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 الرؤساء المشارآون والمحررون والخبراء

الرئيسان المشارآان في اجتماع الخبراء بشأن المنهجيات عبر القطاعية لتقدير مقدار عدم التيقن ومستوى جودة عملية حصر                                

 الغازات

 ) تنزانيا(و برهاني نيينزي ) اليابان( تاآا هيرایشي 

 محرر المراجعة

 )آينيا(ینغو ریتشارد أود

 المؤلفان

 )أستراليا(و سيمون بنتلي ) الجمهوریة التشيكية(ميلوس تيشي 

 المراجعون

؛ إیان غالبالي   )المملكة المتحدة (؛ سيمون إیغلستون    )أمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ         (روبرتو أآوستا   

إدارة البيئة بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان             ( توماس مارتنسن       ؛)جمهوریة سلوفاآيا  (؛ آاتارینا ماریكوفا       )أستراليا(

 ).النرویج(؛ آریستين ریبدال )المملكة المتحدة(؛ جيم بنمان )هولندا(؛ یوز أوليفر )االقتصادي
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 الفهرس

٧ Accuracy  الدقة 
٧ Activity data  بيانات األنشطة 
٧ Arithmetic mean  المتوسط الحسابي 
٨ Auto-correlation  االرتباط الذاتي 
٨ Auto-covariance  التغایر الذاتي 
٨ Bias  تحيز 
٨ Bootstrap technique  تقنية إعادة المعاینة 
٨ Central limit theorem  نظریة النهایة المرآزیة 
٨ Coefficient of variation  معامل التغير 
٩ Comparability  المقارنة 
٩ Completeness  تيفاءاالس 
٩ Confidence  ثقة 
٩ Confidence interval  فترة الثقة 
١٠ Consistency  االتساق 
١٠ Correlation  االرتباط 
١٠ Correlation coefficient  معامل االرتباط 
١٠ Covariance  تغایر 
Cumulative distribution function            انظر دالة التوزیع  تراآمي دالة التوزیع ال 
١٠ Decision tree  شجرة قرارات 
١٠ Distribution function  دالة التوزیع 
١١ Elasticity  مرونة 
١١ Emission Factor  معامل االنبعاث 
١١ Error  خطأ 
١١ Estimation  تقدیر 
١١ Estimator  مقدر 
١٢ Expectation  التوقع 
١٢ Expected value  القيمة المتوقعة 
١٢ Expert Judgement  حكم الخبراء 
١٢ Extreme value  القيمة المتطرفة 
١٢ Good Practice  الممارسة السليمة 
١٢ Independence  )عدم التبعية(االستقالل  
١٣ Key source category  فئة المصادر الرئيسية 
١٣ Kurtosis  درجة انفراج منحنى التوزیع 
١٣ Latin hypercube sampling  معاینة المكعب الالتيني الزائدي 
١٣ Law of large numbers  قانون األعداد الكبيرة 
١٣ Linear model  نموذج خطي 
١٣ Linear regression  انحدار خطي 
١٤ Lognormal distribution  التوزیع الطبيعي اللوغاریتمي 
١٤ Mean  المتوسط 
١٤ Median  الوسيط 
١٥ Mode  لالمنوا 
١٥ Model  نموذج 
١٥ Moments 

(of random variable)
 العزوم  

 )لوصف توزیع المتغيرات العشوائية(
١٥ Monte Carlo method  طریقة مونت آارلو 
١٦ Non-linear model  نموذج غير خطي 
١٦ Normal distribution  توزیع طبيعي 
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١٦ Parameters of population  حصائيمعالم المجتمع اإل 
انظر دالة آثافة االحتمال                                                 PDF  دالة آثافة االحتماالت 

١٦ Percentile  مئوي 
١٧ Population  المجتمع اإلحصائي  
 مئوي المجتمع اإلحصائي   Population percentile                                      انظر مئوي
ياري    Population standard deviation     انظر االنحراف المع
  

 االنحراف المعياري للمجتمع االحصائي 

١٧ Precision  الضبط 
١٧ Probability  االحتمال 
١٧ Probability density function - PDF  دالة آثافة االحتمال 
١٨ Probability distribution  توزیع االحتماالت 
١٨ Propagation of uncertainties  انتشار أوجه عدم التيقن 
١٨ Quality Assurance (QA)  ضمان الجودة 
١٨ Quality Control (QC)  مراقبة الجودة 
١٨ Random error  خطأ عشوائي 
١٩ Random variable  المتغير العشوائي 
١٩ Residual  المتبقي 
١٩ Sample  العينة 
 منوال العينة   Sample mode انظر المنوال
Sample percentile انظر مئوي  مئوي العينة  

١٩ Sensitivity  حساسية 
١٩ Sensitivity analysis  تحليل الحساسية 
١٩ Sigma interval  "سيغما"فترة  
٢٠ Simple random sample  عينة عشوائية بسيطة 
٢٠ Skewness  االلتواء 
٢٠ Standard deviation  االنحراف المعياري 
٢٠ Standard error of the mean  الخطأ المعياري للمتوسط 
٢٠ Statistic  إحصاءة 
٢٠ Statistics  علم اإلحصاء 
٢٠ Systematic and random errors  األخطاء المنتظمة والعشوائية 
٢١ Systematic error  الخطأ المنتظم 
٢١ Time series  متسلسلة زمنية 
٢١ Transparency  الشفافية 
٢١ Trend  االتجاه 
٢١ Triangular distribution  التوزیع المثلثي 
٢١ Unbiased estimator  مقدر غير متحيز 
٢١ Uncertainty  عدم التيقن 
٢٢ Uncertainty analysis  تحليل عدم التيقن 
٢٢ Uniform distribution  التوزیع المتساوي  
٢٢ Validation  إثبات 
٢٢ Variability  )التقلبية( التغيریة  
٢٣ Variance  التباین 
٢٣ Variance of sample mean  تباین متوسط العينة 
٢٣ Verification  التحقق 
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  المصطلحات ٣المرفق 

 مقدمة  ١

اسات حيث یتناول     یوفر هذا المرفق مرجعية مالئمة للمسؤولين عن حصر غازات االحتباس الحراري وصانعي السي                            

 . المصطلحات اإلحصائية العامة باإلضافة إلى المصطلحات ذات الصلة المباشرة بعملية حصر االنبعاثات

  اختيار المصطلحات١-١

 :الغرض من اختيار المصطلحات وصياغة التعریفات هو

تباس الحراري وآذلك   التميز بين المصطلحات التي لها معاني مختلفة عند استعمالها في مجال حصر غازات االح                •

 "االتساق"في حال استعمالها بمعناها الفني أو اإلحصائي أو الریاضي ، مثل مصطلح 

التي تعتبر أساسية في إعداد التقاریر العملية لحصر                 )  اإلحصائية في معظمها    (توحيد المصطلحات األساسية        •

 .غازات االحتباس الحراري

وتطویر دليل الممارسات السليمة في مجال تقدیر عدم التيقن في          تعریف المصطلحات األخرى التي تساعد في فهم         •

 . عملية حصر غازات االحتباس الحراري

  صياغة التعريفات٢-١

فهو أوال یميز آل تعریف موضوع . یتخذ هذا المرفق نهجا عمليا ویوفر واحدا أو أآثر من أنواع التعریفات التالية لكل مفردة     

وتستعمل في بعض الحاالت أمثلة لتبيان الدالالت               ."  التعریف في سياق الحصر         "خصيصا لتطبيقات الحصر بالعبارة       

وهو مستعمل لشرح التعریف اإلحصائي أو الریاضي       "  التعریف اإلحصائي "المحددة لعملية الحصر، وأما النوع الثاني فهو         

الدالالت في استعماالت    ومرة أخرى تستعمل أمثلة في بعض الحاالت لتوضيح تطبيق هذه                  .  المشترك في مصطلح معين     

لهيئة الفرعية والنوع األخير من التعریفات مستمد من المصادر األخرى، بما فيها التعریفات السابقة على تعریفات ا              .  الحصر

لهيئة الفرعية للمشورة    اللمشورة العلمية والتكنولوجية أو الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التي وافقت عليها                         

المشار إليها بالرمز               (التفاقية األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغير المناخ                                     مية والتكنولوجية التابعة                   العل

FCCC/SBSTA/1999/6 Add. 1(  ،          المتعلقة بالقوائم الوطنية لحصر        ١٩٩٦وخطوط الهيئة التوجيهية المنقحة لعام 
المتوسط "والبنود المدرجة تحت تعریفات            .  اسي، والمنظمة الدولية للتوحيد القي           انبعاثات غازات االحتباس الحراري         

، "عدم التيقن "و"  إحصاءة"و"  المتغير العشوائي "و"  التوزیع"و"  االحتمال"و"  المجتمع اإلحصائي "و"  التوقع"و"  الحسابي

  واستنسخت بتصریح من    دليل التعبير عن عدم التيقن في القياس         ، مأخوذة عن     ]٧[متضمنا التعریفات المشار إليها بالرقم         

ویمكن الحصول على هذه المطبوعة الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي من أي               .  المنظمة الدولية للتوحيد القياسي   

 ,ISO, Case Postale 56: هيئة عضو أو مباشرة من األمانة المرآزیة للمنظمة الدولية للتوحيد القياسي على هذا العنوان        

1211 Geneva 20, Switzerland .نظمة تحتفظ بحقوق النشروالم. 

فمعظم التعریفات اإلحصائية    .  والتعریفات الواردة في هذا المرفق ليست آاملة الدقة من الناحية الریاضية أو اإلحصائية                      

الواردة هنا تأتي في سياق المرجعية اإلحصائية التقليدیة المستندة إلى التواتر على الرغم من االعتراف بأنها ليست النظریة                     
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ومثلما هو الحال في آل دليل مرجعي فقد بذلت الجهود لتحقيق المعادلة بين سهولة الفهم                           .  ة للمرجعية اإلحصائية   الوحيد

 . وتحقيقا لهذه الغایة فقد سعينا إلى تقليل استخدام الرموز الریاضية قدر المستطاع. والوضوح والدقة واإلیجاز

  المصطلحات٢ 

 ACCURACYالدقة  

الدقة هي مقياس نسبي لصحة تقديرات مستوى االنبعاثات أو االمتصاصات لغازات                         :  رالتعريف في سياق الحص       

 أو  توينبغي أن تتسم التقديرات بالدقة بمعني أال تزاد أو تنقص بشكل منتظم عن مستوى االنبعاثا                .  االحتباس الحراري 

وينبغي استعمال  .  ن قدر اإلمكان   االمتصاصات الحقيقي بالقدر الذي يمكن الحكم عليه، وأن تقل فيها درجة عدم التيق                   

المتمشية مع دليل الممارسات السليمة لتعزيز الدقة في عمليات حصر انبعاثات غازات                           المنهجيات المالئمة  

 ).FCCC/SBSTA/1999/6 Add. 1 (االحتبـاس الحراري

 

وینبغي .  عن الخطأ المنتظم  الدقة هي مصطلح عام یصف درجة عدم تأثر تقدیر الكمية بالتحيز الناجم                :  التعریف اإلحصائي 

 .١التمييز بينه وبين مصطلح الضبط آما هو موضح في الشكل 

 )∗]٣[من (الدقة والضبط   ١الشكل 

القيمة المرجعية أو القيمة
 )التقليدیة(الحقيقية 

نتيجة المشاهدة

التواتر
 دقة صغيرة

 ضبط آبير

 ضبط آبير

  دقة آبيرة

  دقة آبيرة
ضبط صغير

دقة آبيرة
ضبط 
 صغير

 
 

 ACTIVITY DATA بيانات األنشطة

متصاص الغازات  بيانات عن حجم األنشطة البشرية التي تسفر عن انبعاثات أو عمليات ا                   :  التعريف في سياق الحصر      

 ومثال ذلك أن مجموع مقادیر الوقود المحترق في قطاع الطاقة هو بيانات األنشطة السنویة عن                        .أثناء فترة زمنية معينة    

مصادر احتراق الوقود، ومجموع عدد الحيوانات التي یتم تربيتها حسب النوع هو بيانات األنشطة المتعلقة بانبعاثات غاز                        

 ]*)٩[١٩٩٦خطوط الهيئة التوجيهية المنقحة لعام . (مر المعويالميثان الناجمة عن التخ

 

 ARITHMETIC MEAN المتوسط الحسابي

 ]*٧. [مجموع القيم مقسوما على عدد القيم: التعريف اإلحصائي

                                                 
 )٢٤ -٣المرفق ( أنظر المراجع ∗
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 AUTO-CORRELATION االرتباط الذاتي

 .معامل االرتباط المحسوب لبيانين في متسلسلة زمنية: التعريف اإلحصائي

داد الحيوانات المشاهدة خالل عامين متتاليين عادة یرتبط ذاتيا بشدة عندما یزید عمر الحيوانات زیادة معنویة عن                      أع:  مثال

 .عامين

 

 AUTO-COVARIANCE التغاير الذاتي

 .التغاير المحسوب لبيانين في متسلسلة زمنية: التعريف اإلحصائي

 

 BIAS تحيز

 ویمكن حدوث هذا      .ة المشاهدة غير معلوم القيمة في معظم الحاالت             خطأ منتظم في طريق     :  التعريف في سياق الحصر     

الخطأ نتيجة عدم معایرة أدوات القياس بشكل سليم أو بسبب اختيار وحدات من عينة أو مجتمع غير صحيح أو محاباة                                    

 .وحدات معينة من المجتمع، وما إلى ذلك

 .مقدر غير متحيزأنظر . علم الذي تقدرهالفرق بين القيمة المتوقعة إلحصاءة والم: التعریف اإلحصائي

تقدیر حجم االنبعاثات المتسربة من خالل عمليات نقل الغازات والتوزیع عندما ال تستعمل إال قياسات التسرب من                          :  مثال

المتوسط یمكن أن یفضي إلى تحيز في حال إغفال التسرب في شبكة التوزیع المنخفضة                           /خطوط أنابيب الضغط العالي      

 ). ي یتعذر آثيرا قياسهاالت(الضغط 

 

  BOOTSTRAP TECHNIQUE تقنية إعادة المعاينة

هو نوع من الطرق اإلحصائية التي تتسم بكثافة عملياتها الحاسوبية التي عادة ما تستعمل عينات                       :  التعريف اإلحصائي 

 .يعاد أخذها بصورة متكررة من مجموعة من البيانات لتقييم التغير في تقديرات المعالم

 

 CENTRAL LIMIT THEOREM رية النهاية المرآزيةنظ

اإلحصائية التي تقول إجماال بأن المتوسط الحسابي             /اسم عام يطلق على فئة النظريات الرياضية            :  التعريف اإلحصائي  

إلى ماال  )  n(من المتغيرات العشوائية والموزعة توزيعا مستقال يكون له توزيع طبيعي تقريبا مع اتجاه                         )  n(لعـــــدد  

 وینطبق ذلك على التوزیعات األساسية للمتغيرات التي یرجح مصادفتها في التطبيق العملي ومن المؤآد أنه ینطبق                         .نهاية

وبالنسبة لقوائم الحصر فإن    .  على أي توزیعات یرجح مصادفتها في سياق قوائم حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري              

آما یمكن  ).  التي تمثل مجموع االنبعاثات القطاعية      (موحدة لمجموع االنبعاثات     هذه النظریة ترشدنا إلى تفسير التباینات ال         

 .لنظریة النهایة المرآزیة أن تبرر في بعض الظروف التوزیع الطبيعي التقریبي لمجموع االنبعاثات من الحصر الصعودي

  

 COEFFICIENT OF VARIATION معامل التغير

  = vx حيث     µx للمجتمع اإلحصائي والمتوسط         σxنسبة االنحراف المعياري        هو     vxمعامل التغير     :  التعریف اإلحصائي  

σx/µx .١. وهو نسبة االنحراف المعياري للعينة ومتوسط العينةآما یشير في آثير من األحيان إلى معامل تغير العينة  

                                                 
 ." في المائة٥نسبة الخطأ "في عبارة مثل " الخطأ"معامل التغير هو المصطلح الذي یستعاض عنه في آثير من األحيان بمصطلح  ١
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 COMPARABILITY المقارنة

وعمليات االمتصاص التي تبلغ عنها البلدان األطراف          تعني المقارنة أن تقديرات االنبعاثات         :  التعريف في سياق الحصر    

 وتحقيقا لهذا الغرض ینبغي         .في تقاريرها عن عمليات الحصر ينبغي أن تكون متماثلة فيما بين هذه البلدان األطراف                          

الحصر للبلدان األطراف استعمال المنهجيات واألشكال التي اتفق عليها مؤتمر األطراف لتقدیرات االنبعاثات في عمليات                      

خطوط الهيئة التوجيهية    المصارف وفق التقسيم الوارد في        /وینبغي أن یسير توزیع مختلف فئات المصادر         .  واإلبالغ عنها 
 على مستوى الملخص والجداول       المتعلقة بالقوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري           ١٩٩٦المنقحة لعام   

 . القطاعية

  

 COMPLETENESS االستيفاء

يعني االستيفاء أن قائمة الحصر تغطي آل المصادر والمصارف وآذلك آل الغازات المتضمنة               :  التعريف في سياق الحصر   

  المتعلقة بالقوائم الوطنية لحصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري             ١٩٩٦خطوط الهيئة التوجيهية المنقحة لعام         في  

والتي ال تكون مدرجة في          (مة الخاصة ببعض البلدان األطراف             المصارف األخرى القائ    /باإلضافة إلى فئات المصادر       

 ٢. آما یعني االستيفاء التغطية الجغرافية الكاملة للمصادر والمصارف في البلد الطرف).الخطوط التوجيهية للهيئة

 

 CONFIDENCE ثقة

توفر الثقة في تقدیرات       و.  ليمثل االطمئنان إلى قياس أو تقدير          "  الثقة"يستعمل مصطلح     :  التعريف في سياق الحصر      

على أن ذلك سيساعد في نهایة المطاف على تحقيق توافق في اآلراء             .  الحصر ال یعني أن هذه التقدیرات أآثر دقة أو ضبطا          

 ویختلف هذا االستعمال لمصطلح الثقة آثيرا عن االستعمال            ∗].٦[بشأن ما إن آان یمكن استعمال البيانات لحل مشكلة ما                

 .فترة الثقةاإلحصائي لمصطلح 

 

 CONFIDENCE INTERVAL فترة الثقة

ويعبر عن مستوى االعتقاد        .  فترة الثقة هي النطاق الذي تقع ضمنه القيمة الحقيقية لكمية ما                        :  التعريف اإلحصائي  

أنظر ( وفترة الثقة هي إحدى الطرق التي یمكن بها التعبير عن عدم التيقن               .باالحتمال الذي تكون لقيمته عالقة بحجم الفترة      

 ).تقدیر

وفي هذه  .   في المائة، وبحدود الثقة لمتوسط القيمة لكال الجانبين             ٩٥وتعّرف فترة الثقة عمليا بأنها قيمة احتمال یبلغ مثال                

 في المائة من     ٩٥فرصة    L2   و L1من دالة آثافة االحتمال بحيث تنحصر بين الحدین              L2   و L1  الحالة یحسب حدا الثقة    

 . على التوالي٩٧٫٥ و ٢٫٥هما في العادة المئویان  L2  وL1والحدین . xالمقدرة بمتوسط القيمة القيمة الحقيقية للكمية 

 

یمكن أن ترد هذه العبارة عندما تحسب فترة         ."   في المائة  ٩٥ آيلو طن باحتمال یبلغ       ١٠٠ و   ٩٠انبعاث یتراوح بين    :  "مثال

 ).القيم العددیة في هذا المثال مختارة عشوائيا(الثقة 

  

                                                 
 .وفقا لصكوك التصدیق فإن ذلك معناه قبول طرف معين لالتفاقية أو اعتماده لها أو انضمامه إليها ٢

 ).٢٤ -٣فق المر(أنظر المراجع  ∗



 ٣             المرفق      المصطلحات
 

 

 ١٠-٣ المرفق                              في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة دليل

 CONSISTENCY تساقاال

يعني االتساق أن الحصر ينبغي أن يكون متسقا داخليا في آل عناصره على مدى فترة من                        :  التعريف في سياق الحصر    

ويكون الحصر متسقا عندما تستعمل نفس المنهجيات في سنة األساس وخالل آل السنوات الالحقة وإذا                                  .  السنوات

وفي بعض  .   االنبعاثات أو عمليات االمتصاص من المصادر أو المصارف           استعملت مجموعات متسقة من البيانات لتقدير       

 یمكن اعتبار أي حصر         FCCC/SBSTA/1999/6 Add.1 من الوثيقة       ١١ و  ١٠الظروف المشار إليها في الفقرتين           

 . ليمةیستعمل منهجيات مختلفة في سنوات مختلفة متسقا إذا أعيد حسابه على نحو یتسم بالشفافية ویراعي أي ممارسات س

 

یقال إن المقدر اإلحصائي لمعلم ما متسق إذا اتجه المقدر نحو المعلم آلما آبر حجم العينة التي                                   :  التعریف اإلحصائي  

 . یستعملها المقدر، أي إذا تحسن الضبط بفضل زیادة عدد المشاهدات

 

 CORRELATION االرتباط

 . ظر معامل االرتباطأن. عالقة التبعية المتبادلة بين آميتين: التعريف اإلحصائي

 

 CORRELATION COEFFICIENT معامل االرتباط

فالقيمة .   لقياس عالقة التبعية المتبادلة بين متغيرين يتم مشاهدتهما معا            ١+ و ١–هو عدد يقع بين      :  التعريف اإلحصائي 

د عالقة خطية مستقيمة     تعني وجو  ١– والقيمة   . تعني أن المتغيرين يرتبطان سويا بعالقة خطية مستقيمة مباشرة آاملة           ١+

ویعرف معامل االرتباط بأنه التغایر بين        .  والقيمة صفر معناها عدم وجود أي عالقة خطية مستقيمة           .  عكسية مباشرة آاملة  

 .المتغيرین مقسوما على ناتج انحرافيهما المعياریين

  

 COVARIANCE التغاير

 .بعية المتبادلة بينهماالتغاير بين متغيرين هو مقياس عالقة الت: التعريف اإلحصائي

 : باستعمال الصيغة التاليةY و Xویحسب تغایر العينة في العينة الثنائية للمتغيرات العشوائية 

))((12 ∑ −−=
n

i
iixy yyxx

n
s حيث xi, yi, i = 1,…,n  هي وحدات العينة وx و yهما متوسط العينة .  

 

 CUMULATIVE DISTRIBUTION FUNCTION لتراآميدالة التوزيع ا

 .أنظر دالة التوزيع

 

 DECISION TREE شجرة قرارات

هو مخطط انسيابي يصف الخطوات المنظمة المحددة التي ينبغي اتباعها عند إجراء عملية                   :  التعريف في سياق الحصر    

 .رسة السليمةحصر أو أحد مكونات عملية لحصر غازات االحتباس الحراري وفق مبادئ المما

 

 DISTRIBUTION FUNCTIONدالة التوزيع 

 أقل X بأن Pr(X ≤ x) تحدد االحتمال   X لمتغير عشوائي    F(x)دالة التوزیع أو دالة التوزیع التراآمي       :  التعریف اإلحصائي 

 .  أو تساویهاxمن 



            المصطلحات  ٣المرفق
 

 

 التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم  دليل                            ١١-٣ المرفق 

 

 ELASTICITYالمرونة 

س لمدى استجابة إحدى الكميات لتغير ما في آمية أخرى   هي مقيا )  أو الحساسية االعتيادية  (المرونة  :  التعريف اإلحصائي 

 مقسومة على   Y بأنها النسبة المئویة للتغير في         X المتأثرة بتغيرات في آمية أخرى         Y وتعرف مرونة الكمية      .مرتبطة بها 

  .Y الذي ترتب عليه التغير في Xالنسبة المئویة للتغير في 

 

 EMISSION FACTORمعامل االنبعاث 

. معامل يربط بيانات األنشطة بمقدار المكون الكيميائي الذي يمثل مصدر االنبعاثات الالحقة                 :  ي سياق الحصر   التعريف ف 

ویستند معامل االنبعاث في آثير من األحيان إلى عينة من بيانات القياس التي یحسب متوسطها لوضع معدل تمثيلي                                        

الخطوط التوجيهية المنقحة    (ينة من الظروف التشغيلية        لالنبعاثات الناجمة عن مستوى نشاط معين في إطار مجموعة مع               

 ).∗]٩[ ١٩٩٦لعام 

 

  ERRORخطأ 

هو مصطلح عام يشير في االستعمال اإلحصائي إلى الفرق بين القيمة                                  "  الخطأ"مصطلح    :  التعريف اإلحصائي   

نى السلبي الذي تنطوي عليه     وال يحمل المع  )  غير المعلومة في العادة   "  (الحقيقية"لكمية ما وقيمتها    )  المقيسة(المشاهدة

 ." الزلل"أو " الغلط"آلمة 

 

 ESTIMATIONتقدير 

التقدير هو الحصول على آمية ما أو مقدار عدم التيقن المقترن بها من خالل تعيين قيم عددية                                 :  التعريف اإلحصائي  

 :ویمكن التعبير عن نتائج التقدیر على النحو التالي. للمشاهدة في صيغة تقدير أو مقدر

مثل االنحراف المعياري للعينة الذي یقدر االنحراف (نقطة التقدیر التي تعطينا عددا یمكن استعماله آتقریب لمعلم       •

 ).المعياري للمجتمع

 . فترة التقدیر لتعيين مستوى الثقة •

طة تقدیر  إلى نق "   في المائة   ٥ ومعامل تغيره هو        ن آيلو ط   ١٠٠تقدیر مجموع االنبعاثات هو        "  تستند عبارة مثل      :  مثال

 آيلو طن باحتمال    ١١٠ و   ٩٠ینحصر مجموع االنبعاثات بين     "  متوسط العينة واالنحراف المعياري في حين أن عبارة مثل          

 .تعبر عن نتائج التقييم آفترة ثقة"  في المائة٩٥نسبته 

  

 ESTIMATORمقدر 

.  معلم المجتمع من خالل بيانات العينة          المقدر هو صيغة تحدد آيفية حساب القيمة التقديرية لعينة             :  التعريف اإلحصائي 

ويمكن أن يوجد أآثر    .  ومثال ذلك أن معامالت االنبعاث تقدر في آثير من األحيان آعينة متوسطة لمجموعات من القياسات               

 .من مقدر لمعلم المجتمع، ولكل مقدر بشكل عام خواص المعاينة الخاصة به ومن أهمها االتساق وعدم التحيز

  

                                                 
 ).٢٤ -٣المرفق (أنظر المراجع  ∗



 ٣             المرفق      المصطلحات
 

 

 ١٢-٣ المرفق                              في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة دليل

 s2وتباین العينة   )  المتوسط( الذي یشيع استعماله آمقدر للقيمة المتوقعة        xالمتوسط الحسابي   "  التقدیرات لنقطة "وتشمل أمثلة   

 . للتباین الذي یشيع استعماله آمقدر

 

 EXPECTATIONالتوقع 

 : هوpi باحتمــاالت xi الذي يتخذ القيم X التوقع للمتغير العشوائي المتقطع -١: التعريف اإلحصائي

 µ = E(X) = Σ pi xi .  

 µ = E(X) = ∫ x f(x) هو   f(x) عندما تكون دالة آثافة االحتمال        X والتوقع، إن وجد، للمتغير العشوائي المستمر         -٢

dx فترات التغير /حيث يمتد التكامل إلى فترةX] .٧[∗ 

 

 EXPECTED VALUEالقيمة المتوقعة 

 أنظر المتوسط: التعريف اإلحصائي

 

 EXPERT JUDGEMENTحكم الخبراء 

رأي نوعي أو آمي مدروس بعناية وجيد التوثيق في غياب الشواهد القاطعة المستندة إلى                      :  التعريف في سياق الحصر    

 . المشاهدات يكونه شخص أو أشخاص يتمتعون بدراية تقنية ثابتة في مجال معين

 

 EXTREME VALUEالقيمة المتطرفة 

وُتعنى النظرية اإلحصائية للقيم المتطرفة      .  ا هي القيم القصوى والدنيا للعينة       القيم المتطرفة لعينة م    :  التعريف اإلحصائي 

 .nبتقدير توزيعات هذه القيم المتطرفة للقيم الكبيرة للمجتمع اإلحصائي 

 

 GOOD PRACTICEالممارسة السليمة 

ة قوائم حصر انبعاثات    الممارسة السليمة هي مجموعة من اإلجراءات الغرض منها آفالة دق           :  التعريف في سياق الحصر   

غازات االحتباس الحراري وهو ما يعني عدم زيادة تقديرات مستويات االنبعاثات أو تقليله بشكل منتظم بالقدر الذي يمكن                    

 .الحكم عليه، والحد من مستويات عدم التيقن قدر المستطاع

ن ومراقبة الجودة على المستوى الوطني،       وتشمل الممارسة السليمة اختيار طرق التقدیر المالئمة للظروف الوطنية، وضما           

 .والقياس الكمي ألوجه عدم التيقن وأرشفة البيانات واإلبالغ عنها لتعزیز الشفافية

 

  INDEPENDENCEاالستقالل 

. يكون المتغيران العشوائيان مستقلين في حال عدم وجود أي اقتران بين آيفية تفاوت قيم عينتيهما                  :  التعريف اإلحصائي 

 . الرتباط أو من أآثر الطرق شيوعا لقياس عدم االستقالل بين متغيرين عشوائيينومعامل ا

 

                                                 
 ).٢٤ -٣المرفق (أنظر المراجع  ∗

 



            المصطلحات  ٣المرفق
 

 

 التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم  دليل                            ١٣-٣ المرفق 

 KEY SOURCE CATEGORYفئة المصادر الرئيسية 

فئة المصادر الرئيسية هي الفئة التي تحظى باألولوية في نظام الحصر الوطني ألن تقديرها                   :  التعريف في سياق الحصر    

غازات االحتباس الحراري في البلد من حيث المستوى المطلق لالنبعاثات واتجاه             يؤثر آثيرا على مجموع حصر انبعاثات        

 ").االختيار المنهجي وإعادة الحساب"أنظر الفصل السابع المعنون (االنبعاثات أو آليهما 

 

 KURTOSISدرجة انفراج منحنى التوزيع 

 . وهو اقتران بسيط لعزمين. ثافة االحتمالدرجة انفراج منحنى التوزيع هي مقياس تفلطح دالة آ: التعريف اإلحصائي

وتمثل درجة انفراج منحنى التوزیع الصيغة              
2
4

2
2

4

σ
µ

µ
µ

γ  العزمان المرآزیان الثاني والرابع        هما  µ4و     µ2 حيث     ==

 . اإلحصائيعللمجتم

 

العينة  منحنى توزیع      درجة انفراج وهناك تعریف مناظر ل     .   في التوزیع الطبيعي     ٣تساوي  درجة انفراج منحنى التوزیع       و

 ."الخارجية"ویتسم هذا االنفراج بحساسية شدیدة للنقاط . حيث یستعاض بعزوم العينة عن عزوم المجتمع اإلحصائي

 

 LATIN HYPERCUBE SAMPLING معاينة المكعب الالتيني الزائدي

تنفيذ نموذج حاسوبي عن طريق       معاينة المكعب الالتيني الزائدي هو أسلوب اختيار قيم لمدخالت                :  التعريف اإلحصائي 

 .تقسيم مدى آل مدخل من مدخالت النموذج وآفالة انتقاء القيم المدخلة في آل واحد من نطاقات تغذية النموذج الكلية

 

 LAW OF LARGE NUMBERSقانون األعداد الكبيرة 

ط يصبح تقريبا أفضل للوسط      نظرية رياضية تضفي شكال رسميا على المقولة المعروفة بأن المتوس            :  التعريف اإلحصائي 

 .بزيادة عدد المشاهدات

 

 LINEAR MODELنموذج خطي 

إذا أمكن التعبير عن    )  أو هو دالة خطية لها      (… ,x1, x2 مرتبط خطيا بالمتغيرات     yيقال إن المتغير    :  التعريف اإلحصائي 

y   بالصيغة y= b0 + b1x1 + b2x2 +  …    حيث الحدود b   خطية أم غير خطية هو أمر يتفاوت       واعتبار الدالة   .  أعداد ثابتة

 . تبعا للسياق

 

 ثابتا  Fوفي الحالة التي یكون فيها        .  A ومستوى النشاط     F بأنه ناتج عن معامل االنبعاث         Eُیعبَّر عادة عن االنبعاث      :  مثال

 Fعندما یعتبر   ومع ذلك ف  .  A یكون مرتبطا ارتباطا خطيا بمستوى النشاط         E، فإن   A إال عندما یتفاوت     Eمحددا وال یتفاوت    

 ال تكون   Eفإن  )  F و   A آدالة لتباینات وتغایر     Eآما هو الحال عند تطبيق معادلة توالد األخطاء لتقدیر تباین           ( متغيرین   Aو  

 .A ومستوى النشاط Fدالة خطية لمعامل االنبعاث 

 

 LINEAR REGRESSIONاالنحدار الخطي 

ابقة خط مستقيم لمجموعة من نقاط البيانات المشاهدة مع مراعاة            يوفر االنحدار الخطي طريقة لمط     :   التعريف اإلحصائي 

 .تأثيرات تغيرية المشاهدة



 ٣             المرفق      المصطلحات
 

 

 ١٤-٣ المرفق                              في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة دليل

 

إذا رسم مخطط بياني لمشاهدات االنبعاثات في مقابل مستویات األنشطة المقابلة فإن انحدار الخط الذي یطابقه انحدار                  :  مثال

عمال هذا األسلوب لتقدیر اتجاه خط مستقيم لكمية متفاوتة               ویمكن أیضا است   .  خطي سيتيح تقدیرًا لمعامل االنبعاث المالئم         

 .بمرور الوقت

 

 LOGNORMAL DISTRIBUTIONالتوزيع الطبيعي اللوغاريتمي 

التوزيع الطبيعي اللوغاريتمي هو توزيع غير متماثل يبدأ من الصفر ويرتفع إلى حد أقصى ثم                                :  التعريف اإلحصائي  

 له توزیع   ln(x) له توزیع طبيعي لوغاریتمي إذا آان        Xیكون  :تبط بالتوزیع الطبيعي  وهو یر .  يتناقص ببطء إلى ما ال نهاية     

 . طبيعي

 

 :وُیعبَّر عن دالة آثافة احتمال التوزیع الطبيعي اللوغاریتمي بالصيغة التالية
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 تباین تحویل اللوغاریتم الطبيعي σl 2لبيانات؛ متوسط تحویل اللوغاریتم الطبيعي ل µl: والمعالم المطلوبة لتعيين الدالة هي 

والتباین  µ= الوســـط : والبيانات والمعلومات التي یمكن لواضع الحصر أن یستعملها لتقریر معالم المدخالت هي. للبيانات
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 MEANالمتوسط 

المتوسط أو متوسط المجتمع اإلحصائي أو التوقع أو القيمة المتوقعة هي بشكل عام قياس لقيمة                         :  يالتعريف اإلحصائ 

. ومتوسط العينة أو الوسط الحسابي هو مقدر للمتوسط         .  مرآزية تقع حولها قيم العينات المأخوذة من توزيع لالحتماالت           

وهو في حد ذاته متغير عشوائي له قيمة           )  توقعةالقيمة الم (وهو مقدر غير متحيز ومتسق لمتوسط المجتمع اإلحصائى            

 :ومتوسط العينة هو مجموع القيم مقسوما على عدد القيم. تباين خاصة به

∑=
n

i
ix

n
x  )العينة وحدات xi , i = 1,..,nحيث  (1

 

 MEDIANالوسيط 

. مل دالة آثافة االحتمال إلى نصفين       الوسيط أو وسيط المجتمع اإلحصائي هو القيمة التي تقسم تكا              :  التعريف اإلحصائي 

 . والوسيط هو المئوي الخمسين للمجتمع اإلحصائى. وهو في حالة دوال آثافة االحتمال المتماثلة یساوي المتوسط



            المصطلحات  ٣المرفق
 

 

 التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم  دليل                            ١٥-٣ المرفق 

فإذا آانت هناك   .  وهو القيمة التي تقسم عينة مرتبة إلى شقين متساویين        .  ووسيط العينة هو مقدر لوسيط المجتمع اإلحصائى      

( و nتعتبر في المنتصف بين       فإنها2nوإذا آان هناك    ).  n + 1( فإن موقع الوسيط في العينة المرتبة هو         2n + 1مشاهدات  

n + 1.( 

  

 MODEالمنوال 

وفي التطبيق العملي فإننا نقابل عادة          .  يمكن أن تتخذ التوزيعات منواال واحدا أو أآثر من منوال                 :  التعريف اإلحصائي  

وفي هذه الحالة فإن المنوال أو منوال دالة آثافة احتمال المجتمع اإلحصائى هي                  .   واحدا توزيعات ليس لها سوى منواال     

 . مقياس القيمة المرآزية التي تتجه قيم العينة إلى التجمع حولها وهي تمثل بشكل عام قيمة أعلى احتمال للحدوث

 

العينة إلى فئات ثانوية متساوية وعد عدد         ومنوال العينة هو مقدر لمنوال المجتمع اإلحصائي ويتم حسابه بتقسيم نطاق                

 .التي يوجد فيها أآبر عدد من المشاهدات) أو الفئات(المشاهدات في آل فئة وانتقاء نقطة المرآز للفئة 

  

 MODELنموذج 

النموذج هو تجريد آمي لحالة واقعية وهو قد يبسط أو يغفل سمات معينة لزيادة الترآيز على                                 :  التعريف اإلحصائي  

 .صر األهمالعنا

 

آما یمكن في . العالقة المتمثلة في أن االنبعاثات تساوي معامل االنبعاث مضروبا في مستوى النشاط هي نموذج بسيط            :  مثال

بمعنى تنفيذ برامجيات حاسوبية لنموذج تجریدي لحساب مجموعة من قيم               "  النموذج"آثير من األحيان استعمال مصطلح        

 .لمدخالت، مثل النماذج المناخية العالمية الرقميةالمخرجات لمجموعة معينة من قيم ا

 

  MOMENTS (OF RANDOM VARIABLE)) لوصف توزيع المتغيرات العشوائية(العزوم 

 بأنه القيمة المتوقعة للمتغير العشوائي      α حول ثابت محدد     xيعّرف عزم المجتمع اإلحصائي للمتغير      :  التعريف اإلحصائي 

(X – α)k , i.e. E(X – α)k  ندما تساوي    وعα       متوسط المجتمع اإلحصائي µ     فإن العزم ،E(X – α)k    يسمى العزم

وتكمن أهمية ذلك في أن الحسابات اإلحصائية تستند في العادة إلى عزوم دالة آثافة االحتمال                         .  X للمتغير    kthالمرآزي  

 .ومن أآثر العزوم شيوعا المتوسط والتباین. وليس إلى دالة آثافة االحتمال نفسها

 

وأما درجة انفراج منحنى التوزیع وااللتواء . ومتوسط العينة هو العزم األول حول الصفر والتباین هو العزم المرآزي الثاني      

 .فإنهما اثنتان من دوال العزوم المرآزیة التي یكثر استعمالها لتحدید شكل دالة آثافة االحتمال

 

 kth هو متوسط حساب القوة          kthوعزم العينة لترتيب      .  ئيوعزوم العينة هي بمثابة تقديرات لعزوم المجتمع اإلحصا             

 . للفرق بين القيم المشاهدة ومتوسطها

  

 MONTE CARLO METHODطريقة مونت آارلو 

المبدأ الذي يستند إليه تحليل مونت آارلو هو إجراء حساب الحصر مرات آثيرة باستعمال                      :  التعريف في سياق الحصر     

ل مرة اختيار معامالت انبعاث غير مؤآدة أو معالم النماذج وبيانات األنشطة اختيارا                        الحاسوب اإللكتروني ويتم في آ        



 ٣             المرفق      المصطلحات
 

 

 ١٦-٣ المرفق                              في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة دليل

في إطار توزيع أوجه عدم التيقن التي تم تحديدها في البدء بواسطة المستعمل لهذه                            )  من خالل الحاسوب    (عشوائيا   

طة آبيرة في أغلب األحيان وقد تكون ذات         أو بيانات األنش  /وتكون أوجه عدم التيقن المقترنة بمعامالت االنبعاث و        .  الطريقة

ویمكن .  وفي هذه الحالة تصبح القواعد اإلحصائية التقليدیة لحساب درجة عدم التيقن تقریبية بدرجة آبيرة              .  توزیعات طبيعية 

لتحليل مونت آارلو أن یتعامل مع هذه الحالة عن طریق توليد توزیع عدم التيقن لتقدیر الحصر بحيث یكون متسقا مع                                    

 . مدخالت توزیعات عدم التيقن المقترن بمعامالت االنبعاث ومعالم النماذج وبيانات األنشطة

 

 NON-LINEAR MODELنموذج غير خطي 

 ).أنظر نموذج خطي(يكون النموذج غير خطي إذا آانت العالقة بين مدخالته ومخرجاته غير خطية : التعريف اإلحصائي

 

 NORMAL DISTRIBUTIONالتوزيع الطبيعي 

يكون له دالة آثافة احتمال ُيعبَّر عنها بالمعادلة التالية ويعّرف             )  أو توزيع غاوس  (التوزيع الطبيعي   :  التعريف اإلحصائي 

 ):σ واالنحراف المعياري µالمتوسط (بمعلمين 
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 PARAMETERS OF POPULATIONمعالم المجتمع اإلحصائي 

ومعالم المجتمع اإلحصائي األآثر        .  م التوزيع االحتمالي التي تميز المجتمع اإلحصائي               هي معال  :  التعريف اإلحصائي  

ومعالم المجتمع اإلحصائي هي آمية تستعمل       .  استخداما هي العزوم، مثل المتوسط واالنحراف المعياري للتوزيع الطبيعي          

 ∗]٧.[في وصف التوزیع االحتمالي لمتغير عشوائي

 

  PDF دالة آثافة االحتماالت
  انظر دالة آثافة االحتمال

 

  PERCENTILE مئوي

 لتكامل دالة آثافة     kth ومئوي المجتمع اإلحصائي هو قيمة تفصل الجزء األدنى              kthمئوي المتغير    :  التعريف اإلحصائي 

 . الدنيا في اتجاه آثافات االحتمال kthاالحتمال، أي التي تفصل بين تكامل ذيل دالة آثافة االحتماالت عن مئوي المتغير 

 تحقـــق المعادلــــــة    z حيث    z یســـاوي    F(x)ذي التوزیع الطبيعي      )  kth)  0 ≤ k ≤ 100ومئوي المجتمع اإلحصــائي      

F(z) = k/100. 
 

 kوهو القيمة التي تقع تحتها النسبة المئوية         .   هو تقريب لمئوي المجتمع اإلحصائي المشتق من عينة         kthومئوي العينة   

 .للمشاهدة

                                                 
 ).٢٤ -٣المرفق (أنظر المراجع  ∗

 



            المصطلحات  ٣المرفق
 

 

 التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم  دليل                            ١٧-٣ المرفق 

 

 POPULATIONع اإلحصائي المجتم

وفي حالة المتغير العشوائي يؤخذ في           .  المجتمع اإلحصائي هو مجموع العناصر موضوع البحث            :  التعريف اإلحصائي  

 ∗]٧[االعتبار توزيع االحتماالت لتحديد المجتمع اإلحصائي لهذا المتغير 

 .آل ما یمكن إدراآه من تجارب أو أحداث من نوع معين: مثال

 

 PRECISIONالضبط 

الضبط هو عكس عدم التيقن بمعنى أنه آلما آان الشيء مضبوطا آلما قل عدم التيقن المقترن              :  التعريف في سياق الحصر   

 .به

 

 PROBABILITYاالحتمال 

). ١-٢-، ج  ∗]٧([االحتمال هو عدد حقيقي محصور بين الصفر والواحد مرتبط بحدث عشوائي                        :  التعريف اإلحصائي  

أي نسبة آل النواتج    (فهناك تفسير ینظر إلى االحتمال باعتبار أنه یتسم بتواتر نسبي             .  طرق مختلفة ویمكن تفسير االحتمال ب   

 یشار إليه   Eواحتمال وقوع حدث عشوائي     .  بينما یعتبر االحتمال وفقا لتفسير آخر مقياسا لدرجة االعتقاد         )  المقابلة لحدث ما  

ونظریة االحتمال هي فرع من        .  ن االحتماالت بالنسب المئویة      ویمكن أیضا التعبير ع       .Pr(E)في آثير من األحيان بأنه          

  .الریاضيات منبثق عن المسلمات التي تشكل نتائجها االستدالل اإلحصائي

  

 PROBABILITY DENSITY FUNCTIONدالة آثافة االحتمال 

 f(x)وهي دالة    .  اإلحصائيدالة آثافة االحتمال هي دالة رياضية تميز السلوك االحتمالي للمجتمع                   :  التعريف اإلحصائي 
 محصورة بين   X ویعّرف بأنه احتمال بأن تكون قيمة         x تقترب قيمته من     Xاألرجحية النسبية لمتغير عشوائي مستمر         تحدد

x     و x+dx       مقسوما علىdx     حيث dx        وتتطلب معظم دوال آثافة االحتمال معلما أو أآثر               .   هو العدد المتناهي الصغر

 . لتحدیدها بشكل آامل

 

 على نطاق    f(x) تمثله فترة دالة آثافة االحتمال          b و    a ینحصر بين القيمتين       Xالحتمال بأن المتغير العشوائي المستمر         وا

 .bو  aمحصور بين 

∫=<≤
a

b

dxxfbxa )()Pr( 

 ):إن وجد(ودالة آثافة االحتمال هي مشتق دالة التوزیع 

f x dF x
dx

( ) ( )
= 

                                                 
 ).٢٤ -٣المرفق (أنظر المراجع  ∗
 ).٢٤ -٣المرفق (أنظر المراجع  ∗



 ٣             المرفق      المصطلحات
 

 

 ١٨-٣ المرفق                              في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة دليل

الة آثافة االحتمال المستعملة من عدد صغير نسبيا من دوال آثافة االحتمال المعياریة                       وفي الحاالت العملية یتم اختيار د         

وبذلك فإن معرفة دالة آثافة االحتمال المستعملة في تطبيقات الحصر           .  وتتمثل المهمة اإلحصائية الرئيسية في تقدیر معالمها       

 .تعد عنصرا الزما لتوثيق تقييم عدم التيقن

 

 PROBABILITY DISTRIBUTION توزيع االحتماالت

. دالة تعطي احتماال بقيمة معينة لمتغير عشوائي أو أنه ينتمي إلى مجموعة معينة من القيم                                    :  التعريف اإلحصائي  

 ∗]٧. [١واحتماالت المجموعة الكلية لقيم المتغير العشوائي تساوي 

 

 PROPAGATION OF UNCERTAINTIESانتشار عدم التيقن 

 قواعد توليد أوجه عدم التيقن آيفية الجمع جبريا بين القياسات الكمية لعدم التيقن المقترن بقيم                 تحدد:  التعريف اإلحصائي 

المدخالت وبين الصيغ الرياضية المستعملة في عملية الحصر وذلك بغرض الحصول على مقاييس مقابلة لعدم التيقن                            

والمرفق األول   "  ي لقياس مقدار عدم التيقن        التطبيق العمل  "أنظر الفصل السادس المعنون         .  المقترن بقيم المخرجات    

 ."األساس المفاهيمي لتحليل عدم التيقن"المعنون 

 

 QUALITY ASSURANCE (QA)ضمان الجودة 

تشمل أنشطة ضمان الجودة نظاما مخططا لمراجعة اإلجراءات التي يتخذها العاملون غير                    :  التعريف في سياق الحصر     

وضع قوائم الحصر للتحقق من الوفاء بأهداف جودة البيانات، ولضمان أن              / تجميع المشترآين اشتراآا مباشرا في عملية     

الحصر يمثل أفضل تقدير ممكن لالنبعاثات والمصارف بالنظر إلى الحالة الجارية للمعرفة العلمية والبيانات المتاحة،                             

 .ولدعم فعالية برنامج مراقبة الجودة

 

 QUALITY CONTROL (QC)مراقبة الجودة 

مراقبة الجودة نظام إلجراء أنشطة تقنية روتينية لقياس جودة قائمة الحصر ومراقبتها لدى                 :  يف في سياق الحصر    التعر

 :وقد صمم نظام مراقبة الجودة لتحقيق ما يلي. وضعها

 .توفير مراجعة روتينية متسقة لضمان سالمة البيانات وصحتها واستيفائها’ ١’

 .اتحديد أوجه الخطأ والسهو وتصحيحه’ ٢’

 .توثيق وأرشفة بيانات وخطوات الحصر وتسجيل آل أنشطة مراقبة الجودة’ ٣’

وتشمل أنشطة مراقبة الجودة الطرق العامة مثل اختبارات دقة الحصول على البيانات وعمليات الحساب واستعمال                                 

. ومات واإلبالغ عنها    اإلجراءات الموحدة المعتمدة لحساب وقياس االنبعاثات وتقدير أوجه عدم التيقن وأرشفة المعل                         

ويشمل المستوى األعلى ألنشطة مراقبة جودة مراجعة تقنية لفئات المصادر وبيانات األنشطة ومعامالت االنبعاث                                   

 .والطرق المتبعة

 

 RANDOM ERRORخطأ عشوائي 

 .انظر األخطاء المنتظمة والعشوائية

                                                 
 ).٢٤ -٣المرفق (أنظر المراجع  ∗



            المصطلحات  ٣المرفق
 

 

 التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم  دليل                            ١٩-٣ المرفق 

 

 RANDOM VARIABLEالمتغير العشوائي 

ويقال عن المتغير    .   يأخذ أي قيمة من مجموعة القيم المعينة ويقترن به توزيع احتمالي                   متغير قد :  التعريف اإلحصائي 

 ∗ ]٧." [مستمر"العشوائي الذي قد يأخذ أي قيمة في فترة منتهية أو غير منتهية بأنه 

 

  RESIDUALالمتبقي 

لنموذج ألي قيمة مشاهدة يتم نمذجة        المتبقي هو الفرق بين القيمة المشاهدة والقيمة التي يتنبأ بها ا              :  المعنى اإلحصائي 

  .وبذلك فإن المتبقي هو مكون المشاهدة الذي ال یفسره النموذج. سلوآها من خالل نموذج إحصائي، مثل االنحدار الخطي

 

 SAMPLEالعينة 

 .العينة هي مجموعة منتهية من المشاهدات المستقاة من مجتمع إحصائي: المعنى اإلحصائي

 

 SAMPLE MODEمنوال العينة 

 .انظر المنوال

 

 SAMPLE PERCENTILE مئوي العينة

 .انظر مئوي

 

 SENSITIVITYالحساسية 

 Yفحساسية الكمية     .  الحساسية هي قياس مدى استجابة آمية لتغير في آمية أخرى مرتبطة بها                       :  التعريف اإلحصائي  

 .Y الذي ترتبت عليه التغيرات في Xتغير في  مقسوما على الY تعّرف بأنها التغير في Xالمتأثرة بالتغيرات في آمية أخرى 

 

 SENSITIVITY ANALYSISتحليل الحساسية 

أمام للتغيرات  )  أو استقراره (تحليل الحساسية هو دراسة خوارزمية النموذج لتقرير مدى حساسيته            :  التعريف اإلحصائي 

مدخالت من القيم أو معادالت النموذج ومن ثم          ویتم إجراء هذا التحليل بتنویع ال      .  في بياناته المدخلة أو فرضياته األساسية      

 :ویمكن أن تشمل أهداف تحليل الحساسية ما یلي. رصد التفاوت والتنوع في مخرجات النموذج في مقابل ذلك

 ."المعقولة"مشاهدة نطاق القيم المخرجة المقابلة للمتغيرات المدخلة الواقعة ضمن النطاقات  •

نات والحساسيات التي تتطلبها بعض المنهجيات لدراسة توليد            حساب تقریبات الفرق المنتهية للمرو       •

 .األخطاء داخل نظام ما

 

 SIGMA INTERVALفترة سيغما 

 مضروبة في االنحراف       cهي فترة ثقة متماثلة متمرآزة على المتوسط وتمدد                   c-sigmaالفترة   :  التعريف اإلحصائي  

 . المعياري ألي من الحدين
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 ٣             المرفق      المصطلحات
 

 

 ٢٠-٣ المرفق                              في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة دليل

  

 SIMPLE RANDOM SAMPLEالعينة العشوائية البسيطة 

 يتم اختيارها من مجتمع إحصائى بحيث يكون فيها لكل عينة ممكنة نفس                         nعينة من الوحدات       :  التعريف اإلحصائي  

 .احتمالية االختيار

 

 SKEWNESSااللتواء 

 دالة آثافة   وهو اقتران بسيط لعزمين من عزوم      .  االلتواء هو مقياس لعدم تماثل دالة آثافة االحتمال         :  التعريف اإلحصائي 

:  االحتمال ويعبر عنه بالصيغة     
3
3
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σ

µ

µ

µ
γ  yوفي التوزیعات المتماثلة      .   هي العزوم المرآزیة     σو  µ3و  µ2 حيث    ==

 .وتطلق نفس التسمية على التواء العينة التي یستعاض فيها بعزوم العينة عن عزوم المجتمع اإلحصائي. تساوي صفر

 

 STANDARD DEVIATIONاالنحراف المعياري 

ویقدر االنحراف   .  االنحراف المعياري للمجتمع اإلحصائي هو الجذر التربيعي الموجب للتباين                     :  التعريف اإلحصائي  

 .المعياري باالنحراف المعياري للعينة وهو الجذر التربيعي الموجب لتباین العينة

 

 STANDARD ERROR OF THE MEANالخطأ المعياري للمتوسط 

 .مصطلح يستعمل في آثير من األحيان للداللة على متوسط االنحراف المعياري للعينة: التعريف اإلحصائي

 

  STATISTICإحصاءة 

 ∗]٧. [اإلحصاءة هي دالة المتغيرات العشوائية للعينة: التعريف اإلحصائي

 

 STATISTICSعلم اإلحصاء 

ت المتعلقة في آثير من األحيان باألنشطة         يمكن أن يشير علم اإلحصاء بشكل عام إلى تجميع البيانا            :  التعريف اإلحصائي 

 . البشرية أو بشكل أآثر تحديدا إلى العلم الذي ُيعنى بالمعالجة العددية المتماثلة للبيانات المشتقة من مجموعات العناصر

 

 SYSTEMATIC AND RANDOM ERRORSاألخطاء المنتظمة والعشوائية 

 القيمة الحقيقية غير المعلومة في العادة للكمية التي يجري قياسها                   الخطأ المنتظم هو الفرق بين       :  التعريف اإلحصائي 

والخطأ .  وبين متوسط القيمة المشاهدة على النحو الذي يتم تقديره بمتوسط عينة مجموعة المشاهدات غير المنتهية                          

 .العشوائي لقياس فردي هو الفرق بين القياس الفردي وقيمة الحد األعلى لمتوسط العينة

 

 SYSTEMATIC ERRORمنتظم الخطأ ال

 .أنظر األخطاء المنتظمة والعشوائية: التعريف اإلحصائي
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            المصطلحات  ٣المرفق
 

 

 التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم  دليل                            ٢١-٣ المرفق 

 TIME SERIESمتسلسلة زمنية 

المتسلسلة الزمنية هي سلسلة من القيم تتأثر بالعمليات العشوائية وتتم مشاهدتها عند نقاط زمنية                    :  التعريف اإلحصائي 

 ).ولكنها في العادة متساوية البعد(متتالية 

 

 TRANSPARENCYشفافية ال

تعني الشفافية أن الفرضيات والمنهجيات المستعملة للحصر ينبغي أن تفسر بوضوح حتى                   :  التعريف في سياق الحصر     

وتعد شفافية عمليات الحصر أساسية لنجاح عملية        .  يسهل على مستعملي المعلومات المبلغ عنها استخدام الحصر وتقييمه          

  .اإلبالغ عن المعلومات ودراستها

  

 TRENDاالتجاه 

اتجاه الكمية هو مقياس التجاهها النسبي خالل مدة زمنية حيث تدل قيمة االتجاه الموجبة                       :  التعريف في سياق الحصر     

ويعّرف االتجاه بأنه نسبة التغير في الكمية       .  على حدوث نمو في الكمية وتدل القيمة السالبة على حدوث تناقص في نموها            

 .ما على القيمة األولية للكمية ويعبر عنه في العادة آنسبة مئوية أو آسرخالل المدة الزمنية مقسو

 

 TRIANGULAR DISTRIBUTIONالتوزيع المثلثي 

 لدالة التوزيع المثلثي غير المتماثل دالة آثافة احتمال: التعريف اإلحصائي
 f(x) = 2(x – a) / {(b – a) (m – a)} when a ≤ x ≤ m and a < m ≤ b 

 = 2(b – x) / {(b – a) (b – m)} when m ≤ x ≤ b and a ≤ m < b 
= 0 

 m) أي المنوال( والموقع األرجح b والقيمة القصوى aفي المواقع األخرى حيث المعالم التي تعين التوزیع هي القيمة الدنيا 

 .a ≤ m ≤ bشریطة أن تكون 

 

 UNBIASED ESTIMATORمقدر غير متحيز 

وُیالحظ أن . ير المتحيز هو إحصاءة قيمتها المتوقعة تساوي قيمة المعلم الذي يجري تقديره         المقدر غ :  التعريف اإلحصائي 

لهذا المصطلح داللة إحصائية محددة وأن تقدیر الكمية الذي یتم حسابه من مقدر غير متحيز قد یفتقر إلى التحيز من الناحية                        

وبذلك .  إذا آانت العينة قد تأثرت بخطأ منتظم غير معلوم           اإلحصائية ولكنه قد یكون متحيزا من حيث المعنى األعم للكلمة               

فإن المقدر غير المتحيز في االستعمال اإلحصائي یمكن أن یفهم على أنه قصور في التقييم اإلحصائي للبيانات المجمعة                              

هو عبارة عن    x)  الوسط(ومثال ذلك أن المتوسط الحسابي      .  وليس في البيانات في حد ذاتها أو في طریقة قياسها أو جمعها            

  ).المتوسط(مقدر غير متحيز للقيمة المتوقعة 

 

 UNCERTAINTYعدم التيقن 

عدم التيقن هو معلم مقترن بنتيجة القياس التي تميز تشتت القيم التي يمكن عزوها بصورة معقولة                    :  التعريف اإلحصائي 

 ). التغيرمثل تباین العينة أو معامل( ∗]٧. [إلى الكمية المقيسة
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 ٢٢-٣ المرفق                              في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة دليل

نتيجة أي عامل   )  في مكونات الحصر  (مصطلح عام وغير دقيق لإلشارة إلى االفتقار إلى التيقن           :  التعریف في سياق الحصر   

 .عرضي، مثل المصادر والمصارف غير المحددة، وعدم الشفافية، وما إلى ذلك

 

 UNCERTAINTY ANALYSISتحليل عدم التيقن 

 عدم التيقن لنموذج ما هو توفير مقاييس آمية لعدم التيقن المقترن بقيم المخرجات               الهدف من تحليل  :  التعريف اإلحصائي 

 . نتيجة ألوجه عدم التيقن في النموذج نفسه وفي قيم مدخالته، وتقدير األهمية النسبية لتلك العوامل

 

 UNIFORM DISTRIBUTIONالتوزيع المتساوي 

. ع متساو أو مثلثي ال يقع إال في نطاق تتساوى فيه احتماالت آل القيم              المتغير العشوائي الذي له توزي    :التعريف اإلحصائي 

 b إلى   a على التوالي فإن دالة آثافة االحتمال تكون دالة مفلطحة من              b و aوإذا آانت النهايتان العليا والدنيا للنطاق هي         

 ).ويحدد المعلمان دالة آثافة االحتمال(

 :المتساوي على النحو التاليویعّبر عن دالة آثافة االحتمال للتوزیع 
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 VALIDATIONإثبات 

وفي سياق عمليات حصر االنبعاثات یشمل اإلثبات        .  اإلثبات هو وضع النهج واألساس السليم      :  التعريف في سياق الحصر   

واإلثبات یدقق  .  دقيق لكفالة التجميع الصحيح للحصر بما یتماشى مع التعليمات والخطوط التوجيهية المتعلقة باإلبالغ             عملية ت 

 ∗ ]٦. [والمعنى القانوني لإلثبات هو التأآيد أو االعتماد الرسمي لفعل أو منتج. االتساق الداخلي للحصر

 

 VARIABILITY) التقلبية(التغيرية 

 يشير ذلك إلى الفروق المشاهدة التي يمكن عزوها إلى التجانس الحقيقي أو التنوع في المجتمع                             :التعريف اإلحصائي 

وتأتي التغيریة من عمليات إما أن تكون عشوائية بطبيعتها أو أنها ذات طبيعة ومردود مؤثرة ولكنها غير                                  .  اإلحصائي

 ∗]٦. [إنما یمكن أن تتسم بكميات، مثل تباین العينةوال یمكن اختزال التغيریة بالتوسع في القياس أو الدراسة و. معلومة
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            المصطلحات  ٣المرفق
 

 

 التيقن في تقدیراتهاالممارسات السليمة في عملية حصر انبعاثات غازات االحتباس الحراري ودرجة عدم  دليل                            ٢٣-٣ المرفق 

 VARIANCEالتباين 

التباين أو تباين المجتمع اإلحصائي هو معلم لدالة آثافة االحتمال للتعبير عن تغيرية المجتمع                               :  التعريف اإلحصائي  

أنه مقياس للتشتت، وهو مجموع     ويعّرف تباين العينة ب   .  والتباين هو العزم المرآزي الثاني للمتغير العشوائي       .  اإلحصائي

  ∗ ]٧. [االنحرافات التربيعية للمشاهدات عن وسطها مقسوما على عدد المشاهدات ناقص واحد
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 VARIANCE OF SAMPLE MEANتباين متوسط العينة 

له سلوآه المميز وتباينه       متوسط عينة مأخوذة من مجتمع يكون في حد ذاته متغيرا عشوائيا و                       :  التعريف اإلحصائي  

والتقدير المالئم لتباين هذه العينة المتوسطة ليس تباين العينة الذي يقدر التغيرية المقترنة بقيمة بسيطة                          .  الخاص به 

 .مفردة، وإنما قيمة دنيا مساوية لتباين العينة مقسوما على حجمها

  

 VERIFICATIONالتحقق 

ى مجموع األنشطة واإلجراءات التي يمكن اتباعها أثناء التخطيط والتطوير أو           يشير التحقق إل  :  التعريف في سياق الحصر   

وعادة .  بعد االنتهاء من الحصر ويمكنها أن تساعد على التثبت من مصداقيته في التطبيقات المقصودة من هذا الحصر                          

ت التي تجریها الهيئات      تستعمل طرق ووسائل خارجية لمراجعة صحة ودقة الحصر، بما في ذلك المقارنات مع التقدیرا                      

األخرى أو مع قياسات االنبعاثات وعمليات االمتصاص المحددة من ترآيزات انبعاثات غازات االحتباس الحراري في                            

 ∗ ]٦. [الغالف الجوي أو من تدرج ترآيزات هذه الغازات
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