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  (HWP)منتجات الخشب المحصود  12
 

ون في م                 سيد             توجد في الوقت الحالي عدة مقتربات مختلفة لإلبالغ عن مخزون الكرب اني أآ ة في صورة ث ات التحرر الالحق نتجات الخشب وعملي
ثًال  (آربون  ذه        ).1.أ12، في الملحق   Brown et al., 1998; and Ford-Robertson, 2003راجع م ل تفضيال ألي من ه ذا الفصل ال يمث وه

  .1أخرى، في حساب هذا المخزون واالنبعاثالمقتربات وال يحاول الحكم على ما إذا آان يجب استخدام هذه المتقربات، أو أية مقتربات 

وتتمحور اإلرشادات المقدمة على بعض المتغيرات المطلوبة لمقتربات معينة وتوضح آيف يمكن تقديرها من البيانات االفتراضية أو البيانات األآثر 
دل ضمنًا   ورغم أن بعض هذه المتغيرات ذات صلة بالتغير في المخزون، غير أنه  .تفصيال الخاصة بالبلد ال ينبغي تفسير هذه اإلرشادات على أنها ت

دير                         ة لتق ا مجرد أدوات الزم شتها هن ي يجري مناق رات الت ر المتغي على أن مقتربات التغير في المخزون أفضل أو أسوأ من أي مقترب آخر، وتعتب
  .الكميات المطلوبة بواسطة مقتربات اإلبالغ الفردية المختلفة

ى  وتفترض اإلرشادات المقد  ).first order decay(مة هنا بصفة عامة أن مقدار المادة الخشبية المستخدمة يتضاءل عقب التحلل من الدرجة األول
ى          .ومرة أخرى نؤآد على أن هذا ليس المقترب الوحيد الممكن ستند إل ي ت صيًال الت ر تف ات األآث ل الخطي والمقترب وتشمل اإلمكانيات األخرى التحل

 .ومرة أخرى ال يتضمن هذا االختيار أية تفضيالت .لفعلي لهذه المواددراسات االستخدام ا

 :هذا النص

 ؛"صفر"يوضح خيار اإلبالغ بقيمة  •

  االفتراضية وإرشادات حول المستويات األعلى؛1يقدم طرق المستوى  •

 .يقدم إرشادات حول اإلبالغ أيا آان مقترب الحساب المستخدم •

عمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون السنوية من قطاع /قتراحها لتقدير إسهام منتجات الخشب المحصود في انبعاثاتوتختلف المقتربات البديلة التي تم ا    
ا    ) بإسهام منتجات الخشب المحصود   والذي سيجري اإلشارة إليه (الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى واإلبالغ عنه      ة توزيعه في آيفي

رات في المخزون    (بين البلدان المنتجة والمستهلكة للخشب وفي العمليات التي ترآز عليها  إلسهام منتجات الخشب المحصود ة أم تغي  ).تدفقات جوي
دان     AFOLUومن هنا فإنها تعطي نتائج مختلفة النبعاثات أو عمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون اإلجمالية السنوية في قطاع          وم أحد البل د يق  والتي ق

ا  ي ع ا ف اإلبالغ عنه ين ب ق (م مع ع الملح ل      ).1.أ12راج سية مث صطلحات الرئي بعض الم ة ل سيرات المختلف ى التف ا عل ات جزئي ستند االختالف وت
ات  ة أو المصدر   /االنبعاث ات اإلزال الغ في قطاع        /عملي دير    .AFOLU (Cowie et al., 2006)البالوعة في إطار عمل اإلب إسهام  ويخضع تق

  .UNFCCCوحسابه للدراسة من قبل اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ  واإلبالغ عنه منتجات الخشب المحصود

 يكون صحيحًا   إلسهام منتجات الخشب المحصودوتعتبر المقتربات التي تم تحديدها حصرية على نحو مشترك بمعنى أن التقدير العالمي أو اإلقليمي   
 .فسه في عملية التقديرفقط إذا استخدمت آافة البلدان المختلفة المقترب ن

 مقدمة 12-1
ة                    رات زمني يمكث آثير من الخشب الذي يتم حصاده من األراضي الحرجية واألراضي الزراعية واستخدامات األراضي األخرى في المنتجات لفت

ات  في انبعا إسهام منتجات الخشب المحصود  ويقدم هذا الفصل إرشادات حول آيفية تقدير واإلبالغ عن  .مختلفة الطول سيد     /ث اني أآ ة ث ات إزال عملي
  .AFOLUالكربون السنوية في قطاع 

واد األخرى        .التي تنقل من مواقع الحصاد) بما في ذلك اللحاء(وتشمل منتجات الخشب المحصود آافة المواد الخشبية  ار والم ار النث ا ينبغي اعتب فيم
يس آمنتجات خشب    الخطوط التوجيهية من 9 و8 و5 و4قترنة في الفصول التي تترك في مواقع الحصاد مادة عضوية ميتة في فئة االستخدام الم          ول

 .وتختلف الفترة التي يظل الكربون فيها محتجزًا داخل المنتجات وفقًا للمنتج واستخداماته .2وتمثل منتجات الخشب المحصود خزان آربون .محصود
ام ال   ي ع احن ف ا المط ود وبقاي ن حرق خشب الوق ال، يمك بيل المث ى س ي   عل ر افتراضي ف ورق عم واع ال ن أن ر م ون للكثي رجح أن يك حصاد، وي

اني           5االستخدامات أقل من     ستخدمة في المب واح الم شور أو األل ون في الخشب المن  سنوات وهو ما قد يشمل إعادة تدوير الورق، فيما قد يبقى الكرب
 .ا في مكبات النفايات الصلبة حيث قد تبقى لفترات طويلة من الزمنوقد تترك منتجات الخشب المحصود بعد استهالآه . عام100لعقود وقد يتجاوز 

ا                    ل، وربم د تكون أق ين ق وبسبب هذا التخزين في المنتجات المستخدمة والملقاة في مكبات النفايات، فإن أآسدة منتجات الخشب المحصود في عام مع
ام   ذا الع المي    .أآثر، من إجمالي الخشب المحصود في ه ى المستوى الع ا وينجوم      – وعل ام به ا لدراسة ق ر صادر عن    ) 1998 (وآخرون  وفق وتقري

، فإن مقدار الكربون المحتجز في منتجات الخشب المحصود يرجح أن يكون )2003(األمانة العامة التفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ 
  .في تزايد

 

                                                           
وضع طرق تتسم بالحيادية، لغرض تجميع عمليات حصر غازات االحتباس الحراري وفقا  إلى IPCCتقصد  "...SBSTA 21الحظت  -1

. (FCCC/SBSTA/2004/13, pp 7-8, para 30)، فيما يتعلق بمقتربات الحساب المحتملة لمنتجات الخشب المحصود UNFCCCإلرشادات 
صود لمقترب محايد من قبل المشارآين في ورشة العمل المعنية وقد تم اقتراح فكرة وضع مجموعة من المتغيرات الخاصة بمنتجات الخشب المح

الحظ المشارآون الحاجة إلى وضع مجموعة من الطرق "... . في ليلهامر، بالنرويجSBSTAبمنتجات الخشب المحصود التي عقدت بطلب من 
المطلوبة لتقدير " الكميات"ل حدود دنيا لمجموعة تتسم بالحيادية تجاه المقتربات، يمكنها، على سبيل المثال، أن تتضمن إرشادات منهجية حو

 .(UNFCCC, 2004) ."االنبعاثات وعمليات اإلزالة باستخدام أي مقترب
مكون أو أآثر من مكونات النظام " الخزان":  من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية المعنية بتغير المناخ الخزانات على النحو التالي1تعرف المادة  -2

 .ه القدرة على تخزين غازات الدفيئة أو المواد السلف لهاالمناخي ل
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 طرقًا لتقدير الكربون المحتجز في منتجات الخشب المحصود، وتوصي، لغرض        (IPCC, 1997) 1996 لعام الخطوط التوجيهية للهيئةوال تقدم 
ة  "الحسابات األساسية، بافتراض أساسي يتمثل في أن  ا    ".3]الحصاد [آافة الكتلة الحيوية لمكونات الكربون المحصودة تتأآسد في عام اإلزال وهو م

أي أن تدفق مدخالت الكربون إلى خزان منتجات الخشب المحصود    .ب المحصود ال يتغيريأتي انطالقا من االعتقاد بأن المخزون في منتجات الخش
سبقا         الي  (وتدفق مخرجات الكربون من هذا الخزان يتساويان وأنه يمكن استبدال األآسدة من مخزونات منتجات الخشب المحصود الموجودة م وبالت

ساوي     IPCCفترضت وبالتالي فقد ا .بأآسدة ضمنية مباشرة بعد الحصاد) حذفها  على نحو أآثر دقة أن مدخالت خزان منتجات الخشب المحصود ت
سدة       .المخرجات شتمل األآ ساوي الحصاد، حيث ت ونظرا ألن األآسدة هي شكل الشكل األهم واألوحد للمخرجات، فإن هذا يعني أن مقدار األآسدة ي

 .المحصود التي دخلت االستخدام في األعوام السابقةعلى بعض من الخشب المحصود في العام الحالي وبعض منتجات الخشب 

 فإن وقت ،وانطالقا من أن المدخالت ال تكون بصفة عامة مساوية للمخرجات وأن الكربون يظل مخزنا في منتجات الخشب المحصود لفترات طويلة
دير               ات    الخشب المحصود    إسهام منتجات   التخزين هذا ينبغي وضعه في الحسبان عند تقديم خطوط توجيهية تتعلق بتق اني    / في انبعاث ة ث ات إزال عملي

  .AFOLUأآسيد الكربون من قطاع 

 بأنها تساوي الصفر دون أن يقتضي األمر إجراء إسهام منتجات الخشب المحصودويقدم هذا الفصل آذلك إرشادات حول متى يمكن لبلد اإلبالغ عن       
 .4 في وقت سابقIPCC قدمتها وتختلف هذه اإلرشادات عن اإلرشادات التي .تقديرات مفصلة

ى      إسهام منتجات الخشب المحصود   وقد تم تصميم تقديرات      ة، وعل ذه الخطوط التوجيهي  بحيث تتسق مع التقديرات الخاصة بالقطاعات األخرى في ه
  :وجه الخصوص

 .AFOLUيتم تضمين آافة ثاني أآسيد الكربون الذي يتحرر من منتجات الخشب المحصود في قطاع  .1

ة                      ال يتم    .2 ات قطاع الطاق ة في إجمالي تضمين ثاني أآسيد الكربون الذي يتحرر من الخشب المحروق للحصول على الطاقة في قطاع الطاق
 ).مراقبة الجودة/على الرغم من أن انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من الوقود الحيوي يتم اإلبالغ عنها آعنصر تذآيري ألغراض ضمان(

ان والغازات األخرى من منتجات الخشب المحصود المستخدمة للحصول على الطاقة يتم تضمينها في قطاع                وتجدر اإلشارة إلى أن الميث    
 .الطاقة

رغم من             .3 ى ال ة عل ال يتم تضمين ثاني أآسيد الكربون من منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبة في إجماليات قطاع الطاق
  .المحصودتضمين انبعاثات الميثان من منتجات الخشب 

ذا   .ويمكن آذلك حساب هذا الكربون آانبعاثات من الميثان في قطاع النفايات :وتقدر الطرق المقدمة في هذا الفصل تحرر الكربون ويمكن تصحيح ه
ن منتجات الخشب    ان م ي صورة ميث ون المنبعث ف ق طرح الكرب ى الغالف الجوي عن طري ون المنبعث إل ي حساب للكرب ل ف االزدواج المحتم

-12راجع اإلرشادات حول آيفية إجراء تصحيح اختياري في القسم    (المحصود في مواقع دفن النفايات من انبعاثات الكربون المقدرة في هذا الفصل             
2.1.5.( 

دير   هام منتجات الخشب ولتق سنوية    المحصود  إس رات ال ة من المتغي ستخدم مجموعة عام ة، ت ات المختلف تخدام المقترب دير  . باس ذه ومن خالل تق  ه
وعلى الرغم من أن آافة  ).1.أ12راجع الملحق ( ألي من المقتربات المقترحة حاليا إسهام منتجات الخشب المحصودالمتغيرات السنوية، يمكن تقدير 

ات المقترحة             ي أي من المقترب سمح بتبن أنها أن ت ة من ش إن المجموعة الكامل رب، ف شمل   .البيانات ال تكون مطلوبة لكل مقت رات "وت  منتجات  متغي
 :هذه" الخشب المحصود

ك منتجات الخشب المحصود من الحصاد                           .1 التغير السنوي في مخزون الكربون في منتجات الخشب المحصود في بلد اإلبالغ، بما في ذل
 )جيجا جرام آربون في العام(المحلي والواردات 

سنوي في       التغير السنوي في مخزون الكربون في منتجات الخشب المحصود من الخشب المحصود            .2 ر ال ك التغي شمل ذل  في بلد اإلبالغ وي
 )جيجا جرام آربون في العام(مخزون الكربون في منتجات الخشب المحصود المصدرة إلى البلدان األخرى 

 )جيجا جرام آربون في العام(الواردات السنوية من آافة أنواع مواد الخشب والورق إلى بلد اإلبالغ  .3

 )جيجا جرام آربون في العام(ع مواد الخشب والورق من بلد اإلبالغ الصادرات السنوية من آافة أنوا .4

 )جيجا جرام آربون في العام (5الحصاد السنوي لمنتجات الخشب في بلد اإلبالغ .5

دير                ة، لتق ا  ويقدم هذا الفصل طرقا لتقدير هذه المتغيرات حيث يمكن بعد ذلك استخدامها، وفقا لمتطلبات المقتربات المختلف  في  ت الخشب إسهام منتج
ويحتوي هذا الفصل على طرق مؤلفة من مستويات يمكن للبلدان استخدامها على نحو  .AFOLUعمليات إزالة ثاني أآسيد الكربون لقطاع /انبعاثات

دءا من       ام ب ام الحالي   1990سنوي لتقدير متغيرات منتجات الخشب المحصود ألي ع ى الع ى البيا       . حت اك حاجة إل ذلك، تكون هن ام ب ات من   وللقي ن
ارامترات  1وبالنسبة للمستوى  . على النحو الموضح فيما يلي1990األعوام السابقة لعام  ، ُيقترح استخدام القيم االفتراضية لكافة بيانات األنشطة والب

ة  .7-12 لتطبيق الحسابات وإنتاج جدول الخلفية القطاعية Excelوقد تم تقديم ورقات  .المطلوبة ا استخدام     ويوضح هذا الجدول الكيفي ي يمكن به  الت
ون في    .هذه المتغيرات لتقدير إسهام منتجات الخشب المحصود في المقتربات البديلة ويعرض الجدول قيم المتغيرات الواردة بالجيجا جرام من الكرب

 أآسيد آربون في العام بالضرب  ويحول مقدار هذا اإلسهام إلى جيجا جرام ثاني  إسهام منتجات الخشب المحصود   العام ويستخدم هذه القيم في حساب       
 فيما تؤدي القيمة الموجبة إلى زيادة AFOLU إلى خفض االنبعاثات اإلجمالي من قطاع إسهام منتجات الخشب المحصود وتؤدي قيمة -44/12.في 

  .االنبعاثات اإلجمالية من هذا القطاع
                                                           

 )5، اإلطار 17-5، صفحة 3المجلد  (1996الخطوط التوجيهية  -3
 أن يتم تضمين مخزون الكربون الموجود في منتجات األحراج في الحصر الوطني فقط في حالة 1996توصي الخطوط التوجيهية للهيئة لعام  -4

 .منتجات األحراج طويلة المدىفي مخزونات الحالية ل للتزايد الفعلياقدرة البلد على توثيق 
. يشمل الحصاد السنوي للمنتجات آافة الخشب واللحاء المزال للمنتجات بما في ذلك الوقود من آافة فئات األراضي وليس األراضي الحرجية فقط -5

، يتم جمع أجزاء األشجار األخرى مثل الفروع واألوراق والجذور في بعض البلدان .وال يشمل الخشب الذي يقطع ويترك في مواقع الحصاد
 حول تقدير الحصاد 1-1-2-12راجع القسم  .وآافة أجزاء األشجار هذه يجب تضمينها .واألرومات واستخدامها في الحصول على الطاقة الحيوية

 .4 و2لفصلين  في اLfuelwood وLwood-removalsوهو يوضح آيف يتم ربط هذا التقدير بتقديرات 
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يم منتجات الخشب المحصود من الجدول       ة ق وفير آاف ة ت ي قطاع    3.10لجدول  في ا 7-12وفي حال الغ ف ة اإلب ي بخلفي الزراعة والحراجة  المعن
 . بكل بلد ألي من المقتربات المختلفةإسهام منتجات الخشب المحصودواستعماالت األراضي األخرى، فيمكن عندئذ حساب 

وال يقدم هذا الفصل   .منتجات الخشب المحصودإسهام ربات ولكيفية استخدام المتغيرات في تقدير ت لهذا الفصل أمثلة لبعض المق1.أ12ويقدم الملحق 
د استخدامه    سم    .إرشادات حول اختيار مقترب فردي يمكن للبل ة     6-12ويوضح الق الغ عن قيم ارات لإلب  في  إسهام منتجات الخشب المحصود     خي

 .صفر تساوي الإسهام منتجات الخشب المحصودوتشمل خيارات اإلبالغ اعتبار إن  .تقارير الحصر الخاصة بالبلد

وعالوة على إيضاح آيفية جمع متغيرات منتجات الخشب المحصود لتقدير إسهام منتجات الخشب المحصود في انبعاثات وعمليات إزالة ثاني أآسيد                
رات               2.1.4-12، يشتمل القسم    AFOLUالكربون من قطاع      على معلومات حول حساب التحرر السنوي من الكربون إلى الغالف الجوي من المتغي

 .سة لمنتجات الخشب المحصودالخم

ون من منتجات          وقد تم إيراد تقديرات تحرر الكربون من منتجات الخشب المحصود من أجل بيان الدور الذي يلعبه المقدار المتحرر سنويا من الكرب
ة    . على نحو واضح  AFOLUالخشب المحصود في النظام الشامل النبعاثات وعمليات إزالة الكربون في قطاع  يس ثم دار     ول ان المق شك في أن بي

  : فيما يلي2.14-12وتتمثل متغيرات تحرر الكربون المستخدمة في القسم  .المتحرر سنويا من الكربون يحدد آيفية مقارنته بالحصاد السنوي

• ↑CHWP DC =   الغ د اإلب ك تحرر الك    .التحرر السنوي للكربون إلى الغالف الجوي من منتجات الخشب المحصود في بل شمل ذل ون  وي رب
ام            ويطابق  . من آافة الخشب المحصود والمحتجز داخل البلد ومن واردات البلد من األخشاب لكنه يستبعد الصادرات، جيجا جرام في الع

 .2.أ12 و1.أ12 في أشكال المالحق (E + EW)هذا المقدار من تحرر الكربون مع 

• ↑CHWP DH =      ى الغالف الجوي من منتجات ا د         التحرر السنوي للكربون إل ي مصدرها الخشب المحصود في بل لخشب المحصود الت
واردات،         .اإلبالغ ستبعد ال ه ي صديره لكن تم ت ذي ي ويشمل ذلك تحرر الكربون من آافة الخشب المحصود في البلد، بما في ذلك الخشب ال

 .لملحق با3.أ12 في الشكل (EDOM + EEX DOM)ويطابق المقدار المتحرر من الكربون مع . جيجا جرام في العام

 

 تعريف المتغيرات
ستوى    1تقدم طرق المستوى     دير                   2 والم رات يمكن استخدامها في تق سة متغي نوية لمجموعة من خم ديرات س  إسهام منتجات الخشب المحصود     تق

س     -ومن بين هذه المتغيرات هناك متغيران يتكونان من جزأين   .لالستخدام في المقتربات المختلفة ا يتوافق مع اإلضافات ال ى   بم منتجات  ) أ(نوية إل
صلبة       ) ب(و" المنتجات المستخدمة"الخشب المحصود في  ات ال ات النفاي دم الجدول    .(SWDS)منتجات الخشب المحصود في مكب ذه  1-12ويق  ه

تم اإل          2ب و1أ و1ورغم أن المتغيرات  .المتغيرات ي ضمنا أن أي إسهام منتجات خشب محصود ي ذا ال يعن إن ه الغ  ب تتصل بتغير المخزون، ف ب
ة       عنه، أو أية بيانات أخرى، ينبغي أن تكون تغيرا في المخزون؛ ائج المطلوب فهذه المتغيرات ال تمثل سوى عناصر يمكن استخدامها في حساب النت

ا أن ت         .باستخدام مقتربات حساب مختلفة دة يمكنه ة أو الجدي ات الحساب المعدل ذلك أن يالحظوا أن مقترب ى   وينبغي على القائمين بالحصر آ فضي إل
رات في      .تغير في المتغيرات المطلوبة وآيفية تقديرها على سبيل المثال، قد تحدث تغيرات فيما يمكن تضمينه في منتجات الخشب المحصود أو تغي

الغ    دان اإلب ين بل ة       .آيفية توزيع تحلل المخزون ب ات المحددة، توضح المعادل سبة للمقترب رات الخشب ال    5-12وبالن ين متغي ة ب ذه    العالق محصود ه
ة منتجات الخشب المحصود  ن فئ ى الغالف الجوي م ون إل رات تحرر الكرب ن متغي ين م ي  .واثن رات ف ين المتغي ة ب ى العالق ن االطالع عل ويمك

 . بالمحلق3.أ12 و2.أ12 و1.أ12المخططات االنسيابية في األشكال 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

  بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة                                                12-8     

 1-12 الجدول
 AFOLU قطاع من الكربون أآسيد ثاني إزالة عمليات/انبعاثات في سنويًا المحصود بالخش منتجات إسهام تقدير في المستخدمة HWP متغيرات

 أسماء المتغير
 منتجات الخشب المحصود في HWP تعريف المتغير

 "المنتجات المستخدمة"
منتجات الخشب المحصود في مكبات 

 النفايات الصلبة

المحصود المستخدمة منتجات الخشب ) أ(التغير السنوي في مخزون الكربون في  -1
منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبة في بلد اإلبالغ، وهو يعبر ) ب(و

  من المنتجات؛االستهالك المحليعن آربون الخشب الذي مصدره 
∆CHWP DC = ∆CHWP IU DC + ∆CHWP SWDS DC

 

 أ1المتغير 

∆CHWP IU DC
 

 ب1المتغير 

∆CHWP SWDS DC
 

منتجات الخشب المحصود المستخدمة ) أ(ي مخزون الكربون في التغير السنوي ف -2
منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبة حيث يكون مصدر خشب ) ب(و

 األشجار المحصودة في بلد اإلبالغ، ويشمل أيضا منتجات – الحصاد المحليالمنتجات 
 .الخشب المحصود المصدرة إلى البلدان األخرى

∆CHWP DH = ∆CHWP IU DH + ∆CHWP SWDS DH
 

 أ2المتغير 

∆CHWP IU DH
 

 ب2المتغير 

∆CHWP SWDS DH
 

الكربون في الواردات السنوية من منتجات الخشب المحصود إلى بلد اإلبالغ بما في  -3
ذلك آافة منتجات المواد القائمة على الخشب والخشب المستدير والخشب الصلب 

 .ترجعوالورق والعجينة الورقية والورق المس
PIM 

الكربون في الصادرات السنوية من منتجات الخشب المحصود من بلد اإلبالغ بما في  -4
ذلك آافة منتجات المواد القائمة على الخشب والخشب المستدير والخشب الصلب 

 .والورق والعجينة الورقية والورق المسترجع
PEX 

 الخشب المزال من -ات الكربون في الحصاد السنوي من الخشب المستدير للمنتج -5
 .مواقع الحصاد في بلد اإلبالغ، بما في ذلك خشب الوقود

H 

 قضايا منهجية 12-2

 اختيار الطريقة 12-2-1
 :يقدم هذا القسم

 ؛6إرشادات حول االتساق مع الممارسة السليمة في اإلبالغ عن إسهام منتجات الخشب المحصود بالصفر .1

سليمة في االفتراض بأن التغير السنوي في آربون منتجات الخشب المحصود الموجود في مكبات إرشادات حول االتساق مع الممارسة ال .2
أي افتراض أن تحرر الكربون السنوي من مكبات النفايات الصلبة يماثل إضافات الخشب المحصود إلى (النفايات الصلبة يساوي الصفر 

 ؛)هذه المكبات

ئة منتجات الخشب المحصود والتي يمكن استخدامها لحساب إسهام منتجات الخشب طرق ثالثية المستوى لتقدير خمسة متغيرات لف .3
  . شجرة قرار لالسترشاد بها في تحديد هذه الخيارات1-12ويمثل الشكل  .المحصود

ت الخشب يمكن اإلبالغ عن إسهام منتجات الخشب المحصود بصفر إذا قرر القائم بالحصر أن التغير السنوي في الكربون في مخزون منتجا
أو التغير السنوي في مخزون الكربون بحوض ) ب1المتغير + أ 1المتغير (ويمكن اعتبار إما قيم المخزون في البلد  .المحصود يعتبر غير هام

HWP  في " غير هام"ويعني لفظ  ).ب2المتغير + أ 2المتغير ) (بما في ذلك منتجات الخشب المصدرة(الذي مصدره الخشب المحصود في البلد
هذا السياق أن حجم التغير السنوي في الكربون في مخزون منتجات الخشب المحصود، باستخدام أحد إجراءات تغير المخزون الواردة ضئيل لدرجة 

  لتقدير متغيرات منتجات الخشب المحصود للمساعدة في تحديد ما إذا1ويجدر بالبلدان العمل على استخدام طرق المستوى  .ال تقارن بفئة رئيسية
، AFOLU في قطاع إسهام منتجات الخشب المحصودوقد تحتاج األطراف التي ترغب في اإلبالغ عن  .آان التغير السنوي يعتبر غير هام

 .بالترآيز على تدفقات الكربون إلى ومن الغالف الجوي، إلى اإلبالغ عن منتجات الخشب المحصود حتى وإن لم يكن هناك تغير هام في المخزون

 رأي القائم بالحصر أن التغير السنوي في الكربون في المخزون اإلجمالي لمنتجات الخشب المحصود يعتبر هامًا، فإنه ال يزال هناك وإذا آان من
وإذا آان المخزون  .حاجة إلى الحكم على ما إذا آان التغير السنوي في آربون منتجات الخشب المحصود بمكبات النفايات الصلبة يعتبر هامًا آذلك

وُيقترح إجراء تقدير إذا آان يرجح  ).ب يساويان الصفر2ب و1المتغيرات (تزايد أو ينقص بمقدار هام فقد يفترض أن التغير به يساوي الصفر ال ي
 ويجدر بالبلدان العمل على استخدام . ذا حجم قابل للمقارنة بالفئات الرئيسية األخرىHWPأن يكون التغير السنوي في الكربون بمخزون إجمالي 

 لتقدير متغيرات منتجات الخشب المحصود للمساعدة في الحكم على ما إذا آان التغير السنوي في الخشب المتروك بمكبات النفايات 1طرق المستوى 
 .الصلبة غير هام

ء التقديرات، يمكن اختيار وفي حالة التوصل إلى أن التغير السنوي في مخزون الكربون بمنتجات الخشب المحصود غير هام، أو إذا اختار البلد إجرا
 بيانات منتجات األحراج من 1ويستخدم المستوى  .إسهام منتجات الخشب المحصودأحد المستويات الثالثة لتقدير المتغيرات الخمسة من أجل حساب 

 إلى إمكانية حساب 1ريقة المستوى وتشير ط .والتي يمكن لمعظم البلدان الحصول عليها بسهولة ودون أية تكلفة) بيانات األنشطة االفتراضية(الفاو 
 في قطاع النفايات إلى جانب البيانات االفتراضية وورقات 1باستخدام طرق المستوى ) ب1المتغير (التغيرات في آربون مكبات النفايات الصلبة 

  .ب1ب من المتغير 2 المقدمة لتقدير المتغير 1ويمكن بعد ذلك استخدام طريقة المستوى  .العمل

                                                           
 حول متى يمكن اإلبالغ عن إسهام الخشب المحصود بأنه 1996الخطوط التوجيهية للهيئة لعام تحل هذه اإلرشادات محل اإلرشادات الواردة في  -6

 .يساوي الصفر
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وقد تم  . آيفية اختيار المستوى المناسب لتقدير متغيرات منتجات الخشب المحصود استنادا إلى توافر البيانات1-12رة القرار في الشكل وتوضح شج
 . إلى تحسين دقة التقديرات عن طريق استخدام بيانات وطرق خاصة بالبلد أآثر دقة3 و2ويهدف المستويان . 1تقديم البيانات االفتراضية للمستوى 

وإلى أن تتوصل األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية إلى المقترب الذي ينبغي استخدامه، فلن يكون باإلمكان التحديد القاطع لما إذا آانت 
ال ومن هنا،  . يتوقف على المقترب المستخدمإسهام منتجات الخشب المحصودمنتجات الخشب المحصود تمثل فئة رئيسية أم ال، نظرا ألن حجم 

ومن أجل تسهيل اإلبالغ الحالي وتمكين اتخاذ قرارات مستقبلية،  .يمكن االسترشاد بما إذا آان القطاع يمثل فئة رئيسية أم ال في اختيار المستوى
تادة، وفقا لإلرشادات يتمثل األول في إمكانية اختيار استخدام مقترب معين لتحديد ما إذا آانت هذه الفئة تعد فئة رئيسية بالطريقة المع .هناك خياران

يساوي أو يزيد (ويتمثل الثاني في استخدام الحكم لتحديد ما إذا آان من المرجح أن يكون للمصدر تأثير هام .  من المجلد األول4المقدمة في الفصل 
لمصدر يعد هامًا، فينبغي استخدام وإذا تم الحكم بأن ا .على التقديرات الوطنية النبعاث غازات االحتباس الحراري) عن الفئات الرئيسية األخرى

 .3 أو 2طريقة من المستوى 

 1 المستوى 12-2-1-1
ب عن تقديرات للتغيرات السنوية في مخزون الكربون بمنتجات الخشب المحصود وُتقدر 2ب و1أ و1تعبر متغيرات منتجات الخشب المحصود 

وهو ما يعني أن الفقد  .7ل في منتجات الخشب المحصود من الدرجة األولىوُيفترض أن التحل .باستخدام طريقة بيانات التدفق مع تحليل العمر
" المنتجات المستخدمة"ويتم إجراء تقديرات التغير في الكربون المحتجز في  .السنوي من مخزون المنتجات يقدر آجزء ثابت من مقدار المخزون

ويقدر تدفق الكربون إلى  ".المنتجات المستخدمة"جات لحوض آربون ، من خال لتعقب المدخالت والمخر)1-12أ في الجدول 2أ و1المتغيرات (
 في قطاع النفايات لتقدير التغير 1وتستخدم طرق المستوى  .الحوض من معدالت اإلنتاج أو االستهالك التاريخية في فئة منتجات الخشب المحصود

وقد تم تقديم طريقة من  ).3، الفصل 5راجع المجلد ) (ب1متغير ال(في مخزون الكربون بمنتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبة 
  .ب1ب من المتغير 2 لتقدير المتغير 1المستوى 

استنادا إلى نصف العمر المقدر ومعدالت التحلل المقترنة لمنتجات الخشب المحصود من " المنتجات المستخدمة"ويتم حساب المخرجات من حوض 
  .ل من الدرجة األولىاالستخدام وبافتراض معدالت تحل

ويتمثل الغرض من ذلك في توفير تقديرات صالحة فيما يخص التحرر اإلجمالي للكربون من حوض منتجات الخشب المحصود ألي من أعوام 
الي لمنتجات الخشب وهو ما يتطلب المعرفة بالتغير في الحوض اإلجمالي الح .اإلبالغ المحددة في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

وفي غياب بيانات اإلحصاءات أو المسوح لمنتجات الخشب المحصود المستخدمة، يوصى باستخدام المدخالت والمخرجات الخاصة بهذا  .المحصود
  . من أجل إجراء عمليات تقييم صالحة لألعوام الحديثة1990الحوض منذ 

ي أو التغير في المخزون المقترن بمنتجات الخشب المحصود التي بدأ استخدامها في أعوام ويؤدي استبعاد مقدار الكربون المتحرر في العام الحال
التقدير المنخفض إلطالق ( إلى التقدير المرتفع إلضافات العام الحالي إلى مخزونات آربون حوض منتجات الخشب المحصود ،سابقة لفترة اإلبالغ

ق مع غرض إرشادات الممارسة السليمة التي تقضي بتجنب التقدير المرتفع أو المنخفض ما أمكن  وبالتالي غياب االتسا،)الكربون في العام الحالي
 8.الحكم

 لتقدير اإلضافات إلى حوض منتجات الخشب المحصود المستخدمة فيما يتم تقدير الفقد من هذا الحوض 1990وتستخدم البيانات التي تبدأ من 
 المتراآم من استخدام الخشب السابق، ومن ثمَّ تحرر HWP يكون مطلوبًا لوضع تقدير لمخزون حوض وهو ما .بافتراض التحلل من الدرجة األولى

  ").االنبعاثات الموروثة"يطلق على ذلك مصطلح (الكربون في العام الحالي من المخزون اإلجمالي عند الخروج من االستخدام 

تقديرات للكربون الموجود في الصادرات والواردات السنوية من ) توالي على الPIM ،PEX ،Hأي،  (HWP لحوض 5 و4 و3وتعد المتغيرات 
وتقدر هذه المتغيرات بإجمال متغيرات منتجات األحراج المختلفة من قاعدة بيانات  .المنتجات وآذلك للكربون في الحصاد السنوي وخشب الوقود

 .الفاو

 

                                                           
لة يختلف إجراء التقدير وفي هذه الحا .FOD يمكن استخدامها بدال من افتراض (Ford-Robertson, 2003)تم اقتراح تشكيالت تحلل أخرى  -7

وال يزال الجزء المتبقي من المناقشة حول البيانات  . ويتم تعقب تحلل التدفق في آل عام على نحو فردي وصوال إلى العام الحالي1-12من المعادلة 
 .االفتراضية قابل للتطبيق

ن إسهام منتجات الخشب المحصود نتيجة المنتجات التي تدخل إلى  استنادا إلى الحكم بأن اإلسهامات إلى العام الحالي م1990تم اختيار العام  -8
لن يفضي إلى مبدأ الممارسة السليمة بتفادي التقدير 1990 سيكون غير هام، وبالتالي فإن استبعاد األعوام السابقة لعام 1990حوض المنتج قبل 

 .المرتفع أو المنخفض ما أمكن الحكم



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 . بقيمة صفر أو اختيار أحد المستوياتمنتجات الخشب المحصودشجرة قرار لإلرشاد فيما يخص إلبالغ عن إسهام  1-12الشكل 

 

 ابدأ

 

 

 

هل التغير السنوي في 
  غير هام؟HWPمخزون 

القسم .1-2-12راجع

هل التغير السنوي في 
 في مكبات HWPمخزون 

 النفايات الصلبة غير هام؟

 .1-2-12راجع القسم 

هل تتوافر طرق أو بيانات 
 خاصة بالبلد تاريخية مفصلة

حول مخزون منتجات الخشب 
 والتدفقات؟

. ب بصفر2ب و1، عين قيمة المتغيرين 7-12في جدول الخلفية 
 باستخدام طرق 5 و4 و3أ و2أ و1قم بإعداد تقديرات للمتغيرات 

 .المستويات التالية

راجع . ( يساوي الصفرHWPاإلبالغ عن أن إسهام 
 جدول الخلفية  حول إعداد10-12اإلرشادات في القسم 

 ).7-12القطاعية 
نعم

ال

نعم

ال

 لتقدير 3استخدم البيانات الخاصة بالبلد وطريقة من المستوى 
.  من تحديد إسهام منتجات الخشب المحصودHWPمتغيرات 

ب 2أ و2أ و1 لتقدير المتغيرات 3يمكن استخدام طرق المستوى 
 في قطاع النفايات أو مستوى 1، واستخدم المستوى 5 و4 و3و

ر التغير في الكربون في مكبات النفايات الصلبة، أعلى لتقدي
 ).3، الفصل 5المجلد (ب 1المتغير 

نعم

 وبيانات البلد لتقدير المتغيرات 1استخدم معادالت المستوى 
 في قطاع 1، واستخدم المستوى 5 و4 و3ب و2أ و2أ و1

ب 1النفايات إلى جانب البيانات الخاصة بالبلد لتقدير المتغير 
  ).3ل ، الفص5المجلد (

 3المستوى : 3اإلطار 

 2المستوى : 2اإلطار 

 1المستوى : 1اإلطار 

نعم

 والبيانات االفتراضية لتقدير 1استخدم معادالت المستوى 
 في1، واستخدم المستوى 5 و4 و3ب و2أ و2أ و1المتغيرات 

 ب1قطاع النفايات إلى البيانات االفتراضية لتقدير المتغير 
 ).3، الفصل 5المجلد (

هل تتوافر قيم خاصة بالبلد فيما يتعلق 
ببيانات األنشطة أو معدالت التخلص من

 ؟)أنصاف األعمار(االستخدام 

ال

ال
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11-12                                                 بشأن القوائم الوطنية لحصر غازات االحتباس الحراري2006 لعام IPCCالخطوط التوجيهية لهيئة

 "المنتجات المستخدمة" التغير السنوي في مخزون الكربون في –أ 2أ و1طريقة عامة لتقدير المتغيرات 
  :1-12تخدام المعادلة باس" المنتجات المستخدمة"يمكن الحصول على تقدير التغيرات في مخزون الكربون في 

 1-12 المعادلة
 اإلبالغ بلد في المحصود الخشب منتجات أحواض في به السنوي والتغير الكربون مخزون تقدير

  حتى العام الحالي، احسبi = 1900بدءًا من  

( ) 0.0)1900()(1)()1()( =•
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ −
+•=+

−
− CwithiInflow

k
eiCeiCA

k
k 

)()1()()( iCiCiCB −+=Δ 
أ لتقدير التحلل من الدرجة األولى راجع دراسة بينجاود 1-12ت للحصول على شرح لألسلوب المستخدم في المعادال :مالحظة  

 ).2006(وواجنر 

 :حيث

i=   العام 

C(i) =  مخزون الكربون لحوض منتجات الخشب المحصود في بداية العامiجيجا جرام آربون ، 

k =   ثابت التحلل من الدرجة األولى ويعبر عنه بالوحدات، عام)k =  السنوات لحوض منتجات الخشب نصف العمر، ب) / 2(بوصة
 ).ونصف العمر هو عدد السنوات الذي يستغرقه فقد نصف المادة الموجودة في الحوض .المحصود

Inflow(i) =  التدفق إلى حوض منتجات الخشب المحصود خالل العامiجيجا جرام آربون في العام ، 

∆C(i) =  العام تغير مخزون الكربون في حوض منتجات الخشب المحصود خالل iجيجا جرام آربون في العام ، 

 في بلد اإلبالغ" المنتجات المستخدمة" التغير السنوي في مخزون الكربون في –تقدير المتغير اأ 
  :وهما ،)راجع فيما يلي (1 لتقدير تغير الكربون في آال الحوضين الواردين بجداول البيانات الخاصة بالمستوى 1-12تستخدم المعادلة 

 خشب الصلب المستخدمةمنتجات ال .1

 منتجات الورق المستخدمة .2

وإذا آانت المنتجات المستخدمة في بلد اإلبالغ، فإنه يتم استخدام أآثر من حوض واحد لالعتقاد بوجود اختالف هام في نصف العمر للمنتجات 
ويتكون متغير تدفق الكربون إلى هذين  .أ1ويعبر التغير السنوي في هذين الحوضين، عند جمعهما، عن المتغير  .المستخدمة بين الحوضين

الحوضين من االستهالك السنوي في بلد اإلبالغ لمنتجات الخشب شبه الجاهزة، بما في ذلك الخشب المنشور وخشب األلواح ومنتجات الخشب 
مطروحًا منه قيمة الصادرات آما هو ويكون االستهالك مساويًا لإلنتاج المحلي مضافًا إليه الواردات و .الصلب األخرى أو الورق والورق المقوى

 وللتيسير يتم (k)ويتم تحديد معدل فقد الخشب الصلب أو الورق من األحواض في عام معين عن طريق معدل فقد ثابت  .2-12موضح في المعادلة 
ويتم  .جودة حاليا في الحوضونصف العمر هو عدد السنوات المستغرق في فقد نصف المادة المو .تحديده آذلك عن طريق نصف العمر بالسنوات

  ).4-12راجع الجدول (تحويل قيم إنتاج وتصدير واستيراد الخشب الصلب أو الورق من أمتار مكعبة أو جيجا جرام جاف بالهواء إلى أطنان آربون 

 2-12 المعادلة
 المحلي االستهالك من سنويًا المنتجة المحصود الخشب منتجات تقدير

EXIMDC SFPSFPPInflow −+= 

 :حيث

InflowDC =  أي (الكربون في االستهالك السنوي من منتجات الخشب الصلب أو الورق التي مصدرها الخشب المحصود في بلد اإلبالغ
 ، جيجا جرام آربون في العام)من الحصاد المحلي

P = الكربون في اإلنتاج السنوي من منتجات الخشب الصلب أو الورق في بلد اإلبالغ، جيجا جرام في العام 

SFPIMو SFPEX = وبالنسبة للخشب الصلب، يشمل ذلك ألواح الخشب  .صادرات وواردات منتجات الورق والخشب شبه الجاهزة
أما بالنسبة لمنتجات الورق فيشمل ذلك الورق والورق المقوى، جيجا  .المنشور واألنواع األخرى من الخشب المستدير الصناعي

 جرام آربون في العام

= استهالك المنتجات (لتغير في هذه األحواض لعام اإلبالغ، فإن الطريقة تستخدم البيانات المعنية بالتدفق إلى الحوض ولعمل تقديرات با
 إلى الوراء، فإنه 1900 إلى 1961وبالنسبة للفترة السابقة لعام . 9 إلى الوراء من قاعدة بيانات الفاو1961حتى )  الصادرات-الواردات +اإلنتاج

وتتمثل البيانات .  هو نفس التغير في إنتاج الخشب المستدير الصناعي بالنسبة للمنطقة التي يوجد بها البلد1961ر في االستهالك قبل يفترض أن التغي
 :والبارامترات المستخدمة فيما يلي

 .5-12متغيرات الفاو المستخدمة في تقدير استهالك المنتجات والموضحة في الجدول  •

                                                           
 /http://faostat.fao.orgانظر  -9



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

وينبغي  .4-12ويل الخشب الصلب والورق من وحدات الحجم إلى وحدات آربون والموضحة في الجدول المعامالت االفتراضية لتح •
األراضي  (4 في الفصل 4.14 و4.13على البلدان أن تعمل على تقدير معامالت باستخدام قيم آثافة الخشب الواردة في الجدول 

 ).الحرجية

  .3-12 والموضحة في الجدول 1961ر الصناعي قبل المعدالت اإلقليمية للتغير في إنتاج الخشب المستدي •

 .2-12قيم نصف العمر للمنتجات المستخدمة والموضحة في الجدول  •

 يتم أآسدتها في - أية مواد باستثناء المنتجات شبه الجاهزة المذآورة أعاله -ويفترض أن بقية مواد الخشب المحصود التي تنقل من موقع الحصاد 
  .ال يتم تحويلها إلى منتجات خشب محصودعام الحصاد، وبالتالي 

حيث يكون الخشب مصدره الحصاد في بلد اإلبالغ " المنتجات المستخدمة" التغير السنوي في مخزون الكربون في –أ 2تقدير المتغير 
 )يشمل الصادرات(

 1في جداول بيانات المستوى ) أ1لحال مع المتغير آما هو ا( مرة أخرى لتقدير التغير في الكربون في آال الحوضين 1-12تستخدم المعادلة العام 
حيث يكون الخشب المستخدم في تصنيع  ،من أجل تحديد التغير السنوي في الكربون في منتجات الخشب الصلب والورق المستخدمة آل على حدة

ويعطي  .والتي يتم استخدامها في بلدان أخرىويشمل ذلك المنتجات المصدرة  .)الحصاد المحلي(المنتجات مصدره الخشب المحصود في بلد اإلبالغ 
ويتمثل متغير التدفق إلى  .أ عند جمعهما معًا2التغير السنوي في مخزون الكربون في خزاني منتجات الخشب الصلب والورق المستخدمة المتغير 

  .هذين الحوضين في إنتاج آافة المنتجات من الخشب المحصود في بلد اإلبالغ

 فإن البلد يعتبر مستوردا صافيًا من الخشب المستدير 1< وإذا آانت القيمة بين القوسين  .3-12الكربون السنوي باستخدام المعادلة ويقدر متغير تدفق 
 ورقائق الخشب والبقايا الخشبية المستخدمة في صنع المنتجات ويكون جزء من الكمية الكلية من منتجات الخشب المحصود (IRW)الصناعي 

، فإن هذا يعني أن البلد مصدرًا صافيًا من الخشب 1> أما إذا آانت القيمة بين القوسين  .دره ليس الخشب المستدير المحصود محليًا مص(P)المنتجة 
وذلك ) HWP) P الذي يتم حسابه بالمعادلة إلى أن يكون أآبر من إنتاج HWPويحتاج تدفق إنتاج  .المستدير الصناعي والرقائق والبقايا الخشبية

ويفترض ضمنيًا أن البلدان المستوردة لمكونات الخشب المستدير الصناعي والرقائق  .لخشب المصدر يستخدم في صنع المنتجات ببلدان أخرىألن ا
  .والبقايا المستوردة سيستخدمونها في إنتاج منتجات الخشب الصلب أو الورق بنفس النسبة آما في بلد اإلبالغ

 3-12 المعادلة
 المحلي الحصاد من سنويا المنتجة المحصود الخشب منتجات تقدير

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+−+−+

•=
EXIMEXIMEXIMH

H
DH WRWRWCHWCHIRWIRWIRW

IRWPInflow 

 :حيث

InflowDH =  أي من (الكربون في اإلنتاج السنوي من منتجات الخشب الصلب أو الورق التي مصدرها الخشب المحصود في بلد اإلبالغ
 ، جيجا جرام آربون في العام)الحصاد المحلي

P =  الحظ أن إنتاج منتجات . منتجات الخشب الصلب والورق في بلد اإلبالغ، جيجا جرام آربون في العامالكربون في اإلنتاج السنوي من
وقد تم إيراد معادلة لتقدير األلياف الخشبية في منتجات الورق في  .الورق يشمل األلياف الخشبية ويستبعد األلياف غير الخشبية

 .5-12 بالجدول 1المالحظة 

IRWH = وهو ما يمثل المقدار المحصود من الخشب إلنتاج منتجات الخشب الصلب  ير الصناعي في بلد اإلبالغحصاد الخشب المستد
، جيجا جرام ]يطلق على متغير الفاو إنتاج الخشب المستدير الصناعي[ .والورق بما في الخشب المستدير الصناعي الذي يتم تصديره

 .آربون في العام

IRWIMو IRWEX= المستدير الصناعي، على التوالي، جيجا جرام آربون في العامواردات وصادرات الخشب . 

WCHIMو WCHEX = واردات وصادرات رقائق الخشب، على التوالي، جيجا جرام آربون في العام. 

WRIMو WREX = واردات وصادرات بقايا الخشب من مطاحن الخشب، على التوالي، جيجا جرام آربون في العام 
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أ، تتطلب تقديرات التغير السنوي في حوضي المنتجات المستخدمة بيانات حول اإلنتاج اإلجمالي من المنتجات 1 مع المتغير مثلما هو الحال تمامًا
 1961أ، تستخدم بيانات الفاو رجوعا إلى 1ومثل المتغير . 1900وإنتاج الخشب المستدير والواردات والصادرات من العام الحالي رجوعا إلى 

 يماثل المعدل السنوي للتغير في إنتاج 1961 إلى 1900 بافتراض أن المعدل السنوي للتغير من 1900 رجوعًا إلى 1961وتقدر البيانات من 
 .1961 إلى 1900الخشب المستدير للفترة بين 

حويل أ، والحال نفسه مع معامالت ت1ويفترض أن قيم نصف العمر لحوضي المنتجات المستخدمة تماثل القيم المستخدمة مع المتغير  •
 :وتتمثل البيانات والمعامالت المستخدمة فيما يلي .الكربون

متغيرات الفاو المستخدمة في تقدير اإلنتاج اإلجمالي من المنتجات وإنتاج وواردات وصادرات الخشب المستدير الصناعي الموضحة في  •
 .5-12الجدول 

وينبغي  .4-12لى وحدات آربون والموضحة في الجدول المعامالت االفتراضية لتحويل الخشب الصلب والورق من وحدات الحجم إ •
 .4.14 و14.13على البلدان أن تعمل على تقدير معامالت باستخدام قيم آثافة الخشب الواردة في الجدول 

  .3-12 والموضحة في الجدول 1961المعدالت اإلقليمية للتغير في استهالك الخشب المستدير الصناعي قبل  •

 .2-12ات المستخدمة والموضحة في الجدول قيم نصف العمر للمنتج •

 التغير السنوي في مخزون الكربون في مكبات النفايات الصلبة في بلد اإلبالغ والتغير السنوي في –ب 2ب و1تقدير المتغيرين 
 مخزون الكربون في مكبات النفايات الصلبة حيث يكون الخشب مصدره الحصاد في بلد اإلبالغ

المقدمة لتقدير تراآم الكربون في منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبة حيث أشار عدد من الدراسات إلى  1ُتستخدم طرق المستوى 
 ,.NCASI, 2004; Gardner et al)أنه في بعض الحاالت يحدث تخزين لكربون منتجات الخشب المحصود لفترات طويلة للغاية في هذه المواقع 

2002; Micales and Skog, 1997).  

CHWP SWDS DC∆ب، 1ويقدر المتغير 
، أي تغير مخزون الكربون في منتجات الخشب المحصود من االستهالك المحلي والتي تلقى في مكبات 

 ،3، الفصل 5المجلد ( في قطاع النفايات 1النفايات الصلبة في بلد اإلبالغ، على نحو مباشر باستخدام الطرق وجداول البيانات الخاصة بالمستوى 
وتشرح الخطوط التوجيهية في قطاع النفايات آيفية استخدام البارامترات والبيانات  ).3.4والقسم " نموذج جدول البيانات "3.2.1.1القسم 

وهناك نقطة  .االفتراضية في هذا القطاع لتقدير الكربون المتراآم من منتجات الخشب الصلب والورق في مكبات النفايات الصلبة في بلد اإلبالغ
 في قطاع النفايات تتمثل في تقدير التغير في الكربون في مكبات النفايات الصلبة عن طريق تحديد جزء 1أساسية حول التقدير باستخدام المستوى 

 HWPويفترض أن الكربون في فئة  .HWPالكربون الذي يتم التخلص منه في هذه المكبات في العام الحالي والذي يتم الحكم بأن مصدره من 
على المدى "ويورد جدول البيانات مقدار الكربون المخزن  .بقطاع النفايات" الورق"و" الخشب"و" الحدائق"وي مجموع الكربون في فئات يسا

وهذه القيم معا  .فيما تورد ورقات أنواع النفايات الفردية مقدار الكربون العضوي المخزن القابل للتحلل ".HWP" في ورقة HWPمن " الطويل
وال يتم اإلبالغ عن أي تحرر للكربون إلى الغالف الجوي من هذا الحوض طويل العمر في فصل  . المخزنHWPالتغير في آمية آربون تعبر عن 

  .SWDSمكبات النفايات الصلبة 

CHWP SWDSDH∆ب، 2ولتقدير المتغير 
 1ر المستوى ويقتصر تقدي .ب أي المنتجات من الحصاد المحلي1، فإن من الضروري تقدير جزء المتغير 

 المحتملة لتقدير التغير في الكربون 1ويعتقد أن طرق المستوى  .ب على تقدير التغير في الكربون في مكبات النفايات الصلبة المحلية فقط2للمتغير 
ال يتم تضمين تقدير في مكبات النفايات الصلبة في بلدان أخرى من شأنه أن تفضي إلى تقديرات مرتفعة أو منخفضة بصورة ملموسة، ولذا يفضل أ

  .للتغير في الكربون في مواقع المكبات هذه الموجودة في البلدان األخرى

ب أي الجزء من الحصاد المحلي بالضرب في جزء آربون الخشب المستهلك في البلد في العام الحالي من الحصاد 1ويتم تقريب جزء المتغير 
 الذي يتم التخلص منه في مكبات التخلص من النفايات الصلبة من HWPا معقوال لجزء آربون وهذه النسبة تعتبر تقريب ).4-12المعادلة (المحلي 

  .الحصاد المحلي وذلك إذا آانت المادة الخشبية المستوردة جزءا ثابتا نسبيا من آافة الخشب المستهلك خالل فترة من السنوات
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 

 4-12 المعادلة
 الحصاد مصدره HWP يكون حيث المحلية الصلبة النفايات مكبات في HWP حوض في الكربون في السنوي التغير تقدير
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 :حيث

∆CHWP SWDSDH
 مصدره حصاد HWP في مكبات النفايات الصلبة حيث يكون HWPالتغير السنوي في الكربون في = ب 2المتغير  = 
 .ي، جيجا جرام آربون في العامالخشب المحل

∆CHWP SWDS DC =  التغير السنوي في الكربون في حوض = ب 1المتغيرHWP في مكبات النفايات الصلبة في بلد اإلبالغ، جيجا جرام 
 .آربون في العام

IRWHو IRWIM = توالي، جيجا آربون حصاد الخشب المستدير الصناعي في بلد اإلبالغ وواردات الخشب المستدير الصناعي، على ال
 في العام

WCHIM = واردات رقائق الخشب، جيجا جرام آربون في العام 

 = WRIM واردات بقايا الخشب من طواحين منتجات الخشب، جيجا جرام آربون في العام

 = SawnWIM واردات الخشب المنشور، جيجا جرام آربون في العام

 = WPanIM  في العامواردات خشب األلواح، جيجا جرام آربون

P&PBIM = واردات الورق والورق المقوى، جيجا جرام آربون في العام 

 = WPulp&RecPapIM واردات عجينة الخشب والورق المسترجع، جيجا جرام آربون في العام

 

 .5-12 من الجدول 4-12ويمكن الحصول على بيانات متغيرات الفاو المطلوبة للمعادلة 

 

  السنويHWP وحصاد HWPردات وصادرات بلد اإلبالغ سنويا من وا– 5 و4 و3تقدير المتغيرات 
 4.أ12 و3.أ12راجع المعادلتين ( ألحدث األعوام فقط H وPEX وPIMيلزم توافر تقديرات قيم الواردات والصادرات والحصاد السنوية للمتغيرات 

مكن الحصول على بيانات االستيراد والتصدير والحصاد السنوية من وي .وال يلزم توافر بيانات فيما يتصل بالسنوات قبل فترة اإلبالغ ).في الملحق
 المعامالت الالزمة للتحويل من أمتار 4-12فيما يقدم الجدول  . متغيرات الفاو المطلوبة5-12ويوضح الجدول  .FAOSTATقاعدة بيانات الفاو 

  .مكعبة أو أطنان جافة هوائيا من المنتج

، هنا بأنه يشمل آافة الخشب واللحاء الذي يترك في مواقع الحصاد بما في ذلك HWPلحصاد اإلجمالي السنوي لـ ، ا)5المتغير  (Hويعرف المتغير 
، 2، الفصل 4 آما هي محددة في المجلد Lfuelwood وLwood-removalsوُيقصد منه أن يشتمل على إجمالي القيم اإلجمالية لكل من  .خشب الوقود

، 4، الفصل 4 لألراضي الحرجية من المجلد Lfuelwood وLwood-removalsالحصول على اإلرشادات المعنية بتقدير ويمكن  .2.13 و2.12المعادلتين 
ويتمثل التقدير االفتراضي لهذا المتغير في قيمة الخشب المستدير الصناعي بقاعدة بيانات الفاو مضروبة في معامل توسيع اللحاء . 4.2.1الفصل 

 .، على المعامل االفتراضي لتوسيع اللحاء4، المالحظة 5-12ويشتمل الجدول  .بخشب الوقود في قاعدة بيانات الفاوومضافة إلى القيمة الخاصة 

 إرشادات خطوة بخطوة :نماذج جداول البيانات

 5 و4 و3ب و2أ و2أ و1تقدير المتغيرات  :IPCCنموذج منتجات الخشب المحصود الخاص بهيئة 
اج الجدول           يمكن استخدام النموذج لتقدير مت     ة                  7-12غيرات منتجات الخشب المحصود وإنت ة القطاعي ستخدم لملء جدول الخلفي د ي ا ق  10.3 وهو م

 أو قد يتم 1وقد تم تضمين بعض البارامترات االفتراضية بالفعل إلجراء تقديرات المستوى  .لقطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى
  . في قطاع النفايات1ب باستخدام جداول بيانات المستوى 1ب بعد تقدير المتغير 2ويمكن تقدير المتغير  .2تغييرها إلجراء تقديرات المستوى 
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رات منتجات الخشب المحصود واستخراج الجدول                تعليمات عامة وفيما يلي    دير متغي وذج لتق  وجدول  7-12 حول آيفية استخدام جدول بيانات النم
 .في جدول بيانات النموذج" Instructions " تحت عالمة التبويب التعليمات المفصلةيرجى الرجوع إلى  .AFOLU لقطاع 2.10الخلفية القطاعية 

ات     ) إنتاج واستيراد وتصدير منتجات الخشب والورق(قم بتنزيل بيانات األنشطة للبلد    .1 ي لقاعدة بيان ع اإللكترون  FAOSTATمن الموق
  ). حتى عام اإلبالغ1961ن األعوام م" (Data"ووضعها في أعمدة إحدى ورقات 

 في قطاع لنفايات إلى العمودين األخيرين 1انقل تقديرات الكربون المخزن في مكبات النفايات الصلبة من جدول بيانات نموذج المستوى     .2
 ). إلى عام اإلبالغ على النحو المطلوب1990أعوام اإلبالغ من " (Data"من نفس ورقة 

 .Data ورقة  من1اطبع اسم البلد في الخلية أ .3

 .”Parameters“عِدل المعامالت االفتراضية آما هو مطلوب وهي مبينة باللون األصفر في ورقة /حدد  .4

ويمكن نقل النتائج من هذا الجدول إلى الخلفية القطاعية  .”Result“ في الورقة التي تحمل اسم 7-12راجع النتائج في الجدول المستوفى  .5
 .3.10 في الجدول  لمنتجات الخشب المحصودAFOLUفي 

 .”Result“ و”Parameters“راجع النتائج المفصلة في الجداول والرسومات واألشكال التوضيحية في ورقتي  .6

 

 ب1تقدير المتغير  : في قطاع النفايات1نموذج المستوى 
د       إلعداد تقدير الكربون المخزن في منتجات الخشب المحصود في بلد اإلبالغ والتي يمكن إدخاله في جدول                  وذج، راجع المجل ، الفصل  5بيانات النم

سم  3 ات    "3.2.1.1، الق سم  " نموذج جدول البيان سم    .3.4والق شتمل الق ات      3.2.1.1ي ى نموذج جدول البيان ط إل ى راب ى     . عل ويمكن الحصول عل
 ".تعليمات"التفاصيل ذات الصلة بكيفية استخدام النموذج في جدول البيانات المعنون 

 البلد بيانات استخدام :2 المستوى 12-2-1-2
وقد  .وفي مكبات النفايات الصلبة" المنتجات المستخدمة" البيانات الخاصة بالبلد لتحسين تقديرات التغير السنوي في الكربون في 2يستخدم المستوى 

  :تشمل البيانات المحسنة البيانات الخاصة بالبلد فيما يخص

  أنواع المنتجات وأنواع الخشبقيم اإلنتاج واالستيراد والتصدير السنوية حسب •

 معامالت لتحويل بيانات األنشطة إلى آربون •

ى أن منتجات الخشب     )نصف العمر(المعدل الذي يتم عنده إخراج المنتجات من االستخدام والتخلص منها  • وإذا آانت المعلومات تشير إل
ر في      1-12، فعندئذ يمكن استخدام المعادلة      )حمثل، الخشب المنشور مقابل خشب األلوا     (المختلفة لها أنصاف أعمار مختلفة        لتعقب التغي

 الكربون ألحواض منفصلة وليس فقط منتجات الخشب الصلب والورق

ة المستوى                • ات لطريق ك              1البارامترات وبيانات األنشطة السنوية في قطاع النفاي ا في ذل ات بم  جزء الخشب     – DOCf في قطاع النفاي
 فايات الصلبةوالورق الذي يتحلل في مكبات الن

 بالبلد الخاصة الطرق :3 المستوى 12-2-1-3
وعادًة ما يكون ذلك في صورة نماذج أآثر . 5 و4 و3ب و1أ و1قد ترغب البلدان في وضع طرق خاصة بالبلد أآثر تقدما وتفصيال لتقدير المتغيرات 

رب واحد      ى مقت اذج ا    .(Flugsrud et al., 2001)تعقيدًا ويرآز عل ذلك لنم ل من      3لمستوى  ويمكن آ ل بخالف دوال التحل ستخدم دوال تحل  أن ت
ب أمرا أآثر صعوبة يتطلب بيانات حول دورة 2أ و2 للمتغيرين 3ويعد وضع طرق من المستوى  . على سبيل المثال التحلل الخطي-الدرجة األولى 

ر من منتج     ا حياة منتجات الخشب المحصود المصدرة للبلدان التي تقوم بتصدير الجزء األآب رين      .اته ديرات للمتغي ب عن  2أ و2ويمكن تحسين التق
 .طريق الحصول على معلومات التحلل للبلدان التي تقوم بتصدير الجزء األآبر من منتجاتها

 )طرق المخزون( تقدير التغير السنوي في عمليات الحصر –الطريقة أ 
ستخدمة أو الموجو            ر                   يمكن استخدام عمليات حصر منتجات الخشب المحصود الم دير التغي ر لتق ين أو أآث ين زمنيت د نقطت ات، عن ات النفاي دة في مكب

وغالبًا ما تمثل منتجات الخشب المحصود المستخدمة في المباني جزءا آبيرا من إجمالي حوض  .ب1أ و1 المتغيرين -السنوي في مخزون الكربون 
ون منتجات الخشب المحصود،        .منتجات الخشب المحصود  ة آرب دير آمي وى منتجات الخشب         ويمكن تق ال، بضرب متوسط محت بيل المث ى س  عل

المحصود لكل متر مربع من مساحة األرضية في المساحة الكلية لألرضية بالنسبة ألنواع المباني ذات األهمية التي تستخدم الخشب مع الوضع في                    
ون عن         .قتاالعتبار متى تم إنشاء المباني والتغيرات في استخدام الخشب لكل متر مربع بمرور الو سنوي في مخزون الكرب ر ال دير التغي ويمكن تق

سدال     .طريق تسجيل التغير بين عمليات الحصر المقدرة عند نقاط زمنية مختلفة ، وآخرين وقد تم اإلبالغ عن أمثلة لعمليات مماثلة في الدراسات جي
اك حاجة        ).لليابان (2004، وهاشيموتو وموريجوتشي) لفنلندا (2001، 1996، وآخرين؛ وبينجاود )للنرويج (1996 ة، ال تكون هن ذه الحال وفي ه

ر              إلى أية إجراءات إلضافة بيانات استخدام الخشب من البيانات التاريخية من أجل تقدير المخزون الموجود من منتجات الخشب المحصود أو التغي
  ).2 و1المستويين (السنوي في المخزون، وهو ما يتمتع باألفضلية مقارنة بطرق التدفق 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

  تعقب تدفقات المدخالت والمخرجات باستخدام بيانات البلد المفصلة وأنماط التحلل–الطريقة ب 
 HWPاإلضافات إلى أحواض ) 1(استخدم بيانات البلد المفصلة التي تبدأ بعدد من العقود في الماضي وقم بتقدير آل عام حتى العام الحالي من حيث 

ستهلكة، و    التخلص من المنت   ) 2(المستخدمة، و  ى أحواض       ) 3(جات الم صلبة، و         HWPاإلضافات إل ات ال ات النفاي ات      ) 4( في مكب ل من مكب التحل
ام،         .النفايات الصلبة ع آل ع ذه المواق ي تلقى في ه وقد تستخدم تقديرات مكبات النفايات الصلبة تقديرات المسح لكمية منتجات الخشب المحصود الت

دفق      . التي ينتهي استخدامها والمقدار الذي يصير إلى مكبات النفاياتبدال من مقدار منتجات الخشب المحصود ات الت ى بيان ة إل آما تستند هذه الطريق
، غير أن معدل التخلص من المنتجات قد يختلف عن افتراض تحلل الدرجة األولى المستخدم 2 و1وتحليل العمر مثلما هو الحال مع طرق المستويين 

 .2 و1في المستويين 

  طريقة بيانات التدفق مع تقديرات المخرجات المباشرة– ج الطريقة
ديرات المباشرة                            ى التق د عل دفق تعتم ات ت بدال من طريقة بيانات التدفق التي تشتمل على تحليل العمر، فإنه يمكن من حيث المبدأ استخدام طريقة بيان

ون ال         .HWPلمخرجات حوض   ك المعلومات حول خشب الكرب ى ذل ة عل شمل األمثل اني         وت ون الموجود في المب ام أو الكرب ة آل ع رق للطاق محت
ة لحوض    .المهدمة في أحد األعوام ى الجانب اآلخر،     .HWPوتتمثل ميزة هذه الطريقة في عدم الحاجة إلى بيانات المدخالت التاريخية الطويل وعل

 تعتبر غير مؤآدة إلى حد بعيد مقارنة ببيانات المدخالت HWPفإن هذه الطريقة تعاني من عيب خطير يتمثل في أن بيانات التدفق والتأآسد لحوض       
ومن المرجح أن يتم تقديرها على نحو منخفض، وهو ما يفضي إلى عدم تحديد جزء هام من التحلل وإلى التقدير المرتفع إلى اإلضافات الصافية من                    

  ).Flugsrud et al., 2001; Pingoud et al., 2003راجع  (HWPالكربون التي يتم احتجازها في حوض 

 الجمع بين الطرق أ وب وج–الطريقة د 
استخدام التغيرات في الحصر لتقدير التغيرات ) 1( :آمثال على طريقة مجمعة تستخدم المعلومات األآثر دقة المتوافرة حول المنتجات المختلفة يمكن

راجع (رجات لتقدير التغيرات في الكربون الموجود في منتجات الورق استخدام تدفقات المدخالت والمخ) 2(في الكربون الموجود بالمباني واألثاث، 
أو على نحو بديل، يمكن  ).Hashimoto and Moriguchi, 2004، والمثال الخاص باليابان Flugsrud et al., 2001المثال الخاص بالنرويج، 

ة أ    في بعض األعوام الحديثة عن طريق الحصرHWPتقدير مخزون الكربون الموروث في   ديرها من معدالت      – المباشر، أي الطريق دال من تق  ب
ة ب والمستوى               دير مخزون               . 1االستهالك التاريخية آما هو الحال في الطريق ة، يمكن تق ة أولي ل قيم ذا يمث ون ه ار مخزون الكرب ك وباعتب د ذل بع

ل                      ق استخدام معدالت التحل ة عن طري ة ب    الكربون والتغيرات في الكربون في األعوام التالي ات حصر         . من الطريق ان استخدام بيان ا أن باإلمك آم
ى  يم أنصاف العمر        .منتجات الخشب المحصود للمساعدة في تحديد بارامترات نصف العمر في طريقة التحلل من الدرجة األول دال من استخدام ق وب

ى  االفتراضية فإن هذه البارامترات يمكن اختيارها للحصول على أفضل طرق التحلل من الدرجة             ل األخرى  ( األول ات   ) أو دوال التحل باستخدام بيان
 ).Pingoud et al., 2001راجع، (الحصر الفعلي 

 HWP متغيرات من الجوي الغالف إلى الكربون تحرر تقدير 12-2-1-4
  :لى النحو التالي عHWP الثنين من الحاالت باستخدام خمسة متغيرات HWPيمكن تقدير التحرر السنوي من الكربون إلى الغالف الجوي من 

 5-12 المعادلة
 المحصود الخشب منتجات متغيرات باستخدام الكربون تحرر تقدير

 فيما يتعلق بالتحرر السنوي للكربون من مخزونات الخشب في بلد اإلبالغ

DCSWDSHWPDCIUHWPEXIMDCHWP CCPPHCA Δ−Δ−−+=↑)( 

 فيما يتعلق بالتحرر السنوي للكربون من الخشب المحصود في بلد اإلبالغ

DHSWDSHWPDHIUHWPDHHWP CCHCB Δ−Δ−=↑)( 

 

 7-12ويمكن استخدام هذه المعادالت لحساب تحرر ثاني أآسيد الكربون لإلبالغ في الجدول  .1-12ويتم تحديد متغيرات تحرر الكربون في القسم 
ه وفي حالة توافر تقديرات تحرر الكربون فإن باإلمكان حل هذ .7-12 آما هو موضح في القسم AFOLU للخلفية القطاعية في 3.10والجدول 

ويمكن استخدام ) CHWP IU DH - ∆CHWP SWDS DH∆ أو CHWP IU DC + ∆CHWP SWDS DC∆(المعادالت لقيم مقادير تغير المخزون اإلجمالية 
 .المعادلة الناتجة لحساب هذه التغيرات اإلجمالية في المخزون باستخدام متغيرات تحرر الكربون
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 الجوي الغالف إلى آربون أآسيد ثاني صورة في المتحرر الكربون تقدير 12-2-1-5
يمكن حساب الكربون المتحرر في صورة ثاني أآسيد آربون إذا آان الميثان المنبعث من منتجات الخشب المحصود في أماآن دفن النفايات معلومًا 

  :على النحو التالي

• ↑CHWP DC CO2
 = ↑CHWP DC - EW CH4

ي في صورة ثاني أآسيد آربون في حوض التحرر السنوي من الكربون إلى الغالف الجو .
HWPيمثل  . الذي يقوم بحساب الكربون المنبعث في صورة ميثان من منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبةEW CH4

 
 باستخدام ويمكن تقديره .الكربون في الميثان المنبعث من تحلل منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبة في العام المعني

 على تقدير ذلك IPCCوتعمل ورقة جدول بيانات نموذج النفايات الصادرة من . 5 من المجلد 3.2، القسم 3المنهجية الواردة في الفصل 
حاصل الكربون المنبعث في صورة ميثان في عام الحصر من نفايات الخشب والورق " (Waste Composition"تلقائيا بالنسبة لخيار 

  ).HWPورقة والحدائق في 

• ↑CHWP DH CO2
 = ↑CHWP DH - EEX DOM CH4

التحرر السنوي من الكربون إلى الغالف الجوي في صورة ثاني أآسيد آربون من  .
منتجات الخشب المحصود التي مصدرها الخشب المحصود في بلد اإلبالغ، يمكن من حساب الكربون المنبعث في صورة ميثان من 

EEX DOM CH4يعبر  .منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبة
 الميثان المنبعث من مكبات النفايات الصلبة  عن الكربون في

، القسم 3ويمكن تقديره باستخدام المنهجية الواردة في الفصل  .نتيجة الحصاد المحلي في بلد اإلبالغ أو التصدير) في صورة آربون(
 SWDSت النفايات إلى ، قد يلزم تعديل مدخالIPCCالستخدام ورقة جدول بيانات نموذج النفايات الصادرة من . 5 من المجلد 3.2

لحساب فقط منتجات الخشب المحصود من الحصاد المحلي بما في ذلك المنتجات المحصودة محليًا والمصدرة والتي يكون مصيرها 
  .مكبات النفايات في بلدان أخرى

 اختيار معامالت االنبعاث 12-2-2
، يتم تطبيقه على الكربون kالتخلص منها بعد االستخدام بمعدل ثابت،  على االفتراض بأن منتجات الخشب المحصود يتم 2 و1يعتمد المستويان 

ويمثل نصف العمر  .ويمكن تحديد هذا المعدل الثابت عن طريق قيمة مقترنة لنصف العمر بالسنوات للمنتجات في الحوض .الموجود في الحوض
 2-12 من الجدول (k)ف العمر ومعدالت التخلص المقترنة ويمكن الحصول على قيم نص .عدد السنوات المستغرقة حتى استهالك نصف الكمية
 .بالنسبة لمنتجات الخشب المحصود ومنتجات الورق

 

 2-12 الجدول
 عام آل في المحتجز المقترن والجزء "المستخدمة المنتجات" آربون ألحواض االفتراضية العمر أنصاف قيم

 منتجات الورق منتجات الخشب الصلب 

 2 30 )أعوام(نصف العمر 

 0.347 0.023 )نصف العمر)/2(بوصة  = k) kمعدل التحلل 

إرشادات الممارسات السليمة المتصلة  حول IPCC بملحق منتجات الخشب المحصود من تقرير 1.3.أ3استنادا إلى القيم المستخدمة في دراسات سابقة والملخصة في الجدول  :المصدر
 . قيم لفئات أآثر من المنتجات1.3.أ3يقدم الجدول  )IPCC, 2003(لحراجة باستخدام األراضي وتغير استخدام األراضي وا

 

 اختيار بيانات األنشطة 12-2-3
 1بيانات األنشطة لمتغيرات المستوى 

أ و 2أ و1يمكن الحصول على قواعد بيانات الفاو لتقدير اإلنتاج واالستيراد والتصدير لمنتجات الخشب الصلب والورق وآذلك لتقدير المتغيرات 
PIMو PEXو H لحوض HWP ولتضمين تحرر  .5-12 و4-12 إلى الحاضر، بما في ذلك معامالت التحويل، في الجدولين 1961 في الفترة من

الكربون في العام الحالي من منتجات الخشب المحصود التي بدأ استخدامها منذ عدة عقود مضت، يلزم توافر بيانات منتجات الخشب المحصود في 
الجدول (بما في ذلك اللحاء، يلزم ضرب تقدير الفاو لحصاد المنتج ) Hالمتغير (آذلك فإنه لكي يتسنى تقدير الحصاد اإلجمالي . 1961قبل األعوام 

 .(Jenkins et al., 2003) 1.13في معامل التحويل االفتراضي الخاص باللحاء والذي يقدر افتراضيًا بحوالي ) 12-5

 معدل 6-12وتستخدم المعادلة  .6-12 باستخدام المعادلة 1900، يتم إجراء استقراء عكسي إلى 1961 قبل 5-12ل ولتقدير المتغيرات في الجدو
 هو معدل 1961ويعد معدل التغير المستخدم لتقريب التغير في اإلنتاج والواردات والصادرات قبل . 196110، لتقدير القيم قبل Uتغير، المتغير 

 للمناطق الكبرى على مستوى 3-12 من الجدول Uويمكن الحصول على القيم االفتراضية للمتغير  .دير الصناعيالتغير في إنتاج الخشب المست
  .العالم

                                                           
وآطريقة لمد بيانات اإلنتاج والواردات والصادرات األحدث للوراء . 1961 بيانات في قاعدة الفاو حتى 1961قد ال للبلدان التي تأسست بعد  -10

 لكل من على سبيل المثال، تشيكوسلوفاآيا(يمثل جزءا منه  "الجديد" الذي آان البلد "القديم" في البلد 1961 إلى البحث عن البيانات قبل 1961إلى 
 .1961 رجوعا حتى "القديم" باستخدام معدل التغير في آل متغير للبلد 1961إلى الوراء حتى " الجديد" ثم مد متغيرات البلد (التشيك وسلوفاآيا



 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 6-12 المعادلة
 1961 قبل لألعوام 5-12 الجدول في والتصدير واالستيراد اإلنتاج متغيرات تقدير معادلة

( )[ ]1961
1961

−••= tU
t eVV 

 :حيث

 = Vt ، جيجا آربون في العامtستيراد السنوي لمنتج الورق أو الخشب الصلب للعام اإلنتاج أو التصدير أو اال

t = عام 

V1961 =  جيجا آربون في العام1961اإلنتاج أو التصدير أو االستيراد السنوي لمنتج الورق أو الخشب الصلب للعام ، 

U = 1900ة التي تشتمل على بلد اإلبالغ في الفترة بين معدل التغير المستمر المقدر في استهالك الخشب المستدير الصناعي للمنطق 
 ، العام)3-12راجع الجدول  (1961و

 

 

 3-12 الجدول
 1961 إلى 1900 من للفترة العالمية المنطقة حسب )الحصاد( الصناعي المستدير الخشب إلنتاج المقدرة السنوية الزيادة معدالت

 Uالمعدل السنوي لزيادة المنطقة 

 0.0148 مياإلجمالي العال

 0.0151 أوروبا

 0.0160 دول االتحاد السوفيتي

 0.0143 أمريكا الشمالية

 أمريكا الالت 0.0220ينية

 0.0287 أفريقيا

 0.0217 أسيا

 أو 0.0231قيانوسيا

 .(IPCC, 2003)ام األراضي والحراجة  في إرشادات الممارسات السليمة المتصلة باستخدام األراضي وتغير استخدHWP في ملحق 1.2.أ3راجع الجدول  :المصدر
. 1950 إلى 1900 ومعدل مقدر للتغير من 1961 إلى 1950 عن طريق جمع معدل فعلي موثق للتغير من 1961 إلى 1900لكل منطقة يتكون متوسط معدل التغير خالل الفترة  :مالحظة

 ونصف النسبة المئوية للتغير السنوي في حصاد 1950 إلى 1900لمئوية للتغير السنوي نمو السكان من  عن طريق إضافة النسبة ا1950 إلى 1900ويتكون المعدل المقدر للفترة من 
 .1975 إلى 1950الخشب المستدير الصناعي لكل شخص للفترة من 
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 4-12 الجدول
 الكربون إلى المنتج وحدات من للتحويل االفتراضية المعامالت

صناعي، الخشب الخشب المستدير، الخشب المستدير ال 
المنشور، أنواع الخشب المستدير الصناعي األخرى، 

خشب العجينة، الرقائق، الجزئيات، وقود الخشب، بقايا 
 الخشب

المتوسط أللواح 
 الفحم النباتي   الخشب

الورق والورق المقوى،
العجينة، عجينة األلياف 

المسترجعة، الورق 
 المسترجع

أطنان مجففة بالفرن (الكثافة  -1    األنواع المعتدلة األنواع االستوائية
متر مكعب من منتج الخشب لكل 

الصلب أو طن مجفف بالفرن لكل 
طن مجفف بالهواء من العجينة أو 

 )المنتج الورقي

 طن 0.628
مجفف في 

 

0.9 
 

0.9 
طن مجفف في 

 

0.59 
 

0.45 
طن مجفف في الفرن في 

 في المتر المكعب
طن مجفف في الفرن
الفرن في المتر المتر المكعب

 المكعب
طن (الفرن

 )مجفف هوائيا

طن (طن مجفف في الفرن
 )مجفف هوائيا

طن آربون (جزء الكربون  -2
لكل طن مجفف بالفرن من المادة 

 )الخشبية
0.5 0.5 0.85 0.468 0.5 

 طن آربون 0.225= أ   0.295= أ  0.765= ب  0.294= ج  0.450= د   -3
 في المتر المكعب

أطنان (معامل الكربون
آربون لكل متر مكعب من المنتج 

أو لكل طن مجفف هوائيا من 
 )المنتج

طن آربون في  
 المتر المكعب

طن (طن آربون 
 )مجفف هوائيًا

طن آربون في المتر 
 المكعب

 )2الصف  (×) 1الصف (

طن مجفف (طن آربون
 )هوائيًا

 .4، الفصل 4، المجلد 4.13المتوسط من الجدول  :آثافة األنواع االستوائية. 4 الفصل ،4، المجلد 4.14المتوسط من الجدول  :آثافة األنواع المعتدلة :المصدر
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 5-12 الجدول
 االفتراضية التحويل ومعامالت ،1 المستوى لمتغيرات الالزمة المتحدة األمم-الفاو من األنشطة بيانات

متغيرات قاعدة بيانات الفاو الالزمة لحساب المتغير  معامل الكربون
 إلجماليا

جيجا آربون لكل متر مكعب (
لمنتجات الخشب أو لكل جيجا 

 )جرام للورق والعجينة
 = Yr الحصر(الفترة الزمنية 

 متر مكعب للخشب( المتغير اإلجمالي )عام اإلبالغ عن الحصر
 للحصول 4-12راجع الجدول )جيجا جرام للعجينة والورق (

 )على القيم
 لصلب والورقاستهالك منتجات الخشب ا. أ1المتغير 

 أ عام الحصر-1961 األنواع األخرى من الخشب المستدير الصناعي

 أ عام الحصر-1961 الخشب المنشور
 إنتاج منتجات الخشب الصلب

 
 ج عام الحصر-1961 ألواح الخشب

 أ 1989-1961 األنواع األخرى من الخشب المستدير الصناعي

 أ عام الحصر-1961  المنشورالخشب
واردات وصادرات منتجات 

 الخشب الصلب
 ج عام الحصر-1961 ألواح الخشب

إنتاج الورق والورق المقوى من  د عام الحصر-1961 (PPAPER)إنتاج الورق والورق المقوي 
 فيما 1راجع المالحظة [الخشب 

 ]يلي
، الواردات ,(OFPP) اإلنتاج –عجينة األلياف األخرى 

(OFPIM) الصادرات ،(OFPIM) 1961-د م الحصرعا 

واردات وصادرات الورق 
 د عام الحصر-1961 الورق والورق المقوى والورق المقوى

  إنتاج منتجات الخشب الصلب والورق من الخشب المحصود في بلد اإلبالغ–أ 2المتغير 
 

أ أعاله 1ب مثل المتغير إنتاج منتجات الخشب بالصل
(PSW) 1961-أ  عام الحصر 

، وصادرات (IRWIM)، وواردات (IRWH)حصاد 
(IRWEX)أ  عام الحصر-1961  الخشب المستدير الصناعي 

إنتاج منتجات الخشب الصلب من 
راجع المالحظة [الحصاد المحلي 

 ] فيما يلي2
 الرقائق (CPEX) وصادرات ( CPIM)واردات 

 أ  عام الحصر-1961 والجزيئات

أ 1إنتاج منتجات الورق والورق المقوى مثل المتغير 
(PPAPER) 1961-د  عام الحصر 

، وصادرات (IRWIM)، وواردات (IRWH)حصاد 
(IRWEX)مثل المتغير - الخشب المستدير الصناعي 

 السابق
 أ  عام الحصر-1961

 

دات  والوار(OFPP) اإلنتاج –عجينة األلياف األخرى 
(OFPIM) والصادرات (OFPIM) – مثل المتغير 

 أعاله
 د  عام الحصر-1961

إنتاج منتجات الورق والورق
المقوى من الحصاد المحلي 

 ] فيما يلي3راجع المالحظة [

صادرات عجينة الخشب والورق المسترجع وعجينة 
 د  عام الحصر-1961 المسترجع ( PPEXPORTS)الورق 

  واردات وصادرات منتجات الخشب الصلب والورق وألياف الخشب– 4 و3المتغيران 
 أ  عام الحصر-1961 )يشمل خشب الوقود(المستدير الخشب 

 أ  عام الحصر-1961 الرقائق والجزيئات

 أ  عام الحصر-1961 بقايا الخشب

 ب  عام الحصر-1961 الفحم النباتي

 أ  عام الحصر-1961 الخشب المنشور
 الواردات والصادرات

 د  عام الحصر-1961 ألواح الخشب

 د  عام الحصر-1961 عجينة الخشب

لمسترجعالورق ا  د  عام الحصر-1961 

  الحصاد للمنتجات– 5المتغير 
راجع [الحصاد للمنتجات 

] فيما يلي4المالحظة   أ  عام الحصر-1961 ، خشب الوقود(IRWH)الخشب المستدير الصناعي  

 :مالحظات
 PPAPER - (OFPP + OFPIM - OFPEX )= إنتاج الورق والورق المقوى من الخشب  .1
 PSW * IRWH / (IRWH + IRWIM - IRWEX + CPIM + CPEX )= ت الخشب الصلب من الحصاد المحلي إنتاج منتجا .2
 IRWH / (IRWH + IRWIM - IRWEX * (PPAPER+PPEXPORTS - (OFPP + OFPIM - OFPEX ))= إنتاج منتجات الورق من الحصاد المحلي  .3

+ CPIM + CPEX ) 
) 1.15(األخشاب الصلبة ) 1.11(، األخشاب اللينة 1.13) = معامل اللحاء (BFالقيمة االفتراضية لـ خشب الوقود،  + H = IRWH * BF المتغير -4

(Jenkins et al., 2003) 
 .FAOSTAT Forestry database (FAO 2005) :مصدر المتغيرات والبيانات
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 تقدير عدم التيقن 12-3
  : بطريقتين1 المستوى  الخمسة عند استخدام طرقHWPينشأ عدم التيقن في متغيرات 

 ؛5-12 و4-12 و3-12 و2-12اختالف بيانات البلد األآثر دقة عن البيانات االفتراضية في الجداول  .1

  .طريقة التقدير تعتبر تبسيطًا للعمليات الحقيقية .2

وتستند تقديرات  .6-12األخرى في الجدول وقد قدمت مستويات عدم التيقن المقترنة باستخدام القيم االفتراضية حول اإلنتاج والتجارة والبارامترات 
وفي حالة استخدام البيانات والبارامترات الوطنية، فينبغي تقييم مستويات عدم التيقن بما يتسق  .عدم التيقن إلى الدراسات المنشورة وأحكام الخبراء

 .3، الفصل 1مع توجيهات المجلد 

أ بمستويات 2أ و1 والتي يلزم توافرها لحساب المتغيرين –خشب المستدير الصناعي األخرى  مثل إنتاج أنواع ال-وتقترن بعض بيانات أنشطة الفاو 
  .عالية من عدم التيقن

ويمكن الحصول على تقدير تأثير عدم التيقن في البيانات االفتراضية لكل متغير من المتغيرات الخمسة باستخدام طريقة لتوليد الخطأ أو مقترب 
 .3، الفصل 1لنحو السابق مناقشته في المجلد محاآاة مونت آارلو على ا

عالوة على ذلك، ينشأ عدم التيقن من حقيقة أن الحسابات ما هي إال شكل من أشكال التبسيط لعمليات واقعية أآثر تعقيدا من اإلضافات وعمليات 
 هو تعقب اإلضافات وعمليات التخلص 2 و1توى وإحدى أشكال التبسيط لطرق المس .ومكبات النفايات الصلبة" المنتجات المستخدمة"التخلص من 

ونموذجيا، سيكون من الممكن تعقب اإلضافات وعمليات التخلص من الكربون في  ).الخشب الصلب والورق(فقط في صورة منتجات شبه جاهزة 
يتم ) مثل المباني والكتب ونحو ذلك(ويفترض أن أحواض االستخدام النهائي  ).مثل المباني واألثاث والكتب ونحو ذلك(االستخدامات النهائية 

الخشب (وتشمل أشكال التبسيط اإلضافي افتراض وجود اثنين من مخزونات المنتجات المستخدمة  .تضمينها في أحواض المنتجات شبه الجاهزة
 حالة توافر المعلومات وفي .وأن عمليات التخلص تمثل جزءًا ثابتًا من مكونات أحواض المنتجات المستخدمة بمرور الوقت) الصلب والورق

الخاصة بالبلد لتقسيم المخزون إلى مجموعات أآثر ذات أنماط تخلص مختلفة تشمل التنوع في عمليات التخلص من المنتجات بمرور الوقت، فحينئذ 
 . حيث يسمح ذلك بنمط مغاير من التخلص3يوصى باستخدام طريقة من المستوى 

ب، فإن التقديرات 2أ و2ب و1أ و1 البيانات االفتراضية وتقديرات البيانات الخاصة بالبلد بالنسبة للمتغيرات ونظرا لالختالفات المحتملة بين تقديرات
  .أو أآثر% 50 ±باستخدام طرق المستوى قد تقترن بعدم تيقن يبلغ 

ب وذلك نظرا للصعوبات العملية في 1أ و1ب مقارنة بالمتغيرين 2أ و2ويتوقع أن يكون هناك مستويات أعلى من عدم التيقن مقترنة بالمتغيرين 
تغيرات (أ 2ويتمثل االفتراض المبسط للمتغير  .تقدير التغيرات في أحواض الكربون في البلدان التي يتم فيها تصدير منتجات الخشب المحصود

تماثل دورته في االستخدام في أن دورة حياة الخشب المحصود في البلدان المستوردة )  من الحصاد المحليHWPمخزون الكربون في أحواض 
ب في عدم وجود مخزون هام من المنتجات المصدرة في مكبات النفايات الصلبة بعد استخدامها في 2فيما يتمثل االفتراض المبسط للمتغير  .المحلي

أو /ستويات أعلى من الصادرات وب أآبر بالنسبة للبلدان التي يوجد بها م2أ و2ويكون مستوى عدم التيقن المقترن بالمتغيرين  .البلدان األخرى
ب، يتم إجراء تقدير محافظ يتضمن التغيرات في مخزون الكربون بمكبات النفايات الصلبة 2وللحد من مستويات عدم التيقن في المتغير  .الواردات
 .فالبلد فقط

لمتغيرات ومعامالت التحويل الخاصة بها إلى مقادير  بدقة البيانات الخاصة بالبلد لهذه اHوPEX  وPIMوتقترن مستويات عدم التيقن في المتغيرات 
 .2 و1 وليست بأوجه عدم التيقن النماذجية مثلما هو الحال مع المتغيرين –من الكربون 

ال ) و ذلكمثل المنازل الجاهزة واألثاث والكتب ونح (للمنتجات النهائيةوتجدر اإلشارة إلى أن آميات المواد القائمة على الخشب في التجارة الدولية 
المنتجات  التي ترآز على 2 و1يتم تضمينها في إحصائيات الفاو، ولتفادي الحساب المزدوج فإن هذه الكميات ال يمكن استخدامها في طرق المستوى 

  ).على سبيل المثال، الخشب المنشور والورق (شبه الجاهزة

 .2، الفصل 5 في قطاع النفايات بالرجوع إلى المجلد 1 يمكن االطالع على مناقشة حول عدم التيقن المقترن بطريقة المستوى

 التي تستخدم البيانات االفتراضية قد يكون مرتفعا، وقد تكون مراجعة هذه التقديرات الخطوة 1ومع ذلك فإن عدم التيقن المقترن بتقديرات المستوى 
، بما في ذلك استخدام البيانات الخاصة بالبلد، واستخدام 2م المستوى ويمكن إجراء التحسينات األولية باستخدا .األولى نحو تحديد الطرق لتحسينها

 .خطوات التحقق المقترحة في القسم التالي حول ضمان ومراقبة الجودة
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 6-12 الجدول
  الخمسة السنوية HWP متغيرات تقدير في المستخدمة 1 المستوى لطريقة )االنبعاث معامالت( والبارامترات األنشطة ببيانات المقترن التيقن عدم

 االختالف المحتمل عن االفتراضي للبلدان -نطاق عدم التيقن  القيم نوع البيانات أو البارامتر وصف نوع البيانات أو البارامتر
 الفردية

الخشب المحصود والمزال من المواقع (حصاد الخشب المستدير 
 خاص بالبلد بالنسبة لبيانات الفاو - انات الفاوقاعدة بي 5-12 في الجدول H )للمنتجات بما في ذلك خشب الوقود

 قاعدة بيانات الفاو 5-12راجع الجدول   بيانات الفاو–إنتاج وواردات وصادرات منتجات الخشب المحصود 

 خاص بالبلد بالنسبة لبيانات الفاو -

 بالنسبة للبلدان التي تجرى بها إحصاءات أو –اإلنتاج والتجارة  -
 1961منذ % 15 ±مسوح دورية، 

 بالنسبة للبلدان التي ال تجرى بها إحصاءات –اإلنتاج والتجارة  -
 1961منذ % 50 ±أو مسوح دورية، 

 %25± ~ 4-12راجع الجدول  4-12راجع الجدول  حجم المنتج إلى معامالت وزن المنتج

 %10± ~ 0.5 4-12راجع الجدول  وزن المنتج المجفف بالفرن إلى وزن الكربون

 3-12راجع الجدول  )3-12في الجدول  (U  والواردات والصادرات قبل العام األول لبيانات الفاومعدل نمو اإلنتاج

للمنطقة، ويكون % 15 ±، 1961معدل الزيادة في اإلنتاج قبل  -
 أآبر للبلد داخل المنطقة

للمنطقة، ويكون % 50 ±، 1961معدل الزيادة في التجارة قبل  -
 أآبر للبلد داخل المنطق

للورق والخشب الصلب من حوض ) أو التخلص (معدل التحلل
 2-12راجع الجدول  K "المنتجات المستخدمة"

، %50 ± ~أ، عدم التيقن في قيمة نصف العمر 1لتقدير المتغير  -
K =  يلزم القيام بدراسات –مبدئي (نصف العمر؛ )/ 2(بوصة 

 ).إضافية، يرجح أن يختلف نصف العمر بمرور الوقت

كون عدم التيقن في قيمة نصف العمر ب، ي1لتقدير المتغير  -
للمنتجات المستخدمة أآبر نظرا لعدم التيقن اإلضافي في معدالت 

 .التخلص بالنسبة للمنتجات المصدرة إلى بلدان أخرى
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 مراقبة الجودة/ضمان 12-4
 1عة البيانات لطريقة المستوى يقترح هذا القسم خطوات لتحسين تقديرات متغيرات منتجات الخشب المحصود الخمسة تشمل تدقيق ومراج

 .2وتحسينات لتقديرات المستوى 

تتفق مع أفضل مصادر البيانات المتاحة حول اإلنتاج والتجارة، ) 5-12الجدول (التحقق من أن بيانات البلد الواردة في قاعدة بيانات الفاو  .1
 )5 إلى 1سين المقتربات من قد يعمل على تح( .أو استخدم البيانات الخاصة بالبلد بدال من بيانات الفاو

آما ينبغي مراجعة  .4-12الرجوع إلى المصادر داخل البلد فيما يتعلق بكثافات الخشب ومنتجات الورق لمراجعة القيم في الجدول  .2
 4.14 و4.13 وفي الجداول ذات الصلة IPCC (EFDB)معلومات آثافة الخشب المقدمة في قاعدة معامالت االنبعاث الخاصة بهيئة 

 )5 إلى 1قد يعمل على تحسين المقتربات من (من هذه المبادئ التوجيهية ) األراضي الحرجية (4 الفصل في

أ، التغير السنوي في مخزون الكربون في منتجات الخشب المحصود في بلد اإلبالغ، 1استخدم الخطوات التالية للتحقق من تقدير المتغير  .3
 . المستودعة في مكبات النفايات الصلبةعن طريق مقارنة تقديرين لكمية الخشب والورق

i.  وورقات العمل المعدة بتنسيق 1استخدام طريقة المستوى Excel) أو طرق قطاع النفايات األخرى والبيانات األخرى (
على سبيل المثال من ( مكبات النفايات الصلبة لعدة أعوام التي يتم إلقاؤها فيلتقدير آميات منتجات الورق والخشب الصلب 

 ). إلى الحاضر1961

ii.  بالطريقة التاليةالتي يتم إلقاؤه في مكبات النفايات الصلبةإعداد تقدير ثان لمقدار منتجات الورق والخشب الصلب : 

 لتقدير مقدار منتجات الخشب HWP فيما يخص 1 للمستوى Excelاستخدام ورقات العمل المعدة بتنسيق  - أ
 . إلى الحاضر1961في آل عام للفترة من الصلب والورق المستخدمة التي يتم التخلص منها 

خفض مقدار الورق الذي يتم التخلص منه آل عام بطرح المقدار الذي يتم استرجاعه إلعادة التدوير آل عام  - ب
  .باستخدام بيانات الفاو حول مقدار الورق المسترجع الذي يتم إنتاجه

الذي ) باستبعاد الكميات المسترجعة (الحصول على تقدير للجزء الذي يتم التخلص منه من الخشب والورق - ت
  .ويرجح أن يكون هذا الجزء غير المحترق .يرسل إلى مكبات النفايات الصلبة

 مكبات النفايات الصلب آل عام عن طريق ضرب التي يتم إلقاؤها فيتقدير آمية الخشب الصلب والورق  - ث
 الجزء الذي يصير إلى مكبات النفايات في) بعد خصم االسترجاع إلعادة التدوير(مقدار ما يتم التخلص منه 

  .الصلبة

iii.  في قطاع النفايات والطريقة القائمة على بيانات التخلص 1مقارنة تقديرات الكميات الملقاة سنويا من طريقة المستوى 
 .HWP في 1المستمدة من المستوى 

iv. في 1 لتوفيق االختالفات في التقديرات، يوصى بإدخال تغييرات على بارامترات المستوى HWP بما يتيح مطابقة تقديرات 
 مع تقديرات التخلص من المنتجات في مكبات النفايات HWPالتخلص من المنتجات في مواقع النفايات الصلبة المستمدة من 

نصف العمر لمنتجات الخشب الصلب والورق ) 1( : التي يمكن تغييرهاHWPوتشمل بارامترات  .الصلبة في قطاع النفايات
  ).4-12الجدول ( إلى وحدات آربون HWPمعامالت تحويل بيانات منتجات ) 2(، أو )2-12الجدول  (المستخدمة

 يمكن استخدام – في المنتجات المستخدمة HWP التغير السنوي في آربون –أ 1 إضافية للمساعدة في التحقق من المتغير وآخطوة .4
ون الخشب الصلب في المباني، مثل المباني السكنية، وعلى نحو منفصل  إلجراء تقديرات منفصلة للتغير السنوي في آرب2-12المعادلة 

بعد ذلك يتم مقارنة هذا  .يتم استخدام قيمة نصف عمر مختلفة لمنتجات الخشب الصلب في المباني السكنية .لكافة االستخدامات األخرى
حساب المقدار اإلجمالي من الكربون المحتفظ  : النحو التاليالتقدير للتغير في الكربون الموجود في المباني مع تقدير ثان يتم إجراؤه على

وفيما يتعلق بكل نقطة زمنية، يتم ضرب عدد المباني السكنية في متوسط عدد األمتار  به في المباني السكنية عند نقطتين زمنيتين،
 مضروبا في الكربون لكل وحدة من الخشب المربعة للمبني، مضروبا في األمتار المكعبة من استخدام الخشب الصلب لكل متر بالمنزل،

ثم استخراج الفارق بين تقدير الكربون في المباني السكنية عند النقطتين الزمنيتين وقسمته على عدد السنوات لتقدير التغير في  الصلب،
ستخدام الخشب الصلب في ولتوفيق تقديري التغير السنوي في آربون الخشب الصلب، يتم تعديل قيمة نصف العمر المفترضة ال .العام

 .المباني السكنية

 االستيفاء 12-5
 في المنتجات المستخدمة وفي مكبات النفايات الصلبة، HWPالتغير السنوي في آربون (ب 1أ و1 لتقدير المتغيرين 2 و1تشمل طرق المستويين 

وبذلك، فهي تشمل  .شبه الجاهزة التي يتم استهالآهاإضافات الكربون في صورة آافة منتجات الخشب والورق ) على التوالي، في بلد اإلبالغ
وإذا آان البلد من المصدرين أو المستوردين  .الكربون في أي من منتجا ت الخشب الثانوية المصنعة في البلد من هذه المنتجات شبه الجاهزة

تحتاج الطرق إلى التعديل بما يمكن من ضبط استهالك منتجات الرئيسين لمنتجات الخشب الثانوية، مثل األثاث والمنتجات اليدوية الخشبية، فعندئذ قد 
  .أو تضمين واردات المنتجات الثانوية/الخشب المحصود الستبعاد صادرات المنتجات الثانوية و

المستخدمة التغير السنوي في آربون منتجات الخشب المحصود في المنتجات (ب 2أ و2 لتقدير المتغيرين 2 و1ويرجح أن تشتمل طرق المستويين 
الخشب المنشور واأللواح (على آافة الكربون من المنتجات شبه الجاهزة والثانوية التي مصدرها الحصاد المحلي للخشب ) من الحصاد المحلي

لجاهزة في وال يتم تضمينه أوال في مقادير المنتجات شبه ا) مثل األثاث(ما لم يتم استخدام بعض الخشب مباشرة في المنتجات الثانوية ) والورق
ولم يتم تضمينها في بيانات البلد لدى (وفي حالة استخدام بعض الخشب المنشور مباشرة لصناعة األثاث  ).مثل الخشب المنشور(بيانات الفاو أو البلد 

دمة والمنتجات في  إلى التقدير المنخفض لتدفق الكربون إلى المنتجات المستخ2 و1فعندئذ ستفضي طرق المستويين ) الفاو حول الخشب المنشور
 .مكبات النفايات الصلبة
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وتجدر اإلشارة إلى أن الطرق المقدمة في هذه الخطوط التوجيهية ال تشتمل على تقديرات مخزون الكربون في منتجات الخشب المحصود المقترنة 
 .ي صلب أو آغاز الذي يتم التقاطه بعد حرق الكتلة الحيوية واحتجازه آجزء من مكون آيميائ،بثاني أآسيد الكربون

 اإلبالغ والتوثيق 12-6
ويشمل ذلك بيانات  . أن يتم االحتفاظ بكافة المعلومات المستخدمة في إنتاج تقديرات الحصر الوطني لتغير المخزون وأرشفتهاالممارسة السليمةمن 

 . من أجل تقدير التغير في المخزون من عام آلخروينبغي توثيق التغيرات في البارامترات .إنتاج وتجارة الخشب والورق والبارامترات المستخدمة
وينبغي أن يحتوي تقرير الحصر الوطني على ملخصات بالطرق المستخدمة ومراجع إلى مصادر البيانات بما يمكن تتبع الخطوات المستخدمة في 

 .الوصول إلى التقديرات

 الجداول وورقات العمل الخاصة باإلبالغ 12-7
 الخاص 3.10 أن يتم اإلبالغ عما يلي في الجدول الممارسة السليمةومن  . ينبغي اختيار أحد المقتربات الخشب المحصودإسهام منتجاتلإلبالغ عن 

 ):1-12 وأ7-12راجع الجدولين  (AFOLUبالخلفية القطاعية لقطاع 

 إسهام منتجات الخشب المحصود •

افتراض أن إسهام منتجات الخشب المحصود يساوي الصفر وفي حالة  المقترب المستخدم في تقدير إسهام منتجات الخشب المحصود •
 .فينبغي ذآر السبب في ذلك بدال من المقترب المختار) 2.1-12القسم (

 حتى في حالة االفتراض بأن إسهام منتجات الخشب المحصود 7-12يجب إيراد الكميات المحصودة والمستوردة والمصدرة في الجدول  •
 .يساوي الصفر

 (C HWP DH↑*44/12)أو / و(C HWP DC↑*44/12) --الكربون إلى الغالف الجوي من منتجات الخشب المحصود تحرر ثاني أآسيد  •
 .آما هو مناسب

  . أخرى تستخدم لتقدير إسهام منتجات الخشب المحصود الذي تم اإلبالغ عنهHWPأية متغيرات  •

 :وقد يشمل ذلك .زيادة إمكانية المقارنة والشفافية في اإلبالغويجدر بالقائم بالحصر اإلبالغ عن المعلومات اإلضافية التي من شأنها 

 . والتي لم يتم تغطيتها أعاله1-12 المحددة في الجدول HWPأيا من متغيرات  •

 إذا آان من رأي القائم بالحصر أن ذلك من شأنه أن يضيف إلى ،العناصر اإلضافية األخرى والتي قد يتم اإلبالغ عنها لمقتربات محددة •
 .ة الحصرشفافي

أي من ) 7-12الجدول  (3.10في حالة استخدام مقترب التحلل البسيط في اإلبالغ، فإن على القائم بالحصر إيضاح في إطار التوثيق بجدول الخلفية 
التقدير ) منخصمه (استبقاء مكافئ ثاني أآسيد الكربون في الحصاد السنوي لمنتجات الخشب المحصود مع ) أ1( :الخيارات التالية تم استخدامه

إسهام منتجات إدخال ) أب(و] لألراضي الحرجية) H × 44/12 -( مثل، [اإلزالة المبلغ عنه على نحو منفصل لكل منطقة / الصافي لالنبعاث 
 إسهام منتجات الخشب المحصود) 2(؛ أو )CHWP DH↑ × 44/12( يساوي تحرر الكربون من الحصاد في البلد 3.10 في الجدول الخشب المحصود

 ].( H -↑C HWP DH)×44/12-[ يساوي 3.10في الجدول 

 

 



منتجات الخشب المحصود: 12الفصل   
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 )AFOLU( األخرى األرض واستعماالت والحراجة الزراعة لقطاع القطاعية الخلفية بيانات 7-12 الجدول
 الخلفية ومعلومات األخرى األرض واستعماالت لحراجةوا الزراعة بقطاع الكربون أآسيد ثاني إزالة وعمليات انبعاثات إجمالي في السنوي الكربون في المحصود الخشب منتجات إسهام

 رقم المتغير 

 9 8 7 6 5 4 3 ب2 أ2 ب1 أ1 

التغير السنوي في 
مخزون منتجات 

HWP المستخدمة من 
 االستهالك

التغير السنوي في 
 في HWPمخزون 

مكبات النفايات من 
 االستهالك

التغير السنوي في 
 HWPمخزون 

 الحصاد المستخدمة من
 المحلي

التغير السنوي في 
 في HWPمخزون 

مكبات النفايات من 
 الحصاد المحلي

الواردات السنوية من 
منتجات الخشب 

خشب الوقود +والورق 
والعجينة والورق 

المسترجعين والخشب 
 الرقائق/المستدير

الصادرات السنوية من 
منتجات الخشب 

خشب الوقود +والورق 
والعجينة والورق 

ين والخشب المسترجع
 الرقائق/المستدير

الحصاد السنوي 
 المحلي

التحرر السنوي من 
الكربون إلى الغالف 
الجوي من استهالك 

HWP)  من خشب
الوقود والمنتجات 

المستخدمة والمنتجات 
 )في مكبات النفايات

 

التحرر السنوي من 
الكربون إلى الغالف 

بما  (HWPالجوي من 
) في ذلك خشب الوقود
ب حيث يكون الخش

مصدره الحصاد 
من المنتجات (المحلي 

المستخدمة والمنتجات 
في مكبات النفايات 

 )الصلبة

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

إسهام منتجات الخشب 
في المحصود 

عمليات إزالة /انبعاثات
ثاني أآسيد الكربون في 

 AFOLUقطاع 

 عام الحصر
 

 جيجا جرام آربون في العام
جيجا جرام ثاني أآسيد 

 آربون في العام

المقترب المستخدم في 
تقدير إسهام منتجات 
 1الخشب المحصود

1990                     

…..                       

 .ب حال استخدامها2أ و2ب و1أ و1يتم اإلبالغ عن األعمدة . 5 و4 و3يتم دائما اإلبالغ عن األعمدة  .3 أو من خالل طريقة المستوى 5 إلى 1دة من  باستخدام األعم7 أو 6يمكن حساب العمود  . آما يلزم للمقترب المستخدم7 أو 6يتم إبالغ العمود 
 .طار التوثيق إلى جانب وصف للمقترب المستخدم واالفتراضات الرئيسية في إ9 و8 والمقترب في العمودين إسهام منتجات الخشب المحصوديجب اإلبالغ عن 

 .يمكن إضافة أعمدة إضافية إذا استدعت الحاجة ذلك ).مثل، الميثان من مكبات النفايات الصلبة حال استخدام ذلك(يجب اإلبالغ عن المتغيرات اإلضافية التي تم حسابها واستخدامها لتحسين 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

  :إطار التوثيق
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 بعض المقتربات 1-أ-12الملحق 
ديرات          ق بتق ا يتعل ات فيم ات          .HWPيقدم هذا الملحق وصفا لمجموعة من المقترب ى األوصاف األصلية للمقترب ا إل ة هن ستند األوصاف المقدم وت

(Brown et al., 1998; and Ford-Robertson, 2003)      ائمين بالحصر ة إضافية للق ا آمعلومات خلفي ي تضمين أي    . ويتم تقديمها هن وال يعن
ذي ينبغي استخدامه               المقترب ال ق ب ا يتعل ة إرشادات فيم ي أي ا ال يعن رب آم ذا المقت ا تفضيال له ستخدم مصطلحات الحصر الخاصة      .مقترب هن وت

  .دون الحكم بأنها مستخدمة على نحو صحيح في ضوء المعنى الخاص بكل منها" البواليع"و" ةعمليات اإلزال"و" االنبعاثات"

 المخزون في التغير مقترب

 الغالف الجوي

 
 

  .حد النظام لمقترب التغير في المخزون 1.أ12الشكل 

ستخدمة،         تحرر الكربون  = Eتبادل النظام الحيوي الصافي من الكربون،  = NEE :مالحظة ى الغالف الجوي من منتجات الخشب المحصود الم ى الغالف      = EWإل ون إل تحرر الكرب
ع الحصاد،      = Hالجوي من منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبة،          ات       = Wنقل الكربون في صورة آتلة حيوية خشبية محصودة من مواق ون في صورة نفاي ل الكرب نق

ا      ات النفاي صلبة،    خشبية إلى مكب ون في صورة صادرات            = PEXت ال ل الكرب ون في صورة واردات           = HWP  ،PIMنق ل الكرب ابرة للحدود       = HWP  ،Oنق ون الع ل الكرب ات نق عملي
 ).يفترض هنا أنها تساوي الصفر (AFOLUاألخرى لمحتملة من بقية قطاع 

 

دير      (SCA)ويعمل مقترب التغير في المخزون       ى تق رات في مخزون آرب        عل واألراضي األخرى المنتجة    ( في حوض األحراج        ون الخشب  التغي
الغ    ) لألخشاب د اإلب ات األراضي األخرى المنتجة              .وحوض منتجات الخشب في بل ون في األحراج وفئ رات مخزون الكرب الغ عن تغي تم اإلب وي

رات    .للخشب حسب البلد الذي ينمو به الخشب والمشار إليه بالبلد المنتج الغ عن التغي ا         ويتم اإلب ستخدم فيه ي ت د الت  في حوض المنتجات حسب البل
ان    .المنتجات ويشار إليها بالبلد المستهلك ونظرا ألن تغيرات المخزون تحدث فعليا في بلد اإلبالغ، فينبغي أن تشتمل وثائق اإلبالغ على توقيت ومك

 .وقوع التغيرات

ووفقا لمقترب التغير في المخزون فإن جميع التغيرات . لكربون ذات الصلة حد النظام لمقترب التغير في المخزون وأحواض ا1.أ12ويوضح الشكل 
ا قطاع الزراعة والحراجة واستعماالت األرض                         شتمل عليه ي ي ة الت ة الحيوي السنوية في مخزون الكربون على المستوى الوطني في أحواض الكتل

 :1.أ12م المعادلة األخرى يتم تلخيصها ويتم تقريب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون باستخدا

PIMP EX

H

قطاع 
AFOLUبدون 

منتجات الخشب 
 المحصود

منتجات الخشب 
المحصود 
W المستخدمة

E 

 الحد الوطني

 حد النظام

EWNEE 

منتجات الخشب 
المحصود في 

مكبات النفايات 
 الصلبة

O PIMP EX

NEE E EW

WH

O O 
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منتجات الخشب المحصود: 12الفصل   

 1.أ12 المعادلة
 المخزون في التغير لمقترب وفقًا AFOLU قطاع من االنبعاثات

 بدون منتجات الخشب AFOLUقطاع  (∆[ × AFOLU = 44/12االنبعاثات السنوية من ثاني أآسيد الكربون من قطاع 
 )]د في مكبات النفاياتمنتجات الخشب المحصو (∆) + منتجات الخشب المحصود المستخدمة)] + (المحصود

CHWP IUDC∆) +  بدون منتجات الخشب المحصودAFOLUقطاع  (∆[ × 44/12-= 
 + ∆CHWP SWDSDC

[ 

 أو
 ]H + PIM- PEX - ↑CHWP DC) +  بدون منتجات الخشب المحصودAFOLUقطاع  (∆[ × 44/12-=  

 :حيث

CHWP IUDC∆ظ أن المتغيرات الح . تعني التغير السنوي في مخزون الكربون في الحوض بين القوسين∆
CHWP SWDSDC∆ و

 تم تحديدها 
  .1-12في الجدول 

CHWP IUDC∆) باستخدام إما متغيرات التغير في مخزون الكربون 4.أ12 و3.أ12 للتعبير عن المعادلتين 2.أ12يمكن استخدام الشكل 
+∆CHWP 

SWDSDC
 .(CHWP DC, H, PIM, PEX↑) أو متغيرات تحرر الكربون ومتغيرات نقل الكربون ( 

  :حيث

H =  قيمة حصاد الخشب الذي يتم استخدامه لحوضHWP) بما في ذلك خشب الوقود( 

↑CHWP DC = E + EW 

E = تحرر الكربون إلى الغالف الجوي من منتجات الخشب المحصود المستخدمة 

EW = الحظ أن تحرر الكربون هنا ال يتم ( .صلبةتحرر الكربون إلى الغالف الجوي من منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات ال
تشمل منتجات الخشب  .اعتباره آمجموع للتغيرات في مخزون الكربون مثلما هو الحال في مقتربات التغير في المخزون واإلنتاج

محصود في المحصود المستخدمة آافة منتجات الخشب المحصود التي يتم استهالآها في بلد اإلبالغ، فيما تشمل منتجات الخشب ال
والتي تشمل مقالب النفايات المفتوحة (مكبات النفايات الصلبة آافة النفايات المكونة من الخشب التي يتم إلقاؤها في هذه المواقع 

 ).في بلد اإلبالغ) وأماآن دفن النفايات

PEX = تحويل الكربون في صورة آتلة حيوية خشبية مصدرة 

PEX = ة خشبية مستوردةتحويل الكربون في صورة آتلة حيوي 

قد تم بالفعل اإلبالغ عنها في بقية قطاع الزراعة والحراجة )  بدون منتجات الخشب المحصودAFOLUقطاع  (∆ × 44/12-= ونظرا ألن الكمية 
 :2.أ12  يمكن الحصول عليه بالمعادلةHWP الذي يتم اإلبالغ عنه في وحدة إسهام منتجات الخشب المحصودواستعماالت األرض األخرى، فإن 

 2.أ12 المعادلة
 المحصود الخشب منتجات إسهام :المخزون في التغير مقترب

AFOLU = -44/12 × [∆CHWP IU DC في قطاع SCAإسهام منتجات الخشب المحصود في انبعاثات ثاني أآسيد الصافية 
+ 

∆CHWP SWDS DC
] 

 أو
 - AFOLU =-44/12 × [ H + PIM – PEXي قطاع  فSCAإسهام منتجات الخشب المحصود في انبعاثات ثاني أآسيد الصافية

↑CHWP DC ] 

 

 

 يساوي إسهام منتجات الخشب المحصود يساوي الصفر، يتم اإلبالغ عن HWPوفي الحالة المحددة عندما يكون تغير مخزون الكربون في حوض 
  ).2.أ12المعادلة (الصفر 
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 الزراعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى: 4المجلد 

 الجوي التدفق مقترب

 الغالف الجوي

 

 

 .حد النظام لمقترب التدفق الجوي 2.أ12الشكل 

تحرر الكربون إلى الغالف  = EWتحرر الكربون إلى الغالف الجوي من منتجات الخشب المحصود المستخدمة،  = Eتبادل النظام الحيوي الصافي من الكربون،  = NEE :مالحظة
نقل الكربون في صورة نفايات  = Wبون في صورة آتلة حيوية خشبية محصودة من مواقع الحصاد، نقل الكر = Hالجوي من منتجات الخشب المحصود في مكبات النفايات الصلبة، 

عمليات نقل الكربون العابرة للحدود  = HWP ،Oنقل الكربون في صورة واردات  = HWP ،PIMنقل الكربون في صورة صادرات  = PEXخشبية إلى مكبات النفايات الصلبة، 
  ).يفترض هنا أنها تساوي الصفر (AFOLUاع األخرى لمحتملة من بقية قط

) وأراضي إنتاج األخشاب األخرى(من الغالف الجوي لحوض األحراج / إلىتقدير تدفقات الكربون على (AFA)يعمل مقترب التدفق الجوي 
وينبغي أن يضمن البلد في  .ةوحوض منتجات الخشب داخل الحدود الوطنية، واإلبالغ عن توقيت ومواقع حدوث هذه االنبعاثات وعمليات اإلزال

اإلزالة عمليات اإلزالة الكلية للكربون من الغالف الجوي نتيجة نمو الكتلة الحيوية لألشجار في األحراج وفئات أراضي إنتاج / تقديراته لالنبعاث
 في استهالآهاب المحصود التي يتم وتحرر الكربون إلى الغالف الجوي نتيجة أآسدة منتجات الخش) صافي التحلل داخل األحراج(الخشب األخرى 

 .ويتضمن تحرر الكربون إلى الغالف الجوي من منتجات الخشب المحصود تحرر الكربون من الواردات إلى بلد اإلبالغ .البلد المعني

دة في مقترب تغير وتماثل األحواض هنا األحواض الموجو.  حد النظام لمقترب التدفق الجوي وأحواض الكربون ذات الصلة2.أ12ويوضح الشكل 
 في بلد اإلبالغ بدال من AFOLUويتمثل الفارق في أن مقترب التدفق إلى الغالف الجوي يعمل على تقدير التبادل الجوي للكربون لقطاع  .المخزون

 :3.أ12ادلة ويتم الحصول على انبعاثات ثاني أآسيد الكربون على المستوى الوطني باستخدام المع .التغيرات في المخزون داخل البلد

 3.أ12 المعادلة
 الجوي التدفق لمقترب وفقًا AFOLU قطاع من االنبعاثات

 AFOLU = 44/12 × )NEE − E − EW = (-44/12 × (NEE − ↑CHWP DC )انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من قطاع 
CHWP IUDC∆) +  بدون منتجات الخشب المحصودAFOLUقطاع  (∆[ × 44/12-= 

+∆CHWP SWDSDC
+ PEX − PIM[ 

 أو
 ]H - ↑CHWP DC) +  بدون منتجات الخشب المحصودAFOLUقطاع  (∆[ × 44/12 -= 

 

 باستخدام إما متغيرات التغير في مخزون الكربون ومتغيرات تحويل الكربون 4.أ12 و3.أ12 للتعبير عن المعادلتين 2.أ12يمكن استخدام الشكل 
(∆CHWP IUDC

, ∆CHWP SWDSDC
 PIM, PEX)ت تحرر الكربون ومتغيرات نقل الكربون  أو متغيرا( ↑CHWP DC, H). 

 :حيث

NEE = التبادل الصافي للكربون في النظام الحيوي 

 . أعالهH وPIM وPEX وCHWP DC↑ وEW وEوقد تم تعريف آل من 

إسهام منتجات ، فإن قد تم اإلبالغ عنها في موضع آخر)  بدون منتجات الخشب المحصودAFOLUقطاع  (∆ × 44/12 –ونظرا ألن الكمية 
 .4.أ12 التي يتم اإلبالغ عنها قد تم تمثيله بالمعادلة الخشب المحصود

منتجات 
الخشب 

المحصود 
 المستخدمة

منتجات 
الخشب 

المحصود في 
مكبات النفايات

 الصلبة

NEE E حد النظام

H W

PEX P IM

EW

قطاع 
AFOLU 

بدون منتجات 
الخشب 
 المحصود

O الحد الوطني 

NEE E EW

WH

PEX P IMO O 
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 4.أ12 المعادلة
 المحصود الخشب منتجات إسهام :الجوي التدفق مقترب

AFOLU =-44/12 × [∆CHWP IUDC في قطاع AFAإسهام منتجات الخشب المحصود في انبعاثات ثاني أآسيد الصافية 
+ 

∆CHWP SWDSDC
 + PEX − PIM + O] 

 أو
 AFOLU =44-/12 × [H - ↑CHWP DC] في قطاع AFAإسهام منتجات الخشب المحصود في انبعاثات ثاني أآسيد الصافية

 

وفي الحالة المحددة عندما يكون التغير في مخزون الكربون بأحواض منتجات الخشب المحصود يساوي الصفر، فإنه ال يزال يجب اإلبالغ عن 
 باعتبارها إسهام منتجات الخشب المحصود في االنبعاثات الصافية لثاني أآسيد الكربون من قطاع كربون مطروحا منها الصادراتواردات ال
AFOLU)  4.أ12المعادلة.( 

 اإلنتاج مقترب

 الغالف الجوي

 

 

 .حد النظام لمقترب اإلنتاج 3.أ12الشكل 

تحرر الكربون إلى الغالف  = EDOMتحرر الكربون إلى الغالف الجوي من منتجات الخشب المحصود المستخدمة،  = Eلصافي من الكربون، تبادل النظام الحيوي ا = NEE :مالحظة
 من أحواض منتجات تحرر الكربون إلى الغالف الجوي = EEX DOMالجوي من أحواض منتجات الخشب المحصود المستخدمة والموجودة في مكبات النفايات الصلبة التي تنمو محليًا، 

نقل الكربون في صورة آتلة حيوية خشبية محصودة ومنقولة من مواقع  = Hالخشب المحصود المستخدمة والموجودة في مكبات النفايات الصلبة التي تنمو محليًا لكن يتم تصديرها، 
عمليات نقل الكربون العابرة للحدود األخرى لمحتملة من بقية قطاع  = HWP ،Oنقل الكربون في صورة واردات  = HWP ،PIMنقل الكربون في صورة صادرات  = PEXالحصاد، 

AFOLU) منتجات الخشب المحصود في أسواق التصدير المنتجة من الخشب المستدير هي فقط التي تدخل ضمن حد النظام، وليست  :مالحظة ).يفترض هنا أنها تساوي الصفر
 . من حيث األساس آليهماPEXوقد يشمل معامل النقل  .بالغ لكنها مصنوعة من الخشب المستدير المستوردالمنتجات التي يتم معالجتها فقط في بلد اإل

في بلد اإلبالغ ) وأراضي إنتاج الخشب األخرى( في حوض األحراج التغيرات في مخزون الكربون على تقدير (PA)ويعمل مقترب اإلنتاج 
ويشمل حوض منتجات الخشب منتجات مصنوعة  .ة من الخشب المحصود في بلد اإلبالغوحوض منتجات الخشب الذي يحتوي على منتجات مصنع

ويقوم هذا المقترب بحصر الكربون في منتجات الخشب التي  .من الحصاد المحلي يتم تصديرها وتخزينها في االستخدامات بالبلدان األخرى
ونظرا ألن بعض تغيرات المخزون التي يتم اإلبالغ  .المخزونات الوطنية لكربون الخشب في  آامالًامصدرها الحصاد المحلي فقط وال يقدم حصر

، فإن اإلبالغ عن تغير المخزون يوضح توقيت حدوث التغيرات وليس )عند احتجاز الصادرات(عنها بواسطة أحد البلدان قد تحدث في بلدان أخرى 
 .مكانها

ويتم تقريب انبعاثات أآسيد الكربون على المستوى الوطني  .ن ذات الصلة حد النظام لمقترب اإلنتاج وأحواض الكربو3.أ12ويوضح الشكل 
 :5.أ12باستخدام المعادلة 

 HWPمنتجات ا
 أو فيالمستخدمة
SWDS 

 

 محلية مستوردة

 الحد الوطني

 حد النظام

E DOM 

H 

EEX DOM

P IM 

 HWPمنتجات ا
 أو في المستخدمة
SWDS 

 

 من الخشب المستدير
المحلي في أسواق 

الت

NEE  IM E

قطاع 
AFOLU 

بدون منتجات 
الخشب 
 المحصود

O 
PEX 

O 
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 5.أ12 المعادلة
 اإلنتاج لمقترب وفقًا AFOLU قطاع من االنبعاثات

)] +  بدون منتجات الخشب المحصودAFOLUقطاع  (∆[ × AFOLU = - 44/12انبعاثات ثاني أآسيد الكربون من قطاع 
∆CHWP IU DH 

+ ∆CHWP SWDSDH
[ 

 أو
 ]H - ↑CHWP DH) +  بدون منتجات الخشب المحصودAFOLUقطاع  (∆[ × 44/12 -= 

 

 باستخدام إما متغيرات التغير في مخزون الكربون ومتغيرات تحويل الكربون 6.أ12 و5.أ12 للتعبير عن المعادلتين 3.أ12يمكن استخدام الشكل 
(∆CHWP IUDH

, ∆CHWP SWDSDH
CHWP IUDH∆حيث يكون المتغيران  .(CHWP DH, H↑)تغيرات تحرر الكربون ومتغيرات نقل الكربون  أو م(

 
CHWP SWDSDH∆و

 .CHWP DH = EDOM + EEX DOM↑ و1-12 محددين في الجدول 

، فإن AFOLUع قد تم بالفعل اإلبالغ عنها في بقية قطا)  بدون منتجات الخشب المحصودAFOLUقطاع  (∆ × 44/12-= ونظرا ألن الكمية 
 :6.أ12 يمكن الحصول عليه بالمعادلة HWPالذي يتم اإلبالغ عنه في وحدة إسهام منتجات الخشب المحصود 

 6.أ12 المعادلة
 المحصود الخشب منتجات إسهام :اإلنتاج مقترب

AFOLU =-44/12 × [∆CHWP IUDH في قطاع PAإسهام منتجات الخشب المحصود في انبعاثات ثاني أآسيد الصافية
+ 

∆CHWP SWDSDH
] 

 أو
 AFOLU = −44/12 ● [H - ↑CHWP DH] في قطاع PAإسهام منتجات الخشب المحصود في انبعاثات ثاني أآسيد الصافية

 إسهام منتجات الخشب المحصود أعاله يساوي الصفر، يتم اإلبالغ عن HWPوفي الحالة المحددة عندما يكون تغير مخزون الكربون في أحواض 
  ).6.أ12المعادلة (ات الصافية لثاني أآسيد الكربون في هذا الحوض بأنه يساوي صفر في االنبعاث

 البسيط التحلل مقترب

ى        ون إل صافية للكرب ة ال ات اإلزال ات أو عملي ان            /يقوم هذه المقترب بتقدير االنبعاث يس في مك ان، ولكن ل ا في زم الغ عنه من الغالف الجوي واإلب
ات الناتجة من               .لخشبحدوثها في حالة تجارة منتجات ا و األحراج واالنبعاث ون من الغالف الجوي نتيجة نم ة الكرب ات إزال ويتم اإلبالغ عن عملي

 .أآسدة منتجات الخشب المحصود حسب بلد اإلبالغ

 اإلنتاج من مقترب ومثلما يختلف مقترب ).2003(تم اقتراحه من قبل فورد روبيرتسون ) التحلل البسيط (HWPوهذا المقترب للتقدير واإلبالغ في 
 أما بالنسبة لمقترب التغير في المخزون فإن ،بالنسبة لمقترب اإلنتاج آافة تغيرات المخزون يتم حسابها واإلبالغ عنها من قبل المنتج(تغير المخزون 

رات                   ذه التغي ه ه رب التحل    )آافة التغيرات في المخزون يتم اإلبالغ عنها من قبل البلد الذي تحدث ب رتبط مقت سيط  ، ي ل    (SDA)ل الب ى نحو مماث  عل
ا  HWPبالنسبة لمقترب التحلل البسيط آافة ثاني أآسيد الكربون المتحرر يتم اإلبالغ عنه من قبل البلد الذي شهد حصاد             (بمقترب التدفق الجوي     ، أم

ويختلف مقترب التحلل  ). التي يحدث بها التحرربالنسبة لمقترب التدفق الجوي، فإن آافة ثاني أآسيد الكربون المتحرر يتم اإلبالغ عنه بواسطة البلد
ام الحصاد       HWPالبسيط عن مقترب اإلنتاج في اعتبار أن حوض  ة للخشب في ع سدة فوري  . يتصل باألنشطة في األحراج ومن هنا ال يفترض أآ
) راج أو مساحة األراضي األخرىمثل األح (AFOLUيظل جزءا من حوض آربون ) Hالمتغير (وهو ما يعني أن مقدار الحصاد في أحد األعوام    

ات    ات من          .وال يتم حسابه آجزء من االنبعاث دار االنبعاث سيط مق ل الب درة للتحل ة المق ل الكمي ام    HWPوتمث ذا    .( CHWP DH↑) في آل ع ر ه ويعتب
ساحة األرض، واإلب              ون لم سيد الكرب اني أآ ة ث إسهام منتجات الخشب    الغ عن  االقتراح بتضمين الحصاد السنوي واإلبالغ عنه آجزء لعمليات إزال

ذا الوقت     ( C HWP DH↑*44/12) على النحو المحصود ا في ه ه اقتراح ائمين          . فإنه ال يعدو آون ى الق إن عل ة، ف ذه الخطوة التوجيهي ق به ا يتعل وفيم
 .[( H -↑C HWP DH) *44/12-] لمقترب التحلل البسيط على النحو إسهام منتجات الخشب المحصودبالحصر اإلبالغ عن 
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 1-12أ الجدول
 7-12 الجدول في الواردة المتغيرات باستخدام المحصود الخشب منتجات إسهام حساب بكيفية ملخص

يفية تقدير   باستخدام متغيرات منتجات الخشب المحصودآيفية تقدير إسهام 
HWP باستخدام تقديرات تحرر الكربون إسهام منتجات الخشب المحصودآ المقترب 5 إلى 1 من 

 5 إلى 3 من HWPومتغيرات ) 7 و6لمتغيرين ا(
44/12 × ∆CHWP DC ،] المتغير اب+أ1المتغير ( × 44/12-أي[( 
 

-44/12 × )H + PIM – PEX – ↑C HWP DC( 44/12-أي [، تغير المخزون × ) المتغير
 )]6 المتغير - 4 المتغير -3المتغير +5

-44/12 × )H – ↑C HWP DC( -44/12 × )∆CHWP DC + PEX – PIM( ،]أ 1المتغير  × 44/12ي أ
 ]4المتغير +3 المتغير –ب 1المتغير + 

 )]6 المتغير - 5المتغير ( × 44/12-أي [، التدفق الجوي

-44/12 × )H –↑C HWP DH( -44/12 × ∆CHWP DH ،] 44/12-أي × ) 7 المتغير - 5المتغير ( × 44/12-أي [، اإلنتاج )]ب2المتغير +أ2المتغير[( 

في هذه الخطوط التوجيهية يتم اإلبالغ عن إسهام منتجات الخشب المحصود على  غير مطبق
 النحو

 ل البسيطالتحل

-44/12 × )H –↑C HWP DH( ،] 44/12-أي × ) 7 المتغير - 5المتغير[( 
 

 اقتراح للتغير في اإلبالغ
آجزء من عمليات اإلزالة لمساحة األرضي في ) H × 44/12-(اإلبالغ عن 
األحراج أو مساحة (اعة والحراجة واستعماالت األرض األخرى قطاع الزر
 )األراضي

 آتحرر لثاني أآسيد الكربون من إسهام منتجات الخشب المحصوداإلبالغ عن 
HWP (44/12 ● ↑CHWP DH ) 
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