوثيق

  :مربع التوثيق
 
 
 
 
 



 
 
 

  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

 27-ج الحراري ة لحصر غازات االحتباس بشأن القوائم الوطني2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

  
  الصناعات الكيميائية2B  (2B9 - 2B10) : المنتجاتاستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية و2-2الجدول 

 ، المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور، سادس فلوريد الكبريت، والغازات الهالوجينية األخرىالمرآبات الكربونية الفلورية الهيدروجينية
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  (1)معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون
    ]                      :مصدر المعامل[

                                                                

 )طن(االنبعاثات بوحدة الكتلة األصلية 
  2B9 الفلورياإلنتاج الكيماوي                                  
  2B9a(3) انبعاثات المنتجات الثانوية                                                                

                                                                (4)آمية التخفيض) معلومات(
  2B9b(3) تطايرةاالنبعاثات الم                                                                 

                                                                 (4)آمية التخفيض) معلومات(
  2B10 (5) )برجاء تحديدها(أخرى                                                                 

 )ثاني أآسيد الكربون-جيغا غرام(االنبعاثات بوحدة مكافئ ثاني أآسيد الكربون 
  2B9اإلنتاج الكيماوي الفلوري                                 
  2B9aانبعاثات المنتجات الثانوية                                 
  2B9bاالنبعاثات المتطايرة                                 
  2B10 (5) )برجاء تحديدها(أخرى                                 

  .صدر المعامالت بين قوسينوينبغي تحديد م المدرج في قائمة تقارير اإلبالغ التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ)  عام أفق زمني100(بشكل عام يمكن استخدام احتمال االحترار العالمي   (1)
غازات  ".اعية واستخدام المنتجاتجدول خلفيات العمليات الصن "11-2إذ يجب اإلبالغ عن هذه الغازات في الجدول  .ال ينبغي أن تدرج في هذا الجدول الغازات الهالوجينية األخرى التي ال يتوفر من أجلها معامل تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أعمدة  (2)

        .االحتباس الحراري التي ال يوجد لها معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون
   ).أو المخفضة/المصححة بحسب الكمية المحجوزة و(برجاء تسجيل االنبعاثات المبلغ عنها   (3)
  ...).نبعاث والقضاء على االنبعاثات، إلخاستعادة اال(برجاء تسجيل آميات تخفيض الغازات المتولدة   (4)
       .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (5)

   .عندما تتسم المعلومات بطابع السرية ينبغي أن تمنح المدخالت أرقام تجميعية وينبغي إضافة مالحظة بذلك في مربع التوثيق أدناه :مالحظة
  :مربع التوثيق

  
 
 
 



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

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

 
       .وجد عدة خيارات لبيانات النشاط، مثال، إنتاج الصلب أو استهالك المواد المصنعة لتقدير االنبعاثات من إنتاج الحديد والصلب، ينبغي تحديد بيانات النشاط المستخدمة حتى يصبح اختيار معامل االنبعاث أآثر شفافيةتحيثما   (1)
          .ينبغي تحديد وحدة بيانات النشاط  (2)
    ).أو المخفضة/المصححة بحسب الكمية المحجوزة و(برجاء تسجيل االنبعاثات المبلغ عنها   (3)
  .يست انبعاثات وبالتالي ال ينبغي إدراجها في المجموع الوطنيهي ل .تمنح هذه البيانات من قبيل المعلومات اإلضافية .حيثما يتولد ثاني أآسيد الكربون يتم حجزه من أجل حقنه لدى التخزين، ينبغي اإلبالغ هنا عن الكمية المحجوزة  (4)
     .حيثما يتم تخفيض توليد ثاني أآسيد الكربون فيما عدا حاالت الحجز والتخزين وعندما تتوافر البيانات حول الكمية ينبغي اإلبالغ عنها هنا  (5)
   ...).بعاث والقضاء على االنبعاثات، إلخاستعادة االن(برجاء تسجيل آميات تخفيض الغازات المتولدة   (6)
            .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (7)

     .في مربع التوثيق) مثال، البيانات حول إنتاج الصلب البكر والمعاد معالجته(ويمكن هكذا توفير معلومات محددة . اه لإلشارة إلى السرية وينبغي إضافة مالحظة بذلك في مربع التوثيق أدن ”C“لسرية ينبغي إضافة مفتاح اإلسناد عندما تتسم المعلومات بطابع ا:مالحظة
      

  الصناعات المعدنية2C : المنتجاتاستعمالو جدول خلفيات العمليات الصناعية 3-2الجدول 
 ثاني أآسيد الكربون، والميثان، وأآسيد النتروز      

 االنبعاثات بيانات النشاط
 )جيغا غرام(أآسيد النتروز  )جيغا غرام(ميثان  )جيغا غرام(ثاني أآسيد الكربون  المستهلكة/الكمية المنتجة

 الفئات
 (3)االنبعاثات (2)الوحدة الكمية (1)الوصف

الكمية ) معلومات(
المحجوزة 
 (4)والمخزونة

تخفيض ) معلومات(
) معلومات( (3)االنبعاثات (5)آخر

) معلومات( (3)االنبعاثات (6)التخفيض 
 (6)التخفيض 

2C الصناعات المعدنية              
2C1 إنتاج الحديد والصلب                     
2C2 إنتاج السبائك الحديدية                     
2C3 إنتاج األلومنيوم                     
2C4 إنتاج المغنيسيوم                     
2C5 إنتاج الرصاص                     
2C6 إنتاج الزنك                     
2C7  (7)) برجاء تحديدها(أخرى                     

  :مربع التوثيق
  



  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

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

 
المدرج في قائمة تقارير اإلبالغ التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير ) فق زمني عام أ100(بشكل عام يمكن استخدام احتمال االحترار العالمي   (1)

   .وينبغي تحديد مصدر المعامالت بين قوسين  .المناخ
جلها معامل تحويل مكافئ ثاني أآسيد ال ينبغي أن تدرج في هذا الجدول الغازات الهالوجينية األخرى التي ال يتوفر من أ .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أعمدة  (2)

غازات االحتباس الحراري التي ال  ".جدول خلفيات العمليات الصناعية واستخدام المنتجات" 11-2إذ يجب اإلبالغ عن هذه الغازات في الجدول  .الكربون
    .يوجد لها معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون

   ).أو المخفضة/المصححة بحسب الكمية المحجوزة و( عنها برجاء تسجيل االنبعاثات المبلغ  (3)
   ...).استعادة االنبعاث والقضاء على االنبعاثات، إلخ(برجاء تسجيل آميات تخفيض الغازات المتولدة   (4)
  .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (5)

  
       .المدخالت أرقام تجميعية وينبغي إضافة مالحظة بذلك في مربع التوثيق أدناهعندما تتسم المعلومات بطابع السرية ينبغي أن تمنح  :مالحظة

 
   :مربع التوثيق

  

 

 

 
  

  الصناعات المعدنية 2C(2C3, 2C4, 2C7): المنتجاتاستعمالو جدول خلفيات العمليات الصناعية 4-2الجدول 
رآبات الكربونية المشبعة بالفلور،  الفلورية الهيدروجينية، الممرآبات الكربون

 سادس فلوريد الكبريت، والغازات الهالوجينية األخرى
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 (1)معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون
                                   ]:مصدر المعامل[

 )نط(االنبعاثات بوحدة الكتلة األصلية 
2C3  (3)إنتاج األلومنيوم               

               (4)آمية التخفيض) معلومات( 
2C4  (3)إنتاج المغنيسيوم               
               (4)آمية التخفيض) معلومات( 

2C7  (5)) برجاء تحديدها(معادن أخرى               
               (4)آمية التخفيض) معلومات( 

 )ثاني أآسيد الكربون-جيغا غرام(االنبعاثات بوحدة مكافئ ثاني أآسيد الكربون 
2C3 إنتاج األلومنيوم               
2C4 إنتاج المغنيسيوم               
2C7  (5)) برجاء تحديدها(أخرى               



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

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

  استعمال المنتجات غير المولدة للطاقة من الوقود والمذيبات2D : المنتجاتاستعمالو جدول خلفيات العمليات الصناعية 5-2الجدول 
 ان، وأآسيد النتروزثاني أآسيد الكربون، والميث

 االنبعاثات بيانات النشاط
 الفئات أآسيد النتروز ميثان ثاني أآسيد الكربون المستهلكة/الكمية المنتجة

 )جيغا غرام( )جيغا غرام( )جيغا غرام( الوحدة الكمية الوصف

2Dاستعمال المنتجات غير المولدة للطاقة من الوقود والمذيبات             
2D1 طن   استهالك مواد التشحيم دام مواد التشحيماستخ      
2D2 طن   استهالك الشمع استخدام شمع البارفين      
2D3 استخدام المذيبات            
2D4 أخرى          
          )يرجى تحديده(منتج  
          )يرجى تحديده(منتج  
           (1)) برجاء تحديده(منتج  

 . األمر يمكنك إضافة أسطر جديدةإذا احتاج )1(

 
  :مربع التوثيق

  

 

 

 



  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

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

  صناعة اإللكترونيات2E : المنتجاتاستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية و6-2الجدول 
مشبعة بالفلور، سادس فلوريد ات الكربونية الفلورية الهيدروجينية، المرآبات الكربونية المرآبال

 نتروجين، والغازات الهالوجينية األخرىالكبريت، ثالث فلوريد ال
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  (1)معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون
                                ]                   :مصدر المعامل[

 )طن(االنبعاثات بوحدة الكتلة األصلية 
2Eلكترونات صناعة اإل                  

2E1  أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                  
2E2  شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيق

                  الغشاء
2E3 الفلطائية الضوئية                  
2E4 سائل توصيل الحرارة                  
2E5  (4)) ديدهابرجاء تح(أخرى                  

 )ثاني أآسيد الكربون-جيغا غرام(االنبعاثات بوحدة مكافئ ثاني أآسيد الكربون 
2Eصناعة اإللكترونات                   

2E1  أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                  
2E2  شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيق

                  الغشاء
2E3 الفلطائية الضوئية                  
2E4 سائل توصيل الحرارة                  
2E5  (3)) برجاء تحديدها(أخرى                  

 
ا الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المدرج في قائمة تقارير اإلبالغ التي أعدته)  عام أفق زمني100(بشكل عام يمكن استخدام احتمال االحترار العالمي   (1)

    .وينبغي تحديد مصدر المعامالت بين قوسين .المناخ
   .قد تحدث انبعاثات ولكن هذه الخطوط التوجيهية ال توفر أي إرشادات حول المنهجية  (2)
لوجينية األخرى التي ال يتوفر من أجلها معامل تحويل مكافئ ثاني أآسيد ال ينبغي أن تدرج في هذا الجدول الغازات الها .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أعمدة  (3)

غازات االحتباس الحراري التي ال  ".جدول خلفيات العمليات الصناعية واستخدام المنتجات "11-2إذ يجب اإلبالغ عن هذه الغازات في الجدول  .الكربون
    .يوجد لها معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون

 .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (4)
 .عندما تتسم المعلومات بطابع السرية ينبغي أن تمنح المدخالت أرقام تجميعية وينبغي إضافة مالحظة بذلك في مربع التوثيق أدناه :مالحظة

 
  :مربع التوثيق

  

 



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 32-ج الحراري بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس 2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

وينبغي تحديد  .كومية الدولية المعنية بتغير المناخالمدرج في قائمة تقارير اإلبالغ التي أعدتها الهيئة الح)  عام أفق زمني100(بشكل عام يمكن استخدام احتمال االحترار العالمي   (1)
    .مصدر المعامالت بين قوسين

    .قد تحدث انبعاثات ولكن هذه الخطوط التوجيهية ال توفر أي إرشادات حول المنهجية  (2)
إذ يجب  .خرى التي ال يتوفر من أجلها معامل تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربونال ينبغي أن تدرج في هذا الجدول الغازات الهالوجينية األ .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أعمدة  (3)

غازات االحتباس الحراري التي ال يوجد لها معامالت تحويل مكافئ ثاني  ".جدول خلفيات العمليات الصناعية واستخدام المنتجات "11-2 اإلبالغ عن هذه الغازات في الجدول 
     .أآسيد الكربون

 .حتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدةإذا ا  (4)
  .عندما تتسم المعلومات بطابع السرية ينبغي أن تمنح المدخالت أرقام تجميعية وينبغي إضافة مالحظة بذلك في مربع التوثيق أدناه :مالحظة

 المنتجات المستعملة آبدائل للمواد المستنفدة 2F :ت المنتجااستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية و7-2الجدول 
 لألوزون

مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية، والمرآبات الكربونية 
 المشبعة بالفلور والغازات الهالوجينية األخرى
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معامالت تحويل مكافئ ثاني 
  (1)أآسيد الكربون

 ]              :مصدر المعامل[
                     

 )طن(االنبعاثات بوحدة الكتلة األصلية 
2F  استخدامات المنتجات

آبدائل للمواد المستنفدة 
 لألوزون

                     

  2F1وتكييف الهواءالتبريد                       

  2F1a التبريد وتكييف الهواء
                      الثابت

  2F1b تكييف الهواء في
                      المرآبات

2F  2عناصر نفخ الرغوة                      
  2F3الحماية من الحرائق                      
  2F4يروسولبخاخات األ                      
  2F5المذيبات                      
  2F6(4)استعماالت أخرى                      

 )ثاني أآسيد الكربون-جيغا غرام(االنبعاثات بوحدة مكافئ ثاني أآسيد الكربون 
2F  استخدامات المنتجات

آبدائل للمواد المستنفدة 
 لألوزون

                      

  2F1التبريد وتكييف الهواء                       

  2F1a التبريد وتكييف الهواء
                      الثابت

  2F1b تكييف الهواء في
                      المرآبات

2F  2عناصر نفخ الرغوة                       
  2F3الحماية من الحرائق                       
  2F4األيروسول                       
  2F5المذيبات                       
  2F6(4)استعماالت أخرى                       

  :مربع التوثيق
  

 
 
 
 



  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

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

 

المدرج في قائمة تقارير اإلبالغ التي أعدتها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير )  عام أفق زمني100(استخدام احتمال االحترار العالمي بشكل عام يمكن   (1)
    .وينبغي تحديد مصدر المعامالت بين قوسين .المناخ

ازات الهالوجينية األخرى التي ال يتوفر من أجلها معامل تحويل مكافئ ثاني أآسيد ال ينبغي أن تدرج في هذا الجدول الغ .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أعمدة  (2)
غازات االحتباس الحراري التي ال  ".جدول خلفيات العمليات الصناعية واستخدام المنتجات "11-2إذ يجب اإلبالغ عن هذه الغازات في الجدول  .الكربون

    .بونيوجد لها معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكر
    ).أو المخفضة/المصححة بحسب الكمية المحجوزة و(برجاء تسجيل االنبعاثات المبلغ عنها   (3)
 ...).استعادة االنبعاث والقضاء على االنبعاثات، إلخ(برجاء تسجيل آميات تخفيض الغازات المتولدة   (4)
   .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (5)
  ).الغازات الهالوجينية األخرى"ير معامل تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون لمرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية ينبغي إدراجها في عمود في حالة تقد  (6)

   .عندما تتسم المعلومات بطابع السرية ينبغي أن تمنح المدخالت أرقام تجميعية وينبغي إضافة مالحظة بذلك في مربع التوثيق أدناه :مالحظة
  :مربع التوثيق

  
 
 

 صناعة واستخدام 2G (2G1, 2G2, 2G4) : المنتجاتواستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية 8-2الجدول 
  المرآبات الكربونية المشبعة بالفلور وسادس فلوريد الكبريت والغازات الهالوجينية األخرى-المنتجات األخرى 
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  (1)معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون
                                                     ] :مصدر المعامل[

 )طن(االنبعاثات بوحدة الكتلة األصلية 
G2تجات األخرى صناعة واستخدام المن            

  2G1المعدات الكهربائية            
  2G1a(3)تصنيع المعدات الكهربائية                      

                     (4)آمية التخفيض) معلومات(
  2G1b(3)استخدام المعدات الكهربائية                      

                     (4)آمية التخفيض) معلومات(
2G1c. (3) التخلص من المعدات الكهربائية             

            (4)آمية التخفيض) معلومات(
  2G2 سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكربونية المشبعة

            بالفلور الصادرة من استخدامات المنتجات األخرى
  2G2a(3)االستعماالت العسكرية                     

                     (4)آمية التخفيض) معلومات(
  2G2b (3)المعجالت            

جزيئات التعجيل ألغراض البحث في الجامعات 
                     (3)ومعاهد البحوث

                      (4)آمية التخفيض) معلومات(
                     (3)تعماالت الطبية جزيئات التعجيل في الصناعة واالس

                      (4)آمية التخفيض) معلومات(
  2G2c (5) ,(3)) برجاء تحديدها(أخرى                      

                      (5) ,(4)آمية التخفيض) معلومات(
  2G4 (6) ,(5) ,(3)) برجاء تحديدها(أخرى            

            (6) ,(5) , (4)آمية التخفيض) معلومات( 
 )ثاني أآسيد الكربون-جيغا غرام(االنبعاثات بوحدة مكافئ ثاني أآسيد الكربون 

2Gصناعة واستخدام المنتجات األخرى             
  2G1المعدات الكهربائية            
  2G1aتصنيع المعدات الكهربائية            
  2G1bاستخدام المعدات الكهربائية            
  2G1cالتخلص من المعدات الكهربائية            
  2G2 سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكربونية المشبعة

            بالفلور الصادرة من استخدامات المنتجات األخرى
  2G2a االستعماالت العسكرية)AWACS(            
  2G2bلمعجالتا            

جزيئات التعجيل ألغراض بحوث الجامعات ومعاهد 
            البحوث

            (جزيئات التعجيل في الصناعة واالستعماالت الطبية 
  2G2c (5)) برجاء تحديدها(أخرى            
  2G4 (6) ,(5)) برجاء تحديدها(أخرى            



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

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

  صناعة واستخدام المنتجات األخرى 2G (2G3, 2G4) : المنتجاتعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية واست9-2الجدول 
 أآسيد النتروز، وثاني أآسيد الكربون، والميثان 

 االنبعاثات
 بيانات النشاط

 الفئات )جيغا غرام(الميثان  )جيغا غرام(ون ثاني أآسيد الكرب )جيغا غرام(أآسيد النتروز 
التخفيض) معلومات( (1)االنبعاثات الوحدة الكمية الوصف

التخفيض) معلومات( (1)االنبعاثات (2)
التخفيض) معلومات( (1)االنبعاثات (2)

(2) 
2G3 أآسيد النتروز الصادر من استخدام المنتجات            

2G3aتروز أآسيد الن االستعماالت الطبية
             طن  الموَرد

2G3b
 

الوقود الدفعي للمنتجات العاملة بالضغط 
 واأليروسول

أآسيد النتروز 
             طن  الموَرد

2G3c أآسيد النتروز  (3)) برجاء تحديدها(أخرى
             طن  الموَرد

2G4  (3)) برجاء تحديدها(أخرى                  
 

          ).أو المخفضة/المصححة بحسب الكمية المحجوزة و(ل االنبعاثات المبلغ عنها برجاء تسجي  (1)
 ...).استعادة االنبعاث والقضاء على االنبعاثات، إلخ(برجاء تسجيل آميات تخفيض الغازات المتولدة   (2)
          .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (3)

 
  :مربع التوثيق

  

 

 

 

 

 



 
 
 

  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

 35-ج الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة ية خطوط التوجيهال

 
 

 
 ).أو المخفضة/المصححة بحسب الكمية المحجوزة و(برجاء تسجيل االنبعاثات المبلغ عنها   (1)
  ...).استعادة االنبعاث والقضاء على االنبعاثات، إلخ(برجاء تسجيل آميات تخفيض الغازات المتولدة   (2)
 .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (3)

 
  :مربع التوثيق

  

 

 

  أخرى2H : المنتجاتستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية وا10-2الجدول 
 االنبعاثات

 بيانات النشاط
 الفئات )جيغا غرام(أآسيد النتروز  )جيغا غرام(الميثان  )جيغا غرام(ثاني أآسيد الكربون 

التخفيض ) معلومات( (1)االنبعاثات الوحدة الكمية
التخفيض ) معلومات( (1)االنبعاثات (2)

التخفيض ) معلومات( (1)االنبعاثات  (2)
(2) 

2H أخرى         
2H1صناعة اللب والورق         
2H2صناعة األغذية والمشروبات         
2H3 (3)) برجاء تحديدها(أخرى         



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

  الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال                                              36-ج    

       تباس الحراري التي ال يوجد لها غازات االح : المنتجاتعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية واست11-2الجدول 
 معامالت تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون

 الفئات
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 )طن(االنبعاثات بوحدة الكتلة األصلية 
      مجموع

       
2B الصناعات الكيميائية      

  2B9اإلنتاج الكيماوي الفلوري      
  2B9aانبعاثات المنتجات الثانوية      
  2B9bاالنبعاثات المتطايرة      
  2B10 (2)) برجاء تحديدها(أخرى      

       
2Cالصناعات المعدنية       

  2C4إنتاج المغنيسيوم      
  2C7  (2)) برجاء تحديدها(أخرى      

      
2Eصناعة اإللكترونات       

  2E1 أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو      
  2E2شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيق الغشاء      
  2E3الفلطائية الضوئية      
  2E4سائل توصيل الحرارة      
  2E5 (2) )برجاء تحديدها(أخرى      

       
2Fخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة لألوزون است      

  2F1التبريد وتكييف الهواء      
  2F1aالتبريد وتكييف الهواء الثابت      
  2F1bتكييف الهواء في المرآبات      
  2F2عناصر نفخ الرغوة      
  2F3الحماية من الحرائق      
  2F4بخاخات األيروسول      
  2F5المذيبات      
  2F6 (2)) برجاء تحديدها(تطبيقات أخرى      

       
2G استخدامات المنتجات األخرى      

  2G1المعدات الكهربائية      
  2G1aتصنيع المعدات الكهربائية      
  2G1bاستخدام المعدات الكهربائية      
  2G1cالتخلص من المعدات الكهربائية      
  2G2 سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكربونية المشبعة بالفلور الصادرة من استخدامات

      المنتجات األخرى
  2G2a االستعماالت العسكرية)AWACS(      
  2G2bالمعجالت      
  2G2c (2)) برجاء تحديدها(أخرى      
  2G4 (2)) برجاء تحديدها(أخرى      

يجب  .ال ينبغي أن تدرج في هذا الجدول الغازات التي ال يتوفر من أجلها معامل تحويل مكافئ ثاني أآسيد الكربون  .ا احتاج األمر يمكنك إضافة أعمدةإذ  (1)
  .اإلبالغ عن هذه الغازات في جداول خلفيات القطاعات وتضمينها في المجاميع الوطنية

 .ديدةإذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر ج  (2)
 .عندما تتسم المعلومات بطابع السرية ينبغي أن تمنح المدخالت أرقام تجميعية وينبغي إضافة مالحظة بذلك في مربع التوثيق أدناه  :مالحظة 

  :مربع التوثيق
  

 
 
 



  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

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

د  من االستخدام الوقوCO2نبعاثات تخصيص ا  : المنتجاتستعمال جدول خلفيات العمليات الصناعية وا12-2الجدول 
 ليات الصناعية واستخدام المنتجاتالعم  :األحفوري غير المولد للطاقة

 )3 من المجلد 4-1أنظر أيضا القسم (والقطاعات األخرى 
 ..…… :سنة اإلبالغ

 الفئة
 )1( أخري NEUأنواع وقود  (1) الخامNEUوقود 

آمية اإلنبعاثات المبلغ 
عنها في قطاع 

العمليات الصناعية 
 م المنتجاتواستخدا

)2(ثاني أآسيد الكربون 

 )جيغا غرام(

في حالة اإلبالغ في 
  :مكان آخر

 1Aفئة فرعية في 
حيث تم اإلبالغ عن 

)جزئيًا(هذه االنبعاثات 

ات
حظ
مال

 

  العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2
2Aالصناعات التعدينية  
 4     ..),الفحم( )برجاء تعيين الفئة الفرعية(
2Bالكيميائية الصناعات  

  2B1النفط، الفحم الغاز الطبيعي إنتاج األمونيا    
  2B5النفط آوك النفط إنتاج الكربيد    
  2B6الفحم إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم      
  2B8 إنتاج المواد البتروآيماوية وأسود الكربون 
  2B8a5   الفحم، النفط الغاز الطبيعي الميثانول 
  2B8bاإليثان، البوتان،الديزل النفتا اإليثيلين ، 

 5  غاز البترول المسيل ،البروبان
  2B8f غاز فرن الكوك،النفط الغاز الطبيعي الكربون األسود     
  2B10أخرى        

2Cالصناعات المعدنية  
  2C1إلكترودات ( آوك النفط ،الفحم الكوك إنتاج الحديد والصلب

 6   )الكربون
  2C27   الكوك، الفحم )إلكترودات آربونية( إنتاج السبائك الحديدية 
  2C37   الكوك، الفحم )إلكترودات آربونية( إنتاج األلومنيوم 
  2C5الكوك إنتاج الرصاص      
  2C6الكوك إنتاج الزنك      
  2C7الفحم، الكوك )إلكترودات آربونية( أخرى    

2D غير المولدة للطاقة من الوقود والمذيبات استعمال المنتجات 
  2D1مواد التزييت مواد التشحيم استخدام مواد التشحيم    
  2D2الشمع بأنواعه استخدام شمع البارفين      
  2D38   قار الفحم والزيوت )التربنتين المعدني( استخدام المذيبات 
  2D49     أخرى 

2Hأخرى  
  2H1لورقصناعة اللب وا        
  2H2الكوك صناعة األغذية والمشروبات      
  2H3أخرى        

  الطاقة1

1Aمبلغ عنها في قطاع     أنشطة احتراق الوقود
A1(3)   

  1A1a إنتاج الكهرباء والحرارة للنشاط
  )BFغاز ( الرئيسي

الغازات الكيماوية المطلقة في (
 )الهواء

  
  10

  1A1bفطتكرير الن        
  1A1cتصنيع أنواع الوقود الصلب وصناعات

      BFغاز  الطاقة األخرى
  1A2غاز ( أنشطة التصنيع والتشييدBF(  )الغازات , مواد التشحيم

    )الكيماوية المطلقة في الهواء
 

  .ة بالفعلبأنواع الوقود المستخدم"  أخرىNEUأنواع وقود "و"  الخامNEUوقود "يجب ملء عمودي   (1)
إذا تم  ).حيث يتم تطبيقها, NE ,NO ,IEوأيضًا مثل انبعاثات قائمة رموز المالحظات (هذه هي نفس االنبعاثات المبلغ عنها في جدول خلفية القطاعات   (2)

 . لفئة المصدر اآلخر في العمود التاليإسنادفي مكان آخر، يجب عندئٍذ وضع عالمة ) جزئيًا(اإلبالغ عنها 
بلغ هنا فقط عن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من احتراق غازات النفايات الناتجة من العمليات الصناعية ولكنها تستخدم إلحراق الوقود في قطاعات اقتصادية ا  (3)

المطلقة في الهواء التي يتم نقلها بعيدًا مثل االنبعاثات الناتجة عن احتراق غازات أفران الصهر أو الغازات الكيميائية (أخرى ويتم اإلبالغ عنها في قطاع الطاقة 
 ).عن الموقع لفئة مصدر آخر

 ).2A3(علي سبيل المثال يمكن استخدام فحم األنثراسيت المسحوق في إنتاج الزجاج   (4)
 فإن احتراق هذه الغازات يمكن استخدامه بالكامل ضمن إحصائيات الطاقة،  )مثل المنتجات الفرعية للغاز(في حالة احتساب إنتاج الغازات المطلقة في الهواء   (5)

جزء من هذه الغازات المطلقة في الهواء يمكن إحراقه بعيدًا عن الموقع  .لإلبالغ عن وحساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناتجة عن فقدان المواد األولية
  . منفصل آاحتراق وقود في قطاع الطاقة، ومن ثم يجب احتسابه بشكل)أي، في قطاع آخر غير مجال الصناعات البتروآيماوية(

، ومن ثم، )أي في قطاع آخر غير صناعة الحديد والفوالذ( من غاز أفران الصهر الناتج من الكوك المستخدم في األفران بعيدًا عن الموقع زءجقد يتم إحراقه   (6)
  .يجب احتسابه بشكل منفصل آاحتراق وقود في قطاع الطاقة
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رودات الكربون بشكل عام من الكوك أو الفحم أو القار، إما عن طريق المستخدمين بنفسهم داخل الموقع أو بشكل منفصل من قبل منشآت تصنيع يتم تصنيع الكت  (7)
 بين أنواع الوقود  فإنه ليس هناك أي ارتباط مباشر،أما إذا تم استيراد األنودات أيضًا أو تصديرها .األنودات، ثم يتم بيعها للمستخدمين المحليين أو تصديرها

 .المستخدمة في تصنيع األنودات وآمية األنودات المستخدمة في البلد
عادة ما يتم استخدام التربنتين المعدني آمذيب، حيث يمكن خلطه أيضًا بالسوائل األخرى، آما يمكن استخدام آذلك المواد العطرية المشتقة من زيوت الفحم   (8)

 .آمذيبات
ومع ذلك، فإن استخدام البيتومين، وأنواع النفط  . 2D4درة عن إنتاج اإلسفلت ورصف الطرق والتسطيح يجب التبليغ عنها أيضًا تحت فئة االنبعاثات الصا  (9)

 .األخرى آمذيبات أو آنفط طرق، في نفس النشاط ال يؤدي إلي انبعاثات ثاني أآسيد الكربون
ربون من غاز أفران الصهر والغازات الكيميائية المطلقة في الهواء إذا تم استخدامها فقط في الطاقة العامة أو ينبغي اإلبالغ هنا عن انبعاثات ثاني أآسيد الك  (10)

 .التدفئة
 

  :مربع التوثيق
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 )2 من 1 (الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى جدول قطاع 3الجدول 
صافي  االنبعاثات

عمليات /انبعاثات
إزالة ثاني أآسيد 

 الكربون
أآسيد  ميثان

 النتروز
أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

مرآبات 
عضوية 
متطايرة غير
 الميثان

 الفئات

 )جيغا غرام(
              الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى3

3A الماشية              
  3A1  مر المعويالتخ             
  3A1aالماشية             
  3A1aiاألبقار المدرة للبن             
  3A1aiiأنواع المواشي األخرى             
  3A1bالجاموس             
  3A1cالخراف             
  3A1dالماعز             
  3A1eالجمال             
  3A1fلالخيو             
  3A1gالبغال والحمير             
  3A1hالخنازير             
  3A1j يرجى تحديدها(أنواع أخرى(             
  3A2(1)معالجة الروث             
  3A2aالماشية             
  3A2aiاألبقار المدرة للبن             
  3A2aiiرىأنواع المواشي األخ             
  3A2bالجاموس             
  3A2cالخراف             
  3A2dالماعز             
  3A2eالجمال             
  3A2fالخيول             
  3A2gالبغال والحمير             
  3A2hالخنازير             
  3A2iالدواجن             
  3A2jيرجى تحديدها( أخرى أنواع(             

3B األراضي             
  3B1األراضي الحرجية             
  3B1aاألراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية             
  3B1bاألراضي المحولة إلى أراضي حرجية             
  3B1biاألراضي الزراعية المحولة إلى أراضي حرجية             
  3B1biiالمروج الطبيعية المحولة إلى أراضي حرجية             
  3B1biiiاألراضي الرطبة المحولة إلى أراضي حرجية             
  3B1bivالمستوطنات المحولة إلى أراضي حرجية             
  3B1bvاألراضي األخرى المحولة إلى أراٍض حرجية             
  3B2ألراضي الزراعيةا             
  3B2aاألراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية             
  3B2bاألراضي المحولة إلى أراضي زراعية             
  3B2biاألراضي الحرجية المحولة إلى أراضي زراعية             
  3B2biiالمراعي الطبيعية المحولة إلى أراضي زراعية             
  3B2biiiاألراضي الرطبة المحولة إلى أراضي زراعية             
  3B2bivالمستوطنات المحولة إلى أراضي زراعية             
  3B2bvاألراضي األخرى المحولة إلى أراضي زراعية             
  3B3المروج الطبيعية             
  3B3a تظل مروج طبيعيةالمروج الطبيعية التي             
  3B3bاألراضي المحولة إلى مروج طبيعية             
  3B3biاألراضي الحرجية المحولة إلى مروج طبيعية             
  3B3biiاألراضي الزراعية المحولة إلى مروج طبيعية             
  3B3biiiاألراضي الرطبة المحولة إلى مروج طبيعية             
  3B3bivالمستوطنات المحولة إلى مروج طبيعية             
  3B3bvاألراضي األخرى المحولة إلى مروج طبيعية             
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 )2 من 2 ( الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى جدول قطاع 3الجدول 
صافي  نبعاثاتاال

عمليا/انبعاثات
ت إزالة ثاني 
أآسيد الكربون

أآسيد  ميثان
 النتروز

أآاسيد 
النيتروجين

مونوآسيد 
 الكربون

مرآبات 
عضوية 

متطايرة غير 
 الميثان

 الفئات

 )جيغا غرام(
3B4 األراضي الرطبة       

  3B4aاألراضي الرطبة التي تظل أراضي رطبة       
  3B4aiاألراضي الخث التي تظل أراضي خث       
  3B4aiiمورة التي تظل أراضي مغمورةاألراضي المغ       
  3B4bاألراضي المحولة إلى أراضي رطبة       
  3B4biاألراضي التي تحول الستخالص الخث       
  3B4biiاألراضي المحولة إلى أراضي مغمورة بالمياه       
  3B4biiiاألراضي المحولة إلى أراضي رطبة أخرى       

3B5 3B5طان أراضي االستي       
  3B5aالمستوطنات التي تظل مستوطنات.             
  3B5bاألراضي المحولة إلى مستوطنات             
  3B5biاألحراج المحولة إلى مستوطنات             
  3B5biiاألراضي الزراعية المحولة إلى مستوطنات             
  3B5biiiى مستوطناتالمروج الطبيعية المحولة إل             
  3B5bivاألراضي الرطبة المحولة إلى مستوطنات             
  3B5bvاألراضي األخرى المحولة إلى مستوطنات             

3B6 3B6األراضي األخرى              
  3B6aاألراضي األخرى التي تظل أراض أخرى             
  3B6b أراض أخرىاألراضي المحولة إلى             
  3B6biاألحراج المحولة إلى أراٍض أخرى             
  3B6biiاألراضي الزراعية المحولة إلى أراض أخرى             
  3B6biiiالمروج الطبيعية المحولة إلى أراض أخرى             
  3B6bivاألراضي الرطبة المحولة إلى أراض أخرى             
  3B6bvالمستوطنات المحولة إلى أراض أخرى             

3C المصادر المجمعة ومصادر االنبعاثات غير ثاني أآسيد الكربون في 
             (2)األراضي

  3C1إحراق الكتلة الحية             
  3C1aحرق الكتلة الحية في األراضي الحرجية             
  3C1bية في األراضي الزراعيةحرق الكتلة الح             
  3C1cحرق الكتلة الحية في المروج الطبيعية             
  3C1dحرق الكتلة الحية في األراضي األخرى             
  3C2الجير             
  3C3التخصيب باليورية             
  3C4(3) المدارة انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي             
  3C5 انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من األراضي المدارة            
  3C6 انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من معالجة الروث             
  3C7زراعة األرز             
  3C8 يرجى تحديدها(أنواع أخرى(             

3D أخرى             
  3D1منتجات الخشب المقطوع             
  3D2 يرجى تحديدها(أنواع أخرى(             

 ).3C6أنظر الفئة (انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة لم تدرج هنا   (1)
  .، ينبغي اإلبالغ عنها هنا)دول خلفيات تغير رصيد الكربونج (2-3إذا لم يتم إدراج إنبعاثات ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحية في الجدول   (2)
  .تستطيع البلدان اإلبالغ بحسب فئات األراضي إذا توفرت البيانات المالئمة لديها  (3)

ما يجعل بعض الفئات تخلو من االحتمال المادي لم يتم تظليل الخاليا المخصصة لإلبالغ عن أآاسيد النتروجين ومونوآسيد الكربون والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان م* 
   .لالنبعاثات

  :مربع التوثيق
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 .انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة لم تدرج هنا (1)

 

  :مربع التوثيق
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الماشية/ الزراعة 3A1 - 3A2 :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 1-3الجدول 
 بيانات األنشطة االنبعاثات

 الفئات أآسيد النتروز ميثان
 )غا غرامجي( )عدد الحيوانات(

3A  الماشية       
  3A1التخمر المعوي       
  3A1aالماشية       
  3A1aiاألبقار المدرة للبن       
  3A1aiiأنواع المواشي األخرى       
  3A1bالجاموس       
  3A1cالخراف       
  3A1dالماعز       
  3A1eالجمال       
  3A1fالخيول       
  3A1gالبغال والحمير       
  3A1hالخنازير       
  3A1j يرجى تحديدها(أنواع أخرى(       
  3A2(1)معالجة الروث       
  3A2aالماشية       
  3A2aiاألبقار المدرة للبن       
  3A2aiiأنواع المواشي األخرى       
  3A2bالجاموس       
  3A2cالخراف       
  3A2dالماعز       
  3A2eالجمال       
  3A2fالخيول       
  3A2gالبغال والحمير       
  3A2hالخنازير       
  3A2iالدواجن       
  3A2j يرجى تحديدها(أنواع أخرى(       
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 )2 من 1(تغير رصيد الكربون في قطاع  الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى  3B  :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 2-3الجدول 

 صافي تغير رصيد الكربون وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون بيانات األنشطة

صافي 
ت عمليا/انبعاثات

إزالة ثاني أآسيد 
 الكربون

  أنواع التربة المادة العضوية الميتة الكتلة الحية

المساحة 
 الكلية

 :من ذلك
مساحات 
التربة 
 العضوية

 االنخفاض الزيادة

الكربون المنبعث
من الحرائق في 

شكل ميثان 
ومونوآسيد 

 (1)آربون 

صافي التغير في 
 رصيد الكربون

صافي التغير في
بونرصيد الكر

الكربون المنبعث 
من الحرائق في 

شكل ميثان 
ومونوآسيد 

 (1)آربون 

صافي التغير 
في رصيد 
 الكربون

صافي التغير في 
رصيد الكربون في
(2)التربة المعدنية

فقد الكربون 
من التربة 
العضوية 
 المصرفة

 

 الفئات

جيغا غرام ثاني ( )جيغا غرام آربون( )هكتار(
 )أآسيد الكربون 

3B األراضي                         
3B1 األراضي الحرجية                         

3B1a األراضي الحرجية التي تظل أراضي حرجية                         
3B1b األراضي المحولة إلى أراضي حرجية                         
3B1bi األراضي الزراعية المحولة إلى أراضي حرجية                        
3B1bii المروج الطبيعية المحولة إلى أراضي حرجية                         
3B1biii األراضي الرطبة المحولة إلى أراضي حرجية                         
3B1biv المستوطنات المحولة إلى أراضي حرجية                         
3B1bv  أراٍض حرجيةاألراضي األخرى المحولة إلى                         

3B2 األراضي الزراعية                         
3B2a األراضي الزراعية التي تظل أراضي زراعية                         
3B2b األراضي المحولة إلى أراضي زراعية                         
3B2bi راعيةاألراضي الحرجية المحولة إلى أراضي ز                        
3B2bii المراعي الطبيعية المحولة إلى أراضي زراعية                         
3B2biii األراضي الرطبة المحولة إلى أراضي زراعية                         
3B2biv المستوطنات المحولة إلى أراضي زراعية                         
3B2bv اضي األخرى المحولة إلى أراضي زراعيةاألر                        

3B3 المروج الطبيعية                         
3B3a المروج الطبيعية التي تظل مروج طبيعية                         
3B3b األراضي المحولة إلى مروج طبيعية                         
3B3bi المحولة إلى مروج طبيعيةاألراضي الحرجية                          
3B3bii األراضي الزراعية المحولة إلى مروج طبيعية                         
3B3biii األراضي الرطبة المحولة إلى مروج طبيعية                         
3B3biv المستوطنات المحولة إلى مروج طبيعية                         
3B3bv األراضي األخرى المحولة إلى مروج طبيعية                         

3B4 3(اال راضي الرطبة(             
3B5 ضي االستيطانأرا                         
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 )2 من 2(ع  الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى تغير رصيد الكربون في قطا 3B  :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 2-3الجدول 

 صافي تغير رصيد الكربون وانبعاثات ثاني أآسيد الكربون بيانات األنشطة

صافي 
عمليا/انبعاثات

ت إزالة ثاني 
أآسيد الكربون

 أنواع التربة المادة العضوية الميتة الكتلة الحية

المساحة 
 الكلية

 :من ذلك
مساحات 
التربة 
 العضوية

 االنخفاض الزيادة

منبعث من آربون 
الحرائق في شكل 
ميثان ومونوآسيد 

 (1)آربون 

صافي التغير في 
 رصيد الكربون

صافي التغير في 
 رصيد الكربون

منبعث من آربون 
الحرائق في شكل 
ميثان ومونوآسيد 

 (1)آربون 

صافي التغير في 
 رصيد الكربون

صافي التغير في 
ون في رصيد الكرب

 (2)التربة المعدنية

فقد الكربون من
التربة العضوية 

 المصرفة

 
 الفئات

جيغا غرام ثاني ( )جيغا غرام آربون( )هكتار(
)أآسيد الكربون 

3B5a المستوطنات التي تظل مستوطنات                         
3B5b األراضي المحولة إلى مستوطنات                         
3B5bi المحولة إلى مستوطناتاألحراج                          
3B5bii األراضي الزراعية المحولة إلى مستوطنات                         
3B5biii المروج الطبيعية المحولة إلى مستوطنات                         
3B5biv األراضي الرطبة المحولة إلى مستوطنات                         
3B5bv األراضي األخرى المحولة إلى مستوطنات                         

3B6 أراضي أخرى                         
3B6a األراضي األخرى التي تظل أراض أخرى                         
3B6b األراضي المحولة إلى أراض أخرى                         
3B6bi  أراٍض أخرىاألحراج المحولة إلى                         
3B6bii األراضي الزراعية المحولة إلى أراض أخرى                         
3B6biii المروج الطبيعية المحولة إلى أراض أخرى                         
3B6biv األراضي الرطبة المحولة إلى أراض أخرى                         
3B6bv ستوطنات المحولة إلى أراض أخرىالم                         

مية الكربون المنبعثة في شكل ميثان ثم تطرح بعد ذلك آ . الخاص بخلفيات القطاع4-3في الحاالت التي يشكل فيها الكربون الموجود في انبعاثات الميثان ومونوآسيد الكربون الجزء الغالب في انبعاثات القطاع ينبغي نسخه من األعمدة المقابلة في الجدول   (1)
   ).3-2-2، القسم 4أنظر المجلد (ومونوآسيد آربون من تغير رصيد الكربون لتفادي ازدواجية الحساب 

 .بيانات األنشطة المستخدمة في هذا العمود تقابل الفارق ما بين عمود المساحة ومساحات التربة العضوية  (2)
 .الذي يحتوي على آل أنواع الغازات المنبعثة من األراضي الرطبة) 3-3الجدول (بون من األراضي الرطبة يبلغ عنها في جدول خلفيات منفصل انبعاثات ثاني أآسيد الكر  (3)

 
  :مربع التوثيق

  
 
 

 



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 44-ج الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006لعام  IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 

 (3B4)   انبعاثات األراضي الرطبة:الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 3-3الجدول 
 االنبعاثات بيانات األنشطة
 اتالفئ أآسيد النتروز الميثانثاني أآسيد الكربون المساحة

 )جيغا غرام( )هكتار(
3B4 األراضي الرطبة         

3B4a  األراضي الرطبة التي تظل أراضي رطبة         
3B4ai  األراضي الخث التي تظل أراضي خث         
3B4aii  ي تظل أراضي مغمورةاألراضي المغمورة الت         
3B4b  األراضي المحولة إلى أراضي رطبة        
3B4bi  األراضي التي تحول الستخالص الخث       
3B4bii  األراضي المحولة إلى أراضي مغمورة بالمياه       
3B4biii األراضي المحولة إلى أراضي رطبة أخرى     

 

 

  :مربع التوثيق
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق

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

 

 )2 من 1( (3C1)  حرق الكتلة الحية :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 4-3الجدول 

 االنبعاثات بيانات األنشطة
 :بند المعلومات

الكربون المنبعث في شكل 
(5)ميثان ومونوآسيد آربون 

مادة عضوية (4)مونوآسيد الكربون )4(لميثان ا
ثاني أآسيد  القيم الوحدة ميتة

مادة عضوية  آتلة حية)3(الكربون 
 ميتة

أآسيد النتروز
مادة عضوية  آتلة حية

 ميتة

أآاسيد 
 آتلة حيةالنيتروجين

 

 (1)الفئة
 (2)الوصف

 )جيغا غرام آربون( )جيغا غرام(  )هكتار أو آج مادة ميتة(

3C1 حرق الكتلة الحية                        
3C1a  حرق الكتلة الحية في األراضي الحرجية                        

                        الحرائق الخاضعة للسيطرة 
                        الحرائق البرية 

3C1b  حرق الكتلة الحية في األراضي الزراعية                        
                        زراعية التي تظل أراضي زراعيةحرق الكتلة الحية في األراضي ال 
                        الحرائق الخاضعة للسيطرة 
                        الحرائق البرية 

                        حرق الكتلة الحية في األراضي الحرجية المحولة إلى أراضي زراعية 
                        الحرائق الخاضعة للسيطرة 
                        الحرائق البرية 

            حرق الكتلة الحية في األراضي غير الحرجية المحولة ألراضي زراعية 
                        الحرائق الخاضعة للسيطرة 
                        الحرائق البرية 

3C1c  في المروج الطبيعيةحرق الكتلة الحية                        
                        الحرائق في المروج الطبيعية التي تظل مروج طبيعية 
                        الحرائق الخاضعة للسيطرة 
                        الحرائق البرية 

                        يعيةالحرائق في األراضي الحرجية المحولة إلى مروج طب 
                        الحرائق الخاضعة للسيطرة 
                        الحرائق البرية 

                        الحرائق في األراضي غير الحرجية المحولة إلى مروج طبيعية 
                        الحرائق الخاضعة للسيطرة 
                        رائق البريةالح 

3C1d  حرق الكتلة الحية في األراضي األخرى                        
             حرق الكتلة الحية في األراضي األخرى التي تظل أراضي أخرى 
             الحرائق الخاضعة للسيطرة 
                        الحرائق البرية 

 

 



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 46-ج الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006لعام  IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )2 من 2 ((3C1)  حرق الكتلة الحية:الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 4-3جدول ال

 االنبعاثات بيانات األنشطة
 :بند المعلومات

الكربون المنبعث في شكل 
(5)ميثان ومونوآسيد آربون 

 (4)مونوآسيد الكربون )4(الميثان 
ثاني أآسيد  القيم الوحدة

مادة عضوية آتلة حية)3(الكربون 
 ميتة

أآسيد النتروز
مادة عضوية  آتلة حية

 ميتة

أآاسيد 
مادة عضوية  آتلة حيةالنيتروجين

 ميتة
 (1)الفئة

 (2)الوصف
هكتار أو آج مادة (

 )جيغا غرام آربون( )جيغا غرام(  )ميتة

راضي حرق الكتلة الحية في األراضي الحرجية المحولة إلى جميع األ 
             األخرى

             الحرائق الخاضعة للسيطرة        
             الحرائق البرية         
حرق الكتلة الحية في األراضي الحرجية المحولة إلى جميع األراضي  

                         األخرى
                         الحرائق الخاضعة للسيطرة     
                         الحرائق البرية      

 
 .ينبغي على األطراف اإلبالغ عن انبعاثات آل من الحرائق الخاضعة للسيطرة والحرائق المنصوح بها والحرائق الطبيعية، حسب الحال، آل منها على حدة) 1( 
   ).آيلو غرام مادة جافة(بكيلوغرام المادة الجافة حرائق الكتلة الحية يعبر عن ووحدات المساحات بالهكتار تحسب . راضي وحرائق الكتلة الحيةمساحات األبيانات األراضي المختارة ينبغي اإلبالغ عن حرائق من أنواع لكل نوع ) 2( 

 تفاديا الزدواجية 2-3وال ينبغي اإلبالغ عن تغيرات رصيد الكربون المتصلة بحرق الكتلة الحية في الجدول  .، ينبغي اإلبالغ عنها هنا)جدول خلفيات تغير رصيد الكربون (2-3إذا لم يتم إدراج انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحية في الجدول ) 3 (
 . الحساب

 .وينبغي اإلبالغ عن انبعاثات مونوآسيد الكربون والميثان من حرق الكتلة الحية والمادة العضوية الميتة بشكل مستقل   (4)
ثم تطرح بعد ذلك آمية الكربون المنبعثة في شكل  . الخاص بخلفيات القطاع2-3 الحاالت التي يشكل فيها الكربون الموجود في انبعاثات الميثان ومونوآسيد الكربون الجزء الغالب في انبعاثات القطاع ينبغي نقل البيانات إلى األعمدة المقابلة في الجدول في   (5)

 ). 3-2-2، والقسم 4أنظر المجلد ( لمونوآسيد الكربون 12/28 للميثان و12/16هي ) 2-3آما هي مدخلة في الجدول (معامالت تحويل الميثان ومونوآسيد الكربون إلى آربون  .تغير رصيد الكربون لتفادي ازدواجية الحسابميثان ومونوآسيد آربون من 

  

  :مربع التوثيق
  

 
 
 
 

 



  
 

  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق

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

 

 (3C2)انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من استخدام الجير   :عة والحراجة واستعماالت األرض األخرىالزراقطاع  جدول خلفيات 5-3الجدول
 االنبعاثات بيانات األنشطة

 الفئات ثاني أآسيد الكربون (2)إجمالي آمية الجير المستعملة  CaMg(CO3)2دولوميت  CaCO3الحجر الجيري 
 )جيغا غرام( )سنة/ملي غرام( )سنة/ملي غرام(

3C2 (1)استخدام الجير         
         األراضي الحرجية 
         األراضي الزراعية 
         المروج الطبيعية 
     األراضي الرطبة 
         أراضي أخرى 
     أخرى 

 
وآذلك يمكن اإلبالغ في هذه الفئة في حالة قيام الدولة بتجزئة البيانات إلى حجر جيري ودولوميت على   ".استخدام الجير" الفئة الرئيسية إذا تعذر على البلدان فصل استخدام الجير في آل فئة من فئات استعمال األراضي ينبغي استعمال) 1(

 .المستوى الوطني
 .لدولوميت آل على حدةيمكن أن تبلغ الدولة بالتقديرات المجمعة الستعماالت الجير الكلية إذا لم تتوفر البيانات الخاصة بالحجر الجيري وا) 2(

 
  :مربع التوثيق

  
 
 
 
 

 

 

 

 



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 48-ج الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006لعام  IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 
انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من مخصبات   :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 6-3الجدول 
 (3C3)اليورية 

 االنبعاثات بيانات األنشطة

 الفئات ونثاني أآسيد الكرب إجمالي آمية اليورية المستعملة

 )جيغا غرام( )سنة/ملي غرام(
3C3 (1) آمية اليورية المستعملة     

     األراضي الحرجية 
     األراضي الزراعية 
     المروج الطبيعية 
     أراضي االستيطان 
     أراضي أخرى 

 
 ".آمية اليورية المأخوذ بها"نبغي استخدام الفئة الرئيسية إذا تعذر على البلدان فصل استعماالت اليورية لكل فئة من فئات استعمال األراضي ي) 1(

 

  :مربع التوثيق
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق

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

 

 (3C4)انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي المدارة   :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 7-3الجدول 
 تاالنبعاثا بيانات األنشطة

 (1)الفئات  أآسيد النتروز إجمالي آمية النتروجين المستعملة 
 )جيغا غرام( )سنة/جيغا غرام نتروجين(

3C4 انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي المدارة      
     استعمال مخصبات النتروجين غير العضوية 

     األراضي الحرجية
     األراضي الزراعية
     المروج الطبيعية

     أراضي االستيطان
     أراضي أخرى

     )الروث والصرف الصحي(النتروجين العضوي المستعمل لتخصيب التربة  
     الحرجيةاألراضي 

     األراضي الزراعية
     المروج الطبيعية

     أراضي االستيطان
     أراضي أخرى

     (2)والحظائر من حيوانات الرعيترسب نتروجين البول والروث على المراعي  
     النتروجين في مخلفات المحاصيل الزراعية  
 المساحة 
 )هكتار( 

 
 N فقد المادة العضوية بالتربة من جراء التغير في استعمال األرض أو/تثبيت النتروجين المقترن بكسب/تعدين

     .إدارة التربة المعدنية
     ).ثال تربة األنسجة العضويةم(إدارة التربة العضوية /صرف

  .وإذا توفر لدى البلد بيانات تفصيلية حسب استعمال األرض، يمكن أيضا اإلبالغ عنها في هذا الجدول .تبلغ البلدان بالمجاميع إذا توفرت بيانات األنشطة داخل آل فئة  (1)
 .للمروج الطبيعية فقط  (2)
  .لألراضي الزراعية فقط  (3)

 
  :يقمربع التوث

  
 
 
 

 

 



   التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

 50-ج الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006لعام  IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )3C6 و3C5(ن األراضي المدارة ومعالجة الروث انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة م  :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 8-3الجدول 
 االنبعاثات بيانات األنشطة

إجمالي آمية النتروجين 
 (1)الفئات  زأآسيد النترو المفرزة/المستعملة

 )جيغا غرام( )سنة/جيغا غرام نتروجين(
3C5 انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من األراضي المدارة      

مخصبات النتروجين الترآيبية، (من الترسب في الغالف الجوي للنتروجين المتصاعد من التربة المدارة التي يضاف إليها النتروجين عند الزراعة  
، نتروجين مخلفات (2)مستعمل للتخصيب، نتروجين البول والروث المترسب في المراعي والحظائر والزرائب من حيوانات الرعيالنتروجين العضوي ال
فقد آربون التربة في أنواع التربة العضوية من خالل التغير في استخدام األرض أو أساليب /، تفليز وتثبيت النتروجين المقترن بكسب(3)المحاصيل الزراعية

 ).(3)رةاإلدا

    

     األراضي الحرجية
     األراضي الزراعية
     المروج الطبيعية

     أراضي االستيطان
     أراضي أخرى

أي إضافة مخصبات النتروجين الترآيبية، النتروجين العضوي المستعمل للتخصيب، نتروجين البول (صرف النتروجين من التربة المدارة /من ترشيح
، تفليز وتثبيت النتروجين المقترن (3)، نتروجين مخلفات المحاصيل الزراعية(2) في المراعي والحظائر والزرائب من حيوانات الرعيوالروث المترسب

 ).(3)فقد آربون التربة في أنواع التربة العضوية من خالل التغير في استخدام األرض أو أساليب اإلدارة/بكسب
    

     األراضي الحرجية
     زراعيةاألراضي ال

     المروج الطبيعية
     أراضي االستيطان

     أراضي أخرى
 3C6 انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من معالجة الروث   

 .يضا اإلبالغ عنها في هذا الجدولوإذا توفر لدى البلد بيانات تفصيلية حسب استعمال األرض، يمكن أ .تبلغ البلدان بالمجاميع إذا توفرت بيانات األنشطة داخل آل فئة  (1)
 .للمروج الطبيعية فقط  (2)
 .لألراضي الزراعية فقط  (3)

  :مربع التوثيق
  

 
 
 
 

 

 

 



  
 

  جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق

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

انبعاثات غازات االحتباس الحراري غير ثاني أآسيد الكربون غير   :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 9-3الجدول 
 )3C8 و3C7(     ع أخرىالمدرجة في مواض

 بيانات األنشطة االنبعاثات
 الفئات أآسيد النتروز ميثان

 )جيغا غرام( )هكتار(
3C7(1) مزارع األرز    
3C8 برجاء تحديدها( أخرى (       

 
 .3.7أو في الجدول   قول األرز يمكن اإلبالغ بها هنايبد النتروز المباشرة من استعمال مخصبات النتروجين في حسإذا رغب البلد في اإلبالغ عن انبعاثات أآ) 1(

 
  :مربع التوثيق
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  :مربع التوثيق
  

 
 
 

 

 

 مساهمة منتجات الخشب المقطوع سنويا في مجموع انبعاثات -  (3D1)منتجات الخشب المقطوع   :الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرىقطاع  جدول خلفيات 10-3الجدول 
 سيد الكربون في قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى والبيانات الخلفيةوعمليات إزالة ثاني أآ

 الرقم المتغير  

  1A 1B 2A 2B 3 4 5 6 7 8 9 
التغير السنوي في 
رصيد منتجات 

الخشب المقطوع 
المستعمل لالستهالك

التغير السنوي في 
رصيد منتجات 

الخشب المقطوع في 
SWDSالك لالسته

التغير السنوي في 
رصيد منتجات 

الخشب المقطوع 
المستعمل والمنتج 
 من القطع المحلي

التغير السنوي في 
رصيد منتجات 

 الخشب المقطوع في 
 SWDSالمنتج من 

 القطع المحلي

واردات الخشب 
السنوية ومنتجات 

خشب + الورق 
الوقود، اللب، الورق
المستعاد، الخشب 

 القشور/المستدير

الخشب صادرات 
السنوية ومنتجات 

خشب + الورق 
الوقود، اللب، الورق
المستعاد، الخشب 

 القشور/المستدير

المحصول المحلي 
 السنوي

آمية الكربون 
المنطلقة سنويا في 
الغالف الجوي من 
استهالك منتجات 
الخشب المقطوع 

من خشب الوقود (
والمنتجات المستعملة

والمنتجة في 
SWDS( 

 

آمية الكربون 
لقة سنويا في المنط

الغالف الجوي من 
استهالك منتجات 
الخشب المقطوع 

بما فيها خشب (
الوقود عندما يرد 

الخشب من 
المحصول المحلي 
والمنتجات المستعملة

والمنتجة في 
SWDS( 

C∆HWP IU DC ∆CHWP SWDS DC ∆C HWP IU DH ∆CHWP SWDS DH PIM PEX H ↑CHWP DC ↑CHWP DH 

مساهمة منتجات 
الخشب المقطوع في 

عمليات /انبعاثات
إزالة ثاني أآسيد 
الكربون في قطاع 
الزراعة والحراجة 

ت األرضواستعماال
 األخرى

 سنة الحصر

 سنة/جيغا غرام آربون
جيغا غرام ثاني 
 سنة/أآسيد الكربون

المقترب المستخدم 
لتقدير مساهمة 
منتجات الخشب 

 المقطوع

1990                     
…..                       

 . في حالة استخدامها 1A, 1B, 2A, 2Bوتعبأ األعمدة . 5، و4، و3ينبغي دائما ملء األعمدة  . أو حسب طريقة المستوى الثالث5 إلى 1 بواسطة األعمدة من 7 أو 6ويمكن حساب العمود  . حسب الحال للمقترب المستخدم في التقدير7 أو 6اإلبالغ في العمود 
 . معا وتدوين وصف المقترب المستخدم والفرضيات الرئيسية في مربع التوثيق9 و8 منتجات الخشب المقطوع والمنهج المستخدم في العمودين ينبغي اإلبالغ بمساهمة

 .إضافة أعمدة إذا احتاج األمرويمكن ).  في حالة استخدامهSWDSمثال، الميثان من ( .وينبغي اإلبالغ عن المتغيرات األخرى المحسوبة والمستخدمة من أجل زيادة شفافية النتائج
  C HWP DC = H + PIM – PEX - ∆C HWP IU DC - ∆C HWP SWDS DC AND ↑C HWP DH = H - ∆C HWP IU DH - ∆C HWP SWDS DH↑ :مالحظة
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  جدول قطاع النفايات– 4الجدول 

مواد عضوية متطايرةمونوآسيد الكربون يد النيتروجينأآاس أآسيد النتروز ميثانثاني أآسيد الكربون
 أآسيد الكبريت )1(غير الميثان

 الفئات
 )جيغا غرام(

               النفايات  4 
4Aمكبات النفايات الصلبة                

4A1 مكبات النفايات المدارة               
4A2 مكبات النفايات غير المدارة               
4A3 اقع غير مصنفة للتخلص من النفايات الصلبةمو               
 4Bالمعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة               
4Cإحراق النفايات ومحارق النفايات المفتوحة                

4C1 حرق النفايات               
4C2 محارق النفايات المفتوحة               
4Dالمخلفات والمكبات معالجة مياه                

4D1 معالجة مياه المخلفات المنزلية والمكبات               
4D2 معالجة مياه المخلفات الصناعية والمكبات               
4E (2)) برجاء تحديدها( أخرى               

 
 .لمتطايرة غير الميثان من مواقع التخلص من النفايات ومعالجة مخلفات المياهقد ترغب البلدان في اإلبالغ عن انبعاثات المرآبات العضوية ا  (1)
  .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (2)

   .تخلو من االحتمال المادي لالنبعاثاتلم يتم تظليل الخاليا المخصصة لإلبالغ عن أآاسيد النتروجين ومونوآسيد الكربون والمرآبات العضوية المتطايرة غير الميثان  مما يجعل بعض الفئات * 
 

  :مربع التوثيق
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 انبعاثات ثاني أآسيد الكربون، والميثان، وأآسيد النتروز   : جدول خلفيات النفايات1-4الجدول 
 االنبعاثات معامل االنبعاث

ثاني أآسيد 
ثاني أآسيد  زأآسيد النترو ميثان الكربون

نوع بيانات األنشطة الفئات أآسيد النتروز ميثان الكربون
 
 الوحدة

 )جيغا غرام( )وحدة بيانات النشاط/جيغا غرام( 
4A (1)مكبات النفايات الصلبة           

4A1 مكبات النفايات المدارة           
4A2 مكبات النفايات غير المدارة           
4A3 مواقع غير مصنفة للتخلص من النفايات الصلبة           

 4Bالمعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة           
4C (2)إحراق النفايات ومحارق النفايات المفتوحة           

4C1 حرق النفايات           
4C2 محارق النفايات المفتوحة           

4D معالجة مياه المخلفات والمكبات           
4D1 زلية والمكباتمعالجة مياه المخلفات المن           
           (3)انبعاثات الميثان                     
           )4(انبعاثات أآسيد النتروز                    
4D2 معالجة مياه المخلفات الصناعية والمكبات           
           (3)انبعاثات الميثان                     
           )4(انبعاثات أآسيد النتروز                    

4E (5)) برجاء تحديدها( أخرى           
في صفحة ) رات المستخدمة في الحساباتالبارامت(ينبغي اإلبالغ عن بيانات معامل االنبعاث  .ومن المستحسن الوصف بحسب نوع المخلفات) سنة/مليون طن مخلفات جافة( .آمية النفايات الموضوعة في مكبات النفايات الصلبة سنة الحصر (1)

 .  أو بشكل مستقل عند استخدام الطرق األخرىFODالبارامترات 
 .وتمنح المعلومات حول اإلبالغ عن حرق المخلفات في قطاع الطاقة في مربع التوثيق .1Aويبلغ عن المخلفات المحروقة من أجل الطاقة في قطاع الطاقة وتحت الفئة   (2)
سنة أو الكربون العضوي القابل للتحلل بالجيغا / بالجيغا غرام BODالطلب الكيميائي الحيوي لألآسجين ) [TOWمجموع النفايات العضوية (النشاط لتقدير انبعاثات الميثان هي المقدار الكلي للمادة القابلة لالنحالل عضويا في مياه المخلفات بيانات   (3)

 ].سنة/غرام
 .)سنة/جيغا غرام نتروجين(انبعاثات أآسيد النتروز هي المقدار الكلي للنتروجين المتدفق بيانات النشاط لتقدير   (4)
 .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (5)

 
  :مربع التوثيق
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 (2) (1)استعادة الميثان   : جدول خلفيات النفايات2-4الجدول 
 (4)استعادة الطاقة (3)اإلشعال الميثان بالجيغا غرام الفئات ميثان الوحدة

4Aمكبات النفايات الصلبة        
 4Bالمعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة       
4Dمعالجة مياه المخلفات والمكبات        

4D1 معالجة مياه المخلفات المنزلية والمكبات      
4D2 معالجة مياه المخلفات الصناعية والمكبات     

4E (5)) جاء تحديدهابر( أخرى       

 
 .ينبغي اإلبالغ عن آمية الميثان المستعادة في هذا الجدول حتى إن استخدم الغاز من أجل الطاقة  (1)
 .ينبغي اإلبالغ بشكل منفصل عن اإلشعال واستعادة الطاقة، إن أمكن ذلك  (2)
 .انبعاثات ثاني أآسيد الكربون ال يبلغ عنها آغاز إن آانت من أصل حيوي . صفرمعامل االنبعاث االفتراضي للميثان وأآسيد النتروز من اإلشعال هو  (3)
  ).1Aتحت الفئة (عندما يستعمل الميثان المستعاد من أجل الطاقة ينبغي اإلبالغ عن االنبعاثات الناجمة عن احتراق الغاز في قطاع الطاقة   (4)

 .ن حرق الغاز هو صفرمعامل االنبعاث االفتراضي للميثان وأآسيد النتروز م 
 .إذا احتاج األمر يمكنك إضافة أسطر جديدة  (5)

  

  :مربع التوثيق
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 بنود معلومات   تخزين الكربون آلجال طويلة         : جدول خلفيات النفايات3-4الجدول
 (1)آربون 

 الفئات
 )جيغا غرام(

   (2)بنود معلومات 
  جال طويلة في مكبات النفايات الصلبة تخزين ثاني أآسيد الكربون آل

    التغير السنوي في مجموع الكربون المخزون آلجال طويلة 
التغير السنوي في مجموع الكربون المخزون آلجال طويلة في مخلفات 

  (3)منتجات الخشب المقطوع 

 

 اإلبالغ عن آتلة الكربون (1)
 .ينبغي تحويل الكربون إلى ثاني أآسيد آربون .الشيء فقط وال تضاف إلى المجاميعهذه البنود ترد قائمتها من قبيل العلم ب  (2)
مساو للتغير السنوي في رصيد منتجات الخشب المقطوع في مكبات المخلفات الصلبة من االستهالك، المبلغ (الكربون المخزون في الخشب، والورق والكرتون، والحدائق، والمنتزهات   (3)

 ).1B، العمود 10-3عنه في الجدول 

 

  :مربع التوثيق
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، وفي قطاع العمليات الصناعية وبالذات من إنتاج )مثل االحتراق، تكرير البترول، السيارات المجهزة بحفازات في قطاع النقل(توجد مصادر انبعاث األمونيا األخرى في قطاع الطاقة  . في المائة من انبعاثات األمونيا من قطاع الزراعة99 إلى 90يرد   (1)

  ). مكبات النفايات الصلبة وحرق النفايات(يضا في قطاع النفايات أو) عمل بطاريات أفران الكوك(، وفي صناعات المعادن )األمونيا، وحامض النتريك، ونترات األمونيا والفوسفات، واليورية والمخصبات
 .8-3صرف النتروجين من التربة المدارة في فئات الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى في الجدول /وتدرج انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من ترشيح  (2)
 .3C6 و3C5أي مصادر أخرى غير مدرجة في   (3)
  .يمكنك إضافة أسطر جديدةإذا احتاج األمر   (4)

 

  :مربع التوثيق
  

 
 
 
 

 

   

 (2)(1)انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة : ألف  جدول القطاعات المتقاطعة5جدول ال
 االنبعاثات المصدر/االنبعاثات بحسب بيانات األنشطة

 الفئات أآسيد النتروز انبعاثات أآاسيد النتروجين انبعاثات األمونيا

 )أآسيد النتروز بالجيغا غرام( )مكافئ أآسيد النتروجين بالجيغا غرام( )يغا غراماألمونيا بالج(
        الطاقة1
        العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2
     الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى3

3C5 انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من األراضي المدارة     
 3C6نبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من معالجة الروث ا    
    ) برجاء تحديدها ( (3)أخرى

       النفايات4 
    (4)) برجاء تحديدها( أخرى 5

    



  التوجيهات العامة واإلبالغ:1المجلد 

  الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال                                              58-ج    

 )3 من 1( ألف  جدول اتجاهات ثاني أآسيد الكربون 6جدول ال
                     )جيغا غرام(

 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات
                     نبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنيةمجموع اال

                      الطاقة1
1A  أنشطة احتراق الوقود                     

1A1 صناعات الطاقة                     
1A2 أنشطة التصنيع والتشييد                     
1A3 النقل                     
1A4 ت أخرىقطاعا                     
1A5 غير محددة                     

1B   االنبعاثات المتسربة من الوقود                     
1B1 الوقود الصلب                     
1B2 النفط والغاز الطبيعي                     
1B3 االنبعاثات األخرى من إنتاج الطاقة                     

1C نقل وتخزين ثاني أآسيد الكربون                     

                      العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2
2A الصناعات التعدينية                     

2A1 إنتاج األسمنت                     
2A2 إنتاج الجير                     
2A3 إنتاج الزجاج                     

2A4  استخدامات أخرى للكربونات في العمليات
                     الصناعية

2A5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     
2B  الصناعات الكيميائية                     

2B1 إنتاج األمونيا                     
2B2 إنتاج حمض النيتريك                     
2B3 إنتاج حمض األديبيك                     
2B4
 

إنتاج الكبروالآتام والجاليوآسال وحمض 
                     والجاليوآسال

2B5 إنتاج الكربيد                     
2B6 إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم                     
2B7 إنتاج رماد الصودا                     
2B8 
                     إنتاج المواد البتروآيماوية وأسود الكربون  

2B9 اإلنتاج الكيماوي الفلوري                     
2B10 يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     

2C  الصناعات المعدنية                     
2C1 إنتاج الحديد والصلب                     
2C2 إنتاج السبائك الحديدية                     
2C3 إنتاج األلومنيوم                     
2C4 إنتاج المغنيسيوم                     
2C5 إنتاج الرصاص                     
2C6 إنتاج الزنك                     
2C7  برجاء تحديدها(مصادر أخرى(:                     

2D  
 

استعمال المنتجات غير الكهربائية من الوقود 
                     والمذيبات

2D1 استخدام مواد التشحيم                     
2D2 استخدام شمع البارفين                     
2D3 استخدام المذيبات                     
2D4  يدهايرجى تحد(أنواع أخرى(                     

2E  الصناعات االلكترونية                     
2E1  أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                     

2E2 شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيق
                     الغشاء

2E3 الفلطائية الضوئية                     

2E4 سائل توصيل الحرارة                     

2E5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     
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 59-ج الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال

 )3 من 2( ألف جدول اتجاهات ثاني أآسيد الكربون 6ول الجد
                     )جيغا غرام(

 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات
2F  استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة

                                     لألوزون
2F1 التبريد وتكييف الهواء                                     
2F2 عناصر نفخ الرغوة                                     
2F3 ن الحرائقالحماية م                                     
2F4 بخاخات األيروسول                                     
2F5 المذيبات                                     
2F6 التطبيقات األخرى                                     

2G  صناعة واستعمال المواد األخرى                                     
2G1 المعدات الكهربائية                                     

2G2 
سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور الصادرة من استخدامات 
 المنتجات األخرى

                                    

2G3 المنتجاتأآسيد النتروز الصادر من استخدام                                      
2G4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2H  أخرى                                     
2H1 صناعة اللب والورق                     
2H2 صناعة األغذية والمشروبات                     
2H3  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     

                                      الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى 3
3A  الماشية                                     

3A1 التخمر المعوي                                     
3A2 معالجة الروث                                     

3B   األراضي                                     
3B1 األراضي الحرجية                                     
3B2 األراضي الزراعية                                     
3B3 المروج الطبيعية                     
3B4 ةاألراضي الرطب                     
3B5 أراضي االستيطان                     
3B6 أراضي أخرى                     

3C  المصادر المجمعة ومصادر االنبعاثات غير ثاني
                                     أآسيد الكربون في األراضي

3C1 إحراق الكتلة الحية                                     
3C2 الجير                                     
3C3 استعماالت اليورية                                     
3C4  انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي

                                     المدارة 
3C5
 

انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من 
                                     ألراضي المدارة ا

3C6  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من
                                     معالجة الروث 

3C7 زراعة األرز                                     
3C8  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

3D  أخرى                                     
3D1 منتجات الخشب المقطوع                                     
3D2  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

                                     النفايات  4 
4A  لصلبةمكبات النفايات ا                                     

4A1 مكبات النفايات المدارة                                     
4A2 مكبات النفايات غير المدارة                     
4A3 مواقع غير مصنفة للتخلص من النفايات الصلبة                     

4B ت الصلبةالمعالجة البيولوجية للنفايا                     

4C إحراق النفايات ومحارق النفايات المفتوحة                     
4C1 حرق النفايات                     
4C2 محارق النفايات المفتوحة                     



  التوجيهات العامة واإلبالغ :1المجلد 

  الحراري  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس2006 لعام IPCCلهيئة خطوط التوجيهية ال                                              60-ج   

 

 

 

 
 .يمكن إدراج هنا قائمة االنبعاثات واإلزالة )1(

 

 )3 من 3( ألف  جدول اتجاهات ثاني أآسيد الكربون 6جدول ال
                     )جيغا غرام(

 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات
4D معالجة مياه المخلفات والمكبات                     

4D1 معالجة مياه المخلفات المنزلية والمكبات                                    
4D2 معالجة مياه المخلفات الصناعية والمكبات                                    

4E   يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                    
                                     أخرى5

5A   انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من الترسب
                     .ن في أآاسيد النتروز واألمونياالجوي للنيتروجي

5B   يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     
                      
                                    )بنود مذآرات(

                                     مستودعات الوقود الدولية
                                     )ستودعات الوقود الدوليةم(الطيران الدولي  

 المالحة المائية الدولية  
                                     )مستودعات الوقود الدولية(

                                     العمليات المتعددة األطراف 
                                     (1)بنود معلومات 

                                     ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحية إلنتاج الطاقة
                                     آمية ثاني أآسيد الكربون المحجوزة

                     للتخزين داخل البلد 
                     للتخزين في البلدان األخرى 

تخزين ثاني أآسيد الكربون آلجال طويلة في مكبات النفايات 
                                     الصلبة 

التغير السنوي في مجموع الكربون المخزون آلجال  
                     طويلة 

 التغير السنوي في مجموع الكربون المخزون آلجال 
                     طويلة في مخلفات منتجات الخشب المقطوع

                                     )يرجى تحديدها(أنواع أخرى 



   جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

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

 

 )3 من 1( باء  جدول اتجاهات غاز الميثان 6جدول ال
                     )جيغا غرام(

… 2008 2007 2006 2005 2004 2000200120022003 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 19901991 الفئات

                                     مجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنية
                                      الطاقة1

1A  أنشطة احتراق الوقود                                     
1A1 صناعات الطاقة                                     

1A2 أنشطة التصنيع والتشييد                                     

1A3 النقل                                     
1A4 قطاعات أخرى                                     
1A5 ددةغير مح                                     

1B  االنبعاثات المتسربة من الوقود                                     
1B1 الوقود الصلب                                     
1B2 النفط والغاز الطبيعي                                     

1B3  تاج الطاقةاالنبعاثات األخرى من إن                                    

1C  نقل وتخزين ثاني أآسيد الكربون                                     

                                      العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2
2A  الصناعات التعدينية                                     

2A1 إنتاج األسمنت                                     
2A2 إنتاج الجير                                     
2A3 إنتاج الزجاج                                     

2A4  استخدامات أخرى للكربونات في
                                     العمليات الصناعية

2A5 يرجى تحديدها( أخرى أنواع(                                     
2B  الصناعات الكيميائية                                     

2B1 إنتاج األمونيا                                     
2B2 إنتاج حمض النيتريك                                     
2B3 كإنتاج حمض األديبي                                     

2B4  إنتاج الكبروالآتام والجاليوآسال
                                     وحمض والجاليوآسال

2B5 إنتاج الكربيد                                     
2B6 إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم                                     
2B7 إنتاج رماد الصودا                                     

2B8  إنتاج المواد البتروآيماوية وأسود
                                     الكربون 

2B9 اإلنتاج الكيماوي الفلوري                                     
2B10 يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     
2C  الصناعات المعدنية                                     
2C1 إنتاج الحديد والصلب                                     
2C2 إنتاج السبائك الحديدية                                     
2C3 إنتاج األلومنيوم                                     
2C4 إنتاج المغنيسيوم                                     
2C5 إنتاج الرصاص                                     
2C6 إنتاج الزنك                                     
2C7  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2D  غير الكهربائية استعمال المنتجات
                                     من الوقود والمذيبات

2D1 استخدام مواد التشحيم                                     
2D2 استخدام شمع البارفين                                     
2D3 استخدام المذيبات                                     
2D4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2E  الصناعات االلكترونية                                     

2E1  أشباه الدوائر المتكاملة أو
                                     الموصالت

2E2  شاشة العرض المسطحة بتقنية
                                     ءالترانزستور رقيق الغشا

2E3 الفلطائية الضوئية                                     
2E4 سائل توصيل الحرارة                                     
2E5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     



  التوجيهات العامة واإلبالغ :1المجلد 
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 )3 من 2( الميثان  باء  جدول اتجاهات غاز6جدول ال
                     )جيغا غرام(

 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات
2F 
  

 استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة 
                                    لألوزون

2F1 لتبريد وتكييف الهواءا                                    
2F2 عناصر نفخ الرغوة                                    
2F3 الحماية من الحرائق                                    
2F4 بخاخات األيروسول                                    
2F5 المذيبات                                    
2F6 التطبيقات األخرى                                    

2G  
                                    صناعة واستعمال المواد األخرى 

2G1 المعدات الكهربائية                                    

2G2 
ونية سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكرب

المشبعة بالفلور الصادرة من استخدامات 
 المنتجات األخرى

                                   

2G3 أآسيد النتروز الصادر من استخدام المنتجات                                    
2G4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                    

2H  أخرى                                    
2H1 صناعة اللب والورق                     
2H2 صناعة األغذية والمشروبات                     
2H3  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     

                                     الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى 3

3A  الماشية                                    
3A1 التخمر المعوي                                    
3A2 معالجة الروث                                    

3B   األراضي                                    
3B1 األراضي الحرجية                                    
3B2 األراضي الزراعية                                    
3B3 المروج الطبيعية                     
3B4 األراضي الرطبة                     
3B5 أراضي االستيطان                     
3B6 أراضي أخرى                     

3C  االنبعاثات غير ثانيالمصادر المجمعة ومصادر
                                    أآسيد الكربون في األراضي

3C1 إحراق الكتلة الحية                                    
3C2 الجير                                    
3C3 استعماالت اليورية                                    

3C4 اثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي انبع
                                    المدارة 

3C5  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من
                                    األراضي المدارة 

3C6  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من
                                    معالجة الروث 

3C7 زراعة األرز                                    
3C8  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                    

3D  أخرى                                    
3D1 منتجات الخشب المقطوع                                    
3D2 يرجى تحديدها(ع أخرى أنوا(                                    

                                    النفايات  4 
4A  مكبات النفايات الصلبة                                    

4A1 مكبات النفايات المدارة                                    
4A2 ير المدارةمكبات النفايات غ                     
4A3 مواقع غير مصنفة للتخلص من النفايات الصلبة                                   

4B  المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة                                    
4C إحراق النفايات ومحارق النفايات المفتوحة                                    
4C1 حرق النفايات                                    
4C2 محارق النفايات المفتوحة                                    



   جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

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

 
   .يمكن إدراج هنا قائمة االنبعاثات واإلزالة) 1(

 )3 من 3( باء  جدول اتجاهات غاز الميثان 6جدول ال
                     )جيغا غرام(

 … 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 19901991 الفئات
4D  
 

معالجة مياه المخلفات 
                                     والمكبات

4D1  معالجة مياه المخلفات
                                     المنزلية والمكبات

4D2  معالجة مياه المخلفات
                                     مكباتالصناعية وال

4E  يرجى (أنواع أخرى
                                     )تحديدها

                                      أخرى5

5A 

انبعاثات أآسيد النتروز
غير المباشرة من 

الترسب الجوي 
للنيتروجين في أآاسيد 

 .النتروز واألمونيا

                    

5B   يرجى (أنواع أخرى
                     )تحديدها

                      
                                     )بنود مذآرات(

                                     مستودعات الوقود الدولية

 
الطيران الدولي 

مستودعات الوقود (
 )الدولية

                                    

 
المالحة المائية الدولية 

مستودعات الوقود (
 )الدولية

                                    

العمليات المتعددة  
                                     األطراف

                                     (1)بنود معلومات 
ثاني أآسيد الكربون من حرق 

                     لكتلة الحية إلنتاج الطاقةا

آمية ثاني أآسيد الكربون 
                                     المحجوزة

                                     للتخزين داخل البلد 

للتخزين في البلدان  
                                     األخرى

لكربون آلجالتخزين ثاني أآسيد ا
                                    طويلة في مكبات النفايات الصلبة 

 
التغير السنوي في 
مجموع الكربون 

المخزون آلجال طويلة 
                    

 

التغير السنوي في 
مجموع الكربون 

المخزون آلجال طويلة 
في مخلفات منتجات 

 الخشب المقطوع

                    

                                     )يرجى تحديدها(أنواع أخرى 
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 )3 من 1( جيم  جدول اتجاهات أآسيد النتروز 6جدول ال
                     )جيغا غرام(

 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات
                                     مجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنية

                                      الطاقة1
1A أنشطة احتراق الوقود                                     

1A1 صناعات الطاقة                                     
1A2 أنشطة التصنيع والتشييد                                     
1A3 النقل                                     
1A4 قطاعات أخرى                                     
1A5 غير محددة                                     

1B بعاثات المتسربة من الوقود االن                                     
1B1 الوقود الصلب                                     
1B2 النفط والغاز الطبيعي                                     
1B3 االنبعاثات األخرى من إنتاج الطاقة                                     

1C نقل وتخزين ثاني أآسيد الكربون                                     

                                     العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2

2A الصناعات التعدينية                                    
2A1 إنتاج األسمنت                                    
2A2 إنتاج الجير                                    
2A3 إنتاج الزجاج                                    

2A4  استخدامات أخرى للكربونات في العمليات
                                    الصناعية

2A5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                    
2B الصناعات الكيميائية                                    

2B1 إنتاج األمونيا                                    
2B2 إنتاج حمض النيتريك                                    
2B3 إنتاج حمض األديبيك                                    

2B4 بروالآتام والجاليوآسال وحمض إنتاج الك
                                    والجاليوآسال

2B5 إنتاج الكربيد                                    
2B6 إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم                                    
2B7 إنتاج رماد الصودا                                    
2B8  إنتاج المواد البتروآيماوية وأسود الكربون                                    
2B9 اإلنتاج الكيماوي الفلوري                                    
2B10 يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                    

2C الصناعات المعدنية                                    
2C1 إنتاج الحديد والصلب                                    
2C2 إنتاج السبائك الحديدية                                    
2C3 إنتاج األلومنيوم                                    
2C4 إنتاج المغنيسيوم                                    
2C5 إنتاج الرصاص                                    
2C6 إنتاج الزنك                                    
2C7  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                    

2D  استعمال المنتجات غير الكهربائية من الوقود
                                     والمذيبات

2D1 استخدام مواد التشحيم                                    
2D2 استخدام شمع البارفين                                    
2D3 استخدام المذيبات                                    
2D4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                    

2E الصناعات االلكترونية                                    
2E1  أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                                    

2E2  شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور
                                    رقيق الغشاء

2E3   الضوئيةالفلطائية                                    
2E4 سائل توصيل الحرارة                                    
2E5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                    



   جداول اإلبالغ :2- أ8 الملحق 

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

 

 )3 من 2( جيم  جدول اتجاهات أآسيد النتروز 6جدول ال
                     )جيغا غرام(

 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات
2F  استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة 

                                     لألوزون

2F1 التبريد وتكييف الهواء                                     
2F2 عناصر نفخ الرغوة                                     
2F3 الحماية من الحرائق                                     
2F4 بخاخات األيروسول                                     
2F5 المذيبات                                     
2F6 التطبيقات األخرى                                     

2G صناعة واستعمال المواد األخرى                                     

2G1 المعدات الكهربائية                                     

2G2 
سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور الصادرة من استخدامات 
 رىالمنتجات األخ

                                    

2G3 أآسيد النتروز الصادر من استخدام المنتجات                                     
2G4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2H  أخرى                                     
2H1 صناعة اللب والورق                     
2H2 صناعة األغذية والمشروبات                     
2H3  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     

                                     الزراعة والحراجة واستخدامات األراضي األخرى 3

3A الماشية                                     
3A1 التخمر المعوي                                     
3A2 معالجة الروث                                     

3B األراضي                                     
3B1 األراضي الحرجية                                     
3B2 األراضي الزراعية                                     
3B3 المروج الطبيعية                     
3B4 األراضي الرطبة                     
3B5 أراضي االستيطان                     
3B6 أراضي أخرى                     

3C المصادر المجمعة ومصادر االنبعاثات غير ثاني
                                     أآسيد الكربون في األراضي

3C1 إحراق الكتلة الحية                                     
3C2 الجير                                     
3C3 استعماالت اليورية                                     

3C4  انبعاثات أآسيد النتروز المباشرة من األراضي
                                     المدارة 

3C5  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من
                                     األراضي المدارة 

3C6  انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من
                                     معالجة الروث 

3C7 زراعة األرز                                     
3C8  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

3D أخرى                                     
3D1 منتجات الخشب المقطوع                                     
3D2  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

                                    النفايات  4 
4A مكبات النفايات الصلبة                                     

4A1 مكبات النفايات المدارة                                     
4A2 مكبات النفايات غير المدارة                     
4A3 ن النفايات الصلبةمواقع غير مصنفة للتخلص م                                    

4B المعالجة البيولوجية للنفايات الصلبة                                     
4C إحراق النفايات ومحارق النفايات المفتوحة                                     

4C1 حرق النفايات                                     
4C2 محارق النفايات المفتوحة                                     
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 )3 من 3( جيم  جدول اتجاهات أآسيد النتروز 6جدول ال
                     )جيغا غرام( 

 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات
4D 
                     معالجة مياه المخلفات والمكبات 

4D1
                     معالجة مياه المخلفات المنزلية والمكبات 

4D2
                     معالجة مياه المخلفات الصناعية والمكبات 

4E  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     
                                     أخرى5

5A 
انبعاثات أآسيد النتروز غير المباشرة من 

الترسب الجوي للنيتروجين في أآاسيد النتروز 
 .واألمونيا

                    

5B  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     
                     
                                    )بنود مذآرات(

                                     مستودعات الوقود الدولية

                                     )مستودعات الوقود الدولية(الطيران الدولي  

 المالحة المائية الدولية  
                                     )مستودعات الوقود الدولية(

                                     لمتعددة األطرافالعمليات ا 
                                    (1)بنود معلومات 

                                    ثاني أآسيد الكربون من حرق الكتلة الحية إلنتاج الطاقة

                                    آمية ثاني أآسيد الكربون المحجوزة
                     للتخزين داخل البلد 
                     للتخزين في البلدان األخرى 

تخزين ثاني أآسيد الكربون آلجال طويلة في مكبات 
                     النفايات الصلبة 

التغير السنوي في مجموع الكربون المخزون  
                                    آلجال طويلة 

 
التغير السنوي في مجموع الكربون المخزون  

آلجال طويلة في مخلفات منتجات الخشب 
 المقطوع

                    

                                    )يرجى تحديدها(أنواع أخرى 
 
   .اإلزالةيمكن إدراج هنا قائمة االنبعاثات و) 1(
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 )) جرامجيغابال(مكافئات ثاني أآسيد الكربون (مرآبات الكربون الفلورية الهيدروجينية  دال اتجاهات 6الجدول 
 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات

                                     لوطنيةمجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة ا
                                      العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2

2A الصناعات التعدينية                                     
2A1 إنتاج األسمنت                                     
2A2 إنتاج الجير                                     
2A3 إنتاج الزجاج                                     
2A4 استخدامات أخرى للكربونات في الصناعة                                     
2A5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2B الصناعات الكيميائية                                     
2B1 إنتاج األمونيا                                     
2B2 إنتاج حمض النيتريك                                     
2B3 إنتاج حمض األديبيك                                     

2B4  إنتاج الكبروالآتام والجاليوآسال وحمض
                                     وآسالوالجالي

2B5 إنتاج الكربيد                                     
2B6 إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم                                     
2B7 إنتاج رماد الصودا                                     
2B8 وأسود الكربون إنتاج المواد البتروآيماوية                                      
2B9 اإلنتاج الكيماوي الفلوري                                     
2B10 يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2C الصناعات المعدنية                                     
2C1 لحديد والصلبإنتاج ا                                     
2C2 إنتاج السبائك الحديدية                                     
2C3 إنتاج األلومنيوم                                     
2C4 إنتاج المغنيسيوم                                     
2C5 إنتاج الرصاص                                     
2C6 إنتاج الزنك                                     
2C7  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2D  استعمال المنتجات غير الكهربائية من الوقود
                                     والمذيبات

2D1 د التشحيماستخدام موا                                     
2D2 استخدام شمع البارفين                                     
2D3 استخدام المذيبات                                     
2D4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2E ةالصناعات االلكتروني                                     
2E1  أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                                     

2E2 شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيق
                                     الغشاء

2E3 الفلطائية الضوئية                                     
2E4 سائل توصيل الحرارة                                     
2E5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2F  استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة 
                                     لألوزون

2F1 التبريد وتكييف الهواء                                     
2F2 عناصر نفخ الرغوة                                     
2F3 الحماية من الحرائق                                     
2F4 بخاخات األيروسول                                     
2F5 المذيبات                                     
2F6 التطبيقات األخرى                                     

2G صناعة واستعمال المواد األخرى                                     
2G1 المعدات الكهربائية                                     

2G2  سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكربونية
                                     ادرة من المنتجات األخرىالمشبعة بالفلور الص

2G3 أآسيد النتروز الصادر من استخدام المنتجات                                     
2G4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2H  أخرى                                     
2H1 صناعة اللب والورق                     
2H2 صناعة األغذية والمشروبات                     
2H3    يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     
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 )) جرامجيغابال(مكافئات ثاني أآسيد الكربون  (مرآبات الكربون المشبعة بالفلور اتجاهات هـاء 6الجدول 
 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات

                                     مجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنية
                                      العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2

2A ت التعدينيةالصناعا                                     
2A1 إنتاج األسمنت                                     
2A2 إنتاج الجير                                     
2A3 إنتاج الزجاج                                     
2A4 استخدامات أخرى للكربونات في الصناعة                                     
2A5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2B الصناعات الكيميائية                                     
2B1 إنتاج األمونيا                                     
2B2 إنتاج حمض النيتريك                                     
2B3 إنتاج حمض األديبيك                                     

2B4  إنتاج الكبروالآتام والجاليوآسال وحمض
                                     والجاليوآسال

2B5 إنتاج الكربيد                                     
2B6 إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم                                     
2B7 إنتاج رماد الصودا                                     
2B8  إنتاج المواد البتروآيماوية وأسود الكربون                                     
2B9 اإلنتاج الكيماوي الفلوري                                     
2B10يرجى تحديدها( أخرى أنواع(                                     

2C الصناعات المعدنية                                     
2C1 إنتاج الحديد والصلب                                     
2C2 إنتاج السبائك الحديدية                                     
2C3 منيومإنتاج األلو                                     
2C4 إنتاج المغنيسيوم                                     
2C5 إنتاج الرصاص                                     
2C6 إنتاج الزنك                                     
2C7  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2D  استعمال المنتجات غير الكهربائية من الوقود
                                     والمذيبات

2D1 استخدام مواد التشحيم                                     
2D2 استخدام شمع البارفين                                     
2D3 استخدام المذيبات                                     
2D4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2E الصناعات االلكترونية                                     
2E1  أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                                     

2E2 ض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيقشاشة العر
                                     الغشاء

2E3  الفلطائية الضوئية                                     
2E4 سائل توصيل الحرارة                                     
2E5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2F  استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة 
                                     لألوزون

2F1 التبريد وتكييف الهواء                                     
2F2 عناصر نفخ الرغوة                                     
2F3 الحماية من الحرائق                                     
2F4 بخاخات األيروسول                                     
2F5 المذيبات                                     
2F6 التطبيقات األخرى                                     

2G صناعة واستعمال المواد األخرى                                     
2G1 المعدات الكهربائية                                     

2G2  سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكربونية
                                     المشبعة بالفلور الصادرة من المنتجات األخرى

2G3 أآسيد النتروز الصادر من استخدام المنتجات                                     
2G4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2H أخرى                                     
2H1 صناعة اللب والورق                     
2H2 صناعة األغذية والمشروبات                     
2H3  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     
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                                     مجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنية
                                      العمليات الصناعية واستخدام المنتجات2

2A  الصناعات التعدينية                                     
2A1 إنتاج األسمنت                                     
2A2 إنتاج الجير                                     
2A3 إنتاج الزجاج                                     
2A4 استخدامات أخرى للكربونات في الصناعة                                     
2A5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2B  الصناعات الكيميائية                                     
2B1 إنتاج األمونيا                                     
2B2 إنتاج حمض النيتريك                                     
2B3 إنتاج حمض األديبيك                                     

2B4  إنتاج الكبروالآتام والجاليوآسال وحمض
                                     والجاليوآسال

2B5 إنتاج الكربيد                                     
2B6 إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم                                     
2B7 إنتاج رماد الصودا                                     
2B8 سود الكربون إنتاج المواد البتروآيماوية وأ                                     
2B9 اإلنتاج الكيماوي الفلوري                                     
2B10  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2C  الصناعات المعدنية                                     
2C1  الحديد والصلبإنتاج                                     
2C2 إنتاج السبائك الحديدية                                     
2C3 إنتاج األلومنيوم                                     
2C4 إنتاج المغنيسيوم                                     
2C5 إنتاج الرصاص                                     
2C6 إنتاج الزنك                                     
2C7  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2D  استعمال المنتجات غير الكهربائية من الوقود
                                     والمذيبات

2D1 دام مواد التشحيماستخ                                     
2D2 استخدام شمع البارفين                                     
2D3 استخدام المذيبات                                     
2D4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2E  االلكترونيةالصناعات                                      
2E1   أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                                     

2E2  شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيق
                                     الغشاء

2E3  الفلطائية الضوئية                                     
2E4  سائل توصيل الحرارة                                     
2E5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2F  استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة 
                                     لألوزون

2F1  وتكييف الهواءالتبريد                                      
2F2  عناصر نفخ الرغوة                                     
2F3  الحماية من الحرائق                                     
2F4  بخاخات األيروسول                                     
2F5 المذيبات                                     
2F6  التطبيقات األخرى                                     

2G صناعة واستعمال المواد األخرى                                     
2G1 المعدات الكهربائية                                     

2G2 ة سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكربوني
                                     المشبعة بالفلور الصادرة من المنتجات األخرى

2G3 أآسيد النتروز الصادر من استخدام المنتجات                                     
2G4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                     

2H  أخرى                                     
2H1 صناعة اللب والورق                     
2H2 صناعة األغذية والمشروبات                     
2H3  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                     
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 يشمل ذلك جميع غازات االحتباس الحراري األخرى بما فيها الغازات المفلورة) 1(
 

 )ا جرامغبالجي ((1) اتجاهات الغازات األخرىايز 6الجدول 
 …1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008 الفئات

                                    مجموع االنبعاثات وعمليات اإلزالة الوطنية
                                    م المنتجات العمليات الصناعية واستخدا2

2A الصناعات التعدينية                                   
2A1 إنتاج األسمنت                                   
2A2 إنتاج الجير                                   
2A3 إنتاج الزجاج                                   
2A4 استخدامات أخرى للكربونات في الصناعة                                   
2A5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                   

2B الصناعات الكيميائية                                   
2B1 إنتاج األمونيا                                   
2B2 إنتاج حمض النيتريك                                   
2B3 إنتاج حمض األديبيك                                   

2B4  إنتاج الكبروالآتام والجاليوآسال وحمض
                                   والجاليوآسال

2B5 إنتاج الكربيد                                   
2B6 إنتاج ثاني أآسيد التيتانيوم                                   
2B7 إنتاج رماد الصودا                                   
2B8  إنتاج المواد البتروآيماوية وأسود الكربون                                   
2B9 اإلنتاج الكيماوي الفلوري                                   
2B10 يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                   

2C الصناعات المعدنية                                   
2C1 إنتاج الحديد والصلب                                   
2C2 إنتاج السبائك الحديدية                                   
2C3 إنتاج األلومنيوم                                   
2C4 إنتاج المغنيسيوم                                   
2C5 إنتاج الرصاص                                   
2C6 إنتاج الزنك                                   
2C7  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                   

2D  استعمال المنتجات غير الكهربائية من الوقود
                                    والمذيبات

2D1 استخدام مواد التشحيم                                   
2D2 استخدام شمع البارفين                                   
2D3 استخدام المذيبات                                   
2D4  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                   

2E الصناعات االلكترونية                                   
2E1  أشباه الموصالتالدوائر المتكاملة أو                                   

2E2 شاشة العرض المسطحة بتقنية الترانزستور رقيق
                                   الغشاء

2E3 الفلطائية الضوئية                                   
2E4 سائل توصيل الحرارة                                   
2E5  يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                   

2F  استخدامات المنتجات آبدائل للمواد المستنفدة 
                                   لألوزون

2F1 التبريد وتكييف الهواء                                   
2F2 عناصر نفخ الرغوة                                   
2F3 رائقالحماية من الح                                   
2F4 بخاخات األيروسول                                   
2F5 المذيبات                                   
2F6  برجاء تحديدها(تطبيقات أخرى(:                                   

2G صناعة واستعمال المواد األخرى                                   
2G1المعدات الكهربائية                                   

2G2
سادس فلوريد الكبريت والمرآبات الكربونية 

المشبعة بالفلور الصادرة من استخدامات 
 المنتجات األخرى

                                  

2G3المنتجاتأآسيد النتروز الصادر من استخدام                                    
2G4 يرجى تحديدها(أنواع أخرى(                                   

2H أخرى                                   
2H1 صناعة اللب والورق                     
2H2 صناعة األغذية والمشروبات                     
2H3 يرجى تحديدها(اع أخرى أنو(                     
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  ألف أوجه عدم التيقن7جدول ال
فئة المصدر 
المحددة من 
قبل الهيئة 

IPCC 

اإلزالة/االنبعاثات غاز
في سنة األساس

اإلزالة/االنبعاثات
 tفي السنة 

عدم التيقن المقترن 
 ببيانات األنشطة

مفاتيح اإلسناد التي ينبغي ) 1(
 .في هذا العموداستخدامها 

المساهمة في تغيرية مجموع عدم التيقن
 tالسنة المعنية 

اتجاه الحصر في االنبعاثات 
 tالوطنية للسنة المعنية 
 يزداد عن سنة األساس

عدم التيقن المدخل في 
االتجاه في مجموع 

االنبعاثات الوطنية بالنسبة 
 لسنة األساس

 المقترب والتعليقات

جيغا غرام من   
اني مكافئ ث

أآسيد 
 الكربون

جيغا غرام من 
مكافئ ثاني 

أآسيد 
 الكربون

النسبة المئوية لسنة ( )الكسر( % (+) % (-) % (+) % (-) % (+) % (-)
 )األساس

(-) % (+) %  

مثال 
1.A.1.  

وقود 
صناعات 

 1الطاقة 

ثاني أآسيد 
 الكربون

             

مثال 
1.A.1.  

وقود 
صناعات 

 2الطاقة 

ثاني أآسيد 
 لكربونا

             

              … ...إلخ

               مجموع
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  مجمل تحليل الفئات الرئيسية باء7الجدول 
 2 والمقترب 1المقترب  / 1األسلوب  :األسلوب الكمي المستخدم

آود الفئة الذي حددته 
الهيئة الحكومية 

الدولية المعنية بتغير 
 المناخ

هيئة الفئة المحددة من قبل ال
الحكومية الدولية المعنية 

 بتغير المناخ

غازات االحتباس 
 (2)التعليقات (1)معايير التحديد الحراري

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 
 

 .مفاتيح اإلسناد التي ينبغي استخدامها في هذا العمود) 1(
L1 =  المستوى  لتقدير 1الفئة الرئيسية حسب المقترب 

 L2 =  لتقدير المستوى  2الفئة الرئيسية حسب المقترب  
 T1 =  لتقدير  االتجاه 1الفئة الرئيسية حسب المقترب  
 T2 =  لتقدير االتجاه 2الفئة الرئيسية حسب المقترب  
 Q = الفئة الرئيسية حسب معايير الجودة 

  . النوعيعمود التعليقات مخصص للتعليقات ولشرح أسباب التقدير ) 2(
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