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(  2.691 اإلصدار )  برنامج حصر انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري  مستخدم  لدليل  األصلي  اإلنجليزي   للنص  ترجمة  هو  المنشور  هذا 
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 .األداة  لهذه العربي الجمهور استيعاب لتسهيل العربية باللغة الترجمة هذه  بتقديم  موريتانيا في CCPNCC تتشرف

 

This publication is a translation of the original English version published by the Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), Greenhouse Gas Inventory User Manual (version 2.69). This 
translation was carried out with the permission of the IPCC by researcher Sidati Ould Dah Ould 
EIDA, Team leader experts at the Coordinating Cell of the National Climate Change Programs in 
Mauritania (CCPNCC). IPCC does not guarantee the accuracy of the translation for which CCPNCC 
takes sole responsibility. 
The CCPNCC in Mauritania is honored to provide this translation in Arabic to facilitate the Arab 
public's understanding of this tool. 
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 والغرض الخلفية. 1
ووحدة   غازات الدفيئة لحصر  ةالوطني  القوائم " إلعدادIPCCالمناخ " بتغير المعنية الدولية  الحكومية  الهيئة منهاجبدأ 

  برنامج غازات الدفيئة )"حصرلجديد في تطوير برنامج  اليابان، بهاياما، ،IGESمعهد  الدعم الفني التابعة له في 
لهيئة  التوجيهية  الخطوطمن  2والمستوى  1"(. الغرض من هذا البرنامج هو تنفيذ منهجيات المستوى IPCCحصر

"IPCC" غازات الدفيئة  لحصر قوائم الوطنية الإلعداد و ذلك الوطنية لغازات الدفيئة  حصر شأن قوائم ال ب  2006م لعا
 ً   الكاملة أو لفئات أو مجموعات من الفئات  حصر ، إما لقوائم ال2006لعام ل "IPCCلهيئة "التوجيهية  لخطوط لوفقا

الذين يرغبون في تطبيق   حصر عي قوائم الجمم  همالمجموعات المستهدفة الرئيسية من المستخدمين  و أهم . المحددة
بشكل افتراضي والمدربين   2006أساليب المبادئ التوجيهية للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ لعام 

ذات  في المرفق األول غازات الدفيئة واألطراف غير المشمولة  حصر لالوطنية قوائم الوالمتدربين المكلفين بتجميع 
 . انظم الحصر الخاصة بهو التي ال تمتلك  ودة محدلاموارد ال

 .1.1األساسي الشكل   الحصرنموذج بيانات  يشبهو 

 الوحدات القاعدية لبرنامج حصر غازات الدفيئة – 1. 1الشكل 

  " IPCC" لتوجيهية لهيئةوط االخط أوراق العمل في كل فئة من فئات تعبئة  تمكين إلىاألساسية للبرنامج  المقاربة  تهدف و 
العديد من الوظائف األخرى المتعلقة  البرنامج كما يدعم . مع معامالت االنبعاثو ذلك بإدراج بيانات األنشطة  2006 لعام

 . 2.1 بإدارة قواعد البيانات، ومراقبة الجودة، وتصدير البيانات واستيرادها، واإلبالغ عن البيانات، كما هو مبين في الشكل 

 األساسية امجنالبر وحدات - 2 .1 كلالش 

 البرنامج مع األولى الخطوات .2
بعد تنفيذ هذه الخطوات، تكون قاعدة البيانات جاهزة  . لتهيئة البرنامج وقاعدة البيانات  الخطوات الالزمةتصف الفصول التالية 

  على  الحفاظ  مع ذلك، في  وارغب ما  إذا  الوطني، حصرإعداد ال  في نشاركي الم  حصرال قوائم للتوزيع والمشاركة بين مجمعي
 .المستخدمين بين التناسق

 اإلستخدام األول للبرنامج . 1. 2

بالخطوات  ، تكونون على استعداد لتشغيله للمرة األولى. و هنا فإنكم مطالبون بالقيام IPCCحصر  بعد تحميل برنامج
 .ك لتهيئة البرنامج و قاعدة البياناتة و ذلالتالي في الفقرات   اإللزامية الموضحة

 الجودة  مراقبة 

  ومراقبة   الكتمال،
  تحليل وأدوات  القيمة،
  والنهج يقين ال  عدم

 المرجعي 
 العرض  لوحة 

إيراد و 

تصدير 

الملفات 

XML 

 أوراق العمل

 الطاقة -
الزراعة و  -

 الحراجة
 الصناعة -
 الزبالة -

 إلى  تصدير 

  تنسيق   -
NAI 

  تنسيق   -
CRF 

 البيانات  قاعدة

 الوقود الحصر سنة
  IPCC فــئــات

 20006 

 

االحتباس  غازات

 الحراري

 االنبعاثات =  االنبعاث معامل   X النشاط معدل
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 (Define Superuser) الفائق المستخدم تعريف . 1.1. 2

  على  كاملة سيطرة  ولديه إضافيين  مستخدمين  تحديد  عن مسؤول (Superuser) فائق مستخدم  تحديد الضروري من
   (. 1. 2 الشكل )  المقابلة البيانات  وقاعدة   التطبيق

  لوحة حوار تعريف المستخدم – 1. 2الشكل

 (Choose country) البلد اختيار .2. 1. 2

       للشكل  وفقًا( Country/Territory) اإلقليم/  والبلد المطلوبة ( Region) المنطقة  اختيار الضروري من الخطوة،  هذه  في
 األرض واستخدامات والحراجة قطاع الزراعة و رة المفلو الدفيئة  غازات  عمل  بورقة وثيقة  صلة لبلد . و لأدناه  4.2

  الصناعية و العمليات الطاقة ك) األخرى العمل أوراق على مباشر تأثير البلد لتحديد  و ليس. والنفايات AFOLU األخرى
   ان:ذا العنوفي ه  المتوفرة المتحدة، األمم  قائمة إلى  تستند هذه البلدان قائمة   أن مالحظة يرجى (. المنتجات  واستعمال

 stats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.http://un 

  اإلقليم/لدالب تياراخلوحة حوار  - 2 .2 الشكل

 ( Create Inventory Year) الحصر سنة إنشاء . 3. 1. 2

  تتم الحصر، سنة إنشاء  بعد(. 5.2 الشكل ابتدائية ) ( Inventory Yearالحصر )  سنة إنشاء الضروري من الخطوة، هذه في
 . لية التا الفصول في  الموضحة اإلضافية لإلعدادات  أو لالستخدام  ا جاهزيصبح و بنجاح البرنامج تهيئة

 الحصر   سنة إنشاءلوحة حوار  - 3. 2 لشكلا

 (Check and modify inventory preferences) الحصر تفضيالت وتعديل فحصت . 2.2 

  .لتطبيق ا تفضيالت إلى لوصول يمكن للمستخدم ا ( Application / Preferencesالتفضيالت )/  التطبيق قائمة  استخدمب  
 . أدناه الصورة  في  موضح هو كما  الحصر أو سنة  ( Inventory Yearالتبويب ) عالمة  إلى لانتق

 

 

 

http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm
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 الحصر   تحديد تفضيالت لوحة حوار - 4.  2الشكل 

 : األمر  لزم  إذا  ، التالية القيم  وتعديل فحص 

  القيمة. اإلبتدائية الحصر سنة  لتحديد الحصر  بداية سنة ( Start inventory year) الرقمي الحقل استخدم .1
 . 1990 هي االفتراضية 

  القيمة. النهائية الحصر سنة  لتحديد الحصر نهاية سنة ( End inventory year) الرقمي  الحقل استخدم   .1
 . الحالية السنة هي االفتراضية 

  عدم لتقييم ساس األ سنة ( Base Year for assessment of uncertainty in trend) الرقمي الحقل  استخدم .2
 . 1990 هي االفتراضية  القيمة. اإلنحدار وفق اليقين عدم لتقييم األساس  سنة  لتحديد العام،   االتجاه حسب اليقين

بَ  إذا   إنشاء  المستحسن فمن  ، ( 1980 المثال  سبيل  على ) 1990 عامتسبق ال لسنة الحصر بداية سنة  تغيير تََوجَّ
  ( Menu /Inventory Year / Create New)  العمل أوراق مع العمل  في البدء  قبل ام الع لذلك جديدة حصر قائمة
 . بقية مجمعي الحصر  على  البيانات قاعدة  توزيع قبل  و ذلك  ...  جديد  إنشاء/  الحصر  سنة  /  القائمة

 Empty ةاالفتراضي  حصر سنة بدء ال حذف يمكنك ،  العام لذلك  جديد حصر وإنشاء حصر ال بدء  سنة تقليص بعد

Inventory 1990 قائمة  باستخدام  2.1.3 الخطوة  في  اإنشاؤه تم ي ت ال (Administrate / Delete inventory ) .المسير /  
 . األمر لزم إذا ، 1990العام  حصر حذف 

 االفتراضية CO2 مكافئات ثاني أكسيد الكربون وتعيين فحص. 3. 2

  البرنامج نافذة أسفل الحالة  شريط في احالًي  النشط( االفتراضي ) 2CO مكافئ  نوع( Equivalent Type 2CO) إلى يشار
 . الرئيسية

مكافئات ثاني أكسيد   إدارة  إلى  للوصول  ( 2CO مكافئ  / )المسير Equivalents 2Administrate / CO قائمة  استخدم
 .الكربون

 الكربون أكسيد ثاني مكافئات لوحة تعيين – 5. 2 الشكل
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 (Equivalent types 2Fixed CO) الثابت الكربون أكسيد ثاني مكافئ أنواع .1. 3. 2

  أو تعديلها يمكن ال  والتي ، الكربون أكسيد لثاني ثابتة مكافئة  قيم  ذات  ثابتة أنواع 3 على(Type) النوع قائمة تحتوي
 : حذفها

• SAR GWPs (مناخال بتغير المعنية  الدولية الحكومية للهيئة الثاني التقييم تقرير )–  اإلعدادات هي ههذو  
 االفتراضية 

• TAR GWPs (المناخ بتغير المعنية الدولية  الحكومية  للهيئة الثالث التقييم تقرير ) 
• AR4 GWPs (المناخ بتغير المعنية الدولية  الحكومية  للهيئة الرابع التقييم تقرير ) 

 (lent typeEquiva 2m COAdding custo) الخاص الكربون أكسيد ثاني مكافئ نوع إضافة . 2. 3. 2

 : التالية الخطوات اتبع ، مخصص  2CO مكافئ  نوع  إلضافة

 ...   (Add typeنوع ) إضافة زر  فوق انقر (1
  من  جديد نوع  سيظهر -OK" موافق " فوق وانقر ،الحوارفي نافذة  المطالبة  عند الجديد للنوع  الفريد االسم  أدخل  (2

 . الكربون سيدكأ ثاني مكافئ نوع  قائمة  في  المخصص الكربون أكسيد ثاني مكافئ
 أكسيد ثاني مكافئ قيم وإدخال الغاز مجموعات جميع في الغازات جميع لمراجعة (Gas group) شبكة استخدم (3

 . المطلوبة الكربون

 (Equivalent type 2Deleting custom CO) مخصص الكربون أكسيد ثاني مكافئ نوع حذف .3. 3. 2

 : ةالي الت  الخطوات  اتبع ،  مخصص 2CO مكافئ  نوع إلزالة 

 . حذفه   المراد المخصص  الكربون أكسيد  ثاني مكافئ نوع  لتحديد( Type) النوع  قائمة  استخدم (1
 . المطالبة  عند الحذف  إلغاء أو بتأكيد وقم"  Delete type " نوع حذف   زر  فوق انقر (2

 (valent typeEqui 2Setting default CO) االفتراضي الكربون أكسيد ثاني مكافئ نوع تحديد . 4. 3. 2

 ، بالكامل البرنامج في الحسابية العمليات إلجراء استخدامه المطلوب االفتراضي الكربون أكسيد ثاني مكافئ نوع لتعيين
 : التالية  الخطوات اتبع

 . المطلوب الكربون أكسيد  ثاني مكافئ نوع  لتحديد( Type) النوع  قائمة  استخدم (1
  مكافئ  نوع  عرض  سيتم -. افتراضي  كإعداد لتعيينه"  Set as default "  افتراضي كإعداد التعيين زر  فوق  انقر (2

 .الرئيسي البرنامج  نافذة أسفل  الحالة شريط   في الجديد االفتراضي الكربون أكسيد ثاني

 (Define users) المستخدمين تحديد .4. 2

  إلضافة  مصمملا ينالمستخدم إدارة نظام  إلى ( للوصول Administrate / Users) المستخدمون/  المسير قائمة  استخدم
 . حاليًا  المفتوحة البيانات قاعدة  في  الحاليين المستخدمين وحذف  ، وتحرير  ،  جدد مستخدمين

 المستخدم إدارة - 6. 2 الشكل
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 (List of Users) المستخدمين قائمة . 1. 4. 2

 : مجموعتين إلى  مقسمة البيانات قاعدة  في  رفة المع المستخدمين بجميع قائمة  على  الموضوع هذا يحتوي

الملون   المستخدم يمثل. المميزين المستخدمين بجميع قائمة على يحتوي - Superusers المستخدمين الفائقين •
 :الفائقين المستخدمين على التالية القيود  و تنطبق. حاليًا الدخول  بتسجيل  قام  الذي المستخدم  األزرق باللون

  المستخدمين  مجموعة من االنسحاب األزرق(ب )الملون  الحالي تخدممسال على يُحظر ، أمنية ألسباب -
 .الفائقين

 . نفسه حذف   في  الحق له ليس حاليًا المسّجل  المستخدم -

 . المعتمدة العمل  أوراق  قائمة   تعديل إمكانية دون تلقائيًا العمل أوراق  جميع إلى  الوصول يمكن -

 :العاديين  على المستخدمينالتالية  القيود  و تنطبق.  ديينعاال لمستخدمينا قائمة  على يحتوي  - Usersالمستخدمون  •

 .البرنامج في  اإلدارة  قسم   إلى الوصول  يحظر -

 . إليها الوصول  يمكن عمل كأوراق فقط   المحددة  العمل أوراق وتحرير  عرض يمكن -

 (Selected User Details) المحدد المستخدم تفاصيل . 2. 4. 2

o الدخول تسجيل الرقمي الحقل (login )–  ُفي فريًدا المستخدم اسم يكون أن  يجب. المستخدم اسم لمث  ي  
 . معينة بيانات قاعدة

o المستخدم الفائق  خانة (Superusers) -  ُ(. عند تعريفه اتحديده تم إذا )  فائق  بأنه المستخدم  ف عر ّ ت 

o  بها المسموح  العمل أوراق (Allowed Worksheets )-  يمكن لتي ا العمل أوراق  قائمة تحدد 
 (.العاديين المستخدمين على ذلك فقط  و ينطبق )  وتحريرها عرضها  دمستخللم

 (Adding new user) جديد مستخدم إضافة .3. 4. 2

 : به  لتعريف  الخطوات هذه جديد اتبع مستخدم إلضافة

 . (Login)  الدخول تسجيلل الرقمي الحقل في  المطلوب  الفريد  المستخدم اسم  أدخل  (1
 (. تحدد الخانة لم إذا ) عادي  مستخدم أو ( حددها)  فائق كمستخدم  المستخدم لتعيين Superuser خانة استخدم (2
  للمستخدم  يمكن التي( Allowed Worksheets) بها المسموح العمل أوراق بتعيين قم ، عادي مستخدم حالة في (3

 . )حددها في القائمة(معها التعامل
 . صريح بشكل  الجديد للمستخدم مرورلا كلمة تعيينل( Set password)"  المرور  كلمة تعيين"  زر  فوق انقر (4
 ( Passwordاكتب كلمة المرور في الخانة ) (5
 ( Confirm passwordأعد تأكيد كلمة المرور في الخانة )  (6
 OKو اضغط زر  (Password hintاكتب كلمة للتذكير في الخانة ) (7
ر اسم المستخدم  سيظه، و البيانات قاعدة في  الجديد المستخدم لحفظ (add new)"جديد إضافة" الزر  فوق انقر (8

 . الجديد في قائمة المستخدمين

 (Editing existing user) موجود مستخدم تغيير خصائص .4. 4. 2

 : موجود مستخدم  لتحرير يلي بما قم

 . المستخدمين قائمة  في  المطلوب المستخدم فوق انقر (1
 . للمستخدم المطلوبة التفاصيل  قم بتحديد (2
 . البيانات قاعدة  في تييراالتغ لحفظ ( Save) حفظ ال  زر  فوق انقر (3

 (Deleting existing user) موجود مستخدم حذف .5. 4. 2

 : موجود  مستخدم لحذف الخطوات  هذه اتبع

 . المستخدمين قائمة  في  المطلوب المستخدم فوق انقر (1
 . المستخدم لحذف( Delete)  حذفال  زر  فوق انقر (2
 . ئهإلغاقم ب   أوالمطالبة  عند أكد أمر الحذف  (3

 (Resetting password of existing user) الحالي للمستخدم المرور كلمة تعيين ةإعاد .6. 4. 2

 : موجود  مستخدم مرور كلمة تعيين إلعادة الخطوات  هذه اتبع

 . المستخدمين قائمة  في  المطلوب المستخدم فوق انقر (1
 .تعيينها إلعادة  المرور  كلمة تعيين فوق انقر (2
 . المطالبة  عند جديدمن ها وتأكيدالمرور  كلمة  أدخل  (3

 (Distribute database) البيانات قاعدة توزيع .5. 2

  على توزيعها أو لالستخدام  جاهزة البيانات قاعدة تكون  ، السابقة الفصول في الموضحة الخطوات  جميع من االنتهاء بعد
 . األمر  لزم  إذا لغازات الدفيئة، الوطني الحصر  في  يشاركون  الذين اآلخرين المجمعين
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 (Saving database) البيانات لقاعدة االحتياطي خنسال .1. 5. 2

 : جديد ملف  في  حاليًا  المفتوحة البيانات قاعدة  لحفظ (Database/ Save As)...  باسم  حفظ /    البيانات قاعدة  قائمة  استخدم

 . والمجلد  الوجهة ملف حدد (1
 (. أدناه  المالحظة  انظر)كما سيطلب منك  ال  أم الحماية  مرور  كلمة حذف  اختر (2
  قاعدة ملف  ضغط  إلغاء يجبفي حالة ضغط الملف ( ) ZIP) البيانات قاعدة ملف  ضغط  تريد كنت  إذا  ما  حدد (3

 .البرنامج في  فتحه   قبل(  ضغطه  فك )  المضغوطة البيانات

  في  البيانات قاعدة فتح منع إلى المرور كلمة حماية إزالة ستؤدي. المرور كلمة حماية بإزالة تقم ل: مالحظة
 (. أمنية ألسباب   فقط مرور بكلمة  محمية  بيانات قاعدة  برنامجلا  يقبل)  نامجالبر

 Share one database vs. maintaining) متعددة بيانات قواعد صيانة أو بيانات قاعدة مشاركة .2. 5. 2

multiple databases) 

 : التالية  االحتماالت هناك. البيانات قاعدة توزيع تفضل كيف تقرر أن اآلن يمكنك

  إنشاؤه  تم الذي بك الخاص البيانات قاعدة ملف انسخ - الشبكة أقراص محرك على بيانات قاعدة ملف مشاركة (1
  حق  اآلخرينالحصر  لمجمعي يكون حيث  الشبكة، على مشترك مجلد إلى  (1. 5. 2)  الفقرة السابقة في

 جميع إشعار  يتم اإلدارية،  اتالتغيير إجراء  بعد ألنه  البديل  بهذا بشدة يوصى . الكتابة/  للقراءة الوصول
 .تلقائيًا المجمعين

  سبيل  على) مجمعي الحصر  كل  إلى 2.5.1 الفصل  في إنشاؤها تم التي البيانات قاعدة  ملف  من نسخة  إرسال (2
  االتساق  لضمان البيانات قاعدة من نسخة كل  على إدارية  تغييرات إجراء يجب(. اإللكتروني البريد عبر المثال
 . به يوصى  ال وبالتالي المجمعين بين تناقضات  إلى  بسهولة  يؤدي أن يمكن النهج ذاه. المجمعين بين

 (Using the software in an inventory team) الحصر فريق في البرنامج استخدام .3. 5. 2

  التالية،  وات الخط  تنفيذ يجب . بيانات قاعدة  مشاركة  في  المستخدمين  بين البيانات لمشاركة  والسهلة  اآلمنة الطريقة  تتمثل
 . الحصر  فريق في  البيانات تدفق  2.7 الشكل  يوضح. تكراري  بشكل ( 4 إلى  2 من

 2.4 إلى 2.1  الفصول في  موضح  هو  كما البيانات قاعدة  تهيئة المشروع مدير على  يجب (1
 . مستخدم  لكل ( MDB ملف )  البيانات قاعدة  المشروع   مدير يوفر (2
  كملف البيانات هذه  تصدير يجب  بهم، الخاصة  البيانات عدةقا في البيانات بتحديث المستخدمين قيام بمجرد (3

XML ( 3.2.7 الفصل راجع ) 
 .البيانات قاعدة لتحديث  XML ملف المدير يستورد (4

 . قصد غير عنالبيانات  كتابة أو البيانات  فقدان  خطر  ذلك يقلل و س

  فريق الحصر في البرنامج استخدام - 7. 2 الشكل

 مشروع ال رئيس 
 ي األول اإلعداد  -
 البيانات قاعدة  إدارة  -

 الطاقة  قطاع 

 الصناعية العملياتقطاع  

 المنتجات استعمالو

 والحراجة قطاع الزراعة

  األراضي واستعماالت

 

 النفاياتقطاع 

 

 كامل حصر 
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 ( working with the software) برنامجلا على العمل .3

 (Main window) الرئيسية النافذة . 1. 3

و   . البرنامج في  األخرى  والنوافذ  الحوار  مربعات  لجميع كحاوية  تعمل  المستندات  متعددة واجهة  نافذة  هي  الرئيسية  النافذة
 : هي تتألف من

  حاليًا  دخوله  تسجيل تم الذي  للمستخدم  الدخول تسجيل باسم وًعامتب  الرئيسي البرنامج عنوان - النافذة عنوان •
 . حاليًا  النشطة الفرعية  النافذة  اسم وأخيرا

 .البرنامج وحدات /  وظائف  جميع إلى  للوصول  -( أعلى)  الرئيسية القائمة •

 . الفرعية والنوافذ  الحوار مربعات  جميع عرض يتم حيث  -(  الوسط )  العمل منطقة •

  الحصر  وسنة  حاليًا المفتوحة  البيانات قاعدة حول  مفيدة  معلومات على يحتوي  شريط -( أسفل) الحالة شريط  •
 . ذلك إلى  وما  الحالية

  الرئيسية النافذة - 1. 3 الشكل

 (Main menu structure) الرئيسية القائمة بنية  .2. 3

 (Application menuات )التطبيق قائمة .1. 2. 3

   تتألف من الخيارات التالية  : و (  تظهر قائمة منسدلة  Applicationمة التطبيقات ) د الضغط على قائعن

  ( تفضيالتPreferences) 

 ( اللغةLanguage ) 

 ( خروجExit ) 

 (Preferences)  تفضيالت   1.1.  2. 3

  العمل، لمنطقة  لة المفض إلعدادات ا ضبط  للمستخدم تتيح ( التي Application Preferences)حوار  نافذة  الخيار هذا يفتح
  في  افتراضيًا  عرضها المراد  العشرية  األرقام  وعدد البيانات وقاعدة  االحتياطي النسخ وتفضيالت  الحوار  نوافذ  ظهور  مثل

 . الشبكات  خصائص  من وغيرها الحصر  لسنوات الزمني والفاصل  والتلوين والتقارير، العمل  أوراق 

                   (Generalنافذة الحوار "عام" ) -أ

 يارات التالية : ختمنحك هذه اللوحة ال

  تم إذا - ( Start main application window maximized)حد  أقصى  إلى الرئيسية  التطبيق  نافذة  تشغيل  بدء •
  تشغيل بدء بعد  بالكامل المتوفرة  الشاشة  لتناسب تلقائيًا الرئيسية  التطبيق نافذة حجم تغيير فسيتم تحديدها،
 .جالبرنام

  فسيُطلب  تحديدها، تم إذا -( Prompt user on application exit) التطبيق من الخروج  عند تخدمالمس مطالبة •
 . ال  أم حقًا  التطبيق من الخروج   يجب  كان إذا ما  دائًما المستخدم من

  حالة  في -( Show login dialog after logout) الخروج  تسجيل  بعد الدخول  تسجيل حوار  مربع إظهار •
 . حاليًا  المستخدم  خروج تسجيل  بعد تلقائيًا الجديد الدخول  تسجيل  حوار  بعمر سيظهر تحديده،
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 Show choose inventory year dialog after) الدخول تسجيل بعد الحصر سنة اختيار الحوار  مربع إظهار •

login )-  د هذا  دي تح يتم  لم  إذا . اعليه المراد العمل  الحصر سنة  اختيار  المستخدم  من فسيُطلب  تحديده،  تم إذا
 .تلقائيًا مسبقًا المستخدمةالحصر  سنة  تنشيط  فسيتم الخيار،

 Show informative message box after choosing) الحصر  سنة اختيار بعد إخبارية  رسالة  مربع إظهار •

Inventory Year )-  حصر   سنة  تنشيط  بعد  حاليًا النشطة الحصر  بسنة المستخدم إعالم فسيتم  تحديده، تم  إذا
 (. المستخدم إجراء طريق  عن أو تلقائيًا تنشيطها يتم) نةمعي 

 العامة  التفضيالت - 2. 3 الشكل

 (Database)  "البيانات  قاعدة "نافذة الحوار  -ب

 البيانات قاعدة تفضيالت - 3. 3 الشكل

 يارات التالية  تتيح هذه النافذة الخ

 Open last used database at application) التطبيق  تشغيل  بدء عند مستعملة بيانات قاعدة  آخر  حفت  •

startup)- على سيتعين وإال ؛ التشغيل بدء عند تلقائيًا مسبقًا البيانات قاعدة فتح سيتمف ، تحديد هذا الخيار تم إذا  
 . مرة كل  المطلوبة البيانات قاعدة  فتح المستخدم
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  -( Show login dialog after opening database) البيانات قاعدة  فتح  بعد الدخول  تسجيل  حوار  مربع إظهار  •
  وإال ؛  البيانات قاعدة  ملف  فتح  بعد تلقائيًا الدخول  تسجيل  حوار  مربع عرض  سيتم  ،هذا الخيار تحديد حالة  في 

 . (database/login)  ةالقائم عبر صريح بشكل  الدخول  تسجيل  حوار  مربع فتح المستخدم على  يكون سوف 

 Show database properties dialog)  البيانات قاعدة فتح بعد البيانات قاعدة خصائص حوار  مربع إظهار •

after opening database )- خصائص  تفاصيل على يحتوي  الذي الحوار مربع عرض سيتم تحديده، حالة في
 . البيانات قاعدة  ملف  فتح بعد يًاتلقائ  حاليًا  المفتوحة البيانات قاعدة

 Show Open Database dialog) الحالية البيانات قاعدة  إغالق  بعد " البيانات قاعدة  فتح " الحوار مربع إظهار •

after closing current database )- بعد تلقائيًا" البيانات قاعدة فتح" الحوار مربع فسيظهر تحديده، تم إذا 
 . الحالية اتالبيان  قاعدة  إغالق

  حالة  في -( Prompt before closing current database) الحالية البيانات قاعدة إغالق قبلبالتحقق  مطالبةال •
  سابق دون البيانات قاعدة إغالق  سيتم وإال  ؛الحالية البيانات قاعدة  إغالق  تأكيد المستخدم  من  سيُطلب ،تحديده
 .إنذار

 N (Prompt for backup if last ياماأل عدد  من أقدم  احتياطي  نسخ  آخر كان  إذا  االحتياطي بالنسخ المطالبة  •

backup older than N day(s))-  قاعدة من احتياطية نسخة بعمل تلقائيًا المستخدم مطالبة تتمفي حال تحديده 
الرقمي و هو   الحقل ، )يتم تحديد عدد األيام في  N يامعدد األ من  أقدم  احتياطي نسخ  آخر  كان  إذا البيانات

 (. 7افتراضيا 

 Always prompt for backup after opening) البيانات قاعدة  فتح  بعد االحتياطي  بالنسخ دائًما مطالبة ال •

database )- يتم فيها مرة كل  في  البيانات قاعدة من احتياطية نسخة عمل المستخدم  من يُطلب تحديده، حالة في  
 . األخير االحتياطي النسخ عمر عن النظر  ضبغ البيانات، قاعدة فتح

 (Worksheets)  العمل واجهة أوراق  -ت

 العمل ورقة تفضيالت - 4. 3 الشكل

 تتيح هذه النافذة للمستخدم الخيارات التالية:

  سيتم ،  تحديدها  مت  إذا  -(Open worksheets window after login) الدخول  تسجيل  بعد العمل  أوراق  نافذة فتح  •
  فتح المستخدمعلى  يكون فس وإال  المستخدم؛ دخول  تسجيل  بعد تلقائيًا العمل  أوراق  على  ي توتح التي النافذة  فتح
 . في القائمة الرئيسية(  worksheets)بالضغط على   القائمة عبر العمل  أوراق  نافذة

 فسيتم ، تحديدها تم إذا -( Open worksheets window maximized) حد أقصى إلى  العمل أوراق نافذة فتح •
 . الرئيسية التطبيق نافذة  لتناسب تلقائيًا العمل أوراق  نافذة نطاق  توسيع

 Expand full IPCC 2006 category structure by) افتراضيًا بالكامل IPCC 2006 فئة بنية توسيع •

default )-  لـ  الهرمي  التسلسل  على  تحتوي  التي الشجرة  توسيع  فسيتم ، تحديدها  تم إذا IPCC 2006 تلقائًيا 
 . البداية في  فقط   الرئيسية القطاعات  عرض سيتم وإال  ؛ بالكامل  الهرمي التسلسل  إلظهار

 Automatically navigate to last visited) زيارتها تمت التي IPCC فئات  من  فئة آخر  إلى تلقائيًا التنقل •

IPCC 2006 Category)- فئات من فئة آخر  دتحدي  فسيتم ، تحديدها تم إذا IPCC عند تلقائًيا تهازيار تمت التي 
 . العمل ورقة  نافذة فتح

  األقصى  العدد  يحدد  -(Maximum numbers of decimal places) العشرية الكسور  لعدد  األقصى  الحد •
 (. العمل اتورق جداول)  الحساب أوراق في  عرضها تم ي  يالت  ألرقام في ا العشرية  للكسور

 . الصفر إلى الجداول  في  العشرية  األرقام جميع  اةاذمح فسيتم اهتحديد تم إذا  -( Zero padding)  ر اصفاأل حشوة  •
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  5 - العشرية  الكسور لعدد األقصى الحد  إلى  يصل األصفار  مليئة -  0.1000مساويا  0.1 تصبح سوف ، المثال سبيل على
 (. 5راضيا الرقمي و هو افت  )يتم تحديد عدد أصفار الحشوة  في الحقل   الحالة هذه  في

 (Reports) واجهة خيارات التقارير  -ث

 التقارير  تفضيالت - 5. 3 الشكل

 تتيح هذه النافذة للمستخدم الخيارات التالية:

يمكن هذا الحقل الرقمي المستخدم من   -(Default number of decimal places)  العشرية للكسور االفتراضي  العدد •
 . ر العشرية( كسو)الالتقارير فيخلف الفاصلة  األرقام د تحديد  عد

بكسور محاذية   ستكون التقارير في  األرقام  جميعهذا الخيار فإن  تحديد تم إذا -(Zero padding) حشوة ال صفر •
  األقصى  الحد حتى باألصفار مبطنة - 0.1 تصبح سوف  ، المثال سبيل  على .للصفر ممثلة بالعدد في الحقل الرقمي

 الحالة  هذه في  3وهو  -0.001الكسور ا لعدد

 تلقائًيا فسيتم ، الخيار ا ذه تحديد تم  إذا  -(Open report windows maximized)  حد  أقصى  إلى التقارير نوافذ  حفت  •
 . الرئيسية التطبيق  نافذة  لتناسب  التقارير نوافذ  نطاق  توسيع

   (Inventory Year) الحصر  واجهة خيارات سنة •

 ستخدم الخيارات التالية:  تتيح هذه النافذة للم •

و هي  . الحصر بداية سنة  يمكن هذا الحقل الرقمي المستخدم من تحديد  -(Start inventory year) صرالح  بدء  سنة •
 . 1990 افتراضيا

  العام  و هي افتراضيا. الحصر  نهاية سنة  هذا الحقل الرقمي  يحدد  -( End inventory year) الحصر  نهاية  سنة •
 . الحالي

 الحصر  سنة التتفضي - 6. 3 الشكل
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هذا   يحدد  -( Base Year for assessment of uncertainty in trend) االتجاه في اليقين عدم لتقييم األساس  سنة •
 . 1990 و هي افتراضيا.  اليقين عدم تحليل  في  المستخدمة األساس  سنة  الحقل الرقمي 

 ( Gridواجهة خيارات العرض ) -ج

 الشبكة - 7. 3 لشكلا

 تتيح هذه النافذة للمستخدم الخيارات التالية: 

  المحددةالعرض  عداداتخيارات إ قائمة منسدلة من للمستخدمتظهر  -(Look preset) مسبقة  العرض خيارات •
 بينها من االختيار و التي يمكنه  مسبقًا

ي ذلك التلوين ل الرئيسية( بما فالجدول )ورقة العم ية رأس مظهر دي حدن ت مكن المستخدم مت  -(Header) يةرأسال •
 و الخط... 

قبال، بما في ذلك   المحدد الجدول صف مظهر تمكن المستخدم من تحديد -(Selected row) المحدد الصف •
 ...  تدرجهالتلوين و 

  المخصصة للحساب  الجدول خاليا مظهر تمكن المستخدم من تحديد -(Computed cells) المحسوبة الخاليا •
 ( محسوبةال)

  )فارزة(  فاصل استخدام فسيتم ،هذا الخيار تحديد تم إذا -(Use thousands separator) الفاآل فاصل خدماست  •
الجهاز في   تشغيل لنظام اإلقليمية اإلعدادات  اآلالف فاصل يتبعو . الجدول في  األرقام جميع في اآلالف لفصل
 . التحكم  لوحة 

 ( Language)  لغةال   2.  1.  2. 3

  اللغات  بين التبديل للمستخدم ى  قائمة التطبيقات و تمرير المؤشر على اللغة يمكن رئيسية و بالضغط علبالعودة للقائمة ال
  تضمينه  تم والذي) الترجمة محرر يسمى إضافي برنامج استخدام يمكن. اإلنجليزية  اللغة هي االفتراضية اللغة. المختلفة

 . النصوص  وترجمة   األخرى اللغات  يد لتحد( اإلعداد  في

 ( Exit) ج وخر ال    3.  1.  2. 3

 .البرنامجالخروج من  من التطبيقات يتمكن المستخدم بنقرة على هذا الخيار في قائمة 

 (Database menu) البيانات قاعدة قائمة .2. 2 .3

 التالية :  ، و تحوي الخياراتمة الرئيسية من فتح قائمة منسدلةتمكن هذه اللوحة من القائ 

 (Open/Close Databaseت )البيانا قاعدة   فتح إغالق/  ✓

 ( Save asباسم ) حفظ  ✓
 (Propertiesالخصائص ) ✓

 ( Logoutخروج المستخدم ) ✓

 ( Open/Close Database)  البيانات قاعدة إغالق/   فتح . 1. 2. 2 .3

  الحالي  المستخدم دخول  تسجيل  سيتم . ةالحالي  البيانات قاعدة  إغالق عنصر  استخدم  ،  مفتوحة  البيانات قاعدة  كانت  إذا
ي  عند تإكيد اإلغالق الذ البيانات بقاعدة الصلة  ذات النمطية  والوحدات  الوظائف جميع تعطيل  سيتم. تلقائيًا الدخول  سجيلت ب 

 . ستطالب به من خالل نافذة الحوار 
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  يعمج. وفتحها جديدة بيانات قاعدة عن لبحثل  في القائمةفتح قاعدة البيانات  عنصر استخدم ، البيانات قاعدة إغالق تم إذا 
 . . .صالح  مستخدم دخول  تسجيل  بعد أخرى  مرة  متاحة ستكون البيانات قاعدة  وظائف 

 (Automatic database upgrade) البيانات  لقاعدة   التلقائي  التحديث

 البرنامج من السابقة اراتاإلصد من البيانات لقواعد التلقائي التحويل البرنامج يدعم ، 2.10 اإلصدار من اعتباًرا
  الموجودة  البيانات قواعد استخدام  للمستخدمين يمكن أنه  يعني هذا (. مدعومة األحدث  واإلصدارات  2.00 اإلصدارات )

  قاعدة فتح عند. الموجودة البيانات لنقل  إضافية جهود بذل إلى  الحاجة دون  السابقة اإلصدارات  من مريح بشكل لديهم
  لقاعدة التلقائي التحويل  بدء المستخدم  من سيُطلب  ، مجالبرنا من الجديد اإلصدار  في البرنامج من  سابق إصدار بيانات
 .البرنامج من  الجديد اإلصدار  مع تماًما متوافقة  ستصبح ، بنجاح  البيانات قاعدة  تحويل بمجرد. البيانات

 ( Save as)  باسم  حفظ . 2. 2. 2 .3

.  مختلف موقع في  مختلف ملف مسا تحت البيانات قاعدة من حفظ  المستخدم البيانات قاعدة  قائمةمن  عنصرال هذا يمكن
، و اختيار اإلسم الجديد و الموقع الجديد للحفظ تظهر لوحة الحوار محذرة من  (save asفبمجرد النقر على الحفظ باسم )

المواصلة و إال   اختيار يكعل إمكانية اإلغالق الذاتي للقاعدة بعد الحفظ باسم جديد فهل تود المواصلة و في هذه الحالة 
  الحفظ و ذلك من  أثناء المرور  كلمة  حماية  إزالة  الممكن من  لكن ،  مرور  بكلمة  محمية البيانات قاعدة و . ة عملي ت الألغي 

 .و التي تظهر تلقائياخالل نافذة الحوار 

ذلك من خالل نافذة الحوار   مساحة بمجرد الموافقة على لتوفير المحفوظة  البيانات قاعدة ملف ( ZIP) ضغط  الممكن من
  مستقلة  متعددة  بإصدارات االحتفاظ  على  القدرة أيًضا المحفوظة  البيانات خيارضغط ملف قاعدة يوفر . تلقائياالتي تظهر 

 . البرنامج بواسطة  بها الخاصة  المرور كلمة حماية  إزالة  تمت التي البيانات  قاعدة  فتح يمكن  ل . البيانات قاعدة من

 (Properties)  خصائصال. 3. 2. 2 .3

 . حاليًا  المفتوحة البيانات قاعدة  خصائص  على  تحتوي  التي  الحوار نافذة  لعرض هذا القائمة  عنصر استخدام يمكن

 : التالية تتيح نافذة حوار خصائص قاعدة البيانات للمستخدم المعلومات 

 ( MDB) حاليا اتالبيان   قاعدة  ملف لفتح الكامل المسار  -(Database file)  البيانات قاعدة  ملف •

 البيانات قاعدة  ملف  من  إصدار -( Database version)  البيانات قاعدة  إصدار •

 بالبايت  البيانات قاعدة  ملف حجم   -(Database size)  البيانات قاعدة  حجم •

 البيانات  قاعدة  إنشاء فيه   تم الذي التاريخ -(Date created) اإلنشاء تاريخ •

 ناتالبيا قاعدة   في  للبيانات تعديل آخر يختار  -(Date modified) التعديل تاريخ •

 البيانات لقاعدة احتياطية  نسخة  آخر تاريخ -(Last backup) احتياطية  نسخة  آخر •

  إدارة يمكن. حاليًا المحدد  GWP نوع كمون اإلحترار العام  -(Equivalents 2CO) الكربون  أكسيد ثاني مكافئ •
 .valentsEqui 2Administrate / CO الكربون  كسيدأ ثاني قائمة المسير/ مكافئ  باستخدام GWP أنواع

 حاليا  المفتوحة البيانات قاعدة في  المخزون سنوات  قائمة  -(Inventory Years)  الحصر  سنوات •

 حاليًا  المفتوحة  البيانات قاعدة  في  المحددين المستخدمين قائمة  -( Users) المستخدمون •

  ة علىملف القاعد حجم  تقليل) لضغط  استخدامه ( يمكنCompact & Repair) وإصالح  ضغط  كما تتضمن زر  •
 (. تلفه حالة   في)  البيانات قاعدة  إصالح ملف  أو(  القرص

 البيانات قاعدة خصائص - 8. 3 الشكل
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 ( Logout) الخروج . 4. 2. 2 .3

ح  و ذلك بمجرد النقر عليه كما هو موض ا حالًي  المسجل  المستخدم خروج  قائمة من قائمة قاعدة البيانات  عنصر ال هذا  يسجل 
 . في الشكل المقابل 

 (Inventory Year menu)الحصر  سنة قائمة .3. 2. 3

 . جديدةحصر   سنة   إنشاء وكذلك  الحالية  الحصر سنة  اختيارخياري   للمستخدمالمنسدلة  القائمة هذه تتيح

 ( Choosing Inventory Year)الحصر سنة  اختيار  .1. 3. 2 .3

 .. . التالي الحوار  مربع الحصر يظهر  سنة  قائمة  الحصر في  سنة اختيارخيار  فوق  رنقلاب 

 الحصر سنة ريااخت حوار مربع - 9. 3 الشكل     

  البرامج  وحدات جميع ستقوم  ، " موافق" الزر  على والضغط في الحقل الرقمي المنسدل  المطلوبة  حصر ال سنة  اختيار بعد
 . الجديدةالحصر  سنة  مع المتوافقة  ةالي الح وبياناتها معلوماتها بتحديث الصلة  ذات

 (Create new Inventory Year) جديدة حصر  سنة  إنشاء. 2. 3. 2 .3

  الحوار  مربع لعرضكما هو موصح في الشكل المقابل و ذلك  الحصر سنة قائمة حصر جديدة في  سنة  إنشاء فوق  انقر
 .التالي

 جديدة حصر سنة إنشاء ارحو مربع - 10. 3 الشكل

 : جديدة حصر ال  سنة   إلنشاء التالية  الخطوات اتبع

  على  القائمة  تحتوي  ال . ( New Inventory Year)الجديدة حصر ال  سنة  قائمة  من  المتاحة  حصر ال سنة  اختر (1
  هو  كما  حصر ال  نهاية  سنة إلى  حصر ال ية بدا سنة  من  و تبدأ سنوات الحصر  بالفعل  إنشاؤها  تم التي  السنوات 
 . (Application / Preferences / Inventory yearالحصر )/   التفضيالت/  ات التطبيق قائمة  في محدد

  حصر ال  سنة من نسخة  أو ( create empty inventory year) فارغة  حصر سنة  إنشاء تريد كنت  إذا  ما قرر  (2
 . المناسب االختيار زر باستخدام( copy data from  inventory year)  الحالية

 . المتاحة حصرال لسنوات   المقابلة القائمة  من المصدر  حصر ال  سنة اختر ، النسخ لة اح في (3

 أنها على تلقائيًا تعيينها سيتم ، جديدة  سنة إنشاء  بعد. جديدة  حصر  سنة إلنشاء(  Create)" إنشاء " الزر  فوق انقر (4
 . الحالية  حصر ال  سنة

 ( Efficient data entry using Inventory Year menu)  حصرال  سنة قائمة  باستخدام  ال  عَّ فَ  ياناتب إدخال  .3. 3. 2 .3

 : هي البيانات إلدخال  واألفضل  ةً ي  ال  ع  ف   األكثر الطريقة 

 . البداية في  األساس لسنة  الحصر  أكمل (1

  الحصر  على تحتوي  التي الحالية السنة من( 3.2.3.2 انظر) البيانات نسخ طريق عن إضافية سنوات بإنشاء قم (2
 . 1  الخطوة  في  إنشاؤه  تم الذي  المكتمل

  إلى  سنة من البيانات على  تعديالت ( إلجراء time series data entry) الزمنية السالسل بيانات إدخال  استخدام (3
 . Excelبعد نقلها إلى  أخرى 

 نتهاء التعديل. قبل تعديل البيانات و إعادته بعد ا Excelمالحظة : ل تنس رفع التأمين عن ملف   
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 (Worksheets menu) العمل ورقة قائمة  .4. 2. 3

  ألخطوط  في المعرفة  العمل أوراق  على تحتوي التي العمل أوراق  نافذةالرئيسية للبرنامج  في القائمة العنصر هذا يفتح
 . المعلومات من  دلمزي  3.3 الفصل انظر . 20061 لعام IPCC لهيئة التوجيهية

 (Reports menu) اريرالتق قائمة  .5. 2. 3

.  2006 لعام IPCC لهيئة التوجيهية الخطوطب اإلبالغ الخاصة  جداول بحساب  للمستخدم القائمة العنصرمن  هذا يسمح
  النص  وحفظ ةكتاب  على والقدرة ، عنها المبلغ لالنبعاثات العشرية الكسور عدد تحديد على اإلبالغ القدرة جداول تتضمن

 . Excel  إلى  الجداول تصدير ووظيفة  ، بالتقرير رفق الم التوثيق مربع مربع في

 و تحتوي هذه القائمة على الخيارات التالية: 

 الجدول A مجمل  جدول (Summary table) ؛ 
 الجدول B مختصر تجميع جدول   (Short Summary table) ؛ 
 الطاقة قطاع جداول  (Energy) –  القطاع  جدول  يةطاعول القاجدالو تضم(Sectoral tables)   و جدول  

 معلومات األنشطة؛المتضمن ( Background tables) هخلفيات
 المنتجات   قطاع العمليات الصناعية واستعمال  جداول(IPPU)  ؛ 
 األخرى األرض واستعمالت والحراجة  الزراعة  قطاع  جداول(AFOLU)؛ 
 النفايات  قطاع  قطاع جداول (Waste) . 
 7  بالغاإل  جدولA - اليقين عدم ( .Table 7a – Uncertainties ) 

 ( Summary table)  مجمل ال جدولال    1.  5.  2. 3

  الحكومي  للفريق التوجيهية الخطوط فئات إلى مقسمة الحراري االحتباس غازات انبعاثات جميع التقرير هذا يعرض
 . القطاعية  الجداول من القيم ب حسا يتم(. 3 المستوى حتى)  2006  لعام المناخ بتغير المعني الدولي

 الملخص جدول على مثال - 11. 3 الشكل

 ( Short Summary table)  مختصرال تجميعال جدول   2.  5.  2. 3

  للفريق  التوجيهية للخطوط الفرعية  القطاعات إلى مقسمة الدفيئة غازات انبعاثات جميع هذا التقارير جدول يعرض
 . جمل الم  جدولال من القيم تجميع يتم(. 2 المستوى  حتى ) 2006 لعام المناخ بتغير المعني الدولي ميالحكو

 تجميع مختصر جدول على مثال - 12. 3 الشكل

 ( Sectoral tables)  القطاعية الجداول     3.  5.  2. 3

  فئات  ل إلىمفص بشكل  مقسمة  الدفيئة غازات انبعاثات رض وتع قطاع  لكل متاحة اإلبالغ  جداول  من المجموعة  هذه
  الخلفية التي  جداول  من  القيم  استخراج  يتم(. تفصيالً  األكثر  المستوى  حتى)  2006 لعام IPCCلهيئة  التوجيهية الخطوط 
  ،  NOxالنيتروجين  أكاسيد ) للسالئف  إضافية  ميزات على  الطاقة قطاع جدول يحتوي. الرئيسية  البيانات على تحتوي

CO، NMVOCs ، SO2 )يدويًا السالئف  رهذهتحري  . و يمكن . 

 للطاقة القطاعي للجدول مثال - 13. 3 الشكل

 

 
 الحراري  االحتباس  غازات لحصر الوطنية القوائم نبشأ 2006 لعام IPCC لهيئة  التوجيهية ألخطوط  1
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 األساسية   البيانات  على تحتوي  التي  ( أو الجداول Background tables)  الخلفية جداول    4.  5.  2. 3

  إلى  مقسمة الدفيئة غازات وانبعاثات( ت وجد إن) الوقود وأنواع األنشطة  ياناتب  اإلبالغ جداول  من المجموعة هذه توضح
  من  القيم استخراج و يتم(. تفصيال األكثر المستوى حتى)بشكل مفصل  2006 لعام IPCC لهيئة التوجيهية ألخطوط  فئات
الفئة   الكربون من أآسيد ثاني وتخزين وحقن  بنقل ( خاص Reporting Table 1.4b) تقرير جدول  يوجد. العمل  أوراق 

 . للتعديل خلفية قطاع الطاقة و هذا الجدول قابل دول في ج ( C.1س )1

 1.1 الطاقة خلفية للجدول مثال - 14. 3 الشكل

 ( Reporting Table 7a – Uncertaintiesاليقين )  عدم - أ  7 التقديمي اإلبالغ  جدول    5.  5.  2. 3

و     (.Uncertainty Analysis Table 3.2 ) 3.2 اليقين عدم يل تحل لجدول إجمالي إصدار  عن عبارة جدولال يعد هذا
.  2006 لعام IPCC لهيئة  التوجيهية الخطوط  من 4 الفصل  ، 1 المجلد من 1-4 الجدول  إلى  المجمعة  الفئات  قائمة تستند
  الخطوط  من 3 الفصل ، 1 المجلد من 3.1 للمعادلة اوفقً  بالضرب المصنفة  المستويات من اليقين عدم حاالت دمج يتم

 . 2006 لعام IPCC لهيئة التوجيهية

 اليقين عدم - أ 7 التقديمي اإلبالغ لجدول مثال - 15. 3 الشكل

 (Tools)  دواتقائمة األ   .6. 2. 3

 :  و تتضمن هذه القائمة الخيارات التالية

 المقترب ( المرجعيReference Approach ) 
  اليقين  عدم تحليل  (Uncertainty Analysis) 

  الفئات تحليل  ( الرئيسيةKey Category Analysis) 

 (Uncertainty Analysis)   اليقين عدم تحليل      1.  6.  2. 3

  هو  كما ( Uncertainty Analysis Table 3.2 ) 3.2 اليقين عدم  تحليل نشاءاألدوات إل قائمة من  عنصر هذا ال استخدام يتم
  عدم  قيم إدخال  المستخدم  على  لذلك يتوجب. عمل ورقة  كل  في  القيم  إدخال يتم  .2006 املع IPCC توجيهات في محدد
  اليقين عدم  قيم تطبيق يتم. (Emission Factorاالنبعاث) ت عامالو لكل م ( Activity Data) نشاط  كلبيانات ل اليقين

 .اليقين عدم ل قيم ي أ بإدخال  المستخدم يقوم ال  عندما( Default uncertainty values) االفتراضية 

 مسبقًا بينما يتم. المستخدم عاتق المناسبة على القيم تحديد مسؤولية تقع إذ ، اليقين عدم مدى من تحقق و ال  حد يوجد ال
  ( EF) النبعاثا بكافة معامالت  الخاصة  2006 لعام IPCC توجيهات  في  الواردة االفتراضية  اليقين عدم قيم  تحميل

 .وسفلية لمجال عدم اليقين علوية  افتراضية  كحدود (ADنشطة )لبيانات األ و  االفتراضية 

  الخطوط  من 1 المجلد  في  3 الفصل من  3.29 الصفحة  في  3.2 الجدول  في  اليقين عدم حساب  إجراءعمليات  شرح  تم
  نوع كل في اليقين عدم أوجه  إدخال كيفية حول  المعلومات من مزيد على العثور يمكن. 2006 لعام IPCC لهيئة التوجيهية

 . المستند هذا من 3.3 الفصل  في  العمل اتورق من

 .( أسفل الجدول على اليمينRefresh Data)"البيانات تحديث "  الزر فوق انقر ، اليقين عدم  تحليل إلجراء

 اليقين تحليل جدول على مثال - 16. 3 لشكلا
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 ( Reference Approach)  المرجعي المقترب       2.  6.  2. 3

 ثاني انبعاثات لحساب  بالطاقة الدولة بإمداد الخاصة البيانات يستخدم تنازلي مقترب عن عبارة المرجعي هو المقترب إن

 للتطبيق قابلة معالمال واضحة طريقة يعتبر إنه ماك .األحفوري الوقود من الرئيسية األنواع احتراق عن الكربون الناتجة سيدكأ

 .نسبيًا توفيرها يسهل التي الطاقة  ت إمداد إحصائيا أساس على

 المرجعي المقترب لجدول مثال - 17. 3 الشكل

 ( Key Category Analysis) الرئيسية  الفئات تحليل     3.  6.  2. 3

 عن وموضوعية منتظمة يقةبطر الرئيسية الوطنية المصادر فئات يدتحد اتباعها بلد لكل ينبغي التي السليمة الممارسة من

 المصادر  فئات من فئة كل عن الناتجة اإلزالة وعمليات االنبعاثات واتجاه مستوى بين للعالقات كمي إجراء تحليل طريق

 .الوطنية اإلزالة االنبعاثات وعمليات مجموع وبين

 مجموع على تأثيرها مدى حيث من سيةالرئي  الفئات يحددان المقتربان آال .ةالرئيسي  الفئة بتحليل للقيام بين وضع تم وقد

 .اإلزالة وعمليات االنبعاثات واتجاه الوطنية اإلزالة  االنبعاثات وعمليات

  فوق  انقر ،الرئيسية الفئات تحليل  إلجراء. 2006 لعام IPCC توجيهات من 1 المجلد ،  3-4 الفصل  في الطرق  توضيح تم 
 . (Refresh Data) " البيانات ثتحدي " الزر

 الرئيسية الفئة تحليل - 18 .3 الشكل

 (Export/Importاستيراد )/  قائمة تصدير  .7. 2. 3

 لقئمة خياري التصدير و اإلستيراد. و تحتوي هذه ا

 ( Export)خيار التصدير      1.  7.  2. 3

 بع خيارات فرعية هي :  رويتضمن أ

 ( Export Worksheet Data)  العمل ورقة  بيانات يرتصد ❖
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 ( Equivalents 2Export CO)  الكربون  أكسيد ثاني مكافئ تصدير ❖

 ( Export F-Gases data)المفلورة  الغازات  بيانات تصدير ❖

 ( Export NAI Reporting Tables)  1ة في الملحق ج الخاصة بالبلدان غير المدر اإلبالغ جداول تصدير ❖

A.  العمل  رقة و  بيانات تصدير (Export Worksheet Data) 

  أو  واحدا أو عدة قطاعات  قطاع يعني ، الحاليةالحصر  سنة  من جزء  وتصدير بتحديد يسمح حوار مربع هذا الخيار تحفي 
 . قابل للتداول  XML ملف  في  فئات  أو فرعية قطاعات 

 العمل ورقة بيانات تصدير - 19. 3 الشكل

 : الحصر     سنة من  جزء  لتصدير التالية  الخطوات اتبع

 . األزرق  باللون ( بيانات) عمل  أوراق  على تحتوي  التي الفئات  تظهر . فئة تهمك  من أكثر أو  واحدة   فئة  حدد (1

 .مطالبتك بذلك عندالمرادة  الوجهةفي  XML ملف  بتسمية و تسجيل   وقم  ( Export) " تصدير"  الزر فوق انقر (2

B.  الكربون  د أكسي  ثاني مكافئ تصدير  (Equivalents 2Export CO ) 

.  XML ملف إلى( الثابتة غير) المخصصة  الكربون أكسيد ثاني مكافئات بتصدير لك يسمح حوار  مربعالخيار  هذا يفتح
Equivalent Type /  2Custom CO)الغاز/  الغاز مجموعات / المخصص 2CO مكافئ نوع: هو  الهرمي التسلسل هيكل

Gas groups / Gases).  

 المخصص الكربون أكسيد ثاني مكافئ تصدير - 20. 3 الشكل

 : المخصصة 2CO مكافئات لتصدير التالية  الخطوات اتبع

  داخل  المعينة الغازات  فقط  أو  المطلوب  المخصص   (GWP)العالمي  احداث االحترار على القدرة  نوع  حدد  (1
 . الغاز مجموعات
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 .مطالبتك بذلك المرادة عند في الوجهة XML ف لم بتسمية و تسجيل   وقم  ( Export)" صديرت "  الزر فوق انقر (2

C.  الغازات  بيانات تصدير  ( المفلورةExport F-Gases data) 

  ،  المقدمة  سنة ) بلد  بكل المفلورة الخاصة  الغازات البيانات بتصدير لك  يسمح الذي  الحوار مربع هذا القائمة عنصر يفتح
 Region/Country/Gas) الغازات /  الغاز  مجموعة /  البلد  /  المنطقة : هو الهرمي التسلسل هيكل . XML ملف  إلى ( إلخ

group/ Gases) .تلقائيًا(  الرئيسي البرنامج إلطار الحالة  شريط في   موضح هو كما)  حاليًا النشط   البلد تحديد يتم. 

 
 المفلورة اتالغاز بيانات تصدير - 21. 3 الشكل

 :F-Gases بيانات ديرلتص التالية  الخطوات اتبع

  حدد  ببساطة  أو المفلورة الغازات  بيانات جميع لتصدير التي تهمك البلدان من أكثر أو واحًدا بلًدا حدد (1
 . الغازاتالمفلورة التي تهمك 

 .مطالبتك بذلك عند المرادة في الوجهة XML ملف  بتسمية و تسجيل   وقم  ( Export)" تصدير"  الزر فوق انقر (2

 NAI (Export NAI Reporting""  1ة في الملحق جالخاصة بالبلدان غير المدر غ اإلبال جداول  تصدير 

Tables ) 

  المرفق  في المدرجة غير لألطراف الوطنية البالغات جدول وتصدير بحساب تسمح التي الحوار  نافذة عنصرال هذا يفتح
توجيهات   إلى استناًدا االنبعاثات راتدي تق تعيين تفاصيل على هذا  المستخدم ليلد من 1 الملحق  يحتوي. لالتفاقية األول 
 . البرنامج في  NAI تقارير لجداول 2006 لعام IPCC الهيئة

 NAI اإلبالغ لجدول مثال - 22. 3 الشكل

 (Exportخيار اإلستيراد )   2.  7.  2. 3

 :    ويتضمن ثالث خيارات فرعية هي

 (Import Worksheet Dataالعمل ) ورقة  بيانات استيراد ❖

 ( Equivalents 2Import COالكربون ) أكسيد ثاني مكافئ استيراد ❖

 ( Import F-Gases dataالمفلورة ) الغازات  بيانات استيراد ❖

 (Import Worksheet Dataالعمل ) ورقة  بيانات استيراد ❖

  أكثر أو  واحد  و يعني ذلك ، صرالح من جزء  على  يحتوي  XML ملف  استيرادب  تسمح التي  الحوار  نافذة  عنصر ال هذا يفتح
 .حاليًا المختارةالحصر  سنة لو  حاليًا المفتوحة  البيانات قاعدة  في  الفئات أو الفرعية  القطاعات أو  القطاعات  من
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 العمل ورقة بيانات استيراد - 23. 3 الشكل

 : العمل ورقة  بيانات الستيراد تالية ال الخطوات اتبع

 . استيراده المراد XML ملف عن ( للبحثOpen)" فتح"  الزر فوق قران  (1
 Source) المصدر  الحصر  وسنة  ،XML (XML Import Version) استيراد إصدار  مثل  التفاصيل  من تحقق  (2

inventory  year)، السجالت وعدد (Number of records)،  يناسب هذا ستيراداال ملف كان إذا ما وقرر  
 .احتياجاتك

  الفئات بجميع قائمة على (IPCC 2006 Categories to importالمراد استيراد ) IPCC 2006 فئات مسق  يحتوي (3
 . افتراضي بشكل  الفئات  جميع اختيار يتم. هااستيراد تريد التي الفئات  حدد.  المصدر XML ملف  في  المدرجة 

  عملية تقدم  إلى  شارة إل ل التقدم شريط  عرض  سيتم. االستيراد دءلب  ( Import) " استيراد" الزر  فوق  انقر (4
 . االستيراد

  في  المصدر XML ملف محتويات لعرضXML (View XML file ) ملف عرض  زر استخدام يمكن: نصيحة
 ... اإلنترنت متصفح

A. أكسيد ثاني  مكافئ استيراد ( الكربونEquivalents 2Import CO ) 

 . XML ملف من ة المخصص الكربون  يدأكس ثاني اتمكافئ  باستيراد تسمح  التي الحوار  نافذة عنصرال هذا يفتح

 المخصص الكربون أكسيد ثاني مكافئ استيراد - 24. 3الشكل

 : المخصصة  2CO مكافئات الستيراد التالية الخطوات  اتبع 
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 . تيرادهاس المراد XML ملف الستعراض(  Open)" فتح"  الزر فوق   انقر( 1
  GWP أنواع بجميع قائمة  على  المراد استيرادها (GWPعالمي ) احترار  احداث  ى عل القدرةأنواع  قسم يحتوي ( 2

  معينة غازات  مجرد أو الذي يهمك  المخصص  GWP نوع  حدد . المصدر XML ملف  في  المدرجة  المخصصة 
 . استيرادها يتمل أهمية  ذات

 . االستيراد تقدم إلى  ةشارلإل  التقدم شريط عرض  سيتم. االستيراد لبدء  (Import)  " استيراد"  الزر فوق   انقر( 3

  في  المصدر XML ملف محتويات لعرضXML (View XML file ) ملف عرض  زر استخدام يمكن: نصيحة
 . اإلنترنت متصفح

B. المفلورة  الغازات بيانات  استيراد (Import F-Gases data ) 

 . بلد بكل الخاصة  (F-Gasesالمفلورة ) الغازات بيانات تيرادباس تسمح  التي الحوار  نافذة عنصرال هذا يفتح

 (F-Gasesالمفلورة ) الغازات بيانات استيراد - 25. 3 الشكل

 : بلد بكل الخاصة  F-Gases بيانات الستيراد التالية  الخطوات اتبع

 . رادهاستي  المراد XML ملف الستعراض( Open)" فتح"  الزر فوق انقر (1
  غازات ال بجميع قائمة على -(F-Gases Data to import) استيرادها المراد ورةالمفل الغازاتبيانات  قسم يحتوي (2

  سيتم  التي  األهمية ذات  الغازات  حدد. المصدر XML ملف في والمضمنة دولة بكل  الخاصة المفلورة
 .استيرادها

 . االستيراد تقدم  إلى لإلشارة  التقدم شريط  عرض  تمسي . االستيراد لبدء ( Import) " استيراد"  الزر فوق انقر (3

  في  المصدر XML ملف محتويات لعرضXML (View XML file ) ملف عرض  زر استخدام يمكن: نصيحة
 . اإلنترنت متصفح

 (Administrateقائمة اإلدارة )  .8. 2. 3

  .اناتأي من يتولون إدارة قاعدة البي  (Superusers) الفائقين أو المستخدمين  للمسيرين  فقط   متاحة القائمة  هذه في الوظائف 
 و تتضمن هذه القائمة الخيارات التالية: 

 (Users) المستخدمين ❖

 (Country/Territoryالبلد / المنطقة ) ❖

 ( Equivalents 2CO) الكربون  أكسيد ثاني اتمكافئ  ❖

 ( Delete inventory)الحصر حذف  ❖

 ( AFOLU)  األخرى األرض واستخدامات والحراجة الزراعة ❖

 ( Guidelines Information Texts) التوجيهية الخطوط  من نصوص ❖

 (Users) المستخدمين     1.  8.  2. 3

  أوراق  على  للعمل واألذونات  المرور  وكلمات  الدخول  تسجيل  أسماء بإدارة  لك  يسمح حوار  مربع هذا القائمة  عنصر يفتح
 . مفصلة  معلومات على للحصول   4.2 الفصل  انظر .  معينة عمل
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 (Country/Territoryالبلد / المنطقة )    2.  8.  2. 3

 باختيار المنطقة "القارة" و البلد المعني بالحصر.  لك يسمح حوار  مربع هذا القائمة عنصر يفتح

 (Equivalents 2CO) الكربون   أكسيد ثاني  ات مكافئ    3.  8.  2. 3

مكافئات تقارير   باستثناء. الكربون أكسيد  ثاني مكافئات إدارة  للمسؤول  تتيح التي حوار ال  نافذة  القائمة في  عنصرال هذا يفتح
  األنواع  تحديد الممكن من  ، مسبقًا المحددة  (AR4الرابع )  و  (TARالثالث ) و (SAR) ، الثانيIPCCالتقييم للهيئة 
  ار الحو مربع في  وكذلك  الحالة شريط   في احالًي   المحددة  الكربون أكسيد ثاني لمكافئات االفتراضي النوع يظهر . المخصصة
 . المعلومات من لمزيد 3.2 الفصل  انظر . البيانات" قاعدة  "خصائص 

 ( Delete inventory) الحصر  مسح   4.  8.  2. 3

 ! بحذر   الوظيفة هذه استخدم .  الحالي  الحصر  بحذف تسمح التي الحوار  نافذة  هذا القائمة عنصر يفتح

 الحصر حذف - 26. 3 الشكل

 التالية لحذف السنة أو السنوات المراد مسحها من الحصر:  الخطوات اتبع

 ( Choose the inventory yearإختر سنة الحصر المراد حذفها في القائمة المنسدلة المخصصة لذلك )  -1
توالي  حها على ال التي تم مس  ملفات أوراق العمل  عرض تمسي . المسح ( لبدءDeleteالزر "مسح" ) فوق انقر -2

 . حتى نهاية العملية

مالحظة : عند نهاية المسح يقدم لك البرنامج اعتباطيا سنة أخرى للمحو، رجاءا تأكد من السنة المراد حذفها إذا  
 كنت تنوي حذف أكثر من سنة. 

 (AFOLUاألخرى ) األرض واستخدامات والحراجة الزراعة     5.  8.  2. 3

 لى خيارين أساسيين وهما:  يحتوي هذا العنصر في القائمة ع

 ( Land Type Managerاألراضي ) إدارة أنواع  ❖

 يمكن. (AFAT 3.B- Landاألراضي ) -B.3 استخدام  في فئة  ( Livestock Managerإدارة المواشي ) ❖
 أوراق  من أيًضا  النافذة هذه إلى  الوصول

A. إدارة أنواع ( األراضيLand Type Manager) 

 – B.3األراضي ) – B.3 الفئة  في  الصلة  ذات  العمل الفرعية  الفئات  إدارة  لك تتيح حوار  نافذة  هذا  القائمة عنصر يفتح

Land ) .الصلة ذات  العمل  أوراق  جميع في  هنا المعرفة  اإلعدادات استخدام يتم . 

 : التالية األقسام  األراضي من إدارة أنواع نافذة تتكون

  إلى  ( مقسمةLand Use Subcategory) األراضي  م الستخدا الفرعية الفئات قائمة على توي يح - المالحة  قسم •
  يؤدي . يمكن للمستخدم التنقل فيها ( إلخ الزراعية ، األراضي  ، الغابات) المقابلة األراضي أنواع من رئيسية فئات
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مربع  بيانات أنواع   الصلة في  ذات  التفاصيل عرض  إلى  معينة )بالنقر عليها( أرض  استخدام  فئة تنشيط
 . ماتهااألراضي و استخدا

 يضااألر عانولوحة حوار إدارة أ – 27. 3 لشكلا

 جميع بين المشتركة البيانات هذا المربع على يحتوي -(Common Land Type Data) الشائعة األراضي أنواع بيانات
 (. إلخ ، خيةالمنا المنطقة ، البلد)  األراضي أنواع

الفرعية   األراضي  استخدام  بيانات فئة  تفاصيل  هذا المربع على تحتوي  - األراضي ن م معينة فئة  استخدام  بيانات •
 . المالحة  قسم  في  النشطة  المختارة أو 

i األراضي ات استخداممن  فرعية جديدة  فئة  إضافة   (Adding new Land Use Subcategory ) 

 : األراضي الستخدام  جديدة  فرعية ئة ف  إلضافة  التالية  الخطوات اتبع

 . المالحة قسم  في  الرئيسية  األراضي استخدام  فئات  دى حإ  حدد (1
  الستخدام جديدة  فرعية فئة إنشاء سيتم. المالحة قسم  من السفلي الجزء  في (Add)" إضافة" الزر  فوق انقر (2

 . االفتراضي باالسم  األراضي
 . ية ديدة بما في ذلك تغيير التسمية اإلفتراضالج  األراضي  استخدام لفئة  المطلوبة التفاصيل أدخل  (3
  األراضي  الستخدام  الفرعية  الفئة  المالحة لحفظ  قسم  من  السفلي  الجزء  في ( Save) " حفظ "  الزر  فوق  انقر (4

 . البيانات قاعدة  في  الجديدة

ii الفرعية األراضي  استخدام  فئة  تحرير ( الموجودةEditing existing Land Use Subcategory ) 

 : قائمة  اضي األر فرعية الستخدام بيانات فئة  لتعديل  يلي بما قم

 علي هامشها(  المراد استخدامها في قسم المالحة )بالنقر فوق عالمة    فئة األراضي قم بتوسيع (1
 (؛بالنقر عليها لعرض بياناتهاقسم المالحة )  في  تهمك التي الفرعية الفئة " األرض  استخدام "  حدد (2

 ؛فيه  المرغوب  النحو على البيانات عدل (3

  لتجاهل( Undo)" تراجع" الزر فوق انقر أو البيانات قاعدة  في تغييراتلا لحفظ( Save)" حفظ "  الزر فوق انقر (4
 .التغييرات جميع

iii الموجودة الفرعية  األراضي استخدام  فئة من  نسخة عمل (Making copy of existing Land Use 

Subcategory ) 

 : ة التالي  الخطوات الموجودة و ذلك باتباع ي األراض استخدام فئة  من نسخة  عمل الممكن من

 علي هامشها(  المراد استخدامها في قسم المالحة )بالنقر فوق عالمة    فئة األراضي قم بتوسيع (1

 . المالحة قسم   في  تهمك التي الفرعية الفئة " األرض  استخدام "  حدد (2

 . المالحة قسم   من السفلي الجزء  ( فيCopy)" نسخ"  الزر فوق انقر (3

 . اإلفتراضي الجديد   باالسم المحددة األراضي الستخدام  الفرعية الفئة من جديدة  نسخة ءإنشا سيتم (4

 . فيه بما في ذلك تغيير التسمية اإلفتراضية  المرغوب  النحو على البيانات عدل (5

 . البيانات قاعدة  في  الجديدة األراضي  الستخدام  الفرعية  الفئة  ( لحفظSave)" حفظ"  الزر فوق انقر (6
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iv  الحالية  األراضي  ام استخد فئة حذف (Deleting existing Land Use Subcategory ) 

 علي هامشها(  المراد استخدامها في قسم المالحة )بالنقر فوق عالمة    فئة األراضي قم بتوسيع (1

 . المالحة قسم   في  تهمك التي الفرعية الفئة " األرض  استخدام "  حدد (2

 . المالحة قسم   أسفل( Delete)" حذف"  الزر فوق انقر (3

 .الذي سيظهر لكمربع الحوار المطالبة في  عند الحذف  إلغاء  أو بتأكيدقم  (4

 . قبل الموافقة حذف ضرورة  ال، رجاءا تأكد من  ل يمكن استرجاع البيانات المحذوفةمالحظة : 

B. ة الماشي ، إدارة األرض واستخدامات والحراجة الزراعة (AFOLU Livestock Manager) 

األخرى   األرض واستخدامات  والحراجة عةمن قطاع الزرا  A.3 الفئة  إدارة  تتيح ارحو نافذة  هذا  القائمة عنصر يفتح
(AFOLU)- 3 الفئة من الصلة ذات  العمل أوراق  من أيًضا  النافذة هذه  إلى الوصول يمكن. الماشية.A -  ينقسم . الماشية  

 . الصلة  ذات  العمل أوراق جميع  في  يهاف المعرفة  اإلعدادات استخدام  يتم. تبويب عالمات عدة إلى  الحيوانية الثروة مدير

i يم الجغرافيةقالاأل (Geographical zone) 

 متوسط  حسب  تختلف والتي أصغر أجزاء  إلى البلد تقسيم وبالتالي األقاليم الجغرافية بتحديد هذه التبويب عالمة تسمح
 . الحرارة درجة 

 المناطق -  28 .3 الشكل

 ( Adding new Geographical zone) جديدة  قاليم جغرافيةأ  إضافة •

  أقاليم  لتحديد ( add  templateقالب  إضافة )في عموده األول(  )يحمل أيقونة  األخير  الصف  استخدم  (1
)يمكن اختياره من الالئحة المنسدلة( و اختياريا  الحرارة درجة  ومتوسط  ،اإلقليم اسم أدخل. جديدة  جغرافية 
 . حسب الحاجة  ماألقالي  من  المزيد العملية إلضافة كرر. المالحظة  أدخل 

 البيانات قاعدة  في  الجديدة األقاليم ( لحفظSave)" حفظ"  الزر فوق انقر (2

 ( Editing existing Geographical zone) إقليم جغرافي موجود  تعديل  •

 الحالي  جغرافيال اإلقليم  على انقر (1

إن   األخرى األقاليم هذه الخطوات لتعديل  كرر. )اختياريا( ةمالحظ و  ، الحرارة درجة متوسط ، االسم حرر (2
 . لزم األمر 

(  Undo) " تراجع" الزر فوق  انقر أو ؛ البيانات قاعدة  في التغييرات ( لحفظSave)" حفظ" الزر فوق انقر (3
 . التغييرات جميع لتجاهل

 ( Deleting existing Geographical zone)  إقليم جغرافي موجود حذف  •

 الحالي  جغرافيال إلقليم ا على انقر (1

 العملية في األقاليم كرر. النشط  الصف  من األخيرة  الخلية  في  الموجود  ()  األيقوني ذف الح زر فوق انقر (2
 . األمر  لزم إذا األخرى 

  ( إللغاءUndo)" تراجع" فوق انقر أو البيانات قاعدة  في الحذف عملية لتنفيذ ( Save) "حفظ "  الزر فوق انقر (3
 . للحذف المحددة المناطق جميع حذف 
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ii ماشيةال (Livestock) 

 الفرعية الحيوانية الثروة فئات - 29. 3 الشكل

  من فئة   لكل الفرعية و التقسيمات  للماشية المخصصة الفرعية  الفئات " من تحديدLivestock"الماشية  التبويب عالمة تمكن
  المعرفة " األخرى " الحيوانية  الثروة  فئات  ضمن أو 2006 لعام IPCC بإرشادات صة الخا  الرئيسية  الحيوانية  الثروة  فئات
 . المستخدم قبل من

 Adding new) المستخدم قبل من المعرفة" األخرى "الحيوانية الثروة  فئات من  جديدة فئة إضافة •

user-defined “Other” Livestock Category ) 

  الحيوانية الثروة ة فئ  عريفلت  ( Categoryللفئات )  األعلى توى المس من( قالب إضافة) األخير  السطر  استخدم (1
 . إن تطلب األمر   الفئات  من المزيد إلضافة العملية كرر. الجديدة  فئة ال اسم  أدخل. الجديدة

 البيانات.  قاعدة  في  الجديدة  الفئات لحفظ" حفظ"  الزر فوق انقر (2

-Editing existing user) خدمالمست  قبل  من  المعرفة" األخرى" الحيوانية الثروة فئة تعديل  •

defined “Other” Livestock Category ) 

 . تهمك التي الحالية الحيوانية  الثروة فئة   فوق انقر (1

 . الحاجة  حسب  األخرى  الماشية فئات و كرراألمر في . االسم فم بتغيير (2

  لتجاهل (Undo)" راجعت " الزر  فوق  انقر أو  ؛ البيانات قاعدة  في  التغييرات لحفظ ( Save)"  حفظ"  الزر فوق انقر (3
 . اجةالح وفق التغييرات جميع

-Deleting existing user) المستخدم قبل  من المعرفة" األخرى" الحيوانية الثروة  فئة  حذف  •

defined “Other” Livestock Category ) 

 . تهمك التي الحالية الحيوانية  الثروة فئة   فوق انقر (1

  لفئات ة في املي الع كرر . النشط الصف  من األخيرة  الخلية  في  الموجود ( )   األيقوني  الحذف  زر  فوق  انقر (2
 . األمر  لزم إذا األخرى 

  إللغاء ( Undo)" تراجع " فوق  انقر  أو البيانات قاعدة  في  الحذف  عملية لتنفيذ ( Save)" حفظ" الزر  فوق انقر (3
 . للحذف  المحددة  الفئات  جميع حذف 

 ( Adding new Livestock Subcategory) الحيوانية  الثروة  من  جديدة  فرعية  فئة  إضافة •
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 علي هامشها(   )بالنقر فوق عالمة   المطلوبة  الرئيسية الحيوانية الثروة  فئة توسيعقم ب  (3

  فرعية  فئة  إلضافة ( add  template قالب  إضافة ) ( في عموده األول  أيقونة يحمل ) سطر  آخر  استخدم (4
  األخرى  الرئيسية لفئات العملية في ا كرر. يوانية الح للثروة  الفرعية الفئة اسم أدخل. الحيوانية الثروة  من جديدة
 . الحاجة  حسب 

 البيانات  قاعدة  في  المحددة  للماشية  الجديدة الفرعية  الفئات  لحفظ ( Save) " حفظ"  الزر فوق انقر (5

 ( Editing existing Livestock Subcategory) )المعدة مسبقا(   للماشية الفرعية   الفئات تعديل  •

  قبل  من المعرفة" أخرى " فئة  أو) الرئيسية ة الحيواني  الثروة  فئة  ضمن  الموجودة  وانيةالحي  الثروة  فئة  فوق  انقر (1
 . تهمك التي (. المستخدم

 . الحاجة حسب األخرى  الحيوانية الثروة فئاتالعملية في   كررو . االسمقم بتغيير  (2

  لتجاهل( Undo)" اجعتر" الزر فوق  انقر أو البيانات قاعدة في التغييرات ( لحفظSave)" حفظ" الزر فوق  انقر (3
 .التغييرات جميع

 ( Deleting existing Livestock Subcategory)  )معدة مسبقا( للماشية  فرعية  فئة لة إزا •

  التي  ( المستخدم قبل  من  المعرفة" خرى األ" الفئة أو) الرئيسية  الفئة  ضمن  للماشية الحالية  الفرعية  الفئة  فوق  انقر (1
 .تهمك

  الحيوانية  الثروة فئاتعملية في لا كررو  النشط  السطر من األخيرة  الخلية في ( )  الحذف أيقونة  فوق انقر (2
 . الحاجة  حسب  األخرى 

 جميع حذف إللغاء (Undo)" إلغاء " أو البيانات قاعدة في الحذف  عملية لتنفيذ( Save)" حفظ" الزر فوق انقر (3
 . للحذف المحددة  الفرعية الفئات

 ( Adding new Livestock Subdivisionوانية )الحي لفئات الثروة فرعي جديد  تقسيم   إضافة •

 علي هامشها(  بالنقر فوق عالمة   )و ذلك  المطلوبة الحيوانية الثروة  فئة قم بتوسيع (1

  كررو . للماشية  الفرعي  التقسيم اسم  أدخل . للماشية  الجديد  التقسم  إلضافة ( قالب إضافة ) األخير السطر استخدم (2
 . الرغبة  ب حس  األخرى  الفرعية لفئاتالعملية في ا

 البيانات  قاعدة  في  المحددة  الحيوانية للثروة  الفرعية الجديدة التقسيمات  فظحل  (Save) " حفظ"  الزر فوق انقر (3

 ( Editing existing Livestock Subdivisionللماشية )  الموجود التقسيم الفرعي تعديل  •

 الحيوانية.  للثروة  الفرعية  الفئة الموجود ضمن الحيوانية الفرعي للثروة التقسيم على انقر (1

 . األمر  لزم  إذا ،  للماشية  األخرى  الفرعية التقسيمات لعملية في رراو ك. االسم قم بتغيير (2

(  Undo) " تراجع" الزر  فوق  انقر أو  ؛ البيانات قاعدة  في  التغييرات ( لحفظ Save)" حفظ" الزر  فوق  انقر (3
 . التغييرات جميع لتجاهل

 ( Deleting existing Livestock Subdivision) للماشية الفرعي الموجود   التقسيم إزالة  •

 التي تهمك.  الفرعية  الفئة  في  للماشية الحالي  الفرعي التقسيم فوق انقر (1

  العملية في التقسيمات  و كرر. النشط الصف من األخيرة  الخلية  في  الموجود  ()  األيقوني الحذف  زر فوق انقر (2
 . األمر  لزم  إذا األخرى  الفرعية

  إللغاء ( Undo)" تراجع" فوق انقر أو  اناتبي ال قاعدة في الحذف عملية لتأكيد( Save) "حفظ"  الزر فوق انقر (3
 . للحذف  المحددة الفرعية التقسيمات جميع حذف 

iii  الروث معالجة نظامعالمة التبويب (Manure Management System "MMS" ) 

  أكسيد  انبعاثات حساب  في  ستخدامهاا ( ليتمManure managementالروث ) معالجة  أنظمة  باختيار عالمة ال هذه تسمح
  هو  كما الروث االفتراضية معالجة أنظمة  من مسبقًا محددة  مجموعة  على القائمة  تحتوي. الروث معالجة نظم من وزالنيتر
  من  الروث المعرفة  معالجة  أنظمة  تحديد  للمستخدم تتيح فهي  ،  ذلك إلى باإلضافة  2006 لعام IPCC توجيهات  في  محدد
 . المستخدم قبل

a.  الروث معالجة  نظم اختيار  (Choosing the MMS) 

  لها والتي الروث المرغوبة  معالجة أنظمة جميع لتحديد اختيار مربعات على  يحتوي الذي األيسر  العمود استخدم (1
  معالجة  أنظمة من النيتروز أكسيد انبعاثات لحساب استخدامها سيتم والتي بنظم تربية الماشية في البلد صلة

 الروث. 

 أفضل.  بصرية فعل ردود  لتوفير األخضر باللون  لةتظهر مربعاتها مظل عالجة الروث المختارة م نظم (2
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b. المستخدم قبل من  المعرف  الروث الجديد معالجة نظام   إضافة  (Adding new  user-defined MMS) 

  ث الجديدمعالجة الرو  نظام إلضافة  قالب" "إضافة في عموده األول( )يحمل أيقونة   األخير السطر استخدم (1
  الروث األخرى  معالجة ألنظمة ذلك كرر. التعريف واختياريا إسم النظام أدخل. المستخدم قبل من المعرف
 . الرغبة حسب  المستخدم  قبل  من المعرفة 

 .البيانات قاعدة في   المستخدم ق ب ل  من الروث المعّرفة معالجة  أنظمة  لحفظ (Save) " حفظ"  الزر فوق انقر (2

 الطبيعي روث معالجة ال نظم - 30. 3 الشكل  

c.  المستخدم قبل من  المعرفة معالجة الروث  نظام تعديل  (Editing existing user-defined MMS) 

 . المستخدم  قبل   من معالجة الروث المعرف نظام فوق انقر (1

  قبل  من المعرفة األخرىمعالجة الروث  ألنظمة  ذلك كرر . فيه  المرغوب  النحو على هوتعريف النظامإسم  عدل (2
 . الرغبة  حسب  المستخدم

(  Undo) " تراجع" الزر فوق  انقر أو ؛ البيانات قاعدة  في التغييرات لحفظ (Save) " حفظ" الزر فوق انقر (3
 . التغييرات جميع لتجاهل

 المستخدم  قبل   من المعرفة معالجة الروث  أنظمة  تعديل فقط يمكنمالحظة: 

d.  المستخدم  قبل  من المعرفةلروث معالجة ا  نظام  حذف (Deleting existing user-defined 

MMS) 

 . المستخدم  قبل  من المعرفة معالجة الروث  نظام فوق انقر (1

معالجة الروث   ألنظمة  ذلك  كرر . النشط الصف  من  األخيرة الخلية في  الموجود  األيقوني الحذف  زر  فوق  انقر (2
 . مراأل لزم إذا المستخدم  قبل  من  المعرفة األخرى 

  إللغاء( Undo)" تراجع" فوق انقر أو البيانات قاعدة  في ذفالح عملية لتنفيذ( Save)" حفظ "  الزر فوق انقر (3
 . للحذف تحديدها تم والتي  المستخدم  قبل  من المعرفة معالجة الروث  أنظمة جميع حذف 

 المستخدم قبل من الروث معرف معالجةل جديد نظام إضافة - 31 .3الشكل 
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 المستخدم  قبل  من المعرفة لجة الروث معا  أنظمة  حذف  فقط يمكنمالحظة :   

 ( Guidelines Information Texts) التوجيهية   الخطوط  من  المعلومات  نصوص     6.  8.  2. 3

 المعلومات إرشادات نصوص - 32. 3 الشكل

 IPCC توجيهات  فئات  من فئة  ل لك كامل  النص  تحرير يمكن  حيث حواٍر خاًصا  ارة مربعاإلد من قائمة  العنصر  هذا يفتح
  إرشادات  إطار " في  حاليًا النشطة  2006 لعام IPCC إرشادات  لفئة  النصوص  هذه هذه عرض ذلك بعد سيتم. 2006 لعام

IPCC 2006  "يسارالعمل أسفل الشاشة على ال أوراق نافذة داخل " 2006 العمل أوراق  نافذة في . 

 (Editing text for particular Category) معينة لفئة النص تحرير

 النص عرض سيتم. المطلوبة IPCC 2006 فئة  لتحديد" IPCC 2006 Categories" التصفح  نافذة  استخدم (1
 اليمين على الكبير النص مربع في  الفئة  لهذه المقابل

  خيارات  استخدم. األمر لزم إذا النص وتحرير  المنسق  النص محرر لفتح( Edit)" تحرير" الزر فوق انقر (2
 الرغبة  حسب  المنسق النص لمحرر...(   ، اللون  ، الخط ) التنسيق

 منسق نص محرر - 33. 3 الشكل

  ، الحالتين كلتا  في . التغييرات جميع لتجاهل ( Cancel) " إلغاء" أو  التغييرات لحفظ  ( OK) " موافق" فوق  انقر (3
 .تلقائيًا نفسه  المحرر  يغلق  ف سو

  في  حاليًا تنشيطها يتم والتي IPCC 2006 لفئة " IPCC 2006 إرشادات نافذة" في تلقائيًا محددة ال النصوص عرض  سيتم 
 ". IPCC 2006 Categories"  التصفح نافذة
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 IPCC 2006  توجيهات نافذة محتوى  على مثال - 34. 3 الشكل

 (Window) النافذةقائمة   .9. 2. 3

 : أجل من قائمة ال هذه ستخدمت 

 . الرئيسية  العمل منطقة  لعرض النوافذ جميع  يقلل -(Minimize all)  الكل تصغير •

 المفتوحة  النوافذ جميع إغالق -( Close all) الكل  إغالق •

 النافذة قائمة  من تحديدها طريق   عن بسرعة النافذة  تنشط  -  Windows قائمة •

 (Help) مساعدةقائمة ال  .10. 2 .3

 ثالث خيارات و هي :  و تضم هذه القائمة 

في متصفح  HTML( : و يفتح هذا الخيار الدليل الذي بين يديك في نسخته View Helpعرض المساعدة ) ✓
 األنترنت مباشرة. 

، و هو الملف  PDFيفتح هذا الخيار الدليل الذي بين يديك في نسخته   -PDF (PDF manual) المستخدم  دليل ✓
 الذي بين يديك

المثبت علي   IPCC الحصر  برنامج إصدار  حول مهمة  معلومات عرض هذا الخيار و ي   - ( …Aboutحول )  ✓
 . الجهاز

 مربع معلومات الخيار "حول" – 35. 3 الشكل
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 ( working with the worksheets)  العمل أوراقب العمل .4

  (Basic layout of the working area) العمل لمنطقة األساسي ميمالتص . 1. 4

 للشاشة األساسي التصميم - 1. 4 الشكل

 يتميز التصميم األساسي للشاشة بالتالؤم الذاتي مع حجمها مظهرا كافة مكوناته الخمس كما يظهر في الشكل أعاله و هي :  

  البنائي لفئات  الهيكل  التنقل عبر  من ، تمكن الشاشة إلى اليسار  أعلى  ( في Navigation window) تصفح  نافذة -
IPCC 2006  (2006 IPCC Categories) . 

)و تشغل الحيز األكبر(، و تمكن من    الشاشة إلى اليمين أعلى  ( في Worksheet grid) العمل  ورقة  شبكة  منطقة  -
 . والنشاط   االنبعاث ت األنشطة ومعامال بيانات إدخال و تعديل تحرير

  في  (IPCC Guidelines 2006) 2006 لعام المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي قللفري  الخطوط التوجيهية نافذة -
 .IPCC 2006التوجيهية  الخطوط  من  المتعلقة بالفئة النشطة و المستقات    المعلومات توفر اليسار  األسفل إلى

 . العمل  ةورق   مالحظات وحفظ  لتحرير الوسط  األسفل  في (Worksheet Remarksالعمل ) ورقة  مالحظات  نافذة -

لإلنبعاثات  الزمنية  السلسلة  يُظهر  إلى اليمين األسفل  ( في Time Series chart) الزمنية  لسلسلة ل الرسم البياني نافذة -
 . المحددة للفئة  الكربون أكسيد ثاني بمكافئات

 (Working with windows and areas) العمل على النوافذ والمناطق .2. 4

"  و "السهم ألسفل   pinشبكة ورقة العمل تحتوي على شريط علوي به أيقونات "الدبوسجميع النوافذ باستثناء منطقة 

down-arrow  و هي نوافذ يمكن إرساؤها في وضعها المتناسق"تثبيتها". يمكن إعادة ترتيب هذه النوافذ ويمكن تغيير ."
تالية ، ستجد معلومات حول كيفية استخدام  قًا الحتياجات المستخدم أو تفضيالته. في الفصول التصميم الشاشة بالكامل وف

 اإلطارات التي يمكن إرساؤها. 

 (Undocking windowsفصل النوافذ ) .1. 2. 4

ضع النافذة  (. يمكن وfloating windowيمكن فصل النوافذ التي يمكن ربطها. تسمى النافذة المنفصلة "النافذة العائمة" )
ائًما أعلى النماذج األخرى في التطبيق. هناك عدة طرق لجعل النافذة المثبتة  العائمة في أي مكان على الشاشة وتبقى د

 تطفو: 

 قائمة النافذة التي يمكن أن ترسو - 2. 4الشكل 

 . ا يمكن إعادة  تثبيتها بنفس الطريقة إن كانت عائمةانقر نقًرا مزدوًجا على الشريط العلوي من النافذة لتطفو كم -1

 الضغط باستمرار على زر الماوس األيسر فوق الشريط العلوي وتحريك الماوس إلى المكان المرغوب فيه.  -2

            النقر فوق أيقونة السهم ألسفل في الشريط العلوي سيفتح القائمة التي تحتوي على عنصر القائمة "العائم"  -3
(floating( يؤدي النقر فوق هذا العنصر إلى فصل النافذة .) 4.2الشكل .) 

 نصيحة: انقر نقًرا مزدوًجا على الشريط العلوي من النافذة العائمة لتثبيت النافذة حيث كانت مثبتة مسبقًا. 
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 (Docking floating windows) تثبيت النوافذ العائمة .2. 2. 4

تخدم الختيار مكان إرساء  رات اإلرساء داخل كل منطقة لرسو السفن إلرشاد المسأثناء سحب النافذة العائمة ، تظهر مؤش
اإلطار. من الضروري وضع مؤشر الماوس فوق أحد األسهم داخل مؤشر االلتحام. سيتم عرض المربع بعد ذلك ملونا  

 . باألزرق ليظهر للمستخدم المكان حيث سيتم تثبيت النافذة التي يتم سحبها بعد تحرير الماوس 

 ت النافذة العائمةتثبي - 3. 4الشكل 

 (Auto-hiding docking windows) اخفاء تلقائي للنوافذ المثبتة .3. 2. 4

" في الشريط العلوي. كما يمكن ذلك   pinيمكن تحويل النوافذ المثبتة إلى وضع اإلخفاء التلقائي باستخدام أيقونة "الدبوس

كنت بحاجة إلى مساحة أكبر لمنطقة العمل الرئيسية. يتم  ". و هذا مفيد إذا  down-arrowقائمة "السهم ألسفل باستخدام 
 إخفاء النوافذ الموجودة في وضع اإلخفاء التلقائي عندما تكون غير نشطة. 

 لنافذة تلقائيًا. نصيحة: يؤدي وضع مؤشر الماوس على "النطاق" الذي يحتوي على اسم النافذة المخفية إلى تمرير ا

فذة اإلخفاء التلقائي سيعطل وضع اإلخفاء التلقائي و تثبت النافذة مكانها من  النقر على أيقونة "الدبوس" في نا
 جديد. 

 (IPCC 2006 Categories Navigation Window)الشجرة( ) IPCC  2006نافذة تصفح  فئات  .4. 2. 4

هذه الشجرة   (. و4.4( )الشكل 2006 IPCC Categories) IPCC 2006 تحتوي هذه النافذة على الهيكل البنائي لفئات
المميزة باللون األزرق.    IPCC 2006مفيدة في تحديد ورقة العمل المراد استخدامها. و أوراق العمل متوفرة في فئات 

وراق عمل أخرى  المحددة في منطقة العمل الرئيسية على اليمين. إذا كانت هناك أ IPCCسيتم عرض ورقة العمل لفئة 
ظمة في مساحة العمل "المبوبة" ، حيث تمثل كل عالمة تبويب ورقة عمل معينة  المحددة ، فهي من  IPCCمتاحة في فئة 

 كما هي الحال في قطاع الزراعة والحراجة واستخدامات األرض األخرى  و قطاع النفايات. 

لسلة  ميزة باللون الرمادي، ستحصل على الرسم البياني للسبالنقر فوق مستويات "القطاع / القطاع الفرعي" من الشجرة الم
 الزمنية بمكافئ ثاني أكسيد الكربون الخاصة بذلك "القطاع / القطاع الفرعي". 

 )الهيكل البنائي الكامل( IPCC 2006شجرة فئات  - 4. 4 الشكل
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 (IPCC 2006 Guidelines window) 2006عام ل IPCCنافذة الخطوط التوجيهية لهيئة  .5. 2. 4

المحددة حاليًا. يمكن تعريف هذه المعلومات باستخدام   2006لعام  IPCCه النافذة على معلومات متعلقة بفئة تحتوي هذ
نصوص المعلومات من الخطوط التوجيهية " الذي يمكن الوصول إليه من قائمة "اإلدارة" )الفصل   مربع الحوار "

3.2.8.6 .) 

 2006لعام  IPCCنصوص الخطوط لهيئة نافذة  - 5. 4الشكل 

 (Worksheet Remarks windowنافذة مالحظات ورقة العمل ) .6. 2. 4

يمكن استخدام هذه النافذة الواقعة في الوسط إلى األسفل، إلدخال معلومات أو مراجع نصية إضافية لكامل ورقة العمل  
 الحالية. الحصر  ة في سنةالمحدد

 نافذة مالحظات ورقة العمل - 6. 4الشكل 

 (Time series window) نافذة السالسل الزمنية .7. 2. 4

تحتوي هذه النافذة على الرسم البياني للسلسلة الزمنية لالنبعاثات في جميع سنوات الحصر للغاز المحدد معبر عنها  
 ع مكافئ ثاني أكسيد الكربون الذي تم تعيينه افتراضيا. جرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون المحسوبة وفقًا لنو بالجيجا

 نافذة السلسلة الزمنية - 7. 4الشكل 

( أسفل  Gasمالحظة : يمكن عرض الرسوم البيانية للغازات األخرى إن وجدت بتحديد الغاز في النافذة المنسدلة )

 النافذة. 
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 (Working with the grid) ق العملالعمل على شبكة أورا .3. 4

 شبكة ورقة العمل - 8. 4الشكل 

 تمثل شبكة ورقة العمل أداة جدولية قوية مؤلفة من: 

 ليمين(. الحالية )أعلى على االحصر  نص تعريف ورقة العمل في الجزء العلوي يوضح سنة •

 لوقود ، نوع الحساب ، الخصائص ، إلخ(. معايير ورقة العمل المحددة )الغاز ، نوع ا •

 رؤوس األعمدة غير قابلة للتحرير بواسطة المستخدم.  -رأس الشبكة العلوي  •

يشير إلى السطر النشط الذي تم تحديده وحالته إذا كان في وضع   -)أقصى اليسار(   سطر عمود حالة التصفح / ال  •

 .يده للتو ، أو إذا تم تحد، أو إذا كان سطًرا جديًدا  حرير  الت 

الشبكة التي تحتوي على البيانات )على سبيل المثال ، بيانات النشاط ، وعوامل االنبعاثات ، واالنبعاثات ، وما   أسطر  •
ابلة للتحرير وخاليا  إلى ذلك(. كل سطر يمثل نشاط معين. هناك أنواع مختلفة من الخاليا في السطر ، مثل الخاليا الق

تتميز األنواع المختلفة من الخاليا بألوان مختلفة. قد يكون هناك أيقونة إضافية   القيمة المحسوبة وخاليا النص. 
 موضوعة في الخلية لتمييز تحذير للمستخدم. 

اد تظهر  يسمح بتحديد مفتاح اإلسناد المناسب للبيانات. لدى استخدام رموز اإلسن  زر صغير مع رمز المفتاح  •
 سر كتحذير و يتم العمل بما يترتب عليها في جداول التقاريرمباشرة باللون األحمر في هامش الخلية األي 

حقول لتحرير بيانات النشاط ، و معامالت  االنبعاثات وغيرها من  -خاليا قابلة للتحرير )ذات خلفية بيضاء(  •
 البيانات.

لنشاط و معامالت   لى سبيل المثال ، االنبعاثات المحسوبة من بيانات اع -الخاليا المحسوبة )ذات الخلفية الخضراء(  •
ب تلقائيا وفق معادالت الخطوط  ااالنبعاثات باستخدام الصيغة المناسبة. هذه ليست قابلة للتعديل ، إذ يتم الحس

 . 2006لعام  IPCCالتوجيهية لهيئة 

 عمود يحتوي على الرموز:  •

o -  بالفعل على  مالحظة للسجل المحدد حاليًا. إذا كان السجل يحتوي يمكن استخدام هذا الرمز لتحرير

 مالحظة ، يتلون الرمز باألخضر 

o -   هذا الرمز يحفظ التغييرات في السطر الحالي في قاعدة البيانات. يستحسن النقر على هذا الرمز فور
 اإلنتهاء من التحرير. 

o - لحالي. ا سطرهذا الرمز يلغي جميع التغييرات المحدثة على ال 

o - لبيانات. هذا الرمز يحذف السطر الحالي من قاعدة ا 

 سطر ملخص في أسفل الصفحة يعرض مجاميع النشاط واالنبعاثات في ورقة العمل ، إن أمكن.  •

 (Row Status column) السطرعمود حالة  .1. 3. 4

ط الحالي في الصف المحدد. تشير  العمود الموجود في أقصى يسار الشبكة هو عمود الحالة للصف الذي يشير إلى النشا
 أليفونية إلى الحالة كما يلي: العديد من الرموز ا

 ليس في وضع التحرير.  -محدد فقط  سطرنشط. هذا ال  سطر يشير هذا الرمز إلى أن ال -  •
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مة  المحدد حاليًا في  وضع التحرير. يتم تنشيط وضع التحرير كلما تم تغيير قي  سطريشير هذا الرمز إلى أن ال -  •
 في خلية من قبل المستخدم. 

  سطر لى السطر األخير في الشبكة و هو عبارة عن سطر "إضافة جديد" يعمل ك "قالب" لليشير هذا الرمز إ -  •
 الجديد. 

يشير هذا الرمز إلى "إضافة جديدة" أي أن السطر األخير في وضع التحرير. يتم تنشيط وضع التحرير بمجرد   -  •
 جديدة ".  ال القيم في خاليا السطر األخير في الشبكة " إضافة أن يبدأ المستخدم في إدخ

 (Adding new row) جديد  سطرإضافة  .2. 3. 4

جديدة ، فسيكون سطر " إضافة جديدة " هو السطر األخير من الشبكة ،   أسطرإذا سمحت ورقة العمل للمستخدم بإضافة 

 الجديد.  سطر لل بمثابة "قالب"  سطر . هذا ال  سطرمع وضع أيقونة حالة ال

بيانات في خاليا أو سطر " إضافة جديدة " ، يتم تنشيط وضع التحرير ويتغير رمز بمجرد أن يبدأ المستخدم في إدخال ال
. بعد ملء جميع الخاليا المطلوبة، يتم حفظ الصف الجديد في قاعدة البيانات تلقائيًا بعد االنتقال إلى صف  الحالة إلى 

حقق من صحة البيانات التي تم إدخالها  أو بعد أن يتحول التركيز عن الشبكة. يتم الت  لزر آخر أو بعد الضغط على ا
قبل تخزين الصف الجديد في قاعدة البيانات. في حالة وجود خطأ في البيانات المقدمة ، سيتم إبالغ المستخدم بأنه يجب  

 عليه تصحيحها. 

 (Canceling adding new row) إلغاء إضافة سطر جديد .3. 3. 4

  األيقونية  ( أو عن طريف استخدام األزرار Escape) ESCخدام مفتاح يمكن إلغاء إضافة سطر جديد في أي وقت باست 
 .  حذف  أو   تراجع

 ، يكون السلوك كما يلي:  ESCعند استخدام مفتاح 

ي التغييرات التي تم  يلغي تحرير تلك الخلية ويلغ ESCإذا كانت الخلية النشطة في وضع التحرير ، فإن الضغط على  •
 ا يبقى السطر الجديد في وضع التحرير. إجراؤها على تلك الخلية. بينم

  مرة أخرى )عندما ال تكون أي من الخاليا في وضع التحرير( إلى إلغاء إضافة سطر جديد  ESCيؤدي الضغط على  •
 عن طريق حذفه من ورقة العمل. 

الخلية في وضع  الجديد على الفور ، بغض النظر عما إذا كانت  سطر ال، فسيتم إلغاء إذا تم استخدام األزرار األيقونية
 التحرير. 

 (Editing existing row) موجود سطر تحرير .4. 3. 4

  سطر ( بمجرد أن يبدأ المستخدم في تعديل البيانات في الخاليا القابلة للتعديل. يتم حفظ اليتم تنشيط وضع التحرير ) 
 حفظ األيقوني زرالالضغط على  التحرير أو عن طريق رد أن يترك المستخدم السطر قيدالمعدل في قاعدة البيانات بمج

أو عندما يتحول التركيز عن الشبكة. يتم التحقق من صحة البيانات المدخلة قبل تحديث السطر في قاعدة البيانات. في   
 صحيحه. حالة وجود خطأ في البيانات المقدمة، سيتم إبالغ المستخدم بأنه يجب عليه ت 

 (Canceling editing existing row) خلية موجودةإلغاء تحرير سطر / إلغاء تغييرات  .5. 3. 4

 . سطر إللغاء تغييرات ال  التراجع رمز أو  ESCيمكن استخدام المفتاح 

 ، يكون السلوك كما يلي:  ESCعند استخدام مفتاح 

يلغي وضع التحرير لتلك الخلية و يلغي   ESCإذا كانت الخلية النشطة في وضع التحرير ، فإن الضغط على  •
 ت على بيانات الخلية )إن وجدت(. التغييرا

o سطرفي حالة عدم وجود المزيد من الخاليا المعدلة في السطر المحرر ، فإن هذا يلغي أيًضا تحرير ال . 

o  إذا كان هناك المزيد من الخاليا التي تم تعديلها أثناء تحرير السطر ، فإن الضغط علىESC  مرة ثانية  يلغي
 لة ويلغي تحرير السطر و يعيده إلى حالته األصلية. التغييرات في جميع الخاليا المعد

 . سطر ، سيتم إلغاء التغييرات في جميع الخاليا تلقائيًا في نفس الوقت وسيتم إلغاء عملية تحريرالعند استخدام الرمز 

 (Deleting rows) األسطرحذف  .6. 3. 4

اليمين( أو الضغط على  الواقع أسفل الشبكة إلى ) زر حذف الصفوف المحددة يؤدي الضغط على 
أخرى في نفس الوقت باستخدام الماوس أو مفتاح   أسطر المحددة. يمكن تحديد  األسطر إلى حذف كل  DEL الحذف  مفتاح
Shift ليمين لحذف السطر  في نهاية  السطر إلى ا  " في الشبكة. كما يمكن استخدام أيقونة سطر في عمود "حالة ال

 المقابل فقط. 
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 الت، يظهر للمستخدم مربع الحوار التالي للتأكيد. في جميع هذه الحا

 و مربع حوار تأكيد الحذف متعددة أسطرحذف  - 9. 4الشكل 

 (Value List cells) م المنسدلة يخاليا الق .7. 3. 4

مستخدم االختيار من مجموعة  منسدلة تتضمن مجموع القيم اإلفتراضية  حيث يمكن للتحتوي بعض الخاليا على قائمة 
القيم المحددة مسبقًا أو المعلومات اإلصطالحية )على سبيل المثال ، معامالت االنبعاثات(. تحتوي هذه الخاليا على  

دة مسبقًا من البيانات اإلفتراضية  .  "قائمة القيم" ، و عند النقر على هذا المؤشر ، توفر للمستخدم مجموعة محد  مؤشر 
ثابتة القيم و النصوص  وال يمكن للمستخدم إدخال بيانات أخرى غير تلك الموجودة في القائمة )على سبيل  بعض القوائم 

دم  المثال ، أنواع الوقود(.بينما بعضها قابل للتحرير )على سبيل المثال ، قوائم قيم معامالت االنبعاثات( حيث يمكن للمستخ
 إدخال بيانات مخصصة غير موجودة في قائمة القيم. 

 قائمة القيم التي تحتوي على عوامل النبعاث - 10. 4الشكل 

 Notation Keys( واالستيفاء اإلشارة رموزاإلسناد أو ) مفاتيح .8. 3. 4

 مفاتيح لتحديد العملية هذه تستخدم. المعينة الخليةفي    أيقونة على النقر طريق عن التسجيل مفاتيح ضبط يمكن
 . النشاط  وإسناد بيانات استيفاء االنبعاثات

 ( Activity Data Notation Keys) النشاط  إسناد بيانات  مفاتيح

   IE   ، NO  ، C:  واالستيفاء التالية  اإلشارة  النشاط ممثلة في أحد رموز إسناد بيانات مفاتيح تكون قد

• IE (آخر  مكان في مضمن )- عوامل وأعمدة النشاط بيانات جميع ستكون: آخر  مكان في النشاط تضمين يتم  
 . الحالة هذه  في تغييرها يمكن وال  فارغة  االنبعاثات

• NO (يحدث ال )- في البلد العملية أولهذا النشاط  وجود ال . 

• C ( سرية  )- التقديمية العروض  جداول  في  عرضها يتم لن: سرية   النشاط بيانات. 

 ( Emissions Notation Keys)  لنبعاثاتا  استيفاء مفاتيح

  فارغة  االنبعاث بعامل المرتبطة  الخاليا  جميع ستكون. تقديرها يتم ال  االنبعاثات أن يعني هذا (: مقّدر غير ) NE يكون قد
 . للتحرير قابلة  النشاط  بيانات تبقى. للتعديل قابلة  وغير
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 (Time series data entry) ةالزمني السالسل بيانات إدخال .4. 4

  من خالل  العمل ورقة إعدادات تغيير يمكن أنه يعني هذا. السالسل الزمنية بيانات بإدخال  عمل ال أوراق  غالبية تسمح
  زر  على  الضغط طريق  عن الزمنية السالسل بيانات الخاصة بإدخال العمل ورقة تنشيط يمكن. الموجودة  الحصر سنوات
 . التالية  النافذة تحالشبكة إلى اليمين لتف ( الموجود أسفل)    الزمنية السالسل بيانات إدخال 

 الزمنية السالسل بيانات إدخال - 11. 4 الشكل

 (Parameters) المعايير .1. 4. 4

  عن . على شكل الئحة منسدلة العمل  ورقة  في  الموجودة  للتحرير القابلة  البيانات  بجميع قائمة  على المعايير قائمة تحتوي
  جميع  وفق  المصنفة الحالية  الحصر  سنوات  من المحددة البيانات قيم الشبكة  ستعرض ة،معين  واحدة  اختيار طريق 

 . للتحرير قابلة  البيضاء الخاليا في جميع القيم. السطور المتاحة  من تعريفات التشكيالت 

 (Row Indentifiers) السطر تعريفات .2. 4. 4

  السنوات  لجميع العمل  ورقة في األسطر فقط وتعرف" سطراأل تعريفات" السنوات تسبق التي الشبكة  في األعمدة تسمى
  سطر في للتحرير قابلة  غير اليبانات قيمة كانت إذا. السنوات لجميع الحالية التعريفات  مجموعات  جميع تمثل التي الحالية
  على . بالذات  مالعا هذا  خالل  تحدث  الصلة ال  ذات  السطر  تعريفات عة مجمو أن يعني فهذا  ،( يظهر السطر مظلالً ) معين
(  Gg) وجيغاغرام ( Ligniteاللجنيت )  استهالك وحدة بين للجمع حالي  سجل يوجد ال ، 4.11 للشكل وفقًا ، المثال سبيل

 . 1995 و  1990 للسنوات 

 Excel (Export to Excel) إلى تصدير .3. 4. 4

  يمكن . Excel" (Export to Excel) إلى تصدير" الزر  فوق بالنقر Excel إلى  المحدد المعيار بيانات تصدير الممكن من
 . التالي الشكل في   XLS تصدير مثال  و يظهر. البرنامج إلى  واستيرادها  Excel في  المعيار هذا بيانات تعديل ذلك بعد

 Excel في المصدرة المعلمة - 12. 4 الشكل

 Excel (Import from Excel ) من االستيراد .4. 4. 4

  مرة مسبقًا تصديرها تم التي اإلعدادات استيراد يمكنك Excel (Import from Excel،) من استيراد الزر على بالضغط
  على  الحصول يمكن. استيراده فسيتم ، بالمتطلبات  يفي  كان وإذا  XLS إدخال  ملف  البرنامج يطلب . البرنامج إلى  أخرى 
 4.4.3 الفصل  انظر . Excel ملف  تصدير طريق  عن Excel كملف البيانات تنسيق

 (Copy and Paste functions)  واللصق وظائف النسخ .5. 4. 4

  لنقل  استخدامها يمكن التي Copy and Paste وظائف النسخ و اللصق الزمنية السالسل بيانات جمع  جدول  يستخدم
 ( . Microsoft Excel مثل)  أخرى وبرامج IPCC حصر  برنامج بين الجدول  إلى /  من البيانات



 41   ( 2.54  اإلصدار)نامج حصر انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري بر

 

i. وظيفة  النسخ   (Copy function) 

  لصق  ذلك  بعد يمكن. Ctrl + C مفاتيح على  والضغط  المطلوبة  الخاليا تمييز طريق  عن الحافظة  إلى  البيانات نسخ يمكن
 : لنسخها الخاليا لتحديد طريقتان هناك. بياناتال لصق يدعم أخرى  لجهة تابع برنامج أي  في  الحافظة في  المخزنة البيانات

o األعمدة رؤوس  أو الصفوف حسب الخاليا لتحديد اليسار أقصى في  الموجود العمود استخدم - الماوس  داماستخ 
 . األعمدة حسب  الخاليا لتمييز

o للتحرير قابلة ة الخلي  كانت إذا . المنطقة تمييز منها تريد التي البدء خلية  فوق انقر - المفاتيح لوحة استخدام  ، 
 ESC على  الضغط  الضروري  من لذلك. التحديد  ميزة تعطيل  إلى  يؤدي  مما  ،  التحرير وضع إلى  فستنتقل
  أسهم+  Shift استخدم  ، محددة ولكنها ،  التحرير وضع في الخلية تكون ال عندما. التحرير وضع من للخروج 
 . من الخاليا المرغوبة المنطقة لتحديد المفاتيح  لوحة 

ii. لصق  يفة وظ (Paste function) 

  سبيل  على - مجدولة البيانات بنية كانت إذا الزمنية السالسل بيانات إدخال  جدول في حافظة ال  من البيانات لصق يمكن
 . Microsoft Excel من  نسخها يتم ، المثال

 . بها البيانات لصق  يبدأ أن  يجب التي البدء  خلية  حدد .1

 مفتاح باستخدام  التحرير  وضع  ترك الضروري  من . التحرير وضع إلى  نتقلفست  ،  للتحرير  قابلة  الخلية  كانت  إذا .2
ESC البيانات لصق  قبل . 

 أن من فتأكد المفاتيح، لوحة أسهم +  Shift باستخدام الخاليا تمييز طريق عن لصق منطقة تعيين قررت إذا .3
 . طابقة مت  والصفوف األعمدة عدد  يكون أن يجب  - الحافظة  في  المخزن  الهيكل  تطابق منطقتك

 الخاليا أو تلقائيًا المحسوبة  الخضراء الخاليا) بعض الخاليا تجاهل سيتم. البيانات للصق Ctrl + V استخدم .4
 فقط  ألنها  للقراءة(للتعديل القابلة  غير األخرى 

  للحافظة المصدر  البيانات  كانت  ذاإالموجودة يمكن تحديثها عن طريق اللصق. واألعمدة  الصفوف هام جداَ: وحدها 
  عن  جديدة سطور إنشاء . إنشاؤها يتم  فلن  ، الزمنية سل السال بيانات  جدول  من  أكثر أعمدة أو  صفوف  على حتويت

 . ممكن فهو غير لذلك ، مدعوم  غير البيانات لصق طريق

 (Chart) الرسم البياني .6. 4. 4

نافذة   في سطر  المحددة  علوماتالم رسم بياني لقيم على الزمنية  السلسلة  بيانات إدخال  نافذة أسفل في  المخطط  يحتوي
  مدار  على  القيمة تغييرات  في  المرئي  للتحكم  استخدامه  و يمكن. السنوات  لجميع المحدد  الزمنية السالسل  بيانات إدخال 
 . السنوات  جميع

 الزمنية للسلسلة البياني الرسم - 13. 4 الشكل
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 ( worksheet types) العمل أوراق أنواع .5

 (Multi-tier support) المستويات متعدد دعم . 1. 5

  العمل  ورقة  مالءمة عدم حالة  في  مستويات عدة  تتوفر. المستويات  متعددة  منهجيات البرنامج يدعم ،  2.54 اإلصدار  منذ
  فات بينة بين اختال وجود  حال في  ، المثال سبيل على) المتقدمة األعلى  المستوى لحسابات ( 1 المستوى) االفتراضية
  أن بشرط IPCC فئة مستوى على المستويات  تعريف يمكن(. األعلى المستويات  وذات االفتراضية  المستويات منهجيات
  الصناعية  العمليات و  الطاقة قطاعي  في الفئات بعض ،  المثال سبيل  على) متعددة مستويات على IPCC فئة تحتوي

  لكل  العمل وراقأ  من مستقلة مجموعات على الحفاظ على القدرة برنامجو لل(. 2.54 المنتجات في اإلصدار واستعمال
متخيرا   بها  العمل يريد  التي العمل  أوراق  مجموعة  تحديد  مجمع الحصر  يستطيع. IPCC فئة  مستوى  على  متوفر  مستوى 
  كما  ،( أمكن إن) لالعم  ورقة أعلى في المستوى الختيار منسدلة قائمة توجد . االهتمام الذي يمنحه للفئة  مستوى في ذلك

 . 1.5 الشكل في  موضح  هو

 متعددة مستويات مع IPCC فئة مثال - 1 .5 الشكل

  بالمستوى الصلة ذات العمل أوراق تكون وسوف تلقائيًا. العمل أوراق جميع تحديث سيتم ، االهتمام مستوى تحديد بعد
  النظر  بغض ،  كذلك  مرئيةو أيًضا  مدعومة  المستوى  عن المستقلة  العمل  ل أوراق بينما تظ. وحدها المرئية حاليًا المحدد
 . حاليًا  المحدد المستوى عن

 . التالية القواعد  تطبق

  اتساق لضمان( الحصر سنوات  جميع على  ينطبق ) الزمنية السالسل جميع على المختار المستوى  ينطبق -
 . أخرى  إلى  سنة نم مختلفة  مستويات  استخدام يمكن ال. الزمنية السالسل 

  المستوى  عن مستقل  بشكل  العمل  أوراق  إلى  تنتمي التي  العمل ألوراق  عاثاتاالنب  وحسابات  التقارير إجراء  يتم -
 (. المرئية البيانات جداول  جميع من  أي) حاليًا  المحدد المستوى+ 

  حتى ، الحالي المستوى غير مستوى إلى تنتمي التي العمل ألوراق االنبعاثات وحسابات التقارير إجراء يتم لن -
 . بيانات على تحتوي  كانت  لو

 . المستويات لجميع البيانات تصدر XML تصدير ظيفة و -

  أثناء نشًطا  كان الذي  الحالي  المستوى  وتعيين المستويات  لجميع البيانات باستيراد XML استيراد  وظائف  تقوم -
 .تلقائيًا التصدير

 (Single-activity worksheet with dynamic rows) يكيةدينام أسطر مع النشاط أحادية عملال ورقة .2. 5

  جزء  سطر  كل يمثل حيث  البيانات من أكثر  أو واحد سطر  من يتكون قد. معينًا نشاًطا العمل ورقة من النوع هذا يمثل
(.  الوقود حتراقا  أنشطة  - A.1 أجل من الوقود ، المثال  سبيل على) المتميزة للمعلمات الطبقي التقسيم إلى استناًدا النشاط
 . الموجودة  األسطر  حذف يمكن أو  إضافية  أسطر افة إض  يمكن أنه بمعنى ديناميكية وتعد 

 نافذة حوار إدخال مجالت عدم اليقين في بيانات األشطة و معامالت اإلنبعاثات - 2. 5الشكل 
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 (Uncertainties) اليقين عدم .1. 2. 5

  أسفل ( في Uncertainties) المقابل اليقين عدم زر باستخدام  العمل  ورقة مستوى  على اليقين عدم الت حا إدخال يمكن
عندها ستظهر نافذة الحوار الخاصة بإدخال مجاالت عدم اليقين في بيانات األشطة و معامالت اإلنبعاثات، و   .العمل  ورقة 

 ( كما في الشكل التالي. Gazمة المنسدلة ) يسنحب التأكد من إدخالها لكافة الغازات اعتمادا على القائ 

 IPCC (Example IPCC categories) الهيئة فئات على أمثلة .2. 2. 5

• 1.A  -  الوقود  احتراق أنشطة 

• 1.B.1.a.i.3 - المهجورة  الجوفية المناجم 

• 1.B.1.b - إحراق الفحم   ومواقع للسيطرة   الخاضع  غير االحتراق 

• 1.B.2  -  الطبيعي والغاز  النفط 

 (Single-activity worksheet with static row(s)) ثابت سطر مع النشاط أحادية عمل ورقة .3. 5

  الثابتة األسطر من  مجموعة أو للبيانات واحد  ثابت سطر على ويحتوي  معينًا نشاًطا العمل ورقة من النوع هذا يمثل
 . الموجودة األسطر  حذف يمكن وال  إضافية أسطر  إضافة  يمكن ال.  الخاص النشاط هذا تصف  التي المتعددة

 (Uncertainties) اليقين عدم .1. 3. 5

  في  الموجود  ( المقابلUncertainties) اليقين عدم زر  باستخدام  العمل  ورقة  مستوى  على اليقين عدم  أوجه  إدخال  يمكن
 . العمل ورقة أسفل أو  األخير  العمود

 ت اإلنبعاثاتدخال مجالت عدم اليقين في بيانات األشطة و معامالنافذة حوار إ - 3. 5الشكل 

 

 (Example IPCC categories) المناخ بتغير المعنية الدولية الحكومية الهيئة فئات على أمثلة .2. 3. 5

• 1.B.1.a.i.4  - الكربون  أآسيد إلى ثاني الميثان تحويل  أو المنصرف الميثان توهج 

• 1.B.1.c  - الصلب  الوقود تحويل 

• 2.G.2.a   -  العسكرية  التطبيقات 

 (Multi-activity worksheet) األنشطة متعددة ملع ورقة .4. 5

  وقد  خاصة  IPCC فئة ضمن تندرج التي( الصلة  ذات لكن) المستقلة  األنشطة من العديد العمل أوراق  من النوع هذا يمثل
  إضافية  أسطر  إضافة  الممكن فمن ، ديناميكية كانت ا إذ. البيانات أسطر  من ديناميكية أو  ثابتة  مجموعات على  تحتوي
 . الموجودة  األسطر وحذف

 (Uncertainties) اليقين عدم .1. 4. 5

  ورقة  أسفل  في  ( المقابل Uncertainties) اليقين عدم زر  باستخدام  العمل  ورقة  مستوى  على  اليقين عدم  أوجه  تطبيق  يتم
 . العمل

 (Example IPCC categories) المناخ بتغير المعنية الدولية ميةالحكو الهيئة فئات على أمثلة .2. 4. 5

• 2.A.1 – 2.A.3 
• 2.B 
• 2.C 
• 2.D 
• 2.E 
• 2.F 
• 2.G.1, 2.G.2.b, 2.G.2.c 
• 3.C.2 – 3.C.7 
• 4.B 
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• 4.C 
• 4.D 

 (Multi-category worksheet) الطبقات متعددة عمل ورقة .5. 5

  فرعية  فئة سطر  كل  يمثل  حيث نفس الوقت، في IPCCفئات  من واحدة  فئة  من أكثر العمل أوراق من  النوع هذا يغطي
  إضافة  يمكن ال - ثابتة األسطر . 2006 لعام المناخ بتغير المعني الدولي الحكومي للفريق التوجيهية الخطوط  من نةمعي 

 . الموجودة األسطر حذف   يمكن وال  إضافية أسطر 

 (Uncertainties) اليقين عدم .1. 5. 5

  األخير العمود  في ( الموجود Uncertainties) اليقين عدم  زر باستخدام  الخط مستوى على  ناليقي  عدم  أوجه  إدخال  يمكن
 . الشبكة من

 IPCC (Example IPCC categories) فئات على أمثلة .2. 5. 5

•   1.B.1.a.i  -  الباطنية  المناجم 

• 1.C  - الكربون أكسيد ثاني وتخزين  نقل 

 (Worksheets missing notation keys) مفاتيح إسناد  دون العمل أوراق .6. 5

 : هذه الفئات  بين من. فيها اإلسناد مفاتيح وظائف  تنفيذ يتم لم التي IPCC  تفئا من العديد هناك

• 3.A  -  الماشية 

• 3.B  -  األراضي 

• 3.C.1   - الحية  الكتلة  حرق  من االنبعاثات 

• 3.D.1   - المقطوع  الخشب منتجات 

• 4.A  - الصلبة  النفايات مكبات 

 . ومناقشتها  الفئات هذه  في  اإلسناد  مفاتيح تطبيق  إمكانية ومناقشة  سة درا  يجب

 (Worksheets missing uncertainties) اليقين عدم دون العمل أوراق .7. 5

 : هذه   بين من. اليقين عدم و ظائف  تطبيق  فيها يتم لم التي العمل  أوراق  من العديد هناك

• 3.D.1   - المقطوع  الخشب منتجات 

•  4.A    - الصلبة  النفايات كبات م 

 . والمناقشة  الدراسة من مزيد  إلى تحتاج الفئات  هذه في  واستخدامها يقينال عدم أوجه  تطبيق  قابلية إن
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 ( EXAMPLE WORKSHEETS)  العمل أوراق أمثلة من .6

 . عمل  أوراق  لعدة  أمثلة  على الفصل  هذا يحتوي

 (Fuel combustion activities) الوقود احتراق أنشطة .1. 6

  على  فرعية فئة لكل عمل ورقة  توجد. الوقود  احتراق أنشطة  - A.1 لفئة ا الفرعية في الفئات جميع هذه العمل  ورقة  تغطي
 (. لالستثناءات البري النقل  انظر) تفصيالً  األكثر  المستوى

 الوقود حرق أنشطة عن عمل ورقة نموذج - 1. 6 الشكل

 (Fuel Typeالوقود ) نوع .1. 1. 6

  قائمة  تتوفر ، الوقود نوع تحديد بعد. استخدامه المراد الوقود  نوع  الختيار ( Fuel Type) الوقود  نوع مربع استخدام يمكن
  على  العمل  ورقة  وستحتوي  منها  االختيار سيتم التي الشبكة  في  ( Fuelالوقود ) عمود في  فقط  المحدد  النوع  من  الوقود 
 . المحدد في نوع الوقود النوع  نم. فقط للوقود  أسطر 

 المتاح السائل بالوقود موسعة قائمة - 2. 6 الشكل

  المسمى الوقود نوع اختيار مربع في األخير العنصر و ذلك عند تحديد الوقود قائمة  في الوقود أنواع جميع عرض يمكن
 الوقود.  أنواع على كافة  تحتوي  أسطر على  العمل قةور تحتوي سوف   ، الحالة  هذه في . (All Fuelالكل )

 (Uncertainties for Fuel Typeالوقود ) نوع بشأن اليقين عدم .2. 1. 6

  بيانات بشأن اليقين عدم  ( الدخال مجاالتUncertainties for Fuel Type) الوقود  لنوع  اليقين عدم زر  استخدام يمكن
  تحديد  خالله من يمكن لذيا الحوار مربع المستخدم سيرى. حاليًا المحدد لوقود ا نوع في  االنبعاثات و معامالت النشاط
 . اليقين عدم أوجه 

 السائل بالوقود يتعلق فيما اليقين عدم - 3. 6 الشكل

  حساب  يتم. 2006 لعام  IPCC لتوجيهات  وفقًا  مسبقًا االفتراضية  النشاط  ببيانات المتعلقة  تتم تعبئة مجاالت عدم اليقين
 من معينة وأنواع IPCC فئات لبعض االفتراضية القيم من االفتراضي االنبعاثات امل بمع الخاصة اليقين عدم حاالت
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موافق   الزر على الضغط  بعد البيانات قاعدة في تلقائيًا وحفظها االفتراضية  القيم تغيير يمكن. الغازات وبعض الوقود 
(OK) . 

 (Conversion Factor Typeالتحويل ) معامل نوع .3. 1. 6

(.  GVCة )اإلجمالي  الحرارية القيم أو( NCVالصافية ) الحرارية القيم تحويل  معامل نوع بين االختيار للمستخدم يمكن
  ما اختار  وإذا المختار و وحدة قياسه المستخدمة. للوقود وفقًا مسبقًا الشبكة  يف B العمود قيمة تعبئة سيتم ،NCV باختيار

   . مخصص تحويل  معامل  إدخال  دائًما منه فسيُطلب  ،(GVCالمستخدم )

 البيانات إدخال .4. 1. 6

 (Column Fuelالوقود )مربعات بداية السطر( ) عمود

في القائمة المنسدلة وفقا   المتاح المستهلك في النشاط  الوقود  د تحدي  للمستخدم يمكن حيث مربعات على العمود  هذا  توييح
  المقابل بالمعامل مسبقًا B العمود تعبئة فسيتم ،NCV على التحويل  عامل  نوع ضبط تم إذا . الذي تم اختياره الوقود لنوع
 . الوقود عمود مغادرة بعد

 (A – Consumption)  لستهالك ا  – A العمود

على   يحتوي كما.  الذي تم تحديده  للوقود الطاقة استهالك  عشرية تمثل كأعداد االستهالك قيمة  دخالإل العمود هذا تصميم تم

  إلى  IE أو NO تحديد يؤدي. NO و C و  IE: المتاحة  اإلسناد مفاتيح أحد اختيار للمستخدم الذي يتيح  هذا الزر
  هي معين بوقود  الخاصة االنبعاثات/  النشاط  بيانات أن يعني مما ،  الحالي الصف  في للتعديل القابلة  خالياال جميع تعطيل
 بيانات أن  C يعني اختيار و. )مدرجة في موقع آخر("  Included Elsewhere " أو( تحدث  لم" ) Not Occuring " إما

 .التقديمية عروض ال جداول  في  عرضها يتم  ( ولنConfidential)  سرية  النشاط

 ( Consumption Unitالستهالك )  وحدة  عمود

)ألف طن أو   بين االختيار يمكنك حيث االختيار مربع على يحتوي  أنه. االستهالك وحدة إلدخال العمود  هذا تصميم تم
 تلقائًيا TJ اراختي  يؤدي. تهمه يدويًا و بشكل اعتباطي وحدة أي إدخال  للمستخدم يمكن. TJجول( )التيرا و  Ggحيغاغرام(

 . 1 إلى ( B العمود) في  التحويل  معامل  قيمة تعيين إلى

 (B – Conversion Factorالتحويل ) معامل  -  B  العمود

  عنه  معبر استهالك إلى  النشاط  بوحدات  عنه  المعبر االستهالك  و ذلك لتحويل  التحويل  معامل  إلدخال  العمود  صمم هذا 
 . الطاقة  بوحدات 

 ( C – Consumptionالستهالك ) – C العمود

  العمود  في  إدخالها تم التي القيمة A تمثل حيث C = A * B: الصيغة  باستخدام تلقائيًا القيمة حساب  يتم. محسوب  عمود هذا
A و B  العمود في  إدخالها تم التي القيمة B . 

 ( Emission Factor2 CO –Dالكربون )  أكسيد ثاني  انبعاثات  معامل - D العمود

  من. المناسب  الكربون أكسيد ثاني انبعاث  معامل حديدت  يمكن حيث  االفتراضية القيمة  اختيار قائمة على ود العم هذا  يحتوي
 . األمر  لزم إذا يدويًا   مخصصة  قيمة  إدخال أيًضا الممكن

اسه  االفتراضية للمعامل و وحدة قي  االفتراضية لمعامالت اإلنبعاثات في العادة على القيمة القيمة اختيار تحتوي قائمة 
 خصائصه و وصفه.  وحدود مجاله األعلى و األدنى و في بعض الحاالت 

 ( Amount Captured 2CO –Zالملتقطة )  2CO كمية  -  Z العمود

 من المبلغ هذا طرح  سيتم. العمود يدويا هذا في التقاطها تم التي الكربون أكسيد ثاني انبعاثات كمية إدخال الممكن من 
 (. سجل )  الحالي السطر في الكربون أكسيد ثاني انبعاثات إجمالي

 ( Emissions 2CO –Eالكربون ) أكسيد  ثاني ثات انبعا -  E العمود

  على  أيًضا العمود هذا يحتوي E = (C*D/106) - Z.: الصيغة  باستخدام تلقائيًا القيمة حساب ويتم . محسوب  العمود هذا

  لنسبة با( Not Estimated) تقديرها يتم لم االنبعاثات أن  إلى يشير الذي  NE اإلسناد مفتاح اختيار للمستخدم يتيح  زر
. و هي  NEفبمجرد النقر على هذا الزر تظهر لوحة حوار مفاتيح اإلسناد التي تقتصر قائمتها على  . الكربون أكسيد لثاني

 خاصية تهم كافة أعمدة حساب اإلنبعاثات. 

  CH4 (actorEmission F 4CH –F  )انبعاث الميثان   معامل - F العمود

  الممكن من. المناسب الميثان انبعاثات معامل اختيار يمكن حيث االفتراضية القيمة اختيار قائمة على العمود هذا يحتوي
 . األمر لزم إذا يدويًا مخصصة  قيمة  إدخال أيًضا

 

 ( Emissions 4CH –Gالميثان )  انبعاثات - G العمود

 . G = C * F / 106  : الصيغة تخدامباس تلقائيًا القيمة حساب يتم. محسوب عمود هذا

  يتم لم  االنبعاثات أن  إلى  يشير  الذي  NE اإلسناد مفتاح اختيار  للمستخدم  يتيح زر  على أيًضا  العمود  هذا يحتوي 
 .4CH إلى  بالنسبة (Not Estimated) تقديرها
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 O2N (O Emission Factor2N –H  )انبعاثات أكسيد النيتروز   عامل -   -  Hالعمود

  من . أكسيد النيتروز المناسب  االنبعاث عامل اختيار يمكن ثحي  االفتراضية القيم اختيار قائمة على العمود هذا يحتوي
 . األمر لزم  إذا يدويًا  مخصصة  قيمة  إدخال أيًضا الممكن

 O2N (O Emissions2N –I )النيتروز   أكسيد انبعاثات   -  I العمود

 . I = C * H / 106: الصيغة  باستخدام تلقائيًا القيمة  حساب يتم. محسوب العمود هذا

  يتم لم االنبعاثات أن إلى يشير الذي  NE اإلسناد مفتاح باختيار للمستخدم يسمح زر  على أيًضا مود الع هذا يحتوي
 . النيتروز أكسيد إلى  بالنسبة( Not Estimated) تقديرها

 (Column with action buttonsأزرار األيقونات العملية ) عمود

  السطر و  حذف تعديالت و  إلغاء ديالت و تع لحفظ   استخدامها يمكن أيقونات على  العمود هذا يحتوي
 عن السطر .  مالحظة كتابة

 (Road Transportالبري ) النقل .5. 1. 6

  ياًل تفص األكثر  للمستوى فقط ليس  العمل  أوراق  بتحرير للسماح البري، و ذلك  النقل (A.3b.1)  خاص بالفئة  طلب  تقديم تم
  للفئة  تجميعًا األكثر المستوى على إجراؤه  تم الذي 1 المستوى  لحساب  أيًضا  ولكن ،( 2 المستوى)  «A.3.b.i.1.1» مثل
 .  «A.3.b.1» حتى  أو ، «A.3.b.i.1»مثل 

  ستويات الم في  البيانات إدخال  يكون لن. التالية الشروط  مراعاة مع المطلوب المستوى في   البيانات إدخال في المستخدم يبدأ
  فسيتم  ،  أدنى مستويات على بيانات بالفعل هناك كانت إذا. األدنى المستويات  في بيانات  وجود  عدم حالة   في  إال متاًحا العليا
   في  بالفعل  موجودة البيانات ألن الحالي  المستوى  على البيانات إدخال يمكن ال أنه  حوار مربع خالل من المستخدم إعالم

  على . العمل ورقة  من  بدالً  الزمنية سلسلة لل البياني الرسم  عرض  سيتم  ،  الحالة  هذه  فيو . دنىأوالمستويات األ المستوى 
  المستخدم  إعالم فسيتم ،  األعلى  المستوى  في  بالفعل موجودة  البيانات  وكانت األدنى المستوى المستخدم  اختار  إذا  ،  العكس
  المستوى  في بالفعل موجودة  البيانات بسبب  الحالي المستوى  على البيانات إدخال  يمكن ال  أنه حوار مربع طريق  عن
 . على كما في الشكل المقابل األ

ومعالجته  المناجم من الفحم استخراج عن الناتجة CO2 الكربون أكسيد وثاني CH4 الميثان غاز انبعاثات .2. 6

(CH4 and CO2 emissions from coal mining and handling) 

  : لفئات التالية مختلف ا هذه العمل  ورقة  تغطي

1.B.1.a.i.1  - الباطنية(  التعدين )المناجم 

1.B.1.a.i.2  - الباطنية( االستخراج )المناجم  بعد الطبقات غاز انبعاثات 

1.B.1.a.i.4  - الكربون  أكسيد إلى ثاني الميثان تحويل أو  المنصرف الميثان توهج 

1.B.1.a.ii.1  -   السطحية(  التعدين )المناجم 

1.B.1.a.ii.2  -  السطحية(  اجم االستخراج )المن  بعد الطبقات غاز انبعاثات 

 الفحم ومناولة تعدين عن الناتجة الكربون أكسيد وثاني الميثان انبعاثات حول عمل ورقة نموذج - 4 .6 الشكل

 (Gasالغاز ) .1. 2. 6

  الغاز  باختيار للمستخدم ويسمح " الغاز " المعنون االختيار مربع العمل على  ورقة تتوفر
 . المحدد  الغاز  على بناءً  مناسب  بشكل  الشبكة رأس  في  الموجودة المعلومات ضبط سيتم(. 2CO أو 4HC) المناسب
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 (Entering dataالبيانات ) إدخال .2. 2. 6

 (A – Amount of Coal Producedالمنتج ) الفحم  كمية - A العمود

  للفئات  نفسها هي المنتجة  الفحم  كمية . األطنانب  المنتجة  الفحم كمية  تمثل عشرية  قيمة  بإدخال  تخدمللمس العمود هذا يسمح
كما  . األسطر  جميع في  القيمة  تغيير إلى  تلقائيًا واحد سطر  في  القيمة  تغيير سيؤدي . التعدين بعد  وما  للتعدين الفرعية

  NO اختيار يؤدي. NO و  C و  IE: المتاحة و هي  إلسناد ا مفاتيح أحد  اختيار للمستخدم يتيح زر  على  أيًضا يحتوي
  إما  الحالية للفئة االنبعاثات/  النشاط  بيانات أن يعني مما  ، الحالي  السطر  في  للتعديل  القابلة الخاليا جميع تعطيل  إلى  IE أو
  النشاط بيانات نأ يعني C تحديد(. Included Elsewhere" )آخر مكان في مدرج"أو ( Not Occurring" )موجودة  غير"

 . التقديمية العروض جداول  في  اعرضه يتم ( ولنConfidential)  سرية

 (B – Emission Factorالنبعاثات ) معامل  -  B العمود

.  والغاز المحددة  للفئة  المناسب  االنبعاثات معامل تحديد يمكن حيث  االفتراضية  القيمة  اختيار قائمة  على  العمود  هذا  يحتوي
 . األمر  لزم إذا يدويًا مخصصة  قيمة  إدخال أيًضا الممكن من

 3m ( 2or CO 4CH –C بالمتر المكعب  عنها  المعبر  الكربون أكسيد ثاني  أو الميثان  انبعاثات  - C العمود 
3Emissions expressed in m) 

 .C = A * B: الصيغة باستخدام تلقائيًا القيمة حساب يتم. محسوب عمود هذا

 ( D – Conversion Factor)التحويل  معامل - D العمود

  6-̂  10*  1.83 و لـلميثان 6-̂  10 * 0.67 وهي اختياره تم الذي الغاز على القيمة تعتمد. لللتعدي  قابل غير ثابت إنه
 . 2006 لعام IPCC توجيهات  في  محدد  هو  كما  ، الكربون أكسيد لثاني بالنسبة

 Gg ( 2or CO 4CH –Eبالجيغاغرام  عنها  برالمع الكربون  أكسيد  ثاني أو  الميثان انبعاثات  - E العمود

expressed in Gg Emissions) 

 .E = C * D: الصيغة باستخدام تلقائيًا القيمة حساب يتم. محسوب عمود هذا

 تقديرها يتم لم  االنبعاثات أن  إلى  يشير الذي  NE التقييم مفتاح  اختيار للمستخدم  يتيح زر  على أيًضا  العمود  يحتوي
 . المحدد  للغاز"(   Not Estimated مقّدر  غير)"

 (F – Methane Recoveredالمستعاد ) الميثان - F العمود

 التي استعيدت و أعيد الميثان كمية  تمثل عشرية قيمة  بإدخال  للمستخدم  يسمح. 4CH أجل من فقط  متاح العمود هذا

 . استخدامها

 (G – Methane Emissions to be reportedعنها )  المبلغ الميثان  غاز  انبعاثات - G العمود

 .  F -G = E: الصيغة باستخدام تلقائيًا القيمة  حساب   يتم. محسوب  عمود  وهو  4CH لل فقط متاح  العمود هذا

 (Column Uncertaintiesاليقين ) عدم   عمود

  عواملو النشاط بيانات بشأن اليقين عدم أوجه إلدخال استخدامه يمكن حوار مربع فتح  إلى الزر هذا فوق النقر يؤدي
  الخطوط  لفئة وفقًا مسبقًا االفتراضية النشاط ببيانات المتعلقة مجاالت عدم اليقينتعبئة  تتم(. الفئة ) النشط  للسطر االنبعاثات
  االفتراضية  القيم من االفتراضي  االنبعاثات بعامل الخاصة  اليقين عدم حاالت  حساب  يتم. 2006 لعام IPCC التوجيهية
  بعد البيانات قاعدة في  تلقائيًا اوحفظه االفتراضية  القيم تغيير يمكن. الغازات  وبعض 2006 لعام IPCC فئات  لبعض
 . موافق  زر  على الضغط 

 (Column with action buttonsاأليقونات ) عمود

 . لسطر مالحظة وتعيين سطر  وإلغاء  لحفظ  استخدامها يمكن رموز  على  العمود هذا يحتوي

 CH4 emissions from abandoned underground)  الباطنية المهجورة فحمال مناجم من الميثان انبعاثات .3. 6

coal mines) 

 . المهجورة  الباطنية المناجم  -  B.1.a.i.3.1 الفئة   هذه العمل  ورقة  تغطي
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 المهجورة التعدين عمل ورقة على مثال - 5. 6 الشكل

 (Entering dataالبيانات ) إدخال .1. 3. 6

 ( Column Closure Interval)   اختيار الفترات الومنية لإلغالق عمود

  يسمح  والذي للتحرير، قابل  إنه . لإلغالق الزمنية الفواصل  تحديد يمكن حيث  االختيار قائمة  على  العمود هذا  يحتوي
 تعبئة إلى مسبقًا حددةالم  الزمنية الفواصل إحدى  تحديد يؤدي . األمر  لزم إذا مخصص زمني فاصل بإدخال  للمستخدم
 . 2006 لعام IPCC توجيهات  في  محدد  هو  كما المناسبة  االفتراضية بالقيمة تلقائًيا تاالنبعاثا معامل - C العمود

 (A – Number of Abandoned Minesالمهجورة )  المناجم عدد  - A العمود

.  المختار  المحدد  الزمني مهجورة خالل الفاصلال المناجم عدد  يمثل صحيح  عدد  على  يحتوي وقد  للتحرير  قابل  العمود  هذا

  IE أو NO  تحديد يؤدي. NO و C و  IE: المتاحة  التسجيل مفاتيح أحد  اختيار للمستخدم يتيح زر   على يحتوي هأن  كما
  بفاصل الخاصة  االنبعاثات/  النشاط بيانات أن يعني مما  ، الحالي  الصف  في  للتعديل القابلة الخاليا  جميع تعطيل  إلى
  C تحديد (. Included Elsewhere" ) آخر مكان في مدرج" أو ( Not Occurring" )موجودة  غير" إما هي  معين غالقإ

 . التقديمية العروض   جداول في  عرضها  يتم ( ولنConfidential)  سرية النشاط بيانات أن يعني

 (B - % Gassy Minesالغازية ) المناجم٪  -  B العمود

  المناجم  عدد إجمالي إلى  بالنسبة الغازية جمللمنا المئوية النسبة تمثل عشرية قيمة على يحتوي  دوق للتحرير قابل العمود هذا
 . A العمود في  الموضحة

 ( C – Emission Factorالنبعاثات ) معامل - C العمود

أو تحريرفاصل   سبقًا م المحددة  الزمنية الفواصل  اختيار إحدى بمجرد  تلقائيًا ملؤه  يتم. االنبعاثات معامل العمود هذا يمثل
 . األمر لزم في هذا العمود إذا  االنبعاثات يدويًا لمعامل مخصصة  قيمة   إدخال أيًضا نيمك  كما. A العمود في  زمني خاص 

 ( D – Conversion Factorالتحويل ) معامل - D العمود

 .IPCC2 006 توجيهات  وفقا  ، 4CH لـ  6^ 10*   0.67 هي  و قيمته. للتعديل قابل  غير ثابت  وهو عمود 

 (E – Methane Emissionsالميثان ) انبعاثات  -  E العمود

 .E = A * B * C * D: الصيغة باستخدام تلقائيًا القيمة حساب يتم. محسوب عمود هذا

 (F – Methane Recoveredالمستعاد ) الميثان - F العمود

 . واستخدامها ت و أعيدالتي استعيد الميثان كمية  مثل تمثل عشرية  قيمة  بإدخال للمستخدم يسمح

 (G – Methane Emissions to be reportedعنها )  المبلغ يثان الم غاز  انبعاثات - G العمود

 .G = E - F: الصيغة باستخدام تلقائيًا القيمة حساب يتم. محسوب عمود هذا

 (Column with action buttonsاأليقونات ) عمود

 . طرحول الس  مالحظة  ريف وتع سطر   وحذف  وإلغاء  لحفظ  دامهااستخ يمكن أيقونات  على العمود  هذا يحتوي  

 (Uncertaintiesاليقين ) عدم .2. 3. 6 

  يمكن  حوار مربع فتح إلى العمل ورقة أسفل في  " اليقين عدم  أوجه" الزر فوق النقر يؤدي
 المتعلقة تعبئة مجاالت عدم اليقين تتم. للفئة االنبعاثات وعوامل النشاط ببيانات المتعلقة اليقين عدم أوجه إلدخال استخدامه
  بمعامل  الخاصة  اليقين عدم حاالت  حساب  يتم. 2006 لعام IPCC لتوجيهات  وفقًا  مسبقًا  االفتراضية  النشاط  ببيانات

  قاعدة  في تلقائيًا وحفظها  االفتراضية  القيم تغيير يمكن. معينة إغالق لفترات االفتراضية القيم من االفتراضي  االنبعاثات
 . Okموافق  زر  على الضغط  بعد ناتالبيا
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 CO2 emissions from) (المنصرف الميثان توهجالميثان ) حرق عن الناتجة الكربون أكسيد نيثا انبعاثات .4. 6

CH4 flaring) 

 . كربون أكسيد ثاني إلى الميثان تحول المنصرف أو  الميثان توهج -الباطنية   المناجم  -   B.1.a.i.4.1 الفئة هذه العمل  ورقة  تغطي

 الميثان حرق عن الناتجة الكربون أكسيد ثاني انبعاثات عن نموذجية عمل ورقة - 6. 6 الشكل

 (Entering dataالبيانات ) إدخال .1. 4. 6

 (Column Gasالغاز ) عمود

 . المعين )غير قابل للتعديل( السطر  به  يرتبط الذي  الغاز يمثل

 (A – Volume of Methane Combustedالمحروق )  الميثان حجم - A العمود

  أنه كما. m3 المحروقة معبر عنها بالمتر المكعب  الميثان كمية  تمثل عشرية  قيمة  تخزين ويمكنه  للتحرير  قابل  العمود  هذا

  أو  NO تحديد يؤدي . NE و  NO و  C و  IE: المتاحة التسجيل  مفاتيح أحد  اختيار للمستخدم  يتيح  زر  على  يحتوي
IE أو NE للفئة االنبعاثات/  النشاط بيانات أن يعني مما ، الحالي  الصف في تعديللل القابلة الخاليا جميع تعطيل إلى 

  أن  يعني C تحديد(. Included Elsewhere" )آخر مكان  في  مدرج "أو ( Not Occurring" )موجودة غير " إما  الحالية 
 . التقديمية العروض جداول  في  عرضها تمي  ( ولن Confidential)  سرية النشاط بيانات

 ( B – Conversion Factorالتحويل ) عامل م -  B العمود

  6-^10*  0.67 و قيمته  IPCC  2006 المشار إليه في توجيهات النحو  للتعديل، على قابل  غير ثابت و هو معامل
 .4CH لـلميثان 

 ( C – Combustion efficiency factorالحتراق ) كفاءة معامل - C العمود

  في  المحدد  النحو  على  ، للميثان 0.02 و  الكربون أكسيد  لثاني بالنسبة 0.98 هي القيمة . للتعديل  قابل  غير ثابت  إنه
 . 2006 لعام IPCCلهيئة  التوجيهية  الخطوط 

 ( D – Stoichiometric Mass Factorالمتكافئ ) الكتلة  عاملم - D العمود

 . 2006 لعام IPCC لتوجيهات وفقا  ، للميثان 1 و  الكربون أكسيد لثاني 2.75 هي القيمة . للتعديل  قابل  غير ثابت إنه

 ( Emissions 2CO –Eالكربون ) أكسيد  ثاني انبعاثات  -  E العمود

 .E = A * B * C * D: الصيغة باستخدام تلقائيًا القيمة حساب يتم. محسوب عمود هذا

 (Column with action buttonsاأليقونات ) عمود

 . خاصة بسطر   مالحظة وتعيين سطر  ء وإلغا لحفظ  استخدامها يمكن رموز  على  العمود هذا وييحت 

 (Uncertaintiesاليقين ) عدم .2. 4. 6

  يمكن  حوار مربع  فتح إلى  العمل  ورقة  أسفل " اليقين عدم أوجه " الزر فوق  النقر  يؤدي
  نشاط ال ببيانات المتعلقة  تعبئة مجاالت عدم اليقين تتم . للفئة  النشاط  ببيانات المرتبطة  اليقين عدم أوجه  إلدخال  استخدامه 

 . 2006 لعام IPCC لتوجيهات وفقًا مسبقًا االفتراضية 

 Uncontrolled combustion and burning coal)  الفحمإحراق  ومواقع للسيطرة الخاضع غير االحتراق  .5. 6

dumps) 

  األساس  في  هي إحراق الفحم ووظائفها ومواقع  للسيطرة لخاضع ا غير االحتراق  - B.1.b.1 الفئة هذه العمل  ورقة  تشمل
 . فقط الصلب  الوقود  يإدخال تقيد مع  الوقود  احتراق   أنشطة وظائف  نفس

 (Oil and natural gasالطبيعي ) والغاز النفط .6. 6

  فئة  لكل عمل  ها ورقة ب  و تتوفر . الطبيعي والغاز  النفط -  B.2.1 الفئة  الفرعية في  الفئات جميع هذه  العمل  ورقة  تشمل
 . يالً تفص األكثر المستوى  على  فرعية
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 الطبيعي والغاز النفط عمل ورقة نموذج - 7. 6 الشكل

 (Entering dataالبيانات ) إدخال .1. 6. 6

 (Columns Industry Segment and Subcategoryالفرعية ) والفئة  الصناعي القطاع  أعمدة

  للفئة  وفقًا المطابق الصناعي والقطاع  الفرعية الفئة تحديد نيمك حيث لالختيار قائمة على " الفرعية الفئة" عمود يحتوي
 . المحددة في أن 

 (A – Activityالنشاط ) – A العمود

  الصناعة  قطاع و  الفرعية  بـالفئة المتعلقة  النشاط بيانات تمثل التي العشرية  القيمة تخزين ويمكنه للتحرير قابل العمود هذا

  تحديد يؤدي. NO و C و  IE: المتاحة  التسجيل مفاتيح أحد اختيار للمستخدم يتيح  زر   على يحتوي أنه كما. المحددين
NO أو IE الخاصة  القضية/  النشاط بيانات أن يعني مما ، الحالي  الصف في  للتعديل القابلة الخاليا جميع تعطيل  إلى  
 Included" )آخر  كانم في  مدرج "أو ( Not Occurring" )موجودة غير" إما ةمعين  فرعية  فئة/  صناعة  بقطاع

Elsewhere .)تحديد C سرية النشاط  بيانات أن يعني  (Confidentialولن ) التقديمية العروض جداول  في  عرضها يتم . 

 ( Column Unit for Activity Dataقياس بيانات النشاط )   وحدة  عمود

  من  2 في المجلد  ،4.2.7 الجدول من مأخوذة االفتراضية القيمة . النشاط بيانات دة قياسوح تسجيل العمود لهذا يمكن
 . األمر لزم  إذا  الخاصة وحدته بإدخال  للمستخدم يسمح. 2006 لعام IPCCلهيئة  التوجيهية  الخطوط 

 (  Emission Factor 2CO –Bالكربون )  أكسيد ثاني  انبعاثات معامل  -  B العمود

/   الفرعية للفئة المناسب  االنبعاثات معامل  يدتحد يمكن حيث  االفتراضية القيمة الختيار قائمة  على  العمود هذا  يحتوي
.  2006 لعام IPCC  وفقا لتوجيهات  االفتراضية بالقيم تلقائيًا ملؤها يتم. الغاز كذلك تحديد ويمكن الصناعي المنتقيين القطاع

 . األمر لزم  إذا يدويًا مخصصة  قيمة  إدخال  كما يمكن

 ( Emissions 2CO –Cالكربون ) أكسيد   ثاني انبعاثات - C العمود

  زر   على أيًضا العمود هذا و يحتوي . C = A * B: الصيغة باستخدام تلقائيًا القيمة حساب يتم إذ .محسوب  العمود هذا
 Not) تقديرها يتم لم  الكربون  أكسيد  ثاني انبعاثات  أن  إلى  يشير  الذي  NE اإلسناد مفتاح  اختيار للمستخدم يتيح

Estimated .) 

  (Emissions Factor  4CH – Dالميثان ) ثات انبعا معامل - D العمود

  القطاع /  الفرعية للفئة المناسب  االنبعاثات عامل تحديد يمكن حيث  االفتراضية  القيمة اختيار قائمة على العمود  هذا يحتوي
  قيمة  إدخال نكما يمك. 2006 لعام IPCC وفقا لتوجيهات االفتراضية بالقيم تلقائيًا ملؤها يتم. الغاز تحديد الصناعي ويمكن

 . األمر  لزم  إذا  يدويًا مخصصة

 ( Emissions 4CH –Eالميثان ) انبعاثات  -  E العمود

  زر  على أيًضا العمود  هذا و يحتوي . C = A * D: الصيغة  باستخدام  تلقائيًا القيمة حساب يتم. محسوب  عمود هذا
 Not) تقديرها يتم لم  الكربون  أكسيد  ثاني انبعاثات  أن  إلى  يشير  الذي  NE اإلسناد مفتاح  تياراخ للمستخدم يتيح

Estimated .) 

 O2N  (O Emission Factor2N –F )انبعاثات  معامل -  Fالعمود

/   فرعيةال للفئة المناسب  االنبعاثات معامل  تحديد يمكن حيث  االفتراضية القيمة الختيار قائمة  على  العمود هذا  يحتوي
  كما يمكن . 2006 لعام IPCC وفقا لتوجيهات  االفتراضية بالقيم تلقائيًا ؤها مل يتم. الغاز تحديد الصناعي ويمكن القطاع
 . األمر  لزم  إذا  يدويًا مخصصة  قيمة  إدخال 



 52   ( 2.54  اإلصدار)نامج حصر انبعاثات غازات اإلحتباس الحراري بر

 O2N (O Emissions2N –G )انبعاثات  -  Gالعمود

 يتيح زر  على أيًضا  العمود  و يحتوي . G = A * F: لصيغةا باستخدام تلقائيًا القيمة حساب  يتم. محسوب العمود  و هذا 
 (. Not Estimated) تقديرها يتم لم  الكربون أكسيد ثاني انبعاثات أن إلى يشير الذي  NE اإلسناد مفتاح  اختيار للمستخدم

 (Column with action buttonsاأليقونات ) عمود

 . للسطر مالحظة وتعيين السطر  وحذف  وإلغاء  لحفظ  استخدامها يمكن أيقونات على  العمود هذا يحتوي

 (Uncertaintiesاليقين ) عدم .2. 6. 6

  يمكن  حوار مربع فتح إلى العمل ورقة أسفل في  " اليقين عدم  أوجه" الزر فوق النقر يؤدي
 المتعلقة دم اليقينتعبئة مجاالت ع تتم. للفئة االنبعاثات وعوامل النشاط ببيانات المتعلقة اليقين عدم أوجه إلدخال استخدامه
  بمعامل  الخاصة  اليقين عدم حاالت  حساب  يتم. 2006 لعام IPCC لتوجيهات  وفقًا  قًا مسب  االفتراضية  النشاط  ببيانات

  قاعدة  في تلقائيًا وحفظها  االفتراضية  القيم تغيير يمكن. معينة إغالق لفترات االفتراضية القيم من االفتراضي  االنبعاثات
 . Okموافق  زر  على الضغط  بعد البيانات

 الكربون دأكسي ثاني وتخزين وحقن نقل .7. 6

  عمل بها ورقة و تتوفر. الكربون أكسيد ثاني وتخزين نقل  - C.1 الفئة  الفرعية في الفئات جميع هذه العمل ورقة  تغطي
 . تفصيالً  األكثر  المستوى على  فرعية  فئة لكل

 (Entering dataالبيانات ) إدخال .1. 7. 6

 (Transported 2ual Mass of COColumn Annالمنقولة سنويا  ) الكربون  أكسيد ثاني  ةكتل عمود

  تمثل التي العشرية القيمة تخزين ويمكنه للتحرير قابل  إنه  . C.1.c.1 و C.1.b.1 و C.1.a.1 الفئات العمود هذا يناسب
 . المنقولة  الكربون  أكسيد لثاني السنوية  الكتلة

 (njectedI 2Column Annual Mass of COسنويا )  بون  المحقونةالكر أكسيد ثاني  كتلة عمود

  تمثل التي العشرية القيمة تخزين للتحرير ويمكنه قابل إنه . C.3.1 و C.2.b.1 و C.2.a.1 الفئات العمود هذا كما يناسب
 .الكربون أكسيد ثاني لحقن  السنوية  الكتلة

 Column Annual Mass ofالبحر ) قاع في  أو الجو المتسربة في 2CO  لنبعاثات السنوية الكتلة العمود

emissions to the atmosphere or sea bed 2itive COfug) 

 ثاني النبعاثات السنوية الكتلة تمثل التي العشرية  القيم  تخزين ويمكنه للتعديل قابل  إنه. الفئات لجميع مناسب العمود هذا
 . Ggبالجيغاغرام  عنها معبراً  البحر قاع   في  أو الجوي الغالف  في  المتسربة  الكربون أكسيد

 الكربون أكسيد ثاني وتخزين وحقن نقل عمل ورقة على مثال - 8. 6 الشكل

 (Column Uncertaintiesاليقين ) عدم   عمود

  النشط  للسطر  النشاط  نات بيا بشأن اليقين عدم  إلدخال استخدامه  يمكن حوار  مربع فتح إلى  الزر  هذا  فوق  النقر  يؤدي
  يمكن . 2006 لعام IPCC لتوجيهات وفقًا مسبقًا االفتراضية النشاط ببيانات المتعلقة عدم اليقين تعبئة مجاالت تتم(. الفئة)

 . Okموافق  زر  على الضغط  بعد البيانات قاعدة  في تلقائيًا وحفظها  االفتراضية القيم تغيير

 (Column with action buttonsاأليقونات ) عمود

 . للسطر مالحظة وتعيين السطر  وحذف  وإلغاء  لحفظ  دامهااستخ يمكن أيقونات على  العمود هذا يحتوي
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 ( SPECIAL WORKSHEETS) خاصة عمل أوراق .7

 (Worksheet for Other Categories) األخرى لفئاتا عمل ورقة .1. 7

 Other)(" حددها فضلك من ) أخرى " بعنوان 2006 لعام  IPCCللهيئة  التوجيهية الخطوط  فئات  من العديد هناك

(please, specify)،) االنبعاثات وحسابات االنبعاثات و معامالت للنشاط  إضافية بيانات تقديم للمستخدم يمكن حيث 
 . 2006 لعام  IPCCللهيئة  التوجيهية الخطوط أي من فئات مع تتوافق  ال  التي لألنشطة 

 "األخرى الفئات عمل ورقة" نموذج - 1. 7 الشكل

 (Entering data) البيانات إدخال .1 .1. 7

 ( Column Source)  عمود المصدر

 وتحديد IPCC فئة ضمن  نوعها من  فريدة األوصاف تكون  أن كما يلزم . العمود  هذا في  دقيق للنشاط  وصف تقديم يجب
 . الغاز المنبعث عنها

 (A - Activity Data (AD))  طالنشا  بيانات  - A العمود

  يحتوي  أنه كما. محدد  بـمصدر المتعلقة النشاط  بيانات تمثل التي العشرية القيمة تخزين ويمكنه يرللتحر قابل العمود هذا

  تعطيل  إلى IE أو NO تحديد يؤدي. NO و C و IE: المتاحة  التسجيل مفاتيح أحد اختيار للمستخدم يتيح   زر على
  فرعية  فئة /  صناعة بقطاع الخاصة القضية /  النشاط  تبيانا أن  يعني مما ، الحالي  الصف في للتعديل قابلة ال الخاليا جميع
  أن  يعني C تحديد(. Included Elsewhere" )آخر مكان في  مدرج "أو ( Not Occurring" )موجودة غير" إما معينة
 . التقديمية روضالع جداول  في  عرضها يتم ( ولن Confidential)  سرية النشاط بيانات

 ( Column Unit for A Dقياس بيانات النشاط )   وحدة  عمود

 . األمر  لزم للقياس إن الخاصة  وحدته   بإدخال  للمستخدم يسمح  النشاط، حيث  لبيانات الوحدة  تسجيل العمود لهذا يمكن

 (B - Emission Factorالنبعاثات ) معامل  -  B العمود

   .والغاز المنبعث منه المحدد  ر للمصد االنبعاث معامل تمثل التي العشرية  القيمة ينتخز ويمكنه للتحرير قابل  العمود هذا

 (C - Emissionsالنبعاثات ) – C العمود

    زر على أيًضا  العمود هذا و يحتوي. C = A * B: الصيغة  باستخدام فيه تلقائيًا القيمة حساب  يتم. محسوب عمود هذا
 Not) تقديرها يتم لم  ن الكربو أكسيد  ثاني انبعاثات  أن  إلى  يشير  الذي  NE داإلسنا مفتاح  اختيار للمستخدم يتيح

Estimated .) 

 (Column with action buttonsاأليقونات ) عمود

 . للسطر مالحظة وتعيين السطر  وحذف  وإلغاء  لحفظ  استخدامها يمكن أيقونات على  العمود هذا يحتوي

 (AFOLU Area Entry Table) األرض واستعماالت والحراجة المساحات في قطاع الزراعة إدخال جدول .2. 7

  تعريف  هو منها و الغرض . ( Land categoriesاألراضي ) – B.3 الفئات الفرعية من الفئة  جميع  في  الورقة  تتوفر هذه 
  قسم  في المحددة األراضي الستخدام الفرعية الفئات بين عاًما 20 عمرها يبلغ استخدامات األراضي التي بين التحويالت

 (. .53.2.8 الفصل  انظر )  األراضي أنواع  إدارة
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 المساحات إدخال جدول AFAT - 2. 7 الشكل

  فئات  إلى  المحولة  والمساحات األراضي  استخدام نفس فئة تظل في  التي األراضي  مساحات إدخال  المستخدم على يتعين
  األرض تظل . األقل على  ضرورية  الحالية السنة بيانات(. ة الماضي  عاًما العشرين خالل)   األراضي الستخدام  أخرى  فرعية
  تحويلها يتم لم ما  ،( 2006 لعام IPCC توجيهات كما في  افتراضية انتقالية فترة ) عاًما 20 لمدة  للتحويل  فرعية  فئة في
  لفترة ل للتحوي  الفرعية  الفئة  في تبقى حيث  الخث  أراضي  ثناءباست  ، األراضي  الستخدام أخرى فئة  إلى  أخرى مرة

  األراضي استخدام مصفوفة  إلكمال  البرنامج بواسطة  البيانات  هذه استخدام  ذلك بعد يمكن . سنوات  5 مدتها افتراضية 
 . الصلة  ذات العمل  أوراق جميع في"  عاًما 20" األراضي  مساحة وملء 

  التحويالت  عدد من للحد األراضي الستخدام الفرعية الفئات مجموعات على األساسية القواعد بعض البرنامج يطبق
 : المثال سبيل  على ،  الجدول في  تظهر التي" المحتملة"

"  أرض - مناخ" مجموعة إلى " أرض - مناخ " مجموعة  من  األراضي الستخدام فرعية  فئة  تنتقل أن يمكن ال -أ
 باسم األرض نوع مدير في  محددة  األراضي الستخدام فرعية فئة استبدال يمكن ال  ، المثال سبيل على. أخرى 

  في التغيير حدوث  كيفية  عن  النظر  بصرف  ، " الحرارة  المعتدلة  المعدنية التربة " بـ " الشمالية العضوية  التربة "
 ". الشمالية العضوية التربة"  بـ دائًما مقيًدا التحويل  بعد التربة نوع سيكون و . األراضي استخدام

  ( مما Managed)" أرض مدارة" ( إلى Unmanaged)" مدارة أرض غير" من تحويل هناك يكون أن يمكن ال -ب 
أرض  "من   أنه  على  التحول  تصنيف  وبالتالي سيتم" ُمدارة " ستكون  ،  تحويلها بمجرد  ،  األراضي  أن يعني
 ". أرض مدارة "  إلى". ُمدارة

  الحفاظ   أجل المساحات من إدخال جدول جدول في المتبقية"  الُمدارة غير األراضي"  تسجيل مساحات  يتم كذلك  -ت 
 . من أوراق العمل  أي  في  استخدامها عدم من  الرغم على  ، آخر إلى عام من  احاتتماثل المس على

 (AFOLU Annual Area Table) السنوي المساحات جدول .3. 7

  السنوي  التغير" على تعتمد عمل أوراق  على تحتوي التي األراضي - B.3 الفئات جميع  في متوفرة هذه العمل ورقة
  المعرفة  األراضي الستخدام الفرعية الفئات بين األرض مساحة في السنوية تغييراتال وهي مخصصة لتعريف". للمساحة 

 (. 4.8.2.3 الفصل انظر)  األراضي أنواع إدارة قسم  في

 للمساحات  السنوي الجدول AFAT - 3. 7 الشكل

  تحولت في  تهم  التي  زحدها التحويالت  هنا،  و . T السنة في  لألراضي  السنوية التحويالت إدخال  دم المستخ على  يجب
  يتم  ولن ( إلخ ، زراعية أرض  إلى  تحويلها تم التي الغابات  أرض  ، المثال  سبيل على ) عرضها سيتم  األراضي  نوع 

  إلى  المحولة  الطبيعية الغابات  ، ل المثا  سبيل  على) األرض  من النوع نفس  من طبقات تشمل  التي التحويالت  عرض 
  وملء  األراضي  استخدام مصفوفة  إلكمال البرنامج بواسطة  البيانات هذه  استخدام ذلك بعد  مكني . ( حرجية مغارس 
 . الصلة ذات   العمل أوراق  جميع  في"  السنوية "  األراضي مساحات 
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  في تضمينها يتم وبالتالي سنويًا تحويلها يتم المساحات التي هي هنا إدخالها تم المساحات التي أن  مالحظة المهم من
 . المساحات  إدخال جدول  في  إدخالها يتم التي" عاًما 20" مساحات 

 .  المساحات  إدخال جدول  المطبقة على التقييد قواعد  نفس تنطبق  - لألرض  الفرعية  الفئات  استخدام مجموعات إلى بالنسبة

AFAT األراضي  استخدام مصفوفة 

  الفرعية الفئات من  للتحوالت  كامل عرض هو هذا . األراضي - B.3 الفئات جميع في رة متوف هذه  العمل ورقة
 . التوالي على للمساحات ، السنوي  الجدول  المساحات أو  إدخال جدول  أعدت بناءا على التي األراضي  الستخدامات 

 األراضي استخدام مصفوفة - 4. 7 الشكل

  المساحة  المصفوفة أسفل السطر  و يلخص . صر الح فترة خالل لألراضي  اإلستخدامات اإلبتدائية وفة المصف أعمدة تمثل
 . الحصر  فترة  بداية في  فرعية   فئة  لكل األراضي استخدامات  مساحة إجمالي مشكال (Initial Area)  األولية

  المصفوفة  األخير من العمود  ص و يلخ. الحصر فترة نهاية في  لألراضي النهائية االستخدامات المصفوفة أسطر تمثل
 . الحصر فترة نهاية في  فرعية   فئة  لكل األراضي استخدامات  مساحة إجمالي  مشكال ( Final Area)  النهائية المساحة 

 . الحصر فترة  خالل   األراضي استخدام  فئات  من  فئة  كل في  الكلية ( التغييراتNet change) الصافي  و يمثل التغير

 (AFOLU region, livestock, MMS associations) معالجة الروث ونظم الماشية، ، AFOLU ربط أقاليم  .4. 7

  و تمكن من تعريف. ( A – Livestock categories.3الماشية ) – A.3 الفئات جميع في  متوفرة هذه  العمل ورقة
 (. 3.2.8.5 الفصل  نظرا) فقرة إدارة الماشية   في معالجة الروث المحددة  ونظم  و الماشية و  األقاليم بين االرتباطات

 SGF رابطات ،  الحيوانية الثروة ،  المنطقة AFAT - 5. 7 الشكل

 : نطاقات ثالثة  على الورقة هذه  تحتوي
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.  إدارة الماشية في  المعرفة  الموجودة  المناطق  من  منطقة  اختيار  للمستخدم  يتيح -( Region band) اإلقليم  شريط  •
 . الماشية  على نطقة التي تحتويعلى أنها الم

على   إدارة الماشية في المعرفة المخصصة المواشي تعيين للمستخدم يتيح -( Livestock band) الماشية شريط •
  القيم. الحيوان  ومتوسط كتلة المنطقة تلك في  الحيوانات عدد تحديد خالل من المعينة أنها متواجدة في المنطقة

 . حديد في إدارة الماشيةالخصائص سابقة الت  مباشرة من مأخوذة  اإلفراز  ومعدل   الحيوانية للكتلة االفتراضية 

  في  المعرفة  معالجة الروث المخصصة  نظم تعيين للمستخدم يتيح - MMS band)معالجة الروث )  شريط نظم •
  ية االفتراض القيم  استخراج  يتم. واإلعدادات اسمها  تحديد  طريق  عن معينة إدارة الماشية و الخاصة بماشية 

 . الماشية  إدارة  من للمعامالت

  الفئة في السماد  من  O2N المباشرة  االنبعاثات  إدارة أنظمة  عمل  ورقة  في  المحددة  والمعامالت رتباطات اال استخدام  يتم ثم
 . معالجة الروث -  A.2.3 الفرعية

 (Organic N applied to Managed Soils) المدارة األراضي على المطبق العضوي النيتروجين .5. 7

 C.4 – Direct.3) المدارة  األراضي من المباشرة النيتروز أكسيد عاثاتانب  - C.4.3 الفئة  تحت متاحة هذه العمل  ورقة

O Emissions from managed soils2Nلهيئة  التوجيهية الخطوط ( منIPCC استخدام هذه الورقة  يتم. 2006 لعام  
 . C.3  الصلة ذات  العمل  أوراق  جميع في  لالستخدام  لمدارة ا األراضي  على  المطبق  العضوي النيتروجين لحساب 

 المدارة التربة على المطبق العضوي  النيتروجين - 6. 7 الشكل

  من  يجعل  مما ، للتحرير قابلة البيضاء  الخاليا. الروث معالجة - A.2.3 العمل  ورقة  من الخضراء  الخاليا  حساب  يتم
 . طبقالم النيتروجين إجمالي لحساب ضرورية إضافية  عامالتم تحديد الممكن
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 1 ملحق

  لجداول  2006 لعام IPCC توجيهات  إلى استناًدا االنبعاثات تقديرات تعيين حول تفاصيل  على  أدناه الجدول يحتوي
  المتحدة  ألمم ا اتفاقية مقرر  ملحق من  2 و  1 للجدولين وفقًا هذه NAI جداول تقديم يتم. البرنامج هذا في  NAI عروض
  في  المدرجة  غير لألطراف الوطنية البالغات إلنشاء التوجيهية المبادئ ) 8- أ م /  17 رقم المناخ تغير بشأن اإلطارية 
  بعض  إجراء تم ولكن ،  1996 لعام  المنقحة  التوجيهية الخطوط  في  اإلبالغ  هيكل إلى  تستند  التي ، (لالتفاقية األول  المرفق 

  توفير يتم. أكبر بشفافية  بهم صةالخا االنبعاثات تقديرات عن اإلبالغ على البرامج يمستخدم لمساعدة التغييرات
 . مباشًرا  فيها التعيين يكون ال  التي الفئات لبعض  أدناه الجدول  في " المالحظة" عمود  في  إضافية توضيحات 

  عن  اإلبالغ في البرامج مستخدمي  مساعدة  هو  البرنامج هذا من " NAI إلى  التصدير  على  عامة  نظرة " ميزة  من  الغرض
  ليس  ولكن ، 8- أ  م/  17 بالمقرر" المناخ تغير بشأن  اإلطارية  المتحدة  األمم  اتفاقية" مرفقل وفقًا االنبعاثات تقديرات
  بتغير المعني الدولي الحكومي  للفريق  المنقحة  التوجيهية الخطوط  إطار  في  الفئات  تعيين سيتم كيف  يصف  أن المقصود 
  مستخدمو  يرغب قد . 2006 لعام  المناخ بتغير المعني الدولي  الحكومي  للفريق  التوجيهية و الخطوط  1996 لعام المناخ
 . معينة لفئات  مختلف تعيين نهج استخدام في البرامج

 

  احتساب  يتم) تفصيالً  األكثر  2006 الفئة 
 .( المستوى  هذا  على  النبعاثات 

  اإلبالغ ) الثاني المستوى 1996 الفئة
  في المستوى  هذا في  النبعاثات عن

 .( NAI جدول

 مالحظات 

1.A.1 1 الطاقة  صناعاتA1  
1.A.2  1 والتشييد التصنيع أنشطةA2  
1.A.3 النقل  

  
1A3 

  تحتالمشار إليها  االنبعاثات استبعاد تم
1.A.3.b.vi (باليورية العاملة  الحفازات ) ،  

  من B2. تحت بالفعل عنها اإلبالغ  تم  حيث
1996 GLs . 
 . B.1.2 للفئة  المالحظة انظر

1.A.4  1 أخرى  قطاعاتA4  
1.A.5 1 ة محدد غيرA5 1 تحتالمشار إليها  االنبعاثات.A.5.c 

  بنود ضمن  مدرجة( األطراف متعددة عمليات)
 "المذكرات" 

1.B.1  1 الصلب  الوقودB1  
1.B.2 1 الطبيعي والغاز  النفطB2  
1.B.3 إنتاج من األخرى االنبعاثات  

 الطاقة  

7  

1.C أكسيد ثاني وتخزين نقل  
 الكربون

7  

2.A.1 2 نت األسم إنتاجA  
2.A.2 2 الجير إنتاجA  
2.A.3 2 الزجاج  إنتاجA  

2.A.4.a  2 الخزفA  
2.A.4.b لرماد  أخرى استخدامات  

 الصودا 

2A  

2.A.4.c غير المغنيسيوم أآسيد إنتاج 
 التعديني

2A  

2.A.4.d يرجى ) أخرى عمليات  
 (تحديدها

2A لتوجيهات  وفقًاIPCC 2006  ، اإلبالغ  يجب  
  المحسوبة  الكربون أكسيد يثان  انبعاثات عن
  األخرى  الفئات في( A.4.d.2)  الفئة هذه في
  يتم. الكربونات استخدام  يتم حيث  الصلة  ذات

  في  األخرى للفئات التخصيص هذا تطبيق
  لهذه  العمل ورقة في الثانية التبويب عالمة
  للفئات  لتخصيصا هذا  فإن  ،  ذلك ومع. الفئة

للخطوط   وفقًا  ضروريًا ليس  األخرى 
 تعيين ألغراضو  وبالتالي ،1996 توجيهيةال

 1996GLsالخطوط التوجيهية  تقارير  جداول 

  الكربون  أكسيد ثاني انبعاثات جميع فإن  ،
  مدرجة  األولى التبويب عالمة في  المحسوبة 

 . GLs 1996 من A.2الفئة  في
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  احتساب  يتم) تفصيالً  األكثر  2006 الفئة 
 .( المستوى  هذا  على  النبعاثات 

  اإلبالغ ) الثاني المستوى 1996 الفئة
  في المستوى  هذا في  النبعاثات عن

 .( NAI جدول

 مالحظات 

2.A.5  2 ( هاتحديد يرجى ) أخرىB  
2.B.1 2 األمونيا إنتاجB  
2.B.2 2 النيتريك مضح إنتاجB  
2.B.3 2 األديبيك حمض إنتاجB  
2.B.4 الكبروالكتام إنتاج  

  وحمض  والجاليوكسال
 والجاليوكسال 

2B  

2.B.5 2 الكربيد إنتاجA  
2.B.6 2 التيتانيوم أكسيد ثاني إنتاجB  
2.B.7 2 الصودا  رماد إنتاجB  

2.B.8.a 2 الميثانولB  
2.B.8.b 2 اإلثيلينB  
2.B.8.c اإليثيلين كلوريد نيثا 

  أحادي  الفينيل وكلوريد
 الوحدة 

2B  

2.B.8.d 2 اإلثيلين أكسيدB  
2.B.8.e 2 األكريلونيتريلE  
2.B.8.f 2 األسود   الكربونE  
2.B.9.a 2 الثانوية المنتجات انبعاثاتB 2 تعليمات نفس  هي  التفاصيلF  ضحة المو  

 2C المتطايرة االنبعاثات B.9.b.2 .أدناه

2.B.10  2 ( تحديدها يرجى ) أخرىC  
2.C.1 2 والصلب  الحديد إنتاجC  
2.C.2 2 الحديدية  السبائك إنتاجC  
2.C.3 2 األلومنيوم إنتاجC 2 تضمين تمCO  4. 1 الجدول  فيCF  6 وF2C 

 . 2 الجدول  في  مدرجان
2.C.4 2 المغنيسيوم إنتاجC 2 تضمين يتمCO  6. 1 الجدول  فيSF  مدرج  

 . 2 الجدول في
2.C.5 2 الرصاص  إنتاجC  
2.C.6 2 الزنك إنتاجG  
2.C.7  2 ( تحديدها يرجى ) أخرىG  
2.D.1 3 التشحيم  مواد  استخدام  
2.D.2 2 البارفين شمع  استخدامG  
2.D.3 2 المذيبات  استخدامF )23C-(HF 3CHF )و -(HFC 2CHF 2CHF

 لمبلغا هي 6SF و  6F2C و  4CF و( 134(
 . 2 الجدول  في  المعنية  األعمدة في عنها
 
  الجدول  أو 1 الجدول  في 3NF تضمين يتم ال
2 . 
 
  الفلورية  الكربونية  المواد تجميع يتم

معبر عنها  ( HFC) األخرى  الهيدروجينية 
-Gg بالجيغاغرام مكافئ ثاني أكسيد الكربون

eq 2CO أخرى" العمود في وتدرج (-Gg

2CO) " المسمى  تحت "HFC " 2 الجدول  في . 
 
الكربون   فلورو ثنائي تمركبا تجميع يتم

معبر عنها بالجيغاغرام مكافئ ثاني   األخرى 
  في  وتدرج eq 2CO-Gg أكسيد الكربون

  المسمى  تحت ("2CO-Gg) أخرى " العمود
"PFC "2 الجدول في . 
 
  من O2N و 4CH و 2CO عن اإلبالغ تمي 

2.E.5 يرجى ) أخرى - 7" السطر  في  

2.D.4  2 ( حديدهات  يرجى ) أخرىF 

2.E.1 أشباه  أو  المتكاملة  الدوائر  
 الموصالت 

2F 

2.E.2 بتقنية مسطحة عرض شاشة  
الغشاء   رقيق  الترانزستور

TFT 

2F 

2.E.3 2 الضوئية  الفلطائيةF 

2.E.4 2 الحرارة  توصيل سائلF 

2.E.5  2 ( تحديدها يرجى ) أخرىF 

2.F.1.a 2 ثابت ال الهواء وتكييف التبريدF 

2.F.1.b 2 المركبات  في الهواء تكييفF 

2.F.2 2 الرغوة  نفخ عناصرF 

2.F.3 2 الحرائق  من الحمايةF 

2.F.4  2 األيروسول  بخاخاتF 

2.F.5 2 المذيباتF 

2.F.6 يرجى ) أخرى استعماالت  
 (تحديدها

2F 

2.G.1.a 2 ربائيةالكه المعدات تصنيعF 

2.G.1.b 2 الكهربائية  المعدات استخدامF 

2.G.1.c 2  المعدات  من  التخلصF 
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  احتساب  يتم) تفصيالً  األكثر  2006 الفئة 
 .( المستوى  هذا  على  النبعاثات 

  اإلبالغ ) الثاني المستوى 1996 الفئة
  في المستوى  هذا في  النبعاثات عن

 .( NAI جدول

 مالحظات 

 . 1  الجدول في("  التحديد الكهربائية
2.G.2.a 2 العسكرية  االستعماالتF 

2.G.2.b  2 المعجالتF 

2.G.2.c  2 ( تحديدها يرجى ) أخرىF 

2.G.3.a 3 الطبية  االستعماالت  
2.G.3.b  للمنتجات  الدفعي  الوقود  

 واأليروسول  ضغطبال العاملة

3  

2.G.3.c  3 ( تحديدها يرجى ) أخرى  
2.G.4  2  كل من غازات  ل 3 ( تحديدها يرجى ) أخرىCO،  4CH، O2N 

2F لغازات  بالنسبة HFC ، و PFC ، 6 وSF 
  هو  كما 2F إلى  بالنسبة  نفسها هي  التفاصيل)

 (. أعاله موضح
2.H.1 2 والورق   اللب صناعةD  
2.H.2 2 المشروبات و األغذية  صناعةD  
2.H.3  2 ( تحديدها يرجى ) أخرىG  

3.A.1.a.i 4 لللبن  المدرة األبقارA  
3.A.1.a.ii 4 األخرى  المواشي  أنواعA  

3.A.1.b 4 جاموس الA  
3.A.1.c 4 ف اخرالA  
3.A.1.d 4 ماعزالA  
3.A.1.e  4 الجمالA  
3.A.1.f 4 ل وخي الA  
3.A.1.g 4 والحمير  البغالA  
3.A.1.h 4 زيراخن الA  
3.A.1.j يرجى ) أخرى  أنواع  

 (تحديدها

4A  

3.A.2.a.i 4 لللبن  المدرة األبقارB  
3.A.2.a.ii 4 األخرى  المواشي  أنواعB  

3.A.2.b  4 الجاموسB  
3.A.2.c  4 الخرافB  
3.A.2.d 4 الماعزB  
3.A.2.e  4 الجمالB  
3.A.2.f  4 الخيولB  
3.A.2.g 4 والحمير  البغالB  
3.A.2.h 4 الخنازيرB  
3.A.2.i 4 دواجن الB  
3.A.2.j يرجى ) أخرى  أنواع  

 (تحديدها

4B  

 
3.B.1.a 

  تظل  التي الحرجية األراضي
 حرجية   أراضي

5A الكتلة ، األرض فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  
 الميتة  العضوية المادة  ، األرض  تحت الحيوية

5D للتربة بالنسبة 

 

 

 

 

 

 
3.B.1.b.i 

  المحولة  الزراعية اضياألر
 حرجية  أراضي  إلى

5A األرض سطح فوق الحيوية لكتلةل بالنسبة  ،  
  المادة  ،  األرض تحت  الموجودة  الحيوية  الكتلة

  المستخدم  يختار  ال عندما ، الميتة العضوية 
 ". الُمدارة األراضي  هجر عن ناتج هذا"

5C األرض  سطح فوق الحيوية  الكتلة  إلى بالنسبة  
  ،  األرض أسفل  الموجودة  لحيوية ا الكتلة  ،

  المستخدم  ختاري  عندما ، تة المي  العضوية المادة
 ". الُمدارة األراضي  هجر عن ناتج هذا و "

5D للتربة بالنسبة 

 

 

 

  إلى  المحولة  الطبيعية المروج
 حرجية   أراضي

5A األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  المادة  ،  األرض تحت  الموجودة  الحيوية  الكتلة

  المستخدم  تار يخ ال عندما ، الميتة العضوية 
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  احتساب  يتم) تفصيالً  األكثر  2006 الفئة 
 .( المستوى  هذا  على  النبعاثات 

  اإلبالغ ) الثاني المستوى 1996 الفئة
  في المستوى  هذا في  النبعاثات عن

 .( NAI جدول

 مالحظات 

 

 

 
3.B.1.b.ii 

 ". الُمدارة األراضي  هجر عن ناتج هذا"

5C األرض  سطح فوق الحيوية  الكتلة  إلى بالنسبة  
  ،  األرض أسفل  الموجودة  الحيوية  الكتلة  ،

  المستخدم  يختار عندما ، الميتة  العضوية المادة
 ". لُمدارةا األراضي  هجر عن ناتج و هذا "

5D للتربة بالنسبة 

 

 

 

 
3.B.1.b.iii 

  المحولة  الرطبة  األراضي 
 حرجية  أراضي  إلى

5A األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  المادة  ،  األرض تحت  الموجودة  الحيوية  الكتلة

  المستخدم  يختار  ال عندما ، الميتة العضوية 
 ". الُمدارة األراضي  هجر عن ناتج هذا"

5C  األرض  سطح فوق الحيوية  الكتلة  إلى النسبةب  
  ،  األرض أسفل  الموجودة  الحيوية  الكتلة  ،

  المستخدم  يختار عندما ، الميتة  العضوية المادة
 ". الُمدارة األراضي  هجر عن ناتج و هذا "

5D للتربة بالنسبة 

 

 

 
3.B.1.b.iv 

  إلى  المحولة  المستوطنات 
 حرجية   أراضي

5A األرض سطح فوق يةالحيو للكتلة بالنسبة  ،  
  المادة  ،  ألرضا تحت  الموجودة  الحيوية  الكتلة

  المستخدم  يختار  ال عندما ، الميتة العضوية 
 ". الُمدارة األراضي  هجر عن ناتج هذا"

5C األرض  سطح فوق الحيوية  الكتلة  إلى بالنسبة  
  ،  األرض أسفل  الموجودة  الحيوية  الكتلة  ،

  المستخدم  ختاري  عندما ، الميتة  العضوية المادة
 ". لُمدارةا األراضي هجر عن ناتج"

5D للتربة بالنسبة 

 

 

 

 

 

 
3.B.1.b.v 

  المحولة  األخرى  األراضي 
 حرجية  أراٍض  إلى

5A األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  المادة  ،  األرض تحت  الموجودة  الحيوية  الكتلة

  المستخدم  يختار  ال عندما ، الميتة العضوية 
 ". الُمدارة األراضي  هجر عن تجنا هذا"

5C األرض  سطح فوق الحيوية  لكتلة ا إلى بالنسبة  
  ،  األرض أسفل  الموجودة  الحيوية  الكتلة  ،

  المستخدم  يختار عندما ، الميتة  العضوية المادة
 ". الُمدارة األراضي  هجر عن ناتج و هذا "

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.2.a 

  تظل  التي الزراعية األراضي
 زراعية  راضيأ

5A رضاأل سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.2.b.i 

  المحولة  الحرجية  األراضي 
 زراعية  أراضي  إلى

5B األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  ضوية الع المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.2.b.ii 

  المحولة  الطبيعية مراعيال
 زراعية  أراضي  إلى

5B األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.2.b.iii 

  المحولة  الرطبة  األراضي 
 زراعية  أراضي  إلى

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت لحيويةا الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.2.b.iv 

  إلى  المحولة  المستوطنات 
 زراعية  أراضي

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 
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  في المستوى  هذا في  النبعاثات عن

 .( NAI جدول

 مالحظات 

 
3.B.2.b.v 

  ة المحول  األخرى  األراضي 
 زراعية  أراضي  إلى

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.3.a 

  تظل  التي الطبيعية  المروج 
 طبيعية  مروج

5A األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  عضوية ال المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.3.b.i 

  المحولة  الحرجية  األراضي 
 طبيعية  مروج  إلى

5B األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.3.b.ii 

  المحولة  الزراعية األراضي
 طبيعية  مروج  إلى

5E  األرض سطح فوق الحيوية للكتلة النسبةب  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.3.b.iii 

  المحولة  الرطبة  األراضي 
 طبيعية  مروج  إلى

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية ةالكتل
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.3.b.iv 

  إلى  المحولة  المستوطنات 
 طبيعية  مروج

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.3.b.v 

  ولة المح األخرى  األراضي 
 طبيعية  مروج  إلى

5E األرض سطح قفو  الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.4.a.i 

  تظل  التي الخث األراضي
 خث   أراضي

5A األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  ية العضو المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.4.a.ii 

  تظل  التي المغمورة اضياألر
 مغمورة  أراضي

5A األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 

 

 

 

 
3.B.4.b.i 

  تحول  التي األراضي
 الخث  الستخالص

5B األرض سطح فوق الحيوية كتلةلل بالنسبة  ،  
  المادة  ، األرض أسفل جودةالمو الحيوية الكتلة

  الحرجية  األراضي أجل  من ، الميتة العضوية
 الخث  الستخراج  المحولة 

5E الكتلة ، األرض فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  
  المادة  ، األرض  أسفل  الموجودة  الحيوية
  ة الحرجي  األراضي لغير  ، الميتة  العضوية 
 الخث  الستخراج  المحولة 

5D للتربة بالنسبة 

 

 
3.B.4.b.ii 

  إلى  المحولة األراضي
 بالمياه مغمورة أراضي

5B الكتلة ، األرض فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  
  المادة  ، األرض  أسفل  الموجودة  الحيوية
  الحرجية  األراضي أجل  من ، الميتة العضوية
 الخث  الستخراج  المحولة 

5E  الكتلة ، األرض فوق الحيوية للكتلة ةبالنسب  
  المادة  ، األرض  أسفل  جودة المو الحيوية
  الحرجية  األراضي لغير  ، الميتة  العضوية 
 الخث  الستخراج  المحولة 

5D للتربة بالنسبة 
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  في المستوى  هذا في  النبعاثات عن

 .( NAI جدول

 مالحظات 

 

 
3.B.4.b.iii 

  إلى  المحولة األراضي
 أخرى  رطبة  أراضي

5B الكتلة ، األرض فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  
  المادة  ، األرض  أسفل  الموجودة  ةالحيوي 

  الحرجية  األراضي أجل  من ، الميتة العضوية
 الخث  الستخراج  المحولة 

5E الكتلة ، األرض فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  
  المادة  ، األرض  أسفل  الموجودة  الحيوية
  الحرجية  األراضي لغير  ، الميتة  العضوية 
 الخث  الستخراج  المحولة 

5D بةللتر بالنسبة 

 
3.B.5.a 

  تظل  التي المستوطنات
 مستوطنات 

5A األرض سطح فوق الحيوية للكتلة نسبةبال  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.5.b.i 

  إلى  المحولة  األحراج 
 مستوطنات 

5B األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D بةللتر بالنسبة 

 
3.B.5.b.ii 

  المحولة  الزراعية األراضي
 مستوطنات  إلى

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.5.b.iii 

  إلى  المحولة  الطبيعية المروج
 مستوطنات 

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.5.b.iv 

  المحولة  الرطبة  األراضي 
 مستوطنات  إلى

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة

 ميتةال
5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.5.b.v 

  المحولة  خرى األ األراضي 
 مستوطنات  إلى

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.6.a 

  تظل  التي األخرى األراضي
 أخرى  أراض

5A األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  ةالماد  ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.6.b.i 

 أراٍض  إلى المحولة األحراج

 أخرى 

5B األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.6.b.ii 

  المحولة  الزراعية راضياأل
 أخرى  أراض  إلى

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 

 
3.B.6.b.iii 

  إلى  المحولة  الطبيعية المروج
 أخرى  أراض

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت ةالحيوي  الكتلة
 الميتة

5D  للتربة ةبالنسب 

 
3.B.6.b.iv 

  المحولة  الرطبة  األراضي 
 أخرى  أراض  إلى

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 
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3.B.6.b.v 

  إلى  المحولة  المستوطنات 
 أخرى  اضأر

5E األرض سطح فوق الحيوية للكتلة بالنسبة  ،  
  العضوية  المادة ، األرض تحت الحيوية الكتلة
 الميتة

5D للتربة بالنسبة 
3.C.1.a  في  الحية  الكتلة حرق  

 الحرجية  األراضي

5E  

 

 

 

 

 
3.C.1.b 

  ض األر في الحية  الكتلة  حرق 
 الزراعية

 
4F 

  سبب ب  هذا يحدث " المستخدم  ختاري  عندما
 ." الزراعية المخلفات حرق 

 

 
5B 

  حرق  عن ناتج هذا" المستخدم يختار ال عندما
  األراضي  على وهذا  "،الزراعية  المخلفات 
  على أو زراعية  أراضي  إلى  المحولة  الحرجية 
  أراضي  إلى  المحولة الطبيعية المراعي
 . زراعية

5E ذلك غير 

 

 

 

 
3.C.1.c 

  ج المر في  الحية  الكتلة  حرق 
 يعيالطب 

 
4E 

  بسبب هذا يحدث  " المستخدم ختاري  عندما
 ." لسافانا ل لمدار ا حرق ال

 

 
5B 

  بسبب  هذا يحدث  " المستخدم يختار ال عندما
  األراض على وهذا  ، ."للسافانا المدار  الحرق 
 . طبيعي  جمر  إلى المحولة  الحرجية 

5E ذلك غير 

 

 
3.C.1.d 

  في  الحية  الكتلة حرق 
 األخرى  األراض

 
5B 

  أو أخرى  أراٍض  إلى المحولة  لألحراج  بالنسبة
 . أخرى  أراض إلى  المحولة  ةالطبيعي  المروج

5E ذلك غير 
3.C.2 5 الجيرD  

 

 
3.C.3 

  باليورية  التخصيب

 
N.A. 

  تحت المشار إليها  االنبعاثات استبعاد يتم
3.C.3 ( باليورية  التخصيب )،  اإلبالغ تم حيث  
وط التوجيهية  الخط من 2B تحت بالفعل عنها
 . B.1.2 للفئة المالحظة انظر. 1996لعام 

 
3.C.4 

  النتروز  أكسيد انبعاثات
  األراضي  من المباشرة
 المدارة

 

 

 
4D 

 

 

ما مجمعة أو مصنفة حسب فئات استخدام إ

األراضي مثل األراضي الزراعية والمراعي 

 واألراضي الحرجية والمستوطنات
 

3.C.5 
  ر غي  النتروز أكسيد انبعاثات
  األراضي  من المباشرة
 المدارة

3.C.6 غير  النتروز أكسيد انبعاثات  
 الروث  معالجة من المباشرة

4B  

3.C.7 4 األرز  زراعةC  
3.C.8 يرجى ) أخرى  أنواع  

 (تحديدها

5E  

3.D.1 5 المقطوع  الخشب  منتجاتE  
3.D.2 يرجى ) أخرى  أنواع  

 (تحديدها

5E  

4.A 6 الصلبة  النفايات مكباتA  

 
4.A.1 

  6A1 المدارة  النفايات مكبات

 

4.A.2 

  6A2 المدارة  غير النفايات مكبات

 
4.A.3 

  للتخلص  مصنفة  غير مواقع
 الصلبة  النفايات من

6A3  

4.B للنفايات  البيولوجية المعالجة  
 الصلبة 

6D  

  6C  ومحارق  النفايات  إحراق  
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4.C المفتوحة  النفايات 
4.C.1  6 النفايات  حرقC  
4.C.2  6 المفتوحة  النفايات محارقC  

 
4.D 

  المخلفات  مياه معالجة 
 اتوالمكب 

6B  

 
4.D.1 

  المخلفات  مياه معالجة 
 والمكبات  المنزلية

6B2  

 
4.D.2 

  المخلفات  مياه معالجة 
 والمكبات  الصناعية

6B1  

4.E  6 ( تحديدها يرجى ) أخرىD  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


