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 ).هولندا(؛ أندریه فان آمستيل )الوآالة الدولية للطاقة(
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   التحقق٢المرفق 

 مقدمة  ١

ترمي عمليات التحقق في السياق الحالي إلى المساعدة على تحقيق الموثوقية في عمليات حصر انبعاثات غازات االحتباس                      

ية أو العالمية وقد توفر معلومات بدیلة بشأن االنبعاثات            وقد تطبق هذه العمليات على المستویات اإلجمالية الوطن         .  الحراري

 :وقد تسفر عمليات التحقق عما یلي. واالتجاهات السنویة

 .توفير مدخالت لتحسين قوائم الحصر’ ١’

 .بناء الثقة في تقدیرات واتجاهات االنبعاثات’ ٢’

 .المساعدة على تحسين الفهم العلمي المتصل بقوائم الحصر’ ٣’

 .عمليات التحقق أیضا من التعاون الدولي في مجال تحسين عمليات الحصروقد تعزز 

وأحد هذه النهج هو تقييم تقدیرات واتجاهات االنبعاثات مثال آجزء من عملية                        .  وهناك نهج مختلفة للتحقق      

راء وهناك نهج یستلزم إج    .  اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ         مراجعة قوائم الحصر في إطار        

 . تقييم لقوائم الحصر اإلجمالية على أساس عالمي أو إقليمي بهدف إتاحة مزید من الفهم العلمي

ویتفاوت تطبيق هذه الخيارات أو األدوات، وآذلك            .  ویناقش هذا المرفق عددا من خيارات أو أدوات التحقق               

وقد یشمل   .  لمنشود من إجرائها    أنواع المعلومات المطلوبة، تبعا للدور الذي تؤدیه عملية التحقق والهدف ا                      

التحقق الدولي من قوائم الحصر إجراء مقارنات ببيانات األنشطة الدولية أو المستقلة ومعامالت االنبعاث                                

وُتجرى .  وتقدیرات عدم التيقن وقياسات الغالف الجوي والميزانيات العالمية أو اإلقليمية واتجاهات المصادر                 

-٢انظر القسم   (مراقبة الجودة   / بعد إعداد الحصر، بما في ذلك عملية ضمان          في العادة عمليات التحقق الدولية     

"). ضمان ومراقبة الجودة   "في هذا المرفق وفي الفصل الثامن المعنون             "  قوائم الحصر الوطنية   " المعنون    ١

وتتطلب أنشطة التحقق الموارد والوقت         .  وقد یتم التحقق الدولي في حال عدم إجراء عمليات تحقق وطنية                      

 . والخبرة التقنية والفكریة

وینبغي إعداد تقاریر منظمة عن عمليات التحقق وما تتمخض عنه من نتائج بدون تأخير لتوفير المعلومات                              

لفرق الحصر الوطنية وللمجتمع الدولي، عند االقتضاء، تبعا للدور الذي یؤدیه التحقق وللسبب من وراء                                   

 . إجرائه

 تقنيات التحقق

 عمليات تدقيق الجودة الداخلية، والمقارنات بين قوائم الحصر، ومقارنة مؤشرات الكثافة،              تشمل تقنيات التحقق  

وینبغي في آل     .  والمقارنة بترآيزات االنبعاثات في الغالف الجوي وقياسات المصادر، ودراسات النمذجة                     
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صول على البيانات جنبا    الحاالت النظر في عمليات مقارنة النظم التي تتوافر لها البيانات ومقارنة عمليات الح               

  ١.ونتناول أدناه هذه التقنيات ومدى انطباقها على المستوى الوطني والدولي. إلى جنب مع نتائج الدراسات

  المستوى الوطني١-١

انظر الفصل الثامن    (مراقبة الجودة    /یمكن تنفيذ إجراءات التحقق على أجزاء من قوائم الحصر آجزء من عملية ضمان                       

 .أو على أجزاء من الحصر الكلي او على الحصر الكلي آعملية منفصلة") ومراقبة الجودةضمان "المعنون 

  المقارنات ببيانات االنبعاثات الوطنية األخرى١-١-١

تمثل المقارنات بتقدیرات االنبعاثات المستقلة أو الوطنية أو اإلقليمية األخرى أحد الخيارات السریعة للتحقق من االستيفاء أو                  

وتتوافر هذه القوائم المستقلة    .  ات االنبعاثات التقریبية أو من مخصصات فئات المصادر أو فئات المصادر الثانویة            من مستوی 

بدرجات متفاوتة، غير أن الموارد الممكنة تشمل قوائم الحصر في الوالیات أو المقاطعات وآذلك قوائم الحصر التي تعدها                       

بين الخطوات المحددة إلجراء عمليات المقارنة الوطنية وبين الخطوات                  وهناك تشابه     .  المنظمات البحثية بشكل مستقل      

 ."قوائم الحصر الوطنية" المعنون ١-٢المحددة إلجراء عمليات المقارنة بالبيانات الدولية آما هو مبين في القسم 

  االختبار المباشر للمصادر ٢-١-١

شرة للمداخن وقياسات أعمدة الدخان والقياسات عن بعد                استخدمت في عمليات القياس المباشر للمصادر القياسات المبا               

وتتيح آل هذه النهج أن نعزو الترآيزات التي نتوصل إليها بالمشاهدة بشكل مباشر إلى االنبعاثات                        .  وعناصر االستشفاف 

في االختبارات  وطالما آان عدم التيقن تمثيليا فإن مقداره المقترن بالقياس وحسابات االنبعاثات                  .  الناتجة عن مصدر معين    

المباشرة للمصادر یعتبر عادة أقل من مقداره في تقدیرات انبعاثات الحصر التي آان یمكن أن تحسب باستعمال طرق                                  

" قياسات االنبعاثات المباشرة  " تحت عنوان     ٣-١-٧-٨ولمعرفة المزید عن هذا الموضوع یمكن الرجوع إلى القسم             .  أخرى

 ." قبة الجودةضمان ومرا"من الفصل الثامن المعنون 

  المقارنة بالمطبوعات العلمية الوطنية وغيرها من المطبوعات٣-١-١

على الرغم من أن وآاالت حصر الغازات تعد مسؤولة عن تجميع وتقدیم القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس                    

وبفحص مصادر هذه األدبيات    ).  التقنيةمثل األدبيات العلمية و   (الحراري فقد تكون هناك منشورات مستقلة أخرى ذات صلة          

 . فقد نحدد مجاالت إلجراء مزید من البحوث وتحسين عملية الحصر

  أدوات المقارنة الدولية اإلضافية٢-١

ویمكن إجراء  .  قد تمثل مقارنة قوائم الحصر الوطنية بمجموعات البيانات الدولية وسيلة مستقلة للتحقق من تقدیرات الحصر                

مقارنات، بما في ذلك المقارنات بتقدیرات االنبعاثات الصعودیة التي تقوم بتجميعها جهات مستقلة،                               عدة أنواع من ال       

والمقارنات بقياسات الغالف الجوي، والمقارنات مع مصادر األدبيات العلمية الدولية، والمقارنات مع الميزانيات العالمية أو                

ة من البلدان األخرى على التحقق من الفرضيات المتعلقة باستعمال                وتساعد المقارنات مع قوائم الحصر المقدم         .  اإلقليمية

وإضافة إلى المقارنات مع قوائم الحصر في بلدان بعينها، من              .  معامالت االنبعاث واستيفاء فئات المصادر والنهج الشاملة         

 . الممكن إجراء مقارنة أآثر انتظاما لمجموعات أآبر من البلدان

                                                 
 ).١٩٩٩(وفان آمستيل )  أ، ب١٩٩٩(؛ ليم وآخرین )١٩٩٧(لبعض هذه الخيارات في الوآالة األوروبية للبيئة یـرد وصف تفصيلي  ١
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  المقارنات الصعودية١-٢-١

ومن خالل هذه المقارنات یمكن فحص          .  یمكن إجراء مقارنات صعودیة مختلفة بالتوازي لفئة معينة من فئات المصادر                   

ویمكن أن تشمل األنواع العریضة لهذه المقارنات ما          .  مستویات االنبعاثات اإلجمالية ومعامالت االنبعاث وبيانات األنشطة        

 :یلي

م بتجميعها جهات مستقلة لتدقيق االستيفاء وحجم ومخصصات                      المقارنات بمجموعات البيانات التي تقو             •

 .المصادر

مثل مستویات األنشطة أو معامالت االنبعاث اإلجمالية أو            (المقارنات بين البلدان التي تقارن فيها المدخالت             •

 .في مختلف البلدان في نفس السنة) المعامالت األخرى المستعملة في عمليات حساب االنبعاثات

 .ت بين البلدان التي تقارن فيها اتجاهات االنبعاثات أو المدخالت في مختلف البلدانالمقارنا •

آما یمكن لهذه األنواع المختلفة من المقارنات أن تساعد على تقييم تقدیرات عدم التيقن في قوائم الحصر الوطنية وقوائم                               

 وعمليات المقارنة ال تمثل في آل الحاالت التحقق            .حصر االنبعاثات العالمية، وفي تقييم الفروق على مستوى البلد الواحد             

ویمكن لهذه العمليات   ).  في االتجاهات وفيما بين البلدان مثال     (من البيانات ذاتها، وإنما التحقق من موثوقية البيانات واتساقها           

لتحقق في البيانات     أن تمكن المراجعين من تحدید جوانب عدم االتساق أو المسائل التي قد یلزم فيها إجراء مزید من ا                                   

ویتوقف الوقت الذي تستطيع وآاالت حصر الغازات أن تقضيه في إجراء أنشطة التحقق المستقلة على الموارد                     .  التفصيلية

 .المتاحة وعلى تقييم قيمة هذه األنشطة مقارنة بغير ذلك من وسائل تحسين جودة الحصر

 :ونصف فيما یلي عدة أمثلة ألنواع المقارنات

یلزم في حالة ثاني أآسيد الكربون المنبعث من احتراق الوقود األحفوري              :  قدیرات النزولية والصعودیة  مقارنة الت  •

التوجيهية للهيئة المعدلة     للخطوطإجراء حساب مرجعي على أساس االستهالك الظاهري لكل نوع من الوقود وفقا              
وقد ).  الخطوط التوجيهية للهيئة     (اري بشأن القوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحر             ١٩٩٦لعام  

ینطبق أیضا هذا النوع من االختبارات النزولية لالستيفاء ولنطاق القيمة على الحاالت األخرى التي یستند فيها                           

وفي الحاالت التي تحسب فيها االنبعاثات آمجموع األنشطة القطاعية على أساس                     .  الحصر إلى نهج صعودي      

واع الوقود أو منتجات مثل المرآبات الكربونية الفلوریة الهيدروجينية أو المرآبات               مثل أن (استهالك سلعة معينة     

یمكن تقدیر االنبعاثات باستعمال أرقام االستهالك الظاهري        )  الكربونية المشبعة بالفلور أو سادس فلورید الكبریت       

 ). تغيرات المخزون± الصادر -الوارد + مثل مجموع اإلنتاج الوطني (

توجد بالفعل : ئم حصر االنبعاثات الوطنية بمجموعات البيانات الدولية التي تقوم بتجميعها هيئات مستقلة       مقارنة قوا  •

فهناك على سبيل المثال تقدیرات انبعاثات ثاني أآسيد الكربون المقترنة باحتراق                 .  بعض قواعد البيانات العالمية    

وتجمع قوائم  .  ز معلومات وتحليل ثاني أآسيد الكربون      الوقود األحفوري التي تجمعها الوآالة الدولية للطاقة ومرآ         

وهو (حصر آل غازات االحتباس الحراري العالمية البشریة المنشأ في برنامج أنشطة حصر االنبعاثات العالمية                    

أحد مكونات البرنامج العالمي للغالف األرضي والغالف الحيوي التابع للهيئة العالمية الدولية لكيمياء الغالف                           

وفي قاعدة بيانات االنبعاثات لبحوث الغالف الجوي العالمية التي یقوم بتجميعها معهد العلوم البيئية                              )  الجوي

الوآالة (والمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة بالتعاون الوثيق مع برنامج أنشطة حصر االنبعاثات العالمية                               
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). ١٩٩٩؛ أوليفييه وآخــرون،       ١٩٩٣،   ؛ غرایدیل وآخرون    ١٩٩٤؛ مارالند وآخرون،       ١٩٩٩الدولية للطاقة،     

ومع .  ویمكن لهذه المقارنات أن تساعد على التحقق من استيفاء التقدیرات واتساقها ودقتها في حدود نطاق قيمتها                     

ذلك، ینبغي عند تقييم نتائج هذه المقارنات أال یغيب عنا أن مختلف مصادر البيانات ليست في آثير من األحيان                            

ومثال ذلك أن قاعدة . عضها البعض أو عن مجموعة البيانات المستعملة لحساب الحصر الوطني         مستقلة تماما عن ب   

بيانات االنبعاثات لبحوث الغالف الجوي العالمية تبدأ باستعمال بيانات الطاقة المستقاة من الوآالة الدولية للطاقة                      

ري، وتبدأ مجموعة بيانات مرآز           لحساب انبعاثات ثاني أآسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود األحفو                        

. معلومات وتحليل ثاني أآسيد الكربون وبرنامج أنشطة حصر االنبعاثات العالمية ببيانات األمم المتحدة عن الطاقة               

بل وإضافة إلى ذلك فإن بيانات الطاقة المتوافرة لدى الوآالة الدولية للطاقة واألمم المتحدة ال تنفصل تماما عن                             

 أنه لتفادي ازدواجية العمل فإن الوآالة الدولية للطاقة واألمم المتحدة تتعاونان في تبادل                              إذ.  بعضهما البعض  

 . البيانات واستعمال االستبيانات الموحدة لبعض البلدان

یمكن إجراء مقارنات مشابهة من      :  مقارنة بيانات األنشطة بمجموعات البيانات التي تقوم بتجميعها هيئات مستقلة             •

ویمكن مقارنة هذه البيانات األساسية     .  يانات األنشطة األساسية للتحقق من االستيفاء ونطاق القيمة        خالل استعمال ب  

مثل إحصاءات الوآالة الدولية للطاقة ومنظمة األمم              (باإلحصاءات الدولية التي تقوم بتجميعها هيئات مستقلة                

 بين هذه البيانات نظرا ألن بيانات األنشطة           ومع ذلك، ینبغي أال نتوقع تتطابقا آامال        ).  المتحدة لألغذیة والزراعة  

التي تستعملها وآالة الطاقة قد تستقى من مصادر بيانات مختلفة أو ربما تكون نسخة مختلفة عن النسخة المستعملة                   

ولالطالع على بعض األمثلة یمكن الرجوع إلى شيبر            .  في البيات الوطنية التي تقوم بتجميعها المنظمات الدولية           

مثل معدل  (وعند التحقق من بيانات األنشطة یمكن تحدید المؤشرات ألغراض المقارنة الدولية            ).  ١٩٩٢(وآخرین  

النشاط لكل نسمة أو لكل موظف أو لكل وحدة من وحدات الناتج المحلي اإلجمالي أو لكل عدد من األسر أو لكل                            

ء عمليات تدقيق الحجم ویشير إلى        ویمكن أن یساعد ذلك على إجرا       ).  عدد من المرآبات وفقا لقطاعات المصادر       

 .أي قيم متطرفة قد تنجم عن المدخالت أو أخطاء الحساب

فيمكن الجمع مثال   .  یمكن عمليا الجمع بين أنواع مختلقة من المقارنات        :  مقارنة معامالت االنبعاث فيما بين البلدان       •

خية عن طریق مخطط توضيحي یظهر فيه       بين مقارنات معامالت االنبعاث فيما بين البلدان وبين االتجاهات التاری          

. وبيانات السنة األخيرة والقيم الدنيا والقصوى      )   على سبيل المثال    ١٩٩٠(لمختلف البلدان بيانات السنة المرجعية        

 االقتضاء  دوقد تدرج أیضا عن    .  ویمكن إجراء هذا التحليل لكل فئة من فئات المصادر ولعمليات التجميع الممكنة                 

مخطط توضيحي لمقارنة معامالت االنبعاث     " المعنون   ١انظر الشكل   (نویة، مثل أنواع الوقود      فئات المصادر الثا  

وهي النسب   (ویمكن أیضا إجراء مقارنات بين البلدان باستعمال معامالت االنبعاث الضمنية                         ").  بين البلدان  

یمكن من اآتشاف القيم المتطرفة      وهذا النوع من المقارنة قد        ).  النزولية بين تقدیرات االنبعاثات وبيانات األنشطة       

 لقيم عينات البلدان موضوع النظر مع مراعاة أن تفاوت الظروف الوطنية یمكن أن               اإلحصائياستنادا إلى التوزیع    

وحيث إن معامالت االنبعاث الضمنية تمثل نسب االنبعاثات إلى                .  یؤثر بشدة على معامالت االنبعاث الضمنية         

ت التي تستند إليها ینبغي أن تساعد على التحقق من معامالت االنبعاث ومن بيانات                     بيانات األنشطة فإن المقارنا    

 االفتراضية المحددة من       ١وأخيرا فإن المقارنة بين قيم المستوى             .  األنشطة على السواء في الحساب األصلي          

البالد من معامالت     وبين القيم المحددة في األدبيات قد تفيد في تحدید ما یمكن مقارنته وما هو خاص ب                              الهيئة

 . االنبعاث المستعملة
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یمكن االستفادة أیضا من المقارنات القائمة على أساس تقدیرات         :  المقارنات القائمة على أساس تقدیرات عدم التيقن       •

 المعنون   ٢ومثال ذلك أن الشكل          .  مقادیر عدم التيقن المقترنة بمعامالت االنبعاث عندما تتوافر هذه البيانات                     

یبين في مخطط واحد      "  ي لمقارنة معامالت االنبعاث وعدم التيقن المقترن بها فيما بين البلدان                 مخطط توضيح "

ویمكن إجراء ذلك على فئة      .  معامل االنبعاث في السنة الجاریة ونطاق عدم التيقن المتصل به في مختلف البلدان                 

وقد تساعد هذه   .  وقود، عند االقتضاء  معينة من فئات المصادر وعلى فئات المصادر الثانویة، مثل مختلف أنواع ال             

 .المقارنة على تحدید البيانات ذات القيم المتطرفة التي ال تتشابك نطاقات عدم التيقن المتعلقة بها

مثل (یمكن مقارنة مؤشرات آثافة االنبعاثات فيما بين البلدان              :  مقارنة مؤشرات آثافة االنبعاث فيما بين البلدان           •

نبعاثات الصناعية لكل وحدة من القيمة المضافة وانبعاثات وسائل النقل لكل سيارة                            االنبعاثات لكل فرد واال       

واالنبعاثات الناتجة عن توليد القوى لكل آيلو واط ساعة من الكهرباء المتولدة واالنبعاثات من الحيوانات المجترة                   

. وتدقيق لنطاق قيمة االنبعاثات    وتتيح هذه المؤشرات اختبار أولي         ).  المدرة للبن لكل طن متري من اللبن المنتج           

وتعبر مؤشرات آثافة االنبعاث عن        .  وليس من المتوقع أن تكون مؤشرات آثافة االنبعاث مترابطة عبر الدول                  

على أن هذه االختبارات    .  مختلف الممارسات والتطورات التكنولوجية وآذلك عن تفاوت خصائص فئات المصادر          

  ٢.ن أو القطاعاتقد تكشف عن مفارقات على مستوى البلدا

  مخطط توضيحي لمقارنة معامالت االنبعاث بين البلدان١الشكل 

 
معامالت
االنبعاثات

من سنة (
األساس 
حتى السنة
)الجاریة

)الوحدة(

90 

97 

  1البلد 

90

97

  2البلد

97

90

  البلدان 3البلد

90/97

 4البلد

90

97

 5البلد

90/97

 6البلد

  : ر الثانويةفئة المصاد/   فئة المصادر

 :الملوث

   97-90يتصل نطاق معامالت االنبعاثات هنا  بمعامالت االنبعاثات القصوى والدنيا أثناء الفترة : ملحوظة

  مخطط توضيحي لمقارنة معامالت االنبعاث وأوجه عدم التيقن المقترنة بها٢الشكل 

معامالت 

االنبعاثات 

ونطاقات عدم 

  التيقن

)الوحدة(

 6البلد 5البلد 4البلد البلدان 3البلد 2البلد 1البلد 

 :فئة المصادر الثانوية/فئة المصادر
 :الملوث

 طاق عدم  التيقن  لمعامل االنبعاث الجارييتصل هنا نطاق معامالت االنبعاث لبلد معين بن:    ملحوظة

 :السنة

                                                 
 ).١٩٩٧(و وبوسبيف وآخرین ) ١٩٩٧(یمكن االطالع على مزید من أمثلة مؤشرات الطاقة في سيبر وهاس  ٢
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 البلدان مقارنة تقديرات مستويات عدم التيقن فيما بين ٢-٢-١ 

آيفية تقدیر مستویات عدم التيقن وإعداد      "  التطبيق العملي لقياس مقدار عدم التيقن     "یبين الفصل السادس المعنون     

ویمكن مقارنة تقدیرات مستویات عدم التيقن في مختلف فئات المصادر بطرق متعددة، منها ما                      .  التقاریر عنها 

 :یلي

 .لمصادر والغازات في قائمة الحصر الخاصة بالبلدمقارنة تقدیرات عدم التيقن في مختلف فئات ا •

 .مقارنة عدم التيقن المقترن بغاز معين في فئات مصادر محددة فيما بين البلدان •

المقارنة بين تقدیرات عدم التيقن المبلغ عنها في قائمة الحصر الوطنية وبين تقدیرات عدم التيقن                                   •

قوائم الحصر الوطنية أو في الوثائق المستعملة                الواردة في قوائم الحصر اإلقليمية أو غيرها من                      

 .ألغراض التحقق

وهناك عوامل آثيرة تؤثر على مقادیر عدم التيقن التي یتم تقدیرها لغازات مختلفة في فئات مصادر مختلفة وال                       

 . اعلى أن هذه المقارنات قد تنبه وآالة حصر الغازات إلى المجاالت التي من الممكن تحسينه. یتوقع تماثلها

  المقارنات بقياسات الغالف الجوي على النطاقات المحلية واإلقليمية والعالمية٣-١

قد توفر المقارنات بقياسات الغالف الجوي معلومات مفيدة عن صالحية تقدیرات االنبعاثات في سياق االتجاهات                

وقد تستعمل   .  رآباتالشاملة للغالف الجوي في بعض المناطق أو في بعض فئات مصادر االنبعاثات أو المُ                             

 :خيارات عدة، منها

قد یستدل على الترآيزات الطبيعية في موقع معين من         :  أخذ عينات من الغالف الجوي المحلي واإلقليمي       •

من ارتفاع مستویات ) أعمدة الدخان(انخفاض مستویات الترآيزات وقد یستدل على الترآيزات المرتفعة 

ة مواقع ثابتة في جهة الریاح وفي عكس جهتها، مما یتيح                  ویمكن إجراء القياسات في عد       .  الترآيزات

على أنه من المالئم من ناحية تقييم        .  مقارنة الترآيزات المقيسة بالترآيزات المعروفة من خالل النماذج        

ومثال ذلك  ).  أي تقدیر االنبعاثات عن طریق الترآيزات المقيسة      (االنبعاثات إجراء عملية نمذجة عكسية      

في معاینة الغالف    )  ١٩٩٩ليفين وآخرون،    (عليم الدليلي لتقييم انبعاثات غاز الميثان             للت 13Cاستخدم  

والواقع أنها تناسب األقاليم التي       .  وال تقتصر هذه الطرق على المناطق داخل الحدود الوطنية             .  الجوي

 من  وبالنظر إلى وقوع مراآز الصناعة والتلوث في آثير             .  تترآز فيها االنبعاثات في منطقة صغيرة          

األحيان على جانبي الحدود الوطنية فقد یتعذر إجراء تقييم لبلد واحد فقط حيث ال یمكن تقييم االنبعاثات                    

 . وفي هذه الحاالت ال تفيد هذه الطرق إال على المستوى الثنائي أو الدولي. إال للمنطقة بأسرها

) الثغر( التي ليس فيها مصادر       لعل الفرق القوي بين مناطق المصادر والمناطق        :  أعمدة الدخان القاریة   •

وقد یتم إجراء القياسات الروتينية بالقرب من المحيط أو على                    .  نجده عادة بين القارات والمحيطات        

والفرق بين ترآيزات الهواء الطبيعية وترآيزات أعمدة        .  الجزر البعيدة عن الشاطئ أو على متن السفن         

ليل متجهات الریاح أو تحليل المسارات، یشير إلى             الدخان البعيدة عن الشواطئ، مع االستفادة من تح            

ومثال ذلك أن عددا من غازات االحتباس الحراري، بما فيها المرآبات             .   على النطاق الواسع   تاالنبعاثا
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الكربونية الفلوریة الكلوریة وأآسيد النيتروز وغاز الميثان المنبعثة من عمود الدخان القاري في                                 

واستعملت هذه النتائج بعد ذلك في قياس        .  بآیرلندا)  Mace Head( هد   أوروبا، قد تم رصدها في ميس      

 أ، ب؛    ١٩٩٨دیونت وآخرون،    (القوة الكمية لمصدر االنبعاثات األوروبية من خالل النمذجة العكسية               

 ). ١٩٩٩فيرميولين وآخرون، 

ن استرداد صور    تتيح المشاهدات عبر األقمار الصناعية للمستعملي        :  المشاهدات عبر األقمار الصناعية     •

 . الترآيزات بشكل شبه مستمر لكل أنحاء المعمورة أو لجزء منها

قد تشير أیضا اتجاهات ترآيزات بعض المرآبات في الغالف الجوي إلى                    :  النهج الدیناميكية العالمية    •

وقد یفيد ذلك على وجه الخصوص في الحاالت التي             .  تغير في التوازن العالمي بين المصادر والثغور         

وطبقت هذه النهج على غاز الميثان                  .  ض فيها الترآيز الطبيعي للغاز في الغالف الجوي                        ینخف

 ).١٩٩٨ميس وبرینينكميير، (وعلى سادس فلورید الكبریت ) ١٩٩٤دلوغوآينكي وآخرون، (

على أنه قد یكون من     .  وتتيح هذه الطرق تغطية نسبة آبيرة من االنبعاثات العالمية ویمكن رصدها بشكل روتيني              

ير الممكن تقریبا تعقب مصادر أو فئات مصادر االنبعاثات ما لم تكن انبعاثاتها تحتوي على نوع ما من                                       غ

نوعا محددا من نظائر الكربون في حالة انبعاثات ثاني أآسيد                    "  البصمة"وقد تكون هذه       .  المميزة"  البصمة"

تغيرا موسميا أو    (ة زمنية نمطية      الكربون والميثان الناجمة عن استعمال الوقود األحفوري أو قد تكون صور                   

 ).مثل التوزیع حسب خطوط العرض(أو تغيرا نطاقيا ) یوميا

  المقارنات بالمطبوعات العلمية الدولية والميزانيات العالمية أو اإلقليمية واتجاهات المصادر٤-١

وتتسم .  الحصر الوطنية قد توفر األدبيات العلمية الدولية تقدیرات أو تحليالت أخرى یمكن مقارنتها بتقدیرات                      

المقارنة بين التقدیرات وبين هذه األدبيات بأهمية آبيرة عند التحقق من مستوى جودة الحصر الوطني الرسمي                      

 . ویمكن استعمالها عند مقارنة أو دمج انبعاثات غازات االحتباس الحراري في بلدان مختلفة

لعالمية التي تم جمعها بشكل مستقل ومع مستویات              والمقارنة بين قوائم الحصر الوطنية وبين قوائم الحصر ا                

االنبعاثات العالمية أو اإلقليمية المدرجة آجزء من تحليل أشمل هي وسيلة لتحدیث الميزانيات العالمية أو لتوفير                  

وربما أمكن تعقب أسباب عدم االتساق بين مختلف تقاریر            .  معلومات لواضعي قوائم الحصر الوطنية أو آليهما         

ات الناجمة عن المصادر الرئيسية بشرط توافر معلومات آافية عن التوزیع المكاني والزماني للمصادر،                 االنبعاث

 وسوباك،   ١٩٩٩، ثاني أآسيد الكربون؛ جانسن وآخرون،               ١٩٩٦هاینمان،   (بما في ذلك المصادر الطبيعية            

 ).،أآسيد النيتروز١٩٩٦،الميثان؛ بومان وتيلور ، ١٩٩٩

 لتحقق من قوائم حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري اإلرشادات العملية ل٢

 هناك فائدة آبيرة من التحقق من آل واحدة من قوائم حصر غازات االحتباس الحراري الوطنية على المستوى                        

 :ویمكن ألنشطة التحقق أن تساعد على تحقيق األغراض التالية). مثل المقارنات فيما بين البلدان(الدولي 

 .تحقق الوطنيةدعم أنشطة ال •

 .تحسين الفعالية عن طریق تفادي ازدواجية الجهود المبذولة على الصعيد الوطني •
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 .الخطوط التوجيهية للهيئةتوفير مدخالت لتقييم  •

 .إعالم الجمهور والعلماء والمراجعين الحكوميين •

  قوائم الحصر الوطنية١-٢

 توفير ما    الممارسة السليمة رات الحصر فإن من        إذا اعتبرت عملية التحقق المستقلة وسيلة قيمة لتحسين تقدی              

 :یلي

 . الدرایة التقنية المستقلة الكافية •

 .تقریر وطني عن الحصر •

 .تقدیرات عدم التيقن ووثائق ضمان ومراقبة الجودة المتضمنة في التقریر •

 .التقاریر عن عمليات التحقق الوطنية القائمة •

 . الشروع في عملية التحققومن المفيد أیضا تحدید الثغرات في الحصر قبل

قائمة تلخص وترتب األدوات المستعملة حسب         "  التحقق من قوائم الحصر الوطنية       " المعنون    ١ویشمل اإلطار    

وتعتمد أفضل مجموعات األدوات التي یستخدمها مستعمل معين على البيانات                    .  السهولة التقریبية في تنفيذها      

 ).ل التمویل والوقت والدرایة التقنيةمث(المتاحة والقيود المفروضة على الموارد 

 ١اإلطار 
 التحقق من قوائم الحصر الوطنية

  االختبارات-ألف

 .حتى سنة النهایة)  في العادة١٩٩٩٠(التحقق من حاالت االنقطاع في اتجاهات االنبعاثات من سنة األساس  •

 : مقارنات االنبعاثات وما إلى ذلك من السمات-باء

ن      • ين ال ة ب يد الكربون الناتجة عن احتراق الوقود األحفوري وبين النهج               المقارن بعاثات ثاني أآس ر مستوى ان بع في تقدی هج المرجعي المت

 .األخرى

ئات المصادر والغازات وبين التقدیرات الوطنية المستقلة المجمعة من                           • بعاثات المدرجة في الحصر بحسب ف رات االن ين تقدی ة ب المقارن

 .قواعد البيانات الدولية

يانات األنشطة وبين التقدیرات المستقلة وربما مقارنة بيانات األنشطة المجمعة من البلدان التي تتشابه فيها فئات المصادر                       • ين ب ة ب المقارن

 .والقطاعات

بعاث          • امالت االن ين مع ة ب ئات المصادر والغازات وبين التقدیرات المستقلة والتقدیرات المجمعة من البل            ) الضمنية (المقارن دان التي  في ف

 .تتشابه فيها فئات المصادر والقطاعات

ي تتشابه فيها فئات                            • بلدان األخرى الت ة من ال رات المجمع ين التقدی تارة وب ئات مصادر مخ ثافة القطاعات في ف رات آ ين تقدی ة ب المقارن

 . الدوليةوتحسب عند اللزوم تقدیرات آثافة االنبعاثات استنادا إلى المصنفات اإلحصائية. المصادر والقطاعات

  مقارنة أوجه عدم التيقن-جيم

تمدة من تقاریر البلدان األخرى والقيم االفتراضية المحددة من                           • رات المس ين التقدی يقن وب رات عدم الت ين تقدی ة ب الهيئة الحكومية  المقارن
 .الدولية المعنية بتغير المناخ

  القياسات الموقعية-دال

 . إن أمكنر الرئيسيةفئات المصادإجراء اختبارات مباشرة على  •
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يات ضمان ومراقبة الجودة وقد أدرجت النتائج في تقریر الحصر                ذه األنشطة آجزء من عمل م إجراء بعض ه د ت ا ق . وربم

ار    ي اإلط تارة ف يات المخ ن العمل تهاء م د االن تعانة    ١وبع ن االس يليا، یمك راجعتها تفص زم م ي یل ائل الت د المس د تحدی  وبع

 :ي قد تدعم أیضا عمليات التحققبالمعلومات التالية الت

 .التقاریر الوطنية •

 .، مثل األدبيات العلمية عن معامالت االنبعاثاإلضافيةاألدوات  •

 . والقطاعاتبفئات المصادر الرئيسيةالنتائج المستخلصة من العينات الجویة ذات الصلة  •

ازات ة حصر الغ ومات من وآال تماس المعل تنتاجات وال تحقق وین. وینبغي تلخيص االس ية ال تنتاجات عمل بغي أن تنشر اس

 .عالنية حيثما أمكن

  قوائم الحصر العالمية أو اإلقليمية اإلجمالية٢-٢

بعاثات فيما بين البلدان باإلضافة وآذلك بين مجموع االنبعاثات في مجموعات          ومات حصر االن يد أیضا فحص معل من المف

بلدان    ارن ب        . من ال يمات أن تق ذه التقي ثال له ية أو اإلقليمية وبين ترآيزات     ویمكن م بعاثات واالتجاهات العالم يع االن ين مجام

زات   ذه الترآي ي ه رات ف وي والتغي الف الج ي الغ بعاثات ف ين   . االن ة ب افية بفضل المقارن ومات إض ى معل د نحصل عل وق

ر                 ي للنظائ يل الدليل ين تحل تارة وب ئات المصادر المخ ية لف ية أو اإلقليم يع العالم د یت  . المجام يح هذا النوع من التحقق نطاقا وق

 .إرشادیا لتقدیرات االنبعاثات

وبة بأهداف ونطاق عملية التحقق والتحليل                      يانات المطل ا والب ي یجب اتخاذه تحدد الخطوات الصریحة الت وقد تفيد أوجه   . وت

 االنبعاثات في الغالف التعارض التي تكشف عنها عمليات التحقق في قوائم الحصر الوطنية اإلجمالية والمقارنات بترآيزات       

 .الجوي في توجيه أولویات البحث في مجال قوائم الحصر الوطنية وعلوم الغالف الجوي في المستقبل

  التقارير٣

 . ینبغي نشر االستنتاجات حتى تتحقق أقصى فائدة ممكنة من عملية التحقق

 :وینبغي أن یشمل التقریر البنود التالية

 .ما تم التحقق منه •

 .ء عملية التحققآيفية إجرا •

 .المعایير المطبقة في انتقاء أولویات التحقق •

 .الحدود المقيدة في العمليات التي تم اآتشافها •

 .المعلومات الواردة من المراجعين الخارجيين مع تلخيص التعليقات الرئيسية •

 .اإلجراءات التي اتخذتها وآالة حصر الغازات نتيجة لعملية التحقق •

 .االستنتاجات بشأن تحسين الحصر أو البحوث على المستوى الدوليالتوصيات الناشئة عن  •

ي       ا ف وحدة الموصى به وحدات الم باع ال ي ات ع، ینبغ اق واس ى نط رها عل تحقق ونش ر ال تعمال تقاری ير اس وط ولتيس الخط
 . واستعمال اللغات الرسمية المعمول بها في األمم المتحدةالتوجيهية للهيئة
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